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TWEEDE DEEL.
DEEL.

lIl.

V

OOR acht
reeds was
was er
er ongewone
ongewone drukte
drukte en
en liep
liep de
de
VOOR
acht ure
ure reeds
uiterste zijdskaai
zijdskaai der
der Zuidstatie
Zuidstatie vol
volbedevaarders
bedevaarders die
die
uiterste
deel zouden
zouden nemen
nemenaan
aanden
denvaderlandschen
vaderlandschentocht
tochtofofkaravaan,
karavaan,
naar Lourdes.
Lourdes.
naar
Vreemdelingen, zwaar
zwaar beladen
beladen met
met reisgoed,
reisgoed, kwamen
kwamen nog
nog
Vreemdelingen,
altijd
groetten dezen
dezen die
dieererreeds
reedsstonden
stondenmet
metbescheiden
bescheiden
altijd toe, groetten
en
minzamen glimlach
glimlach gelijk
gelijk menschen
menschen doen
doen die
die elkaar
elkaar
en minzamen
niet kennen
kennen maar
maar weten
zij met
met 't't zelfde
zelfde doel
doelen
en't'tzelfde
zelfde
niet
weten dat zij
gedacht uitzetten
uitzetten en
en langen
langen tijd
tijdsamen
samenzullen
zullenmoeten
moetenomgaan.
omgaan.
gedacht
Men
begon met
metrond
rondte te
kijken
naarkennissen
kennissenenenwachtte
wachtte
Men begon
kijken
naar
naar de aankomst
aankomst van
van den
denc<Train
«Train Bleu» die
die hier
hier op
op het
het spoor
spoor
naar
moest gevormd
gevormd worden.
worden. De
De kapelaan
kapelaan stond
stond er
er ook
ook alalonder
onder
moest
de menigte
menigte en
en nu
nuhijhijzich
zich
vergewisthad
haddedeeerste
eerstetetezijn,
zijn,
de
vergewist
hij naar
naar den
den ingang
ingang gekeerd
gekeerd om
om tetezien
zieneffenaan
effenaanwie
wieer
er
bleef hij
aankwam.
H'j
was
gister
in
den
namiddag
naar
Brussel
geko~
aankwam. Hij
gister in den namiddag naar Brussel geko.
men;
met een
eenvroegeren
vroegeren trein
treinenenzijn
zijnzuster
zustermet
metjuffer
juffer
men ; hij
hij met
Elvire, met
met den
den volgenden.
volgenden. Zij
Zij hadden
hadden het
het zoo
zoo geschikt
geschikt om
om
Elvire,
alle opspraak
opspraak te
vermijden en niet
niet voor
voor 't aanschijn
alle
te vermijden
aanschijn van
van heel
de parochie
parochie samen
samen te
te moeten
moeten vertrekken.
vertrekken. Hij
Hij had
had haar
haar logies
logies
besteld in een
een h6tel
hótel;; was
wasdedejuffers
juffersdan
dangaan
gaanvinden
vindenaan
aan
besteld
't station;
samen hadden zij
zij wat
wat gewandeld
gewandelden
ennaar
naarde
deuitstal,
uitstal~
station; samen
lingen gekeken,
gekeken, waren
waren inineene
eenerestauratie
restauratie gaan
gaan eten
eten en
en dan
dan
lingen
nog in
in een
eender
dergroote
groote
koffiehuizen,waar
waareen
eenWeenensche
Weenensche
nog
koffiehuizen,
kapel
aan 't't vedelen
blijven zitten
zitten tot
tot laat
laat in
inden
denavond.
avond.
kapel aan
vedelen was,
was, blijven
Hij
had
de
juffers
dan
naar
't
hótel
gebracht
en
was
zelf
gaan
Hij had de juffers dan naar h6tel
zelf gaan
slapen
in een
eenklooster
kloosterwaar
waareen
eengewezen
geweienstudiemakker
studiemakker nu
nu
slapen in
pater
was.
pater was.
t
1
is
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DORPSLUCHT.
DORPSLUCHT.

Volgens afspraak
afspraak zouden
zouden zij
zij hier
hiermalkaar
malkaar vinden
vinden op
op de
de
Volgens
kaai, voor acht
acht ure.
ure. En
En 't't was
wasreeds
reedszoo
zoover
verover
overacht
acht1J
kaai,
kapelaan begon
begon ongeduldig
ongeduldig te
te worden
worden en
enkreeg
kreeg het
het
De kapelaan
voorgevoel dat
dat die
die dames
dames wel
welwat
watlast
lasten
enmoeite
moeitezouden
zoudenmee
mee~
voorgevoel
brengen op reis
reis JI Hij
die altijd
altijd alleen
alleen uitging
uitging en
engewend
gewendwas
was
brengen
Hij die
niets dan
doen, zou
zou erernu
nuwel
welwat
watmeê
meêaf af
zien
niets
dan zijn
zijn zin
zin te doen,
zien
1 J??
Maar de
de stemming
stemming zag
zaghij
hijbijbijalleman
allemanopgefleurd
opgefleurd en
enbij
bij
Maar
hem ook
ook was
was er
ervooral
vooraldedevreugdige
vreugdigeverwachting.
verwachting.
hem
kommernissen van
van 't
tt gewone
gewone leven
leven moest
moest men
men hier
hier
Alle kommemissen
afleggen en
niets dan
dan aan
aan de
de genoegens
genoegens van
van de
dereis
reis
afleggen
en aan
aan niets
denken. Het
te zien
zien dat
dat iedereen
iedereen er
er op
op gesteld
gesteld was,
was, zijn
zijn
denken.
Het was
was te
hart eens
eens terdege
terdege deugd
deugd te
te doen.
doen.
hart
Weer beloofde
beloofde prachtig
prachtig te
te worden
worden en
endedeindruk
indrukvan
van
't Weer
dien zonnigen
zonnig en uchtend
uchtend hielp
er al iets
iets toe
toe om
ommet
metopgewekt
opgewekt
dien
hielp er
gemoed, de
de beste
beste verwachtingen
verwachtingen te
te koesteren
koesteren voor
voor't'tgeen
geen
gemoed,
volgen zou.
zou.
- Als
Als die
die twee
tweenunumaar
maarniet
niette te
lang
uitblijven,anders
anders
lang
uitblijven,
—
ware heel
heel de
deopzet
opzetineens
ineens voor
voorden
denbliksem
bliksem —
- alal de
deschik,
schik~
ware
kingen, al de
de verlangens
verlangens JI Het hing
hing maar
maar van
van enkele
enkeleminuten
minuten
kingen,
Als ze
zenu
nueens
eenstetelaat
laatkwamen
kwamen!?
Maar kom,
kom, er
er was
was nog
nog
af! Als
1 ? Maar
meer dan
dan een
een half
halfuur.
uur.InInzijn
zijnzuster
zusterhad
hadde
dekapelaan
kapelaan wel
wel
meer
vertrouwen; ; maar
die wispelturige
wispelturige Elvire
Elvire voor
voor wie
wie de
de
vertrouwen
maar met
met die
stad
iets heel
heel vreemds
vreemds was,
was, waar
waar zij
zij zich
zich door
door alles
alles liet
lietaaw
aan~
stad iets
trekken
hij herinnerde
herinnerde zich
zich hoe
hoe 't'tmeisje
meisje er
er gisfer
trekken -— hij
gister reeds
van
genoten
had!
't
was
alle
geval
te
voorzien
dat ze
ze
was
in
alle
geval
te
voorzien
dat
van genoten had! —
zich
langs de
de straten
straten zouden
zouden ophouden.
ophouden...
zich langs
..
Hij
verlangde haar
haar te
te zien
zienafkomen
afkomen zuiveruit
zuiveruit om
om van
van de
de
Hij verlangde
onrust
zijn en
en hij
hijdurfde
durfdevan
vanden
deningang
ingang niet
niet
onrust ontdaan
ontdaan te
te zijn
meer
wegkijken. Maar
Maar terwijl
terwijl hij
hij te
te wachten
wachten stond
stond en
enaltijd
altijd
meer wegkijken.
andere
bedevaarders zag
bijkomen, roesde
roesde de
de vreugd
vreugd door
door
andere bedevaarders
zag bijkomen,
zijn
gemoed. Hij
Hij voelde
voelde zich
zich als
als een
eenschooljongen
schooljongen in
in verlof,
verlof,
zijn gemoed.
Hijwas
wasgewend
gewendalalzijne
zijne
die iets
iets heerlijks
heerlijks teteverwachten
verwachtenheeft
heeft1JHij
aandoeningen te
te laten
latengaan
gaanen
enuit
uitteteleven
leven;; en
ennu
nugelijk
gelijkvroeger,
vroeger,
liet hij
hij zich
zich evengoed
evengoed opwinden
opwinden door
door vreugd
vreugd als
als door
door droefi
droef~
heid,
alzoo hevig
hevig in
in de
de opgetogenheid
opgetogenheid telkens
telkens hem
hem iets
iets goed
goed
heid, alzoo
meêviel,
als dat
dat hij
hijzich
zichovergaf
overgafenengeweldig
geweldigneerslachtig
neerslachtigwerd
werd
meêviel, als
als
er hem
hem een
een ongeluk
ongeluk gebeurde.
gebeurde.
als er
Hoe
gauw een
eenzaak
zaaktoch
tochkeeren
keerenkan
kan1JNog
Nogmaar
maar enkele
enkele
Hoe gauw
maanden
dekapelaan
kapelaanals
alsverwende
verwendeen
enkeurige
keurigestadsjonker,
stadsjonker,
maanden was de
seminarie, met
benoeming als
als een
een banbevel
banbevel op
op zak,
zak,
uit 't seminarie,
met de benoeming
naar
dat
afgelegene
dorp
gekomen.
Moedeloos,
zonder
lust,
naar
afgelegene dorp gekomen. Moedeloos, zonder lust,
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ontgoocheld in zijne
ontgoocheld
zijne verwachting.
verwachting. Hij
Hij die
diegerekend
gerekend had
had als
als
professor
een college
college· of
ofininstad,
stad,ergens
ergensininbeschaafden
beschaafden
professorin
in een
omgang,
kunstliefhebberij te
mogen blijven,
blUven, zat
zat hier
hier
omgang, aan
aan zijn
zijn kunstliefhebberij
te mogen
nu
verwezen op een
een buitendorp,
buitendorp, ver
ver van
vanalle
alleaansluiting,
aansluiting,
nu verwezen
zonder
onbeschaafde en
en vooral
vooral onbe,
onbe~
zonder vrienden,
vrienden, met
met niets dan onbeschaafde
duidende lieden,
lieden, die
duidende
die hem
hem in
in niets
nietswaardeeren
waardeeren zouden.
zouden.
't't Eenige wat
hem toen
toenhad
hadrecht
rechtgehouden,
gehouden,was
waszijn
zijnstrenge
strenge
wat hem
godsvrucht
en
't
godsvrucht en
geweld
zijn jongen,
jongen, bezielden
bezielden ijver
ijver om
om
geweld van zijn
't goed
te doen
doen en
enstiptelijk
stiptelijk zijn
zijn nieuwe
nieuwe ambt
ambt uit
uitteteoefenen.
oefenen.
goed te
Zijne
ontgoocheling had
had hij
hijuitwendig
uitwendigverborgen
verborgen gehouden
gehouden
Zijne ontgoocheling
zijn gemoed
gemoed had hij
hij volkomen
volkomen de onderwerping
en zijn
onderwerping opgedrongen.
opgedrongen.
Daardoor
zich dan
dan ook
ook gauw
gauwbeloond
beloondgezien
gezien en
en
Daardoorhad
had hij
hij zich
vroeger
den toestand
toestand dan
dan hij
hij 't had
vroeger getroost
getroost in
in den
had verwacht.
verwacht. Met
opsommen der
der voordeelen,
hij de nadeelen
't opsommen
voordeelen, trachtte
trachtte hij
nadeelen van
van het
het
buitenleven weg
weg te denken
buitenleven
denken en
en tetevergeten.
vergeten.
't Was
er alevenwel
alevenwel nog
ver van
van af
afdat
datde
derust
rust en
en de
de
Was er
nog ver
schoonheid
seizoenen bij
bij hem
hem kon
kon opwegen
opwegen tegen
tegen't'tgeen
geen
schoonheid der
der seizoenen
hij
eene passende omgeving
omgeving voor
voor zijn
zijn persoon
persoon had
had gewenscht.
gewenscht.
hij als eene
Maar
hij toch
toch de
devrijheid
vrijheidvan
vanomgang,
omgang,den
deneenvoud
eenvoud
Maar hier
hier had hij
der
landsche zeden,
genoegens eener
eener ruime
ruime woning,
woning,
der landsche
zeden, de genoegens
schoonen
en de
de gezonde,
gezonde,opene
openelucht.
lucht.De
Depoëzie
poëzievan
vanden
den
schoonen tuin
tuin en
landschap~
morgen
den avond
avond en
endedenatuurpracht
natuurprachtover
overdedelandschap,
morgen en den
pen bracht
bracht hem
hem ook
ookeen
eenheel
heelnieuw
nieuwbehagen.
behagen. En
Enmoest
moesthij
hij
pen
zich bij
bij stonden
stondengeweld
geweldaandoen
aandoen om
omde
deoploopendheid
oploopendheidvan
van
zich
zijn aard
bedwingen en een
een vriendelijk
vriendelijk uitzicht
uitzicht toonen,
toonen, als
als
zijn
aard te
te bedwingen
zijne welwillende
welwillende voorkomenheid
voorkomenheid door een
een bot
botgebaar
gebaar ofofeen
een
zijne
stomme klucht van
van een
eenboerenlummel
boerenlummel beantwoord
beantwoord werd,
werd,toch
toch
stomme
had hij
hij alalmenschen
menschenontmoet
ontmoetwaarmede
waarmede hij
hij kon
konomgaan
omgaan en
en
had
die zijne
zijne talenten
talenten naar
naar waarde
waardewisten
wistenteteschatten.
schatten.Maar
Maarerer
was altijd
altijd nog
noghet
hetaanmatigende
aanmatigendeoptreden
optredender
derrijke
rijkeboeren,
boeren,
was
hun norsche
norsche koppigheid
koppigheid waarmede
waarmede hij
hij geen
geen weg
weg kon
kon;; en
en
en hun
een anderen
anderenkant
kant:
lagetoegevendheid
toegevendheidenenmakke
makkevleierij
vleierij
van een
: dedelage
der plaatsenaars
plaatsenaars die er
er maar
maar op
op gesteld
gesteld waren
waren hunne
hunne schijn,
schijn~
der
braafheid uit
uit tetestallen
stallenom
omalzoo
alzoo
zijnegunst
gunsttetewinnen.
winnen.
heilige braafheid
zijne
En 't't ergste
ergste van
van al
al —
- 't geen hem
hem doen
doenschrikken
schrikkenhad,
had, 't was
slappe houding
houding van
van den
denpastor
pastor;; die
dielauwe
lauwegerustheid
gerustheid en
en
de slappe
goedzakkige, welgedane
welgedane zelfgenoegzaamheid
zelfgenoegzaamheid van
van den
den ouden
ouden
goedzakkige,
geestelijke,
die in zijn
geestelijke, die
zijn vormelijkheid
vormelijkheid vergroeid
vergroeid is en
en zich
zich niet
niet
alleen tevreden
tevreden stelt
met alles
alles in
in zijn
zijnkalme
kalmerust
rusttetelaten
laten
alleen
stelt met
verloop en, maar
maar die
die daarenboven
daarenboven met
met leede
leede oogen
oogen en
enwan,
wan~
verloopen,
trouwen
het
werk
van
een
ander
aanzag
als
eene·
dreiging
trouwen het werk van een ander aanzag als eene • dreiging
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voor zijn
zijn eigen
eigenzalige
zaligerust
rust11De
Delevensregel
levensregelvan
vandien
diengedaagden,
gedaagden,
braven man
streed regelrecht
regelrecht tegen
de opvatting
opvatting die
diede
dejonge
jonge
braven
man streed
tegen de
seminarist
Brugge had
had medegebracht,
medegebracht, die
die vol
volwerklust,
werklust,
seminarist uit
uit Brugge
gereed stond
stond het
het kwaad
kwaad te
te bevechten
bevechten en
en de
demenschen
menschen in
in tete
gereed
lichten en
en tetesterken
sterkentegen
tegen de
degevaren
gevaren en
en de
deverleiding
verleiding die
die
lichten
langs
alle kanten
kanten de
de kristene
kristene samenleving
samenleving binnendrongen.
binnendrongen.
langs alle
Maar
eens dat
dathet
hetveld
veldder
derwerkzaamheden
werkzaamhedenverkend
verkend was,
was,
Maar eens
hij als
alsjonge
jongeonderpastor,
onderpastor,zijn
zijnstand
standgenomen,
genomen,zich
zich om
om niets
niets
had hij
gestoord
was vrij
vrij zijn
zijn eigen
eigen wegen
wegen gegaan.
gegaan. Alles
Alleshad
hadzich
zich
gestoord en was
ten slotte
slotte goed
goed geschikt,
geschikt, de
detoestand
toestandwas
waszuiver
zuivergeworden
gewordenen
en
ten
gemoedsrust en de levensvreugde.
levensvreugde.
de bezigheid bracht medeen de gemoedsrust
Hoe
weinig isis erertoch
tochvandoen
vandoen—- een
eenkleinigheid
kleinigheid in
in 't
Hoe weinig
dagelijks
iets maar
maar dat
dat ons
onsbelang
belangwekt
wektenendedeaandacht
aandacht
dagelijks leven,
leven, iets
om zoo
zoogauw
gauwallen
allenweerzin,
weerzin,verveling
vervelingen
enverzuchtingen
verzuchtingen
vestigt, om
te doen
doen vergeten
vergeten en
en 't't leven al
al den
den schoonen
schoonen kant
kant tetetoonen.
toonen.
te
De nieuwe
nieuwe kapelaan
kapelaan meende
meende dat
dat hij
hij het
hettetedanken
dankenhad
hadaan
aan
zijn
natuurlijk talent
talent —
- om
om met
metden
denschat
schatzijner
zijnerbeschaving
beschaving
zijn natuurlijk
en zijn
zijn minzamen
minzamen omgang,
omgang, de
degunsten
gunstenteteveroveren.
veroveren. In
In 't begin
had
hij er
er al
al een
een behagen
behagen in
in gevonden
gevonden om
om hier
hier en
en daar
daar iets
iets
had hij
van dat
dat «hoogere»
«hoogere» tetelaten
latenmerken
merkenwaarmede
waarmedehij
hijbedeeld
bedeeldwas,
was,
en 't was
was hem
hem een
eengenot
genottezelfder
tezelfdertijde
tijdeom
omzich
zichklein
kleinte
te houden
houden
met
de
kleinen
terwijl
hij
't
bewustzijn
besloten
hield
van er
er
bewustzijn besloten
van
met de kleinen terwijl hij
hoog boven
boven te
te staan
staan en
en klaar
klaar te
te zien
ziendoor
doorheel
heeldie
dieargelooze
argelooze
en
eenvoudige doening
doening der
der buitenmenschen,
buitenmenschen, die
die ontzag
ontzag voor
voor
en eenvoudige
voelden en
envereering,
vereering,meer
meerdan
danvoor
voorhun
hunpastor.
pastor.Het
Hetver,
ver~
hem voelden
schafte hem altijd
de lichtste
lichtste zieisbewegingen
zielsbewegingen
altijd nieuwe voldoening,
voidoening, de
en de
de verborgenste
verborgensteinzichten
inzichtender
derparochianen
parochianentetedoorvorschen.
doorvorschen.
stads~ensch, die
die in
in hem
hemleefde,
leefde,had
had nooit
nooitkunnen
kunnen ver,
ver~
De stadsmensch,
dat er
erin
ineen
eenonbehouwen
onbehouwengeweten
gewetenzulke
zulkediepten
dieptenwaren
waren
moeden dat
en zulke verwikkelingen
kondenontstaan.
ontstaan. En
En de
de
verwikkelingen van hartstochten konden
aantrekkelijkheid daarvan
daarvan was:
was: dat de dorpsmenschen zich gaven
zij waren.
waren. Zelfs
Zelfsals
alszijzijtrachtten
trachttenteteliegen
liegenofofteteverduiken
verduiken
gelijk
gelijk zij
kwam
het
echte
toch
boven
en
men
werd
het
gewaar
aaneen
een
kwam het echte toch boven en men werd het gewaar aan
woord, of
ofzelfs
zelfs aan
aan den
den klank
klank of
ofde
debuiging
buigingvan
vanhun
hunstem,
stem,
woord,
aan
een gebaar
gebaar of aan
aan een
een trek
trek om
om hun
hun mond
mond of
ofeen
eenglimp
glimp
aan een
tegen~
onder
de wenkbrauwen,
wenkbrauwen, en
en dan
dan moest
moest men
menmaar
maar het
het tegen,
onder de
overgestelde
geen ze
ze wilden
wildenbekend
bekendmaken.
maken.
overgestelde gelooven
gelooven van 't't geen
Hij was
in zoover
zoover hun
hunmeerdere,
meerdere, dat
dathet
hetgeestelijk
geestelijkbestuur
bestuur
was in
der
parochianen
hem
eene
kleinigheid
leek.
Zijn
meesterschap
der parochianen
eene kleinigheid leek. Zijn meesterschap
hield hij
hij als
alseene
eenemacht
machtenendedekansen
kansenonder
onderbeide
beidepartijen
partijen
hield
waren
ongelijk opdat
opdatererhem
hemiemand
iemandzou
zoukunnen
kunnenofofdurven
durven
waren te ongelijk
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Onder zulke
was het
zulke voorwaarden
voorwaarden was
het een
een genot
genot
wederstaan. Onder
kapelaan
kapelaan tete zijn.
zijn. Maar
Maar buiten
buiten dat
dat genot,
genot, in
in de
deeigenlijke
eigenlijke
bediening van
het ambt
ambt kwam
kwam er
ernog
nogiets
ietsbij
bijvan
vananderen
anderen
bediening
van het
aard. Zijn
aard.
Zijn voorgenomene
voorgenomene afzondering
afzondering en zijn
zijn besluit
besluit om
om het
het
beneden zijne
zijne waardigheid
waardigheid tetehouden,
houden,met
metiemand
iemandnauwere
nauwere
beneden
betrekkingen aan
te knoopen,
knoopen, scheen
scheen ook
ook alaleene
eenemisopvat,
misopvatbetrekkingen
aan te
ting. Zekerlijk
Zekerlijk: : veel
zijn wijn
wijn doen,
doen,
ting.
veel water
water had
had hij
hij moeten
moeten in zijn
maar eindelijk
eindelijk had hij
hij ingezien
ingezien de
dewaarheid
waarheid van
van het
hetspreek,
spreekmaar
woord:
«quand on
on aime
aime ce
cequ'on
qu'onaa1»
1»
woord : <<quand
on n'a
n'a pas
pas ce
ce qu'on aime, on
Onder de
de menschen
menschen die
diehij
hijeerst
eerstininblok,
blok,alsalsonverschillig,
onverschillig,
Onder
nietszeggend, banaal,
beoordeeld, waren
waren er
er toch
toch die
die
nietszeggend,
banaal, dom
dom had beoordeeld,
eene
eigenaardige manier
manier van
van denken
denken hadden
hadden en
en die,
die, nader
nader
eene eigenaardige
beschouwd, belangrijk
er mede
mede om
om te
te
beschouwd,
belangrijkgenoeg
genoeg schenen
schenen om
om er
geval niet
gaan. Bij
Bij de
de mannelijke
mannelijke parochianen
parochianen was
was het
het't
niet
't geval
gaan.
geweest en
en daar
daarhad
hadhijhijniemand
niemandgevonden
gevondenom
omvertrouwen
vertrouwen
geweest
in te
te stellen
stellenofofvriendschappelijk
vriendschappelijkmeè
meêden
dentijd
tijdover
overtetebrengen.
brengen.
Bij
dokter
Blondeel
had
de
nieuwe
kapelaan
van
eerstenaf
Bij dokter Blondeel had de nieuwe kapelaan van eerstenaf
iets
bemerkt, als
als kwalijk
kwalijk verdoken
verdoken spotlust,
spotlust, een
eengemis
gemis aan
aan
iets bemerkt,
eerbied
waardeering, den
iemand die zich
zich niet
niet
eerbied en
en waardeering,
den twijfel
twijfel van
van iemand
gemeenzaam
wil en
enuit
uitdedehoogte
hoogteneerziet
neerzietop
opeen
eenpriester
priester
gemeenzaam geven
geven wil
van de eerste
eerste broek.
broek. Dit
Dit had
hadeen
eensoort
soortwrevel
wrevelverwekt
verwekten
ende
de
van
onderpastor
er uit
uit opgemaakt
opgemaakt dat
datdededokter
dokterhet
hetliefst
liefstmet
met
onderpastor had
had er
pastor hield,
hield,om
ommet
methem
hempijpen
pijpenteterooken,
rooken,bier
biertetedrinken
drinken
den pastor
en
den
avond
gezellig
over
te
brengen
en
hij
vermoedde
en den avond gezellig over te brengen — en hij vermoedde
wel dat
dat die
dietwee
tweeininden
denjongen
jongenkapelaan
kapelaanmet
metzijne
zijnevoortvarend,
voortvarendheid, iemand
iemand zagen
zagen die
diemet
methun
hun
schoonegemakzucht niet
niet
heid,
schoone.
gemakzucht
gediend was. Daarbij
Daarbij had
had de
dehouding
houdingvan
vanmevrouw
mevrouwBlondeel
Blondeel
gediend
geheel niet
nietbevallen.
bevallen. Zij
Zijwas
wasopgetre.
opgetreden
eene
hem in
in 't'tgeheel
hem
den als
als eene
zij zelf
zelfook
ooktwee
tweezonen
zonen
douairière, om hem
hemtetedoen
doenverstaan
verstaandat
dat zij
douairière,
had die
die priester
priester waren
waren en
enhij
hijdaarom
daarom alleen
alleen al
al niet
nietrekenen
rekenen
had
moest
buitengewoon aanzien.
aanzien. Maar
Maar de
de bijzonderste
bijzonderste reden
reden
moest op buitengewoon
van
het voorbehoud
voorbehoud en
enwaarom
waarom de
dekapelaan
kapelaan op
opeen
eenafstand
afstand
van het
met
de Blondeels
Blondeels wenschte
wenschte te
te blijven,
blijven, was
was de
deweerzin
weerzin waar,
waarmet de
mede
hij
de
terugkomst
van
dien
jongen
dokter
te
gemoet
mede hij de terugkomst van dien jongen dokter te gemoet
zag —
- een
een vermoeden
vermoeden om
om door
doorhem
hemzijne
zijnebeweging
beweginghier
hieronder
onder
parochianen belemmerd
belemmerd te zien.
zien.
de parochianen
notaris was
was een
een babbelaar,
babbelaar, niet
te rekenen
rekenen en
en niets
niets
De notaris
niet op te
mede uit
uit teterichten
richten;
zijnevrouw
vrouweene
verwaande opkomelinge,
opkomelinge,
; zijne
eene verwaande
dom en
en trotsch
trotsch;; de
de dochters
dochtersijdel
ijdelen
enwereldsch,
wereldsch, niet
niettetewinnen
winnen
de godsvrucht,
godsvrucht, tenzij
tenzij uitwendig.
uitwendig.
voor de
Koornaert, de
rentenier, deed
deed wel
wel vriendelijk
vriendelijk maar
maar met
met
de rentenier,
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zekere terughouding,
terughouding, alsof hij
hij 't enkel
enkel door zijn
zijn zuster
zuster was
was
zekere
- een
een banaal
banaal figuur
figuur met
meteen
eenondergrond
ondergrondvol
voltwijfel
twijfel
opgelegd —
en neste,
neste_
onberadenheid, verslaafd
verslaafd aan
aan vorm,
vorm, gewoonten
gewoonten en
en onberadenheid,
ofvastheid.
vastheid.
rijen met
geest zonder
zonder evenwicht
evenwicht of
rijen
met een geest
boeren over
over 't'talgemeen
algemeen waren
waren te
te barsch
barsch en
en tetegesloten
gesloten
De boeren
er uitstaans
uitstaans meê
meê te
te hebben
hebben;; en
en de
deboerenzonen
boerenzonen kon
konmen
men
om er
enkel winnen
winnen door
door dikke
dikkevriendelijkheid
vriendelijkheid tetetoonen
toonen en
enveel
veel
enkel
te geven,
geven, en
en dan
dannog
nogbleken
blekenzij,
zij,bij
bijdedeminste
minstepoging
pogingtot
tot
toe te
weerbarstig en
en onhandelbaar.
onhandelbaar.
dwang, weerbarstig
Bij
kapelaan
Bij de
de vrouwen
vrouwen echter
echter had
haddedenieuwe
nieuwe
kapelaanbij
bijzijn
zijn
eerste verschijnen
verschijJ;len veel bijval
bijval genoten.
genoten. Hij
Hijwas
wasereronverschillig
onverschillig
eerste
aan
aan gebleven,
gebleven, want het
het waren
waren eenvoudige
eenvoudige zielen
zielen die
dieininharen
haren
eerbied voor
voor den
denpriester
priesterde
debewondering
bewonderingwilden
wildenverduiken
verduiken
eerbied
zijn persoon
persoonenendede
aantrekkelijkheidvan
vanzijn
zijnvoorkomen.
voorkomen.
voor zijn
aantrekkelijkheid
Naderhand had
had hij
hij dien
dien bijval
bijval trachten
trachten te
te gebruiken
gebruiken om
omzijn
zijn
Naderhand
uit teteoefenen
oefenenenenhet
hetgodsdienstig
godsdienstiggevoel
gevoelteteverinnigen.
verinnigen.
invloed uit
Was de
de beweegreden
beweegreden niet
niet heel
heel zuiver,
zuiver, er
er zou
zoutoch
tochaltijd
altijd
Was
eenig goed uit
uit voortkomen.
voortkomen. Hij
Hijontloochende
ontloochendebij
bijzich
zichzelf
zelfde
de
eenig
behagelijkheid van
bijval om
om maar
maar enkel
enkel aan
aan het
hetdoel
doelte
te
behagelijkheid
van dien
dien bijval
denken en
goed dat
dat hij
hij er
erdoor
doorstichten
stichten kon.
kon.Buiten
Buitenzijn
zijn
denken
en het goed
werking in de
de kerk
kerk had
hadhij
hijook
ookalgauw
algauwdedeandere
anderebezigheden
bezigheden
werking
aangevat en zette
zette zijne
zijne bedrijvigheid
bedrijvigheid uit
uitover
overdedeparochie,
parochie,met
met
aangevat
maatschappelijke inrichtingen
brengen. Daarvoor
Daarvoor
maatschappelijke
inrichtingentot
tot stand
stand te brengen.
had
hij hulp
hulpnoodig
noodigeneneene
eeneeerste
eersteijveraarster
ijveraarster had
had hij
hij ont,
ont~
had hij
dekt
in
juffer
Koornaert.
In
een
wenk
had
de
onderpastor
de
dekt juffer Koornaert. In een wenk had de onderpastor de
flauwe kanten
kanten van de
de oude
ouderentenierster
rentenierster geraden
geraden en
en wist
wisthoe
hoe
flauwe
zij
te pakken
pakken was.
was. In
Inkorten
korten tijd
tijdhad
hadzij
zijhem
hem in
inalles
alles ten
ten
zij te
dienste
gestaan en
heur huis
huis was
was zijn
zijn eerste
eerste zoete
zoete toeval
toeval ge,
ge~
dienste gestaan
en heur
worden,
waar alles
alles afgehandeld
afgehandeld en
en beraamd
beraamd werd
werd 't't geen
geen hij
hij
worden, waar
voor
had uit
uit tete werken,
werken, en
enwaar
waar hij
hij voortaan
voortaan alal de
degeheime
geheime
voor had
inlichtingen verkrijgen
verkrijgen kon,
kon, die
diehij
hijover
overdedeparochianen
parochianendiende
diende
in te
te winnen.
winnen.
Van
langerhand, door
oude juffer
juffer ten
ten huize
huize te
te
Van langerhand,
door veel
veel bij
bij de
de oude
gaan,
had hij
hij eindelijk
eindelijkhet
hetjonge
jongenichtje
nichtjeopgemerkt
opgemerkt en
en was
was
gaan, had
begonnen
te stellen
stelleninindat
dattenger
tengerkostschoolmeisje
kostschoolmeisjedat,
dat,
begonnen belang te
met
haar melkbleek
melkbleek gelaat
gelaat en
en blauwen
blauwen blik,
blik, als
alshet
hetsiersel
siersel
met haar
eener
kinderlijke ziel,
bescheiden in haar
haar hoekje
hoekje ge,
ge~
eener reine
reine en
en kinderlijke
ziel, bescheiden
scholen
bleef. Zij
Zij geleek
geleek hem
hemeen
eennuchter
nuchterplantje
plantjedat
dattetezwak
zwak
scholen bleef.
van
stengel, naar
naar een
een steun
steun zoekt
zoekt en
en inineigen
eigenmijmering
mijmering
van stengel,
afgezonderd, schuchter
schuchter uitkijkt
uitkijktwaar
waar het
het dien
dien steun
steun gaat
gaat vinden.
vinden.
Toen
had hij
hij het
hetniet
nietnoodig
noodiggeacht
geachtdat
datbrave
brave kind
kind eenige
eenige
Toen had
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opmerkzaamheid te betoonen
was het als onbeduidend
onbeduidend voorbij
betoonen en was
gegaan;
maar in
plaats had
had hij
hij al
al dadelijk
dadelijk belang
belang gesteld
gesteld in
in
gegaan ; maar
in plaats
omgang met
meteen
eenpaar
paarzusters
zusters van
van 'tklooster.
Celeste
't klooster. Zuster Celeste
den omgang
vooral, was
was voor
voor hem
hemeene
eeneveropenbaring:
veropenbaring: een
een gouden
gouden ge,
ge~
vooral,
moed, een
een open
openverstand,
verstand,waar
waardedeblijheid
blijheidenenlevenslust
levenslustweer,
weer~
spiegelde op
op haar
haar jeugdig
jeugdigschoon
schoongelaat
gelaatenenwakkere
wakkerebeweging.
beweging.
drie personen
personen waren
waren ereralzoo,
alzoo,waar
waardedekapelaan
kapelaantoch
toch
Twee, drie
meê praten
praten kon
kon en
en belang
belang in
instellen
stellen en
endie
diehem
hemdedeeenzaam,
eenzaam~
ma
heid van
van het
het eentonige
eentonige dorpsleven
dorpsleven wat
wat hielpen
hielpen opfleuren.
opfleuren. En
En
het genoegen
genoegen:: bij
bij die
die enkele
enkelemenschen
menschen
smaakte dan
dan ook
ook het
hij smaakte
. het volle
volle vertrouwen
vertrouwen tetegenieten
genietenenenzijn
zijntalenten
talentengewaardeerd
gewaardeerd
te zien.
zien. Zij
Zij alleen
alleen beloonden
beloonden hem
hem voor
voor 't'tgeen
geen hij
hij over
over heel
heel
te
dorp aan
aan inspanning,
inspanning, aan
aan nutteloos
nutteloos pogen
pogenen
enonbegrepen
onbegrepen
het dorp
inzicht
van zijn
zijn werkkracht
werkkracht verspillen
bleef hem
hem
inzicht van
verspillenmoest.
moest. Het bleef
nog altijd
altijd eene
eene verrassing
verrassing te zien
zien hoe
hoe ererininzulk
zulkonbeschaafd
onbeschaafd
uitwendigen eenvoud,
eenvoud,iets
ietsontluiken
ontluikenkon
kondat
dat
midden, onder dien uitwendigen
verfijnd, zoo gewillig
gewillig van
van overgave
overgave en zoo
zoo openhartig
openhartig zuiver
zuiver
zoo verfijnd,
was. Bij
Bij heel
heeljonge
jongemeisjes
meisjeswaren
warenererenkele
enkeledie
diededeuitdrukking
uitdrukking
was.
ongerepte schoonheid
schoonheidmet
meteen
eenbeminnelijke
beminnelijkeschuchterheid,
schuchterheid,
van ongerepte
heel het
het wezen
wezendroegen,
droegen,gelijk
gelijkmen
menzezealleen
alleenbewonderen
bewonderen
over heel
kan
bij bloemen
bloemen die
diehalf
halfontloken
ontlokennog,
nog,de
debelofte
belofteder
deralgeheele
algehee1e
kan bij
pracht raden
Schoonheid die
die heel
heelen
enalalonbewust
onbewust is,
is, die
die
pracht
raden laten.
laten. Schoonheid
bloeit
haar jeugd
jeugdzonder
zonderdat
datde
dekinders
kindersereraan
aan denken
denkenermede
ermede
bloeit ininhaar
pronken —
- alsof
alsof het
hethaar
haarals
alseene
eenegenade
genadegeschonken
geschonkenwerd
werd
te pronken
zonder dat
dat zij
zij er
er verdienste
verdienste of
ofaandeel
aandeel aan
aan hadden.
hadden. En
En met
met
zonder
wat prachtig
prachtig vertrouwen
vertrouwen en
en heiligen
heiligeneerbied
eerbied gaven
gaven zij
zij zich
zich
wat
van binnen
binnen tot
zonder dat
dat er
er iets
iets in
in de
deplooien
plooienvan
van
van
tot buiten,
buiten, zonder
hert
of ziel
ziel verscholen
verscholenbleef.
bleef.Want
Wantzijzijhadden
haddenvoor
voorhaar
haar zielen,
zielen~
hert of
bestuurder niets
verduiken, omdat
omdat ze
ze niet
nietvermoedden
vermoedden
bestuurder
niets te
te verduiken,
aleens
het een
een mensch
mensch was
was die
die ininhaar
haarbinnenste
binnenste keek.
keek.
aleens dat
dat het
Bij enkele
enkele van
van die
die godvruchtige
godvruchtige meisjes
meisjes deed
deed het
hethem
hemden
den
Bij
indruk alsof
alsof zij
zij op
opiemand
iemandgewacht
gewachthadden
haddendie
diehaar
haarbegrijpen
begrijpen
indruk
kon en
en haar
haar helpen
helpen zou
zou met
met raad
raad en
en sterkende
sterkende woorden.
woorden. Er
Er
kon
waren
er
die
heel
verdwaald
en
ontredderd,
door
twijfel
ge~
waren er die heel verdwaald en ontredderd, door twijfel ge,
plaagd, zich
zich ininhaar
haardeemoedigheid
deemoedigheid neerwierpen
neerwierpen en
en den
den
plaagd,
bijstand afsmeekten
afsmeekten als
als eene
eene tusschenkomst
tusschenkomst van
van den
den hemel.
hemel.
bijstand
Haar vertrouwen
vast en
enhaar
haar inzicht
inzichtzoo
zoozuiver
zuiverdat
dat
Haar
vertrouwen was
was zoo vast
zij
geen de
de minste
minste aarzeling
aarzeling gevoelden
gevoelden of
ofdachten
dachten aleens
aleens dat
dat
zij geen
hare bedoeling
kwalijk uitgelegd
uitgelegd worden
worden —
- het was
was een
een
hare
bedoeling kon
kon kwalijk
dadelijk
toegeven aan
aan den
den nood
nood om
omhaar
haarinnerlijk
innerlijk leven
leven uit
uit
dadelijk toegeven
te
zetten en
en inindedegodsvrucht
godsvruchteen
eenuitweg
uitwegtetelaten
latenaan
aande
de
te zetten
macht van
toeneiging die
die in
inhaar
haar hart
hart opgepropt
opgepropt zat.
zat.
macht
van toeneiging
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Het was
was hem
hem een
een genoegen
genoegen de
de eene
eenena
nadedeandere
anderealzoo
alzooop
op
den
goeden weg
wegtetehelpen,
helpen,hier
hierwat
watstevigheid
stevigheidbij
bijtetezetten
zettenen
en
den goeden
daar
een verloste
verloste ziel
zieltetezien
zienopstijgen
opstijgenininhaar
haarelement
element van
van
daar een
heiligheid.
Hoe was
was alles
alles toch
tochzooveel
zooveelanders
andersdan
dan't 't
geenhijhijzich
zicheerst
eerst
geen
nu
als
seminarist had
voorgesteld en
en hoe
hoe beschouwde
beschouwde hij
hij nu
als seminarist
had voorgesteld
zijn
weerzin en
en kleinmoedigheid
kleinmoedigheid als
alsvan
vaneen
eenonwetenden
onwetenden leviet
leviet
zijn weerzin
die geminacht
geminacht heeft 't't geen hij
hij niet
niet kent
kent1! Wat
Wateen
eenvreugd
vreugden
en
genot gaf
gaf hem
hem 't uitoefenen. van
ambt 11 hoe verzonk
verzonk heel
heel
genot
van het ambt
die
gewaande misplaatsing
mis plaatsing nu
nu weg
wegenenom
omwat
watnietigheden
nietigheden
die gewaande
had hij
hij alalzwarigheid
zwarigheid gemaakt
gemaakt 1I Alle
Alle dagen
dagen nog
nog zag
zag hij
hij de
de
had
sfeer
van zijn
zijn invloed
invloeduitzetten
uitzetten en
enkreeg
kreeghij
hijvaster
vaster stand
stand in
in
sfeer van
dat
midden, waar
waar zijn
over 't innerlijk
altijd
innerlijk zielenleven altijd
dat midden,
zijn blik over
wijder op
openging.
enging.
Met het
het nichtje
nichtjevan
vanKoornaert
Koornaertwas
washet
hetvertrouwen
vertrouwenmaar
maar
geleidelijk en
langs omwegen
omwegen tot
tot stand
stand gekomen.
gekomen. Hij
Hijaanzag
aanzag
geleidelijk
en langs
het meisje
meisje eerst
eerst als
als eene
eeneonbenullige
onbenulligedauwkoole,
dauwkoole, die
diewat
watijdele
ijdele
grilletjes
de kostschool
kostschool heeft
heeftmeêgebracht
meêgebracht en
enzich
zich niet
niet
grilletjes uit
uit de
benaderen liet.
dat tengere
tengere gelaat
gelaat met
met de
deonverander,
onveranderbenaderen
liet. Achter dat
lijke uitdrukking
uitdrukking van
van kalme
kalme welgezindheid,
welgezindheid, vermoedde
vermoedde de
de
lijke
kapelaan geen
dieper, innerlijke
innerlijke bewogenheid.
Hierontbrak,
ontbrak,
kapelaan
geen dieper,
bewogenheid. Hier
volgens hem,
hem, het
hetzedelijke
zedelijkeevenwicht
evenwichtinineen
eenwankelen
wankelentusschen
tusschen
geven
en houden,
houden, geplaagd
geplaagd door
dooreen
eengevoel
gevoelvan
vanbedeesdheid,
bedeesdheid,
geven en
twijfel, eigenliefde
eigenliefde en
en wantrouwen.
wantrouwen. De
Deeerste
eerstetoenadering
toena~eringwas
wasge,
geschied uit wellevendheid, om
omde
detante
tante te
te voldoen
voldoenaie
diehaar
haarnichtje
nichtje
altijd
vooruit bracht en
en inindedeaandacht
aandachtvan
vanden
denonderpastor
onderpastor
altijd vooruitbracht
kwam stellen.
stellen. En
Endoor
doorharen
harenomgang
omgangmet
metzijn
zijneigen
eigenzuster
zustereerst,
eerst,
werd hem
hem de
de ondergrond
ondergrond van
van dat
dat gesloten
gesloten gemoed
gemoed veropen,
veropenwerd
baard. Het bleek
bleek hier,
hier,gelijk
gelijkbijbijdedeandere,
andere,die
diezelfde
zelfdenood
noodom
om
baard.
zich uit
uit tetestorten,
storten,dede
onweerstaanbaredrang
drangom
omiets
ietsofofiemand
iemand
onweerstaanbare
te
hebben die
diededeijlte
ijltekan
kanvullen
vullenvan
vaneen
eenhart
hartdat
datdoelloos
doelloos
te hebben
rondsnakt naar
naar teederheid
teederheid en
en overdaan
overdaan isis door
doorde
debegeerte
begeerte
rondsnakt
om
belang
te
wekken
bij
dien
jongen
geestelijke
waartoe
zij
om belang te wekken bij dien jongen geestelijke waartoe zij
zich
getrokken voelde
voelde door
dooreen
eengeheimen
geheimeneerbied
eerbiedenenachter
achter
zich getrokken
wiens
verschijning een
een wereld
wereld van
vangeheimzinnigheid
geheimzinnigheid school,
school,
wiens verschijning
waarin
smachtte om
binnen te
te dringen.
dringen.
waarin zij
zij smachtte
om binnen
Bij dat
dat meisje
meisje had
had hij
hijhet
heteerst
eerstondervonden
ondervondenwelk
welk een
een
Bij
schat
innige genegenheid
genegenheid zulk
zulk een
een gemoed
gemoed eerst
eerst kan
kan los,
losschat van
van innige
laten, eens dat de korst verbroken
verbroken isis en
enmet
metwelk
welkeen
eenrijkdom
rijkdomvan
van
gevoelens zulk
zulk een
eenreine
reine ziel
zielisisbegaafd
begaafdwaarvan
waarvan er,
er, in
in ongunstige
ongunstige
gevoelens
omstandigheden
misschien nooit iets
iets naar
naar buiten
buiten zou
zoustralen.
stralen.
omstandigheden misschien
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verheugde hem
hem dat
dat het
hetzoo
%00uitgevallen
uitgevallenwas
wasmet
methunne
hunne
Het verheugde
schikkingen
van die
diereis
reisnu
nuverwachtte
verwachttehij,
hij,bij
bij 't behagelijk
schikkingen en van
gevoel van
van haar
haar gezelschap,
gezelschap, eene
eene gelegenheid
gelegenheid om
omdat
dat gemoed
gemoed
eens dieper
dieper tetepeilen
peilenenenhaar,
haar,door
doorzijn
zijninvloed,
invloed,tetesterken
sterken
eens
in haar
haar roeping.
roeping. De last
last die
diezij
zijhem
hemdreigde
dreigdeaan
aantetedoen
doenzou
zou
hij wel
wel op
opandere
anderewijze
wijzevergoed
vergoedkrijgen.
krijgen.
hij
numaar
maar kwamen
kwamenI1Mijn god,
god, hoe
hoe nemen
nemen ze
ze 't toch lichtlicht,
Als zezenu
zinnig op,
op, alsof
alsofer
erniets
niets misvallen
misvallen konl
kon 1En
Enhoe
hoeisis 't mogelijk dat
zij zich
zich nu
nu zoo
zooonbedacht
onbedacht ophouden
ophouden in
inzulk
zulkeen
eenomstandig,
omstandigzij
heid ??11 Maar
Maar er
er was
wasnog
nogtijd.
tijd.Er
Erkwamen
kwamener
ernog
nogalalmaar
maar nieuwe
nieuwe
Nu
begon
zijneigen
eigen
bij en de
de trein
trein was
was er
er nog
nogniet
nieteens.
eens.Nu
bij
begon
hijhijzijn
gedacht om
om hier
hier zoo
zoo
gejaagdheid
bespottelijk te
vinden en
en 't'tgedacht
gejaagdheid bespottelijk
te vinden
veel te vroeg
vroeg op
op die
diekaai
kaaitetestaan
staanronddraaien.
ronddraaien. Maar
Maar na
na het
het
veel
ontbijt had
hij toch niets
niets beters
beters weten
weten te
te doen
doendan
danhierheen
hierheen
ontbijt
had hij
te
komen, ook
in 't gedacht dat zij
zij misschien zoo vroeg
vroeg op
op
te komen,
ook nog in
hem
wachten zouden.
zouden. 't't Was
Was ererwel
welmeê
meê!
Hijwaagde
waagdehet
hetaan
aan
hem wachten
I Hij
de
poort tetegaan
gaanzien,
zien,maar
maarkeerde
keerdeweer
weernaar
naar de
de kaai,
kaai, om
om
de poort
aanstonds plaats
kunnen nemen
nemen als
als de
de trein
treinaankwam.
aankwam. Hij
Hij
aanstonds
plaats te
te kunnen
dacht nog aan
aan den
den indruk
indruk en
enwat
watereropop't
dorpalalzou
zougepraat
gepraat
dacht
't dorp
worden
over die
diereis
reisI1
worden over
Hij glimlachte
glimlachte bij
bij de
de herinnering
herinnering aan
aan het
hetuitwerksel
uitwerkseldat
datde
de
mededeeling van
het nieuws
nieuws gemaakt
gemaakt had
had op
opde
deklooster,
kloostermededeeling
van het
zusters.
de belangstelling
belangstelling bij
bij die
dieeenvoudige
eenvoudigenonnen
nonnenwas
was
zusters. Hoe de
gaande gemaakt
gemaakt alsof 't eene wereldzaak
wereldzaak betrof.
betrof. En
En't't gevoel
gaande
van verwondering,
verwondering, treurnis
treurnis en
eningehouden
ingehoudenspijt
spijttetezien
zienop
ophaar
haar
blanke gelaat
gelaat en groote
groote oogen,
oogen, toen
toenzezevernamen
vernamendat
datIrma
Irma en
en
blanke
Elvire de
de reis
reis zouden
zoudenmeêdoen1
meêdoenlZuster
ZusterCeleste
Celestehad
hadeen
eengebaar
gebaar
Elvire
om hare
hare vriendin
vriendin op
op te
te viiegen
vliegen en
en een
eenlichten
lichten kreet
kreet kon
kon zij
zij
om
weerhouden, waarin
waarin zij
zij de
de verrassing
verrassing liet
liet ontsnappen
ontsnappen en
en
niet weerhouden,
Hethad
hadechter
echtermaar
maar
de
aandoening bij
bij dat
dat groote
groote nieuws.
nieuws. Het
de aandoening
een
oogenblik geduurd.
geduurd. Aanstonds
Aanstonds had
had de
de wil
wilde
debegeerte
begeerte
een oogenblik
neergestreken, die
opgesprongen was
was naar
naar iets
iets dat
dathaar
haarin
in een
een
neergestreken,
die opgesprongen
stonde
van
onbedachtheid
voorgeschenen
had
met
haar.
zelf
stonde van onbedachtheid voorgeschenen had met haar zelf
te kunnen
kunnen gebeuren.
gebeuren.· Er
Er volgde
volgde niet
nieteens
eensde
deminste
minstegewaar,
gewaarte
wording van
van spijt
spijt of
of treurnis
treurnis op
op dat
datgelaat.
gelaat. Medeen
Medeenwerd
werd de
de
wording
vlucht
gestuit en
en suisden
suisden de
de woorden
woorden nu
nu van
van deelneming
deelneming in
in
vlucht gestuit
't
dat hare
hare vriendinnen
vriendinnen zoo
zoo onverwachts
onverwachts te
te beurt
beurt viel.
viel.
't geluk,
geluk, dat
verzoeking was
was geweerd
geweerden
enalal't 't
geenzijzijvan
vanden
denkapelaan
kapelaan
De verzoeking
geen
was:
dathij
hijhaar
haarginder
ginder in
in het
het
vroeg
als opperste
opperste gunst
gunst't 'twas
vroeg als
: dat
heiligdom, bij
bij de
deOnbevlekte
OnbevlekteMaagd
Maagdgedenken
gedenken zou.
zou. 't Was
heiligdom,
niets dan
dan eene
eene ootmoedige
ootmoedige bede
bede die
diezij
zijuitbracht,
uitbracht, als
als 't eenig
niets
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mogelijk aandeel
in de
aandeel in
de gunsten
gunsten en
engenoegens,
genoegens, die
die hare
hare
vriendinnen samen
de lange
lange reis.
reis.
vriendinnen
samen zouden
zouden smaken
smaken op
op de
Hoe heel
heelen
enalalverschillend
verschillendwas
washet
hetuitwerksel,
uitwerksel,toen
toenhij
hijaan
aan
Hoe
mocht bekend
bekend
juffer Agatha
Agatha verklaard
verklaard had:
juffer
had : dat
dat 't't nieuws
nieuws nu
nu mocht
gemaakt worden,
de reis
reis besloten
beslotenwas
was11 Bij
Bijhaar
haarhad
hadhij
hij
gemaakt
worden, dat de
gemerkt als
als de
deontlasting
ontlastingbij
bij't'tverbreken
verbreken van
van een
een zeget.
zegel.
iets gemerkt
tijd die
dieverloopen
verloop enwas
wastusschen
tusschen't eerste
't eerstevoorstel
voorstelen
en
Den tijd
was haar
haar een
een pijniging
pijniging geweest
geweestomdat
omdatzij
zij
't eigenlijke
eigenlijke besluit was
ontzeggen moest
moesthet
hetuitwerksel
uitwerkseltetezien
zienenenermede
ermedetetepralen
pralen
zich ontzeggen
dorp:: dat
dat haar
haar nichtje
nichtje de reis
reis deed
deed in
ingezelschap
gezelschap van
van
over 't dorp
genoeg uit,
uit, dat
dat
onderpastor I 1 Heel
den onderpastor
Heel haar
haar doening
doening gaf
gaf het
het genoeg
zij met
met dat
datnieuws
nieuwsverwachtte
verwachtte de
de bevestiging
bevestiging van
vanhaar
haar zege,
zege~
zij
praal, een verhooging
verhooging van
vanaanzien
aanzienenen·de
debekrooning
bekrooningvan
vanhaar
haar
praal,
recht tegenover
tegenover den
den dokter
dokter en
en den
denpastor.
pastor.
goed recht
Koornaert was er
er schijnbaar
schijnbaar koel
koel bij
bij gebleven
geblevenmaar
maarhij
hijhad
had
geaarzeld zijn
zijn toestemming
toestemming te geven
geven daar
daar hij
hij zijn
zijn nichtje
nichtje
niet geaarzeld
goed gezeischap
gezelschap eene
eene reis
reis kon
kon laten
laten doen
doendie
diehaar
haarzooveel
zooveel
in goed
plezier moest
moest verschaffen.
verschaffen. Hij
Hij trok
trok zich
zich verder
verder niets
niets van
van de
de
plezier
zaak aan,
aan, want
want in
in den
den laatsten
laatsten tijd
tijd scheen
scheen hij
hij alalmeer
meer terug,
terug~
zaak
getrokken' *enen onverschillig
zijn eigen
eigen doening
doening
getrokken
onverschillig aan
aan al
al 't't geen zijn
betrof.
niet betrof
Bij Elvire
Elvire zelf
zelf echter
echter had
had de
dekapelaan
kapelaan dedeblijdschap
blijdschap
Bij
in
al
hare
kinderlijke
pracht
te
bewonderen
gekregen.
Het
in al hare kinderlijke pracht te bewonderen gekregen. Het
meisje had
eens gedacht
gedacht aan
aan afgunst
afgunst of
ofopspraak
opspraak die
diezij
zij
meisje
had niet eens
op 't dorp
verwekken kon.
kon. Zij
Zij liet
lietzich
zichmaar
maar gaan
gaan en
en gaf
gaf
dorp verwekken
zich over
over aan
aan 't geluk dat
dat haar
haarzoo
zooonverwachts
onverwachts bedeeld
bedeeldwerd.
werd.
zich
Zij deed
deed als
als de
de vogel
vogeldie
diezijn
zijneerste
eerstevlucht
vluchtgaat
gaatnemen
nemen door
door
Zij
de
ruimte. Zij
Zij was
wasererineens
ineensdoor
doorwakker
wakkergeschud,
geschud, had
had er
er
de ruimte.
een soort
soort meesterschap
meesterschap en
en vastberadenheid
vastberadenheid bij
bijgekregen
gekregenen
enbij
bij
elk woord
woord dat
datererover
overgesproken
gesprokenwerd,
werd,keek
keekzij
zij ongeloovig
ongeloovig op,
op,
alsof het
het zooveel
zooveel nieuwe
nieuwegeluiden
geluidenwaren
warendie
diehare
hareziel
zielmoesten
moesten
wekken
den sluimer.
sluimer. Zij
Zij kreeg
kreeg van
van die
diespontane
spontane invallen
invallen
wekken uit den
die zij dadelijk
en waarover
waarover zij
zij dan
dan aanstonds
aanstonds teteblozen
blozen
dadelijk uitte
uitte en
iets gezegd
gezegd had
had van
van
stond
en beschaamd
beschaamd werd
werd omdat
omdat zij iets
stond en
't geen zij
zij alleen
alleen maar
maar had
hadmoeten
moetendenken
denkenenenbijhouden.
bijhouden.Maar
Maar
dan
schudde zij
zij de
de schaamte
schaamte weer
weer af
af en
enkregen
kregen hare
hare groote,
groote,
dan schudde
blauwe
oogen die
dieverrukkelijke
verrukkelijke uitdrukking
uitdrukking van
vanovermoed
overmoed
blauwe oogen
terwijl
glimlach om
om haren
haren mond
mond verschooning
verschooning scheen
scheen te
te
terwij1 de
de glimlach
zij tegen
tegen de
dewellevendheid
wellevendheid misdaan
misdaan had.
had.
vragen
om 't geen
geen zij
vragen om
of veronderstelde
veronderstelde niet
weten, dat
dat er
er bij
bij den
den
Zij
wist of
Zij wist
niet te
te weten,
jongen geestelijke
geestelijke iets
van den
den jongen
jongen man
man aanwezig
aanwezig was,
was, en
en
jongen
iets van
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kon soms
ze kon
soms op
op hem
hem afkomen
afkomen alsof
alsof hij
hij een
een engel
engelware
ware
zij kon
kon omgaan
omgaan als
als met
md
geweest
met wien zij
geweest in
in priesterkleeren,
priesterkleeren, met
een
ouderen broer.
broer. Al
Aldadelijk
dadelijknana't 'tbesluit
besluitwas
wasde
dedrukte
drukte
een ouderen
geloop begonnen,
begonnen, weg
weg en
en weer
weer naar
naar de
de naaister,
naaister, af
af en
en
en 't geloop
naar zijn
zijn zuster
zuster en naar
naar hem
hem zelf
zelf om
ominlichtingen
inlichtingen en
enook
ook
toe naar
maar eenvoudig
eenvoudig om
om 't genot van
van 't vooruitzicht
om over
over
vooruitzicht en
en mil
maar
zaak maar
maar wat
wat te
te praten.
praten.
de zaak
er wel
weliets
ietsschooner
schoonerter
terwereld
werelddan
danhet
hetstralend
stralendgeluk
geluk
Was er
en
de
verrukking
op
't
gelaat,
in
de
stem
en
in
de
opgewekte,
en de verrukking op 't gelaat, in de stem en in de opgewekte,
veerkrachtige gebaren
van een
een meisje
meisje in
in de
devervoering
vervoeringeener
eener
veerkrachtige
gebaren van
vreugdige verwachting
verwachting?
vreugdige
? I1
Haar blik was
was als
alseen
eenzachte
zachtevlam
vlamwaar
waareen
eenheviger
hevigerglinster
glinster
Haar
uit
straalde telkens
telkens zij
zij den
denblik
blikontmoette
ontmoettevan
vaniemand
iemand die
die
uit straalde
haar geluk
geluk begreep.
begreep. Nu
Nu verhoogde
verhoogde een
een blos
blosdedeblankheid
blankheid
haar
van
wangen en
en hals,
hals, hare
hare stem
stemhad
hadvan
vandie
dieheldere
helderebuigingen
buigingen
van wangen
die
wat boven
boven dedehoogte
hoogtegaan
gaan
van
't gesproken woord
woord en
eri
die wat
van
't gesproken
dreigen
zingen uit
uit tetejubelen
jubelen 't geen
ze maar
maar eenvoudig
eenvoudig
dreigen in
in zingen
geen ze
zeggen wilde.
wilde. Waar
Waarzezeliep
liepininhaar
haarlichte
lichtegewaad,
gewaad,was
washet
hetalsof
alsof
haar voet geen
geen grond
grondgenaakte
genaakteenenzweven
zwevenging
gingover
overden
denvloer.
vloer;
haar
Vreugde in
in zulke
zulke zieleschoonheid
zieleschoonheid geuit
geuit had
had hij
hij zich
zich nooit
nooit
Vreugde
kunnen
voorstellen en
en't'tbeloofde
beloofdehem
hemeen
eeneigenaardige
eigenaardigevol.,
volkunnen voorstellen
doening
te worden,
worden, die
dieopgetogenheid
opgetogenheid en
endie
dieverrukking
verrukking te
te
doening te
nagaan binst
binst de
dereis
reisenentetezien
zienstijgen
stijgenbij
bijalalhet
hetschoone
schoone
mogen nagaan
ze zouden
zoudentegenkomen,
tegenkomen, die
die dagen.
dagen. Het
Het
en wonderbare
wonderbare dat
dat ze
en
zou voor
voor haar
haareene
eeneechte
echte
veropenbaringworden,
worden,omdat
omdatzij
zij
zou
veropenbaring
gereisd had
had en
entetekostelijker
kostelijkerdaar
daarzijzijzich
zichzoo
zookinderlijk
kinderlijk
nooit gereisd
overgaf
opging bij
bij't'tminste
minsteyvat
:wathaar
haar gemoed
gemoedberoerde.
beroerde.
overgaf en opging
Ja, het was
was een
een gelukkig
gelukkig toeval
toeval om
ommet
metzulk
zulkgezelschap
gezelschap tete
Ja,
deverte
verte ginder,
ginder, achterwaards,
mogen uitzetten I Op 't dorp,
dorp, in de
waren
ze er
er nu
nu over
overbezig
bezig;; het
het zou
zoueene
eeneheele
heeleopschudding
opschudding
waren ze
verwekken
de tongen
tongen zouden
zouden wel
welhaar
haar werk
werk doen.
doen. Daar
Daar
verwekken en
en de
zou juffer
juffer Agatha
Agatha van
van den
den eenen
een en kant
kant en
en 's pastors
meid van
zou
pastors meid
den anderen,
anderen, haar
bijdragen! Hij
dacht er
er nog
nog even
even
den
haar deel
deel toe bijdragen1
Hij dacht
aan
wat
moeite
aan wat moeite 't hem
had gekost
gekost om
om het
het nieuws
nieuws aan
aan den
den
hem had
pastor mede
deelen, aan
aan wien
hij, voor
voor den
den vorm,
vorm, de
de toe,
toepastor
mede te
te deelen,
wien hij,
lating moest
moest vragen.
vragen. Hij
Hij had
hadgevreesd
gevreesddat
datdedesceptische
sceptischepastor
pastor
lating
het hem
hem zou
zouaanrekenen
aanrekenen als
als het
hettoegeven
toegevenaan
aaneen
eengenoegen
genoegen
het
of wereldsch
wereldsch vermaak
vermaak dat
dat de
dekapelaan,
kapelaan, met
metzijn
zijnaanstellerige
aanstellerige
strengheid, waar
waar 't een
ander betrof,
betrof, de
de eerste
eerste moest
moest zijn
zijn om
om
een ander
zooi
ets
bij
zich
zelf
af
te
keuren.
Hij
had
gevreesd
dat
er
hem
aan~
zooiets
zelf af keuren.
had gevreesd dat er hem aan.
merkingen
gemaakt worden
worden en
ende
depastor
pastorer
er iets onwel,
onwel~
merkingen zouden gemaakt
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voegelijks zou in zien
zien omdat
omdathij
hijiningezelschap
gezelschapreisde
reisdevan
vanIKoorn,
Roorn~
aerts
nichtje. Hij
Hij had
had daarom
daaromzijn
zijnantwoord
antwoordgereed.
gereed.Maar
Maarhet
het
aerts nichtje.
Depastor
pastorscheen
scheenintegendeel
integendeelaange-,
aange.
was heel
heel anders
anders uitgevallen1
uitgevallen JDe
en zich
zich
naam verrast;
verrast ;hij
hijhad
hadzelfs
zelfsvan
vangeen
geen plaatsvervanger
plaatsvervanger gewild
gewild en
bereid
het werk zelf
bereid verklaard
verklaard het
zelf tetedoen,
doen,zonder
zondervreemde
vreemdehulp.
hulp.
Ha J1 daar
eindelijk!1 En
En hoe
hoe zagen
zagenzijzijereruit
uit11
Ha
daar waren
waren ze eindelijk
Beladen
met pakken,
pakken, gejaagd,
gejaagd, angstig
angstig rondkijkend
rondkijkend met
met de
de
Beladen met
vrees dat
dat ze
zetetelaat
laatkwamen.
kwamen. Hij
Hijwas
wasblij,
blij,maar
maar wilde
wildezich
zich
vrees
mistevreden houden
houden om
omhaar
haarlichtzinnigheid
lichtzinnigheidtetestraffen.
straffen. 't Sloeg
mistevreden
hem
hoe die
dietwee
tweejuffers
juffers die
diehij
hijzoo
zoogoed
goedkende,
kende,hem
hemhier
hier
hem hoe
onder
den koepel
koepel van
vande
despoorhalle,
spoorhalle, inindie
diedrukte,
drukte, heel
heelanders
anders
onder den
voorkwamen
hij haar
haar gewend
gewend was
was tete zien
zien thuis
thuis in
in
voorkwamenals
als dat
dat hij
haar gewone
omgeving. Was 't met
die nieuwe
nieuwereiskleederen
reiskleederen
haar
gewone omgeving.
met die
waarin hij
haar voor
voor 't eerst
zag, of
ofwas
wasererwerkelijk
werkelijk iets
iets
waarin
hij haar
eerst zag,
onbeholpens
aan de
deuitdrukking
uitdrukking van
van haar
haar wezen,
wezen, omdat
omdat hij
hij
onbeholpens aan
bij
Elvire,
nu
meer
dan
anders,
iets
van
het
dorpsmeisje
zag
bij Elvire,
meer dan anders,
van het dorpsmeisje zag
zij den
denkapelaan
kapelaan ontdekt
ontdekt hadden
hadden
doorschemeren? ?Zoogauw
doorschemeren
Zoogauw zij
lieten
zij weeral,
weeral, zonder
zonder weerhouden,
weerhouden, hare
hare vreugde
vreugde los
los en
en
lieten zij
waren
verwonderd dat
hij haar
haar zoo koel
koel ontving.
ontving.
waren heel
heel verwonderd
dat hij
-— Moeten
we heel
heel dat
datgevaarte
gevaarte met
metons
onsmeeslepen
meeslepen?
vroeg
Moeten we
? vroeg
hij op
ophet
hetreisgoed
reisgoeddoelend
doelenddatdat
pakjesdrageraanbracht.
aanbracht.
hij
eeneen
pakjesdrager
Ze verklaarden
verklaarden dat
enkel 't
hoognoodige meédroegen
meêdroegen
Ze
dat ze enkel
't hoognoodige
en op
op zijn
zijn vraag
vraag:: waar
waar zij
zij zich
zich zoo
zoolang
lang hadden
hadden opgehouden?
opgehoudèn?
bezagen
zij elkaar
elkaar en
en schoten
schoten in
in een
eenlach
lachbij
bijdedeherinnering
herinnering
bezagen zij
haar moest voorgevallen
voorgevallen zijn
zijn en
en niet
niet wilden
wildenvertellen.
vertellen.
aan 't geen haar
- De trein
trein is
is er
er nog
nogniet
nieteens
eens!
waar isisonze
onze trein?
—
I waar
trein ? merkte
glunder.
Elvire glunder.
-— Als
Als de
de trein
trein ererwas
waszoudt
zoudtgege
te laat
gekomenzijn
zijn!
te laat
gekomen
1
antwoordde hij
geen gevaar
gevaar dat
dat zij
zij zich
zich lieten
lieten
antwoordde
hij kort.
kort. Maar
Maar geen
voor haar
haar de
de
beroeren:
reis stemming was er.
er. 't Heette
Heette voor
beroeren : de
de reisstemming
gelukkige
plechtige stonde.
stonde. Ze
Ze zouden
zouden 't zich
gelukkigeinzet,
inzet, de
de plechtige
ze waren
waren 't al ontvlogen
ontvlogen;; 't huis
door
niets laten
latenbederven
bederven;; ze
door niets
en de
demenschen
menschen;; geen
geengevaar
gevaarmeer
meervoor
vooropspraak,
opspraak,
en 't dorp
dorp en
of
vormelijkheid.
Iedereen
was hier
hier
geen
weerhouden
meer
geen weerhouden meer of vormelijkbeid. Iedereen was
met zijn
zijn eigen
eigen zaken
zaken bezig
bezig en
enererwas
wasniemand
niemandvan
vankennis
kennis
met
onder heel
heel die
diemenigte
menigteheeren,
heeren,dames,
dames,juffrouwen,
juffrouwen,priesters
priesters
onder
en priestersmeiden.
priestersmeiden....
...
kwam eindelijk
eindelijkde
delange
langetrein
treinachterwaards
achterwaards aangeslierd.
aangeslierd.
Daar kwam
Maar dat
dat was
was eene
eene ontgoocheling
ontgoocheling voor
voorElvire,
Elvire, die
diegemeend
gemeend
Maar
zenu
nu
had
in
een
hemels
eh
blauwen
trein
te
zullen
rijden,
alsze
had een hemelsch blauwen trein te zullen rijden, als
gewaar werd dat
dat het
hetblauw
blauwvan
vanden
denvermaarden
vermaarden«Train
«TrainBleu»
Bleu»
gewaar
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enkel bestond
enkel
bestond in
indedekleur
kleurder
derbordjes
bordjesdie
diemet
metde
devolgnummers
volgnummers
aan de vensters
vensters uithingen1
uithingen!
aan
N u was
was 't de
groote bezorgdheid
bezorgdheid bij
bij alle
alle drie,
drie, teteweten
weten
de groote
Nu
wien zij
zij inindedeafdeeling
afdeelingvan
vanhunnen
hunnenwagen
wagenalsalsgezelschap
gezelschap
wien
zouden
krijgen, heel dien
dien langen
langen tocht.
tocht. Want
Wantdaar
daar was
was alles
alles
zouden krijgen,
aan gelegen1
gelegen 1 Nog
Nogliever
lievereen
eendoodvreemde
doodvreemdedan
daneen
eenongegeerde
ongegeerde
aan
kennis! I was
meening. Zij
Zij voelden
voelden zich
zichgoed
goedzoo
zoogedrieën
gedrieën
kennis
was hun
hun meening.
samen,
ontslagen
van
de
onrust
om
afgekeken
te
worden,
vrij
samen, ontslagen van de onrust om afgekeken te worden, vrij
gelijk
iedereen hier vrij
vrij was.
was.
gelijk iedereen
In
een schoffeling
schoffeling zocht
zochtelk
elkzijn
zijn
aangewezennummer
nummer en
en
In een
aangewezen
men bestormde
bestormde de
wagens om
om ter
terzeerst
zeerst zijn
zijn plaats
plaats in
in tete
men
de wagens
nemen. De onderpastor
onderpastor stapte
stapte ook
ook in,
in,hielp
hielpmet
metIrma
Irma het
het
nemen.
reisgoed schikken
men legde
legde de
debank
bankdie
diezijzijverkozen
verkozen
reisgoed
schikken en
en men
hadden, vol met
met mantels
mantels en
en doeken.
doeken.
hadden,
konden zijzijgerust
gerustnog
nogwat
watrondwandelen.
rondwandelen. Zij
Zijgingen
gingen
Nu konden
tot
bij
het
stoomtuig
zien,
waar
de
pompstang
in
den
cylin~
tot bij het stoomtuig zien, waar de pompstang in den cylin,
der te stampen
stampen stond
stond als
als ware
ware 't van
ongeduld om
om te
te vertrek,
vertrek~
van ongeduld
der
ken.
Heelhet
hetmachtig
machtiggevaarte
gevaartescheen
scheenzijn
zijnkrachten
krachtengebonden
gebonden
ken. Heel
zestraks
straks los
lostetelaten
latenenenmet
metrazende
razendesnelheid
snelheid
te houden
houden om
om ze
leggen.Elvire
Elvire viel
viel het
het nu
nu tetebinnen
binnen
heel
dien afstand
afstand afafteteleggen.
heel dien
d~t
zij vergeten
vergetenhad
haddedeprentkaarten
prentkaartenteteposten
postendie
diezij
zij geschreven
geschreven
dat zij
had voor
voor tante,
tante, voor
voor zuster
zuster Celeste
Celeste en
en voor
voorhare
harenaaister
naaister en
en
had
andere harer
harer kennissen.
in hare
hare opgetogenheid
opgetogenheidwilde
wildezij
zij
andere
kennissen. Want in
dat iedereneen
iedereneen het
hetweten
wetenzou
zou:
dat
ze
nu
uit
Brussel
vertrokken
: dat ze nu uit Brussel vertrokken
en een
een laatsten
laatsten groet
groet zonden
zonden eer
eer het
hetvaderiand
vaderland teteverlaten.
verlaten.
en
Irma,
kende in
in 't station,
gelastte zich
zich ermede
ermede
Irma, dIe
die den
den weg kende
station, gelastte
kaarten in
de bus
bus tetebrengen.
brengen.
de kaarten
in de
instappen vonden zij
zij de
deopenstaande
openstaandeplaatsen
plaatsen van
van hun
Bij 't instappen
wagen
door een
een jongen
jongen heer
heer en
en eene
eenejonge
jongedame.
dame.
wagen bezet
bezet door
-— Als 't maar
zijn II fluisterde
fluisterde Irma.
Irma.
maar vlamingen zijn
-— Te
beter, dan
danmogen
mogenwe
wealaltateren
taterenwat
watwe
wewillen
willen;
ze
Te beter,
; ze
verstaan
ons niet
niet11
verstaan ons
-— Ja,
Ja, maar
maar dat
kunnen we geen
geen twee
twee dagen
dagenvolhouden1
volhouden!
dat kunnen
De jonge
jonge heer
heergroette
groetteinin't fransch
't franschenenstelde
steldezijne
zijnedame
dame
voor aan
aan 't gezelschap.
twee juffers
juffers mieken
mieken eene
eene buiging
buiging
voor
gezelschap. De
De twee
terwijl de
tot de
devoete,
voete,haar
haarreisgoed,
reisgoed,haar
haar
terwij1
de dame
dame van
van hoofde tot
kleederen, haar
gemonsterd werd.... De
Dekapelaan
kapelaan
kleederen,
haar juweelen
juweelen gemonsterd
was nog
nog met
metden
denvreemden
vreemdenheer
heerbezig
bezigen
enElvire
Elvirehad
hadreeds
reeds
was
een verstandelijken
verstandelijken blik
met Irma
Irma gewisseld.
gewisseld.
een
blik met
metden
denhoek
hoekvan
van den
den mond.
mond.
-— Broer
Broer en zuster?
zuster? waagde
waagde zezemet
-— Jonggehuwden op huwelijksreis
huwelijksreis 11 beweerde
beweerde Irma.
Irma.
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N
u de
de trein
trein eindelijk
eindelijk wegreed
wegreed en
engerucht
gerucht miek,
miek, hielden
hielden de
de
Nu
twee vriendinnen
: zij
twee
vriendinnen zich
zich niet
niet meer
meer inin:
zijmoesten
moestenmalkaar
malkaarhare
hare
opgewektheid
en zezebegonnen
begonnenondereen
ondereentetepraten
praten
opgewektheid lucht
lucht geven en
over al 't geen
geen ze zagen.
over
zagen.
-— Maar
juffrouwen spreken
spreken vlaamsch
vlaamsch! 1wij
zijn
Maar de
de juffrouwen
wij ook zijn
vlamingen!
walen waart
waart!1 riep
jonge heer
heer
vlamingen IIk
Ik dacht
dacht dat
dat gij walen
riep de jonge
verrast.
-— En
ik meende
meende dat
datgij
gij walen
walen waartl
waart 1loech
loech de
dekapelaan,
kapelaan,
En ik
daar 't't meerendeel
meerendeel van
bedevaarders walen
walen zijn.
zijn...
van de bedevaarders
..
-— Wel dat
dattreft
treft11
Van
weerskanten voelde men
men zich
zichvoortaan
voortaan veel
veeleigener,
eigener,
Van weerskanten
zoodat
men inineene
eeneonbedachte
onbedachtebeweging
beweging weer
weer opstond
opstond en
en
zoodat men
malkaar
de
hand
drukte
om
de
kennismaking,
die
zoo
even
malkaar de hand drukte om de kennismaking, die zooeven
koel en
was, nu
nu in
koel
en vormelijk
vormelijk was,
in 't't vlaamsch,
vlaamsch, en hartelijker
hartelijker te
hernieuwen.
jonge dame,
dame, die
die nog
nogniet
nietgesproken
gesprokenhad,
had,
hernieuwen.De
De jonge
kwam
ook los
losenenglimlachte
glimlachteheel
heelanders
andershare
harereisgezellen
reisgezellen
kwam nu
nu ook
toe. 't Vooruitzicht
met z'n
z'n vijven,
vijven, zonder
zonder dat
dat er
er nog
nog
Vooruitzicht om
om met
iemand bij
iemand
bij kwam,
kwam, hier
hier gezellig
gezelligbijeen
bijeenteteblijven,
blijven,stemde
stemde alal
tot welgezindheid.
welgezindheid. Zij
Zij waren
waren niet
nietlanger
langervreemden
vreemdenmeer
meervoor
voor
aanknoo~
elkaar
zouden maar
maar beginnen
beginnen zoeken
zoeken om
omnader
naderaanknoo,
elkaar en zouden
ping te
te vinden.
vinden.
De jonge
jonge heer
heer verklaarde
verklaarde een
een advokaat
advokaat te
te zijn
zijnuit
uiteen
eenklein
klein
stadje van Oost,Vlaanderen.
Oost~ Vlaanderen.
stadje
-— En
En deze hier,
hier, is
is gister
gister mijne
mijne vrouw
vrouw geworden,
geworden, voor
voor wet
wet
en kerld
kerk!
jonge dame
dameboog
booglichtjes
lichtjesen,en,glimlachend
glimlachendvan
vangeluk,
geluk,
De jonge
keek
zij haren
haren man
man dankelijk
dankelijk in de
de oogen.
oogen.
keek zij
onderpastor, op
op zijne
zijne buurt,
buurt, zegde
zegde dat
dat hij
hij van
vanBrugge
Brugge
De onderpastor,
zuid~nder
derprovincie
provincie
was en
en onlangs
onlangs eerst
eerst op
opeen
eendorp
dorpinin't 'tzuiden
was
geplaatst werd.
werd.
- Deze is mijne
mijne zuster,
zuster, en die
die daar
daar ....
een nichtjel
nichtje! zegde
zegde
—
. . een
hij terwijl
terwijl zijn
zijn ondeugende
ondeugende glimlach
glimlach op Elvire
Elvire doelde.
doelde.
hij
N u waren
waren de
dewegen
wegengeopend
geopendvoor
voordedesamenspraak
samenspraakzoowel
zoowel
Nu
tusschen den
den onderpastor
onderpastor en
en den
denadvokaat
advokaatals
alstusschen
tusschen de
de
tusschen
juffrouwen met
met de
de jonge
jonge dame.
dame.
juffrouwen
Elvire had er
er alalhaar
haar bekijken
bekijken ininenenvoelde
voeldeiets
ietsals
alsschroom
schroom
Elvire
die vrouw,
vrou w, die
dieer
erjonger
jonger uit
uit zag
zag dan
dan zij
zij zelf
zelfen
ensedert
sedert
tegenover die
meisjes~titel verloren
verloren had.
had.
nog maar
maar haar
haar meisjes,titel
gister nog
trein stoomde
stoomde door
doorde
dezonnevelden,
zonnevelden, over
over de
deeentonig,
eentonig~
De trein
der belgische
belgische koolstreek,
koolstreek, het
het zuiden
zuiden in.
in.
heid der
Gerucht der
der wielen
wielen en
en't'tgeklop
geklopover
overdede
dwarsliggersver,
ver't't Gerucht
dwarsliggers
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doofde
bachten 't beschot
gezelschap al 't geen
geen er bachten
doofde voor 't't gezelschap
beschot of
of
in de andere
in
andere wagens
wagens gebeurde.
gebeurde. Met
Met 't instappen
instappen was heel die
menigte
elkaar gescheiden,
zijn hokje,
hokje,
menigte van
van elkaar
gescheiden, ingedeeld
ingedeeld ieder
ieder in zijn
op
goed geluk,
geluk, en
enmeegeslingerd
meegeslingerd inindedezelfde
zelfderichting,
richting,zonder
zonder
op goed
dat
gewaar werd
werd tot
tot een
een menigte
menigte te
te behooren.
behooren.
dat men
men nog gewaar
N
adat de
de eerste
eerste mededeelingen
mededeelingen gedaan
gedaan waren
waren en
en de
de bij,
bijNadat
zonderste
afgeloopen, kwam
kwam de
de stilte.
stilte. Elvire
Elvire
zonderste aanknooping
aanknooping was afgeloopen,
ging
met Irma
Irmaininafzonderlijk
afzonderlijkgesprek.
gesprek. De
ging met
Deadvokaat
advokaatprutste
prutste
met
zijn vrouw
vrouw in
in een
eenkoffertje
koffertje en
endedekapelaan
kapelaanbad
badzijn
zijn
met zijn
brevier.
be~
Maar nu
begon er
er iets
iets waar
waar de
de twee
twee meisjes
meisjes met
met alle
alle be,
nu begon
langstelling bleven
bleven op kijken.
langstelling
kijken. De
Deadvokaat
advokaathad
hadeen
eengroot
groot pak
pak
tabak
uitgehaald en
de jonge
jongevrouw,
vrouw,onbevangen
onbevangen alsof
alsof ze
ze
tabak uitgehaald
en de
thuis
op hare
hareslaapkamer
slaapkamer ware
ware geweest,
geweest, opende
opende hare
hare bloeze
bloeze
thuis op
en ondergoed,
en
ondergoed, verdeelde
verdeelde den tabak
tabak en
en stopte
stoptealalweerskanten
weerskanten
haar keurslijf
vol. Als
haar
keurslijf vol.
Als 't afgeloopen was,
bezag
zij Irma
Irma en
en
was, bezag zij
Elvire met
met een
om de
Elvire
een fieren
fieren glimlach,
glimlach, om
de fijne
fijne vondst.
vondst. Maar
Maar als
als
de
advokaat er
er nog
nogeen
eenpak
paktetevoorschijn
voorschijnhaalde,
haalde, sloeg
sloeg zij
zij
de advokaat
haar rokken
rokken op,
op, miek
haar
miek de
de kousbanden
kousbanden los
losenenstopte
stopteden
dentabak
tabak
over
over de
de ronding
ronding harer
harer kuiten.
kuiten.
-— Dat is
is ook
ookalaleen
eenmanier
manierom
omschoone
schoone
beenentetekrijgen
krijgen!I
beenen
zegde zij
zij lachend.
lachend.
De twee
tweemeisjes
meisjeskonden
kondenook
ook
niet
andersdan
danhartelijk
hartelijklachen
lachen
De
niet
anders
Elvire miek
mi ek er
er gebruik
gebruik van
van om
omhaar
haar vriendin
vriendin teteplagen.
plagen.
en Elvire
—
- Vraag
Vraag eens
eens of
of gij
gij niets
nietsmoet
moetwegstoppen
wegstoppen!
fluisterde zij,
zij,
I fluisterde
denonderpastor
onderpastor wijzend
wijzenddie
dienog
nogaltijd
altijdaan
aanzijn
zijnbrevier
brevier
op den
bezig
bezig was
was en
en niets
niets had
had gezien.
gezien.
handsvol cigaren
cigaren werden
werden dan
dan nog
nogweggemoffeld
weggemoffeld in
in den
den
Een handsvol
der jonge
jongedame
dameenenz66
zóóbeladen
beladen
bekeek
haarpersoon.
persoon.
hoed der
bekeek
zijzijhaar
—
nu maar
maar zoeken
zoeken!1 loech
loech zij.
zij.
- Laat
Laat ze nu
Feignies, waar
waar Elvire
Elvire en
enIrma
Irmamet
metmeer
meer angst
angst en
en be,
be~
Te Feignies,
vreesdheid waren
waren voorbijgegaan
voorbijgegaan dan
vrouw van
vanden
denadvo,
advo~
vreesdheid
dan de vrouw
kaat, liep
liep alles
allesgoed
goedafafmet
metdedebeambten
beambtenvan
vanden
dentoldienst.
toldienst.
kaat,
korf
vol
cigaren
Een oud
oud nonnetje
nonnetjealleen
alleenwerd
werdmet
met
haar
rieten
haar rieten korf vol cigaren
alseene
eene
bevonden, en
en onder
onder algemeen
algemeen gelach
gelach der
dermenigte
menigteals
bevonden,
kwaaddoenster naar
naar 't kantoor gebracht.
gebracht.
reis werd
werdnunuvoortgezet
voortgezetenenininéén
éénvaart
vaartstoomde
stoomdede
de
De reis
trein naar
naar Parijs
Parijs toe.
toe.
het landschap
landschap in
in niets
nietsverschilde
verschildevan
van 't geen men
men
Alhoewel het
gewoon was
was te
te zien,
zien, werd
werdhet
hetbelang
belangtbch
tochverhoogd
verhoogddoor
doorde
de
bewetenheid van
een vreemd
vreemd land
land tetereizen.
reizen.
bewetenheid
van in een
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Maar nu begon
begon het
het uitzicht
uitzicht teteverrijken.
verrijken. Daar
Daar was
wasde
deOise
Oise
Maar
met hare
hare vlakke
vlakke oevers
oevers en
en kronkelend
kronkelend bedde en
en de
debosschen
bosschen
met
met de witte
witte kasteelen
kasteelen over
over de
de zachte
zachte golving
golving der
der streek
streek die
die
met
heerlijken zonneschijn
zonneschijn uitspreidde.
uitspreidde. Nu
N u en
endan
danreed
reedmen
men
in heerlijken
voorbij eene
eene stad
stad waar
waar men
menjuist
juistden
dentijd
tijdhad
hadom
omin'
inde
devlucht
vlucht
voorbij
den naam
naam te
te lezen
lezenboven
bovendede
spoorhalle: Compiègne,
: Compiègne, .....
den
spoorhalle
...
Tergnier, ..... . Creil....
naam herinnerde
herinnerde de
dereizigers
reizigers aan
aan
Tergnier,
Creil. . . . Die
Die naam
zij dat
dat woord
woord soms
soms op
opde
deplakbrieven
plakbrieven
duiven stad omdat
omdat zij
de duivenstad
prijsvluchten hadden
hadden gelezen.
gelezen.
der prijsvluchten
onverdragelijk warm
warm in
in dien
dientrein,
trein, die
dieaanhoudend
aanhoudend
't Werd onverdragelijk
door de
de zon
zongestookt
gestooktwerd
werden'
en'waar
waar geen
geen windeke
windeke door
door de
de
door
opene vensters
vensters woei.
De juffers
juffers voelden
voelden voor
voor 't eerst
eerst die
die
opene
woei. De
sterke behoefte aan
aan lafenis,
lafenis, —
- water
water en
enfrischheid
frischheid!I Zij
Zijwaren
waren
sterke
gedacht
aan
bezweet,
bestoven,
met
vuile
handschoenen
en
't
aan
bezweet, bestoven,
vuile handschoenen en
kom en
enwaschgerief
waschgeriefwekte
wektebijbijhaar
haarhet
hetgrootste
grootsteverlangen.
verlangen.
een kom
Was de
de advokaat,
advokaat, die
die 't eerst
eerst den verlossingskreet
verlossingskreet uit,
uit't Was
wierp. Tegen den
den mistigen
mistigen einder
einder wees
wees hij
hij iets
ietsals
alsdedestompe
stompe
wierp.
schim
van een
een toren
torenmet
meteen
eendonkere
donkerestreep
streep over
overheel
heelden
den
schim van
omtrek.
- Parijs
Parijs1J Montmartre
deEiffeltoren
Eiffeltoren1J
Montmartre en de
—
N u kwamen
kwamen er
er uit
uit die
diestreep
streepeen
eenhaksel
hakselvan
vanhooge
hoogeen
enlage
lage
Nu
pinnen, spitsen
spitsen en
en naalden
naaldenenendaken
dakentetevoorschijn.
voorschijn.Weldra
Weldra
pinnen,
men gewaar
gewaar welke
welkereusachtige
reusachtigewarboel
warboelmen
menbinnenreed,
binnenreed,
werd men
met huizen,
huizen, straten,
straten, kerken,
kerken, gebouwen
gebouwen;
mettreinen
treinen boven,
boven,
met
; met
treinen onder
onder en
en treinen
treinen die
dievlakvloers
vlakvloers kruisten
kruisten in
in alle
allerich,
richtreinen
tingen met
met mist,
mist, rook,
rook,roet,
roet,assche,
assche,steengruis,
steengruis,stof,
stof,zwarte
zwarte
tingen
van tunnels
tunnels en
enviaducten.
viaducten.En
Endedetrein
treinrotste
rotstemaar
maardoor,
door,
holen van
zeker
de aangewezen
aangewezen richting,
richting, alsof
alsofalles
alleseffenaan
effenaanuit
uitden
den
zeker van
van de
week waar
waar hij
hij voorbij.
voorbij moest.
moest.
weg week
Onder
de groote
grooteglazen
glazenhalle,
halle,waar
waarhij
hijeindelijk
eindelijkstilhield,
stilhield,
Onder de
hed anderen
anderen aard
aard en
en 't't gedruisch
gedruisch der
kreeg het geruchte
geruchte een
een heel
kreeg
nu ophield,
ophield, werd
werdvervangen
vervangen door
door't'tgeroep
geroep en
en ge,
gewielen,
wielen, dat nu
druk dooreenwemelende
dooreenwemelende menigte.
menigte.
tier
tier eener druk
De nieuw
nieuw aangeknoopte
aangeknoopte kennissen
kennissen scheidden
scheidden weer
weer van
van
elkaar
dezekerheid
zekerheidmalkaar
malkaar aanstonds
aanstonds terug
terug tetevinden.
vinden.
elkaar met de
't aange,
ofeen
eenauto
auto om
omnaar
naar 't
aangeElk
zocht naar
naar een
een rijtuig
rijtuig of
Elk zocht
wezen
hotel te
te rijden.
rijden.
wezen h6tel
El
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T oen ik
ik van
van morgen
morgen wakker
wakker werd
werd
Toen
En door
door de
de ruiten
ruiten keek,
keek,
En
verf
Lag witgesneeuwd
witgesneeuwd de
de wijde
wijde vert'
Lag
En zwart
zwart daarin
daarin de beek.
beek.
En
waren ruig gekuifd
gekuifd
Boomtakken waren
sprieten bogen
bogenneer
neer;
Hun' sprieten
;
Een
molenkap was
was overhuifd,
overhuifd,
Een molenkap
Blank als een
een zwaneveer.
zwaneveer.
Blank
hofsteê dook
dook zijn
zijn lage
lage dak
dak
De hofsteê
Diep
in
de
wollen
vacht
Diep in de wollen vacht
Die om
om zijn
zijn rug
rug geduffeld
geduffeld was
was
In den
den doorsneeuwden
doorsneeuwden nacht.
nacht.
En
popels stonden
stondendaaromheen
daaromheen
En popels
Als wachters,
wachters, oudbedaagd
oudbedaagd;;
Zij hielden
recht hun'
hun' stijve
stijve leên
leên
hielden recht
En
waren witgekraagd.
witgekraagd.
En waren
't Was
àlles wit.
wit. De stilte
stilte woog
woog
Was alles
Zwaar
grijze lucht,
lucht,
Zwaar onder grijze
Waardoor
zijn wieken
wieken sloom
sloom bewoog
Waardoor zijn
Een
kraai in trage
trage vlucht.
vlucht.
Een kraai
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DE
ZIGEUNER.
DE ZIGEUNER.
BALTHAZAR VERHAGEN.
BALTHAZAR

Mijn vedel,
vedel, hoe
ligt ge
ge in
in het
hetstof
stofenenvergeten,
vergeten,
hoe ligt
Mijn
mij de wereld
wereld in
in eenzaamheid
eenzaamheid liet?
liet?
Zooals
Zooals mij
Uw snaren
en versleten:
versleten:
snaren zijn
zijn hulpeloos
hulpeloos slap en
Zóó
verstomd voor
voor mijn
mijn somber
somber verschiet!
verschiet!
zat ik verstomd
Z66 zat
Kom hied
hier ! Want
Wanteen
eenschaduw
schaduwvan
vanstreelende
streelendehanden
handen
Kom
Omzweeft
dat lang
lang dof was
was en
en loom:
loom:
Omzweeft nog
nog mijn
mijn hoofd,
hoofd, dat
Ontwaak uit uw
uw starre
starre.verdooving,
verdooving, want
wantbranden
branden
Ontwaak
Zult ge
ge ininden
denalouden,
aloud en,hartstocht'lijken
hartstocht'lijkendroom
droom!
I
Ik tooi uu met
metlenige,
lenige,zilveren
zilverensnaren,
snaren,
lk
De stem
stem in
in mijn
mijn hart
hart isis herboren
herboren en
en trilt,
trilt,
De zomer
zomer is
is machtig
machtig in
in 't bloed mij
mij gevaren,
gevaren,
Een Muze weft
weêrmaakt
maakt mijn
mijn verbeeldingen
verbeeldingen wild!
wild!
Een
Mijn oude,
oude, verwaarloosde
verwaarloosde vriend,
vriend, ininmijn
mijnarmen
armen!
Mijn
I
Uw triestige
triestige broeder,
broeder, mijn
mijn alt,
alt, ligt
ligtter
terzijZij!
I —mij de
de verrukking
verrukking der
der liefde
liefdeverwarmen,
verwarmen,
Kwam
Kwam mij
Zoo deel
deel gij
gijmijn
mijnjuichkreet:
juichkreet: mijn
mijn klacht
klacht isisvoorbij1
voorbij 1
Kom, dicht aan
aan mijn
mijn hart,
hart, drink
drink de
de bruisende
bruisende zangen,
zangen,
Kom,
Van dronkene
dronk ene vreugde,
vreugde, bedwelmenden
bedwelmenden gloed:
gloed:
Zóó
wij van
van ééne
ééne bezieling
bezieling bevangen,
bevangen,
zijn wij
Z66 zijn
Die tot
tot in
in de
desterren
sterren ons
ons duizelen
duizelen doet!
doet 1
Vlieg op,
op, phantaisie,
phantaisie, vlieg
vlieg langs
langs eind'Iooze
eind'looze banen,
banen,
Geboren
- verloren
verloren in
in 't eeuwig verschiet,
verschiet,
Geboren —
warr'lende dansen,
dansen, in
in marschen,
marschen, sziganen
sziganen —
In warr'lende
ken ik
ikhet
heteind
eindmijner
mijnerliefdejeugd
liefdejeugd niet!
niet!
Nog ken
0,
godd'lijke zomer,
levende weelde,
weelde,
zomer, 0o levende
0, goddlijke
dan zó6
zóó rijk
rijk aan
aan extase,
extase, dat
dat ik,
ik,
mij dan
Maak mij
Ook wen
wen ik
ik mijn
mijn vedel
vedel ten
ten doode
doodebespeelde,
bespeelde,
Toch nimmer
nimmer de
de volheid
volheidmijns
mijnsharten
hartenuitsnik
uitsniki!

SIRENEN.
]ULES
JULES SCHÜRMANN.
SCHORMANN.

Hoor het
roepen der
der sirenen,
sirenen,
het roepen
Die verscholen
verscholen achter
achter klippen
klippen
Uit
en in
in de
de golven
golven glippen,
glippen,
Uit en
Door blauw
blauw licht
lichtder
dermaan
maanbeschenen
beschenen;
;
Zie de
Zie
de zeilen
zeilen blank,
blank, van
van booten,
booten,

Die verzilverd
verzilverd nader
nader komen
komen
het verre
verre land
land der
der droomen,
droomen,
Uit het
Koel door
door maanschijn
maanschijn overvloten
overvloten;;
Hoór
zee nu
nu zingen
zingen
Hoo'r den
den zang
zang der
der zee

En het
het loklied
loklied der
der sirenen
sirenen ......
En
..
Maar de maan
maan is
is alalverdwenen
verdwenen
Maar
het wonder
wonder van
van de
de dingen.
dingen.
Met het

El

o0

VOGEL,
BLANKEN NACHT...
NACHT...
VOGEL
VOGELVAN
VAN DEN
DEN BLANKEN
HERMAN MIDDENDORP.

. . .. et l'1' oiseau
pleure. . .
oiseau qui pleure.
VERLAINE.

o0

vogel,
van den
den blanken
blanken nacht,
vogel, vogel van
nacht ,
die uit
uit het
het nevelwitomdauwde
die
nevelwitomdauwde woud
zilvert omhoog
omhoog uw smachtend~zachte
smachtenclaachte klacht;
droef lijk
lijk een
een lied,
lied, waarin
waarin de
de weemoed
weemoed rouwt
rouwt
droef
om felle vreugden,
vreugden, als
als de
de hemel
hemel lacht;
om
week als
als de weelde
weelde van
van een
een schoon
schoon en
en oud
oud
week
mijmrend erinnren,
erinnren, dat
ziel verwacht
verwacht
mijmrend
dat de ziel
bij
matten
glans
van
stervend
avondgoud.
bij matten
van stervend
Ik hoor
hoor uw
uw stem
stem en
en weet
weet het
hetwonder
wonder niet;
Ik
diep in
in mijn
mijn harte
harte doolt
doolt een
eenvreemde
vreemdedrang,
drang,
diep
't waarom
een groot
groot verlangen,
verlangen, ééns
ééns 't
waarom te hooren
dat weent
weent en
en jubelt
jubelt in uw
uw liefdelied.
dat
0, welk
mysterie hult
hult uw
uw zilvren zang
welk mysterie
in tooverwade van z66
zóó zoet bekoren?
bekoren? ...
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E algemeenewijsbegeerte
wijsbegeertemet
methare
harehoofdbestanddeelen:
hoofdbestanddeelen:
DE algemeene
natuurphilosophie en
geestesphilosophie, wortelend
wortelend in
in
en geestesphilosophie,
de ervaringswetenschappen
ervaringswetenschappen : natuurleer
natuurleer als
als wetenschap
wetenschap der
der ob,
ob~
jectieve~ en
en phychologie
phychologie als
alswetenschap
wetenschap der
der subjectieve
subjectieve erva,
erva~
jectieve,
ring —
- beiden
beiden hoofdgebieden
hoofdgebiedenvan
vandedeervaringswetenschap
ervaringswetenschap —
ring
kan alkén
alléén ons
onsleiden
leidentottoteen
eenwaar
waarGodsgeloof,
Godsgeloof,zoover
zooverhet
het
kan
voor
ons mogelijk
mogelijk is.
is. Want
Wanthethet
Godsgeloofmoet,
moet,evenals
evenals
voor ons
Godsgeloof
alle
gelooven, op
op weten
weten gegrond
gegrond zijn,
zijn, zal
zal het
heteen
een redelijk
alle gelooven,
redelijk d. i.
door de
de rede erkend
erkend geloof
zijn. Die
Dieerkenning
erkenning is
is noodig
noodig
geloof zijn.
door
en
de rede
rede daartoe
daartoe bevoegd,
bevoegd, omdat
omdat zij
zij alleen
alleen gevoel
gevoel en
en ver,
ver~
en de
stand
binnen hunne
te houden.
houden. En
En tot
toteen
een
stand binnen
hunne grenzen
grenzen weet
weet te
er~
waarlijk
komt men
men alleen
alleen door
door de
de ervaring
ervaring en
en de
de er,
waarlijk weten
weten komt
varingswetenschappen; want
mensch is
is aan
aanzijn
zijnervaring
ervaring
varingswetenschappen;
want de
de mensch
gebonden
tot waarheid
waarheid tetekomen.
komen.«Nur
«Nurininder
derErfahrung
Erfahrung
gebonden om tot
Hoekrijgen
krijgen wij
wij nu
nu
ist Wahrheit»
Wahrheit» heeft
Kant reeds
ist
heeft Kant
reeds gezegd.
gezegd. Hoe
ervaring? ?Door
waarneming. De
De gegevens
gegevens der
derzinnelijke
zinnelijke
ervaring
Door waarneming.
waarneming,
behoorlijk onder
onder toezicht
toezicht van
van het
het verstand,
verstand, zijn
zijn
waameming, behoorlijk
de primaire
primaire grondslagen
grondslagen van
van alalonze
onzewetenschap,
wetenschap, van
van onze
onze
de
kennis der
der voor
voor ons
onstoegankelijke
toegankelijke werkelijkheid.
werkelijkheid. Maar
Maar die
die
kennis
niet alleen
alleen doen
doen door
doormiddel
middel van
van
waarneming moeten
waameming
moeten wij
wij niet
onze
zinnen, maar
maar ook
middel van
van onzen
onzen inwendiinwendionze vijf zinnen,
ook door middel
denken, willen,
één woord
woord al
al
zin 11 waarmede
waarmedewij
wij ons
ons denken,
willen, in één
gen zin
onze psychische
psychische verschijnselen
verschijnselenwaarnemen.
waarnemen.
wijaan
aankennis
kennisaangaande
aangaandehet
hetweten,
weten,
Doch,
hoe komen
komen wij
Doch, hoe
wij weten
weten ofofmeenen
meenenteteweten
weteninderdaad
inderdaad
m.a.w.
dat hetgeen
hetgeen wij
m.a.w. dat
«Diekennis
kennisverkrijgen
verkrijgen wij,
wij, volgens
volgens Comte,
Comte, in de
de
waar is? «Die
waar
beschouwing der
der waarheden,
waarheden, waarvan
waarvan iedereen
iedereenbeweert,
beweert, dat
dat
beschouwing
zij
werkelijk geweten
worden, en
en omtrent
omtrent welke
welkede
deondervin,
ondervin~
zij werkelijk
geweten worden,
ding telkens
telkens bewijst,
bewijst, dat
dat dit
ditbeweren
bewerengeen
geengrootspraak
grootspraak is,
is,
ding
namelijk,
de waarheden
waarheden der
derwetenschappen,»
wetenschappen,» —
- dit
dit alles
alles
namelijk, bij
bij de
1. Hierin
de groote
groote fout
fout van
van Auguste
Auguste Comte,
Comte, dat
dat hij
hij den
deninwendigen
inwendigenzin.
:z:in
Hierin school
school de
miskende.
geheel miskende.

22

WETENSCHAP, WIJSBEGEERTE,
WIJSBEGEERTE, GELOOF.

echter
onder de
de uitdrukkelijke
uitdrukkelijke voorwaarde,
voorwaarde, dat
dat de
de naar
naar aan,
aan~
echter onder
leiding daarvan
daarvan gemaakte
gemaakte hypothesen
hypothesen en
en theoriën
theoriën door
door middel
middel
van proefnemingen
proefnemingen telkens,
telkens, zooveel
zooveel mogelijk,
mogelijk, getoetst
getoetstworden
worden
van
weten~
aan
dezinlijk
zinlijkwaarneembare
waarneembare wereld,
wereld, waarmede
waarmede onze
onze weten,
aan de
schap
voortdurend voeling
moet blijven
blijven houden.
houden.
schap voortdurend
voeling moet
De bijzondere
bijzondere wetenschappen,
wetenschappen, waarvan
waarvan wij
wij de
deresultaten
resultaten
eerst na z66danige
eerst
zóódanige toetsing
toetsingals
alswaar
waarmogen
mogenaannemen,
aannemen, moeten
moeten
dan
ookalléén
alléénden
dengrondslag
grondslagvormen
vormenvan
vaneen
eenwijsbegeerte
wijsbegeerte;;
dan ook
want
positive», «dat
«dat
want terecht
terecht zegt
zegt Comte
Comte in
in zijn
zijn «Philosophie
Philosophie positive»,
elke philosophie
philosophie dient
dient tot
tothet
hetbrengen
brengen van
van éénheid
éénheid in
in onze
onze
elke
denkbeelden,
wetenschap tot
tot het
hetbrengen
brengenvan
vanéénheid
éénheid
denkbeelden, elke
elke wetenschap
zekere klassen
klassen van
van onze
onze denkbeelden,
denkbeelden, daarom
daarom moet
moet iedere
iedere
in zekere
philosophie met de
de wetenschap
wetenschap een
een aanvang
aanvang nemen.»
nemen.»
philosophie
Ook Max
Max Frischeisen
Frischeisen Kohler
KohIer schrijft
schrijft in zijn
zijn stuk
stuk «Die
«Die his,
his~
torische
Anarchie der
philosophischen Systeme
Pro~
torische Anarchie
der philosophischen
Systeme und
und das Pro,
blem der
der Philosophie
Philosophie als
als Wissenschaft»
Wissenschaft» i1het
het volgende
volgende:: »Der
»Der
blem
Ausgang aller
aller wahren
wahren Philosophie
Philosophieliegt
liegtin
inden
denErgebnissen
Ergebnissen der
der
Wissenschaft,
und aus
ausdieser
dieserEinsicht
Einsichtsind
sindallerdings
allerdingsalle
alleVer,
V er~
Wissenschaft, und
suche
eines Weitverst5ndnisses,
Weltverständnisses, die diese
diese Resultate
Resultate irgend
irgend
suche eines
wie
wie zu
zu vemachl5ssigen
vernachlässigen oder
oder gar
gar zu
zuverachten
verachten wagen,
wagen, von
von
vornherein gerichtet.
man von
von der
derTatsache
Tatsache dieser
dieser
vornherein
gerichtet. Nur
Nur wenn man
Wissenschaft
können die
die Aufgaben
Aufgaben der
der Philosophie
Philosophie
Wissenschaft ausgeht,
ausgeht, kiinnen
in die
dieprkise
präziseFassung
Fassunggebracht
gebracht werden,
werden, die
die allein
allein eine
eine
in
fruchtbare
Wo immer
immer das
das philoso,
philoso~
fruchtbare Behandeling
Behandelingermöglicht.
erm6glicht. Wo
phische Denken von
von den
denfesten
festenBahnen
Bahnender
derforschenden
forschenden Wis,
Wis~
phische
senschaft
verliert es
es den
den Boden
Bodenunter
unter den
denFiissen
Füssen
senschaft abweicht,
abweicht, verliert
und wird
wird haltlose
haltlose Spekulation.»
Spekulation.»
und
Juist,
want Kant
Kant heeft
heeft ons
onsreeds
reedsgeleerd
geleerd:
Juist, want
:
«Ohne
Sinnlichkeit wiirde
würde uns
unskein
keinGegenstand
Gegenstandgegeben,
gegeben,
«Ohne Sinnlichkeit
und
ohne Verstand
Verstand keiner
keiner gedacht
gedacht werden.
werden. Gedanken
Gedanken ohne
ohne
und ohne
Inhalt sind
sind leer,
leer,Anschauungen
Anschauungen ohne
ohne Begriffe
Begriffe sind
sind blind.»
blind.» 2
Inhalt
Wij moeten
moeten dan
dan ook
ookniet
nietlouter
louterdenken,
denken,doch
dochwaamemen
waarnemen
en het
het waargenomene
waargenomene denkend
denkendverwerken.
verwerken.
zoodanige waameming
waarneming met denkende verwerking
verwerking dankt
dankt
Aan zoodanige
en een
eenwijsbegeerte,
wijsbegeerte,
de ervaringswetenschap
ervaringswetenschap haar
ontstaan, en
haar ontstaan,
daarop berustend,
berustend, kan niet
niet anders
anders heeten
heeten dan
dande
dewijsbegeerte
wijsbegeerte
daarop
zij
tevens
zijn,
daar
zij
hareleer,
leer~
der
ervaring.
Critisch
moet
der ervaring. Critisch moet zij tevens zijn, daar zij hare
stellingen
alsvoor
vooreeuwig
eeuwigvastgesteld
vastgesteldmag
magbeschouwen.
beschouwen.
stellingen niet als
De bijzondere
bijzondere wetenschappen,
wetenschappen, welke
welke naar
naaraanleiding
aanleiding van
van
1.
krillek. Band 132. Heft. 1.
1. Zeitschrift fur Philosophie und philosophische krillek.
1,
2.
Kritlk
der
reinen
Vernumft.
Elementarlehre
1.
reinen Vernumft. Elementarlehre 1.
2.
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het vorenstaande
vorenstaande beschouwd
beschouwd moeten
moeten worden
worden als
als de
degrond.
grond ..
het
wetenschappen der
der wijsbeerte,
wijsbeerte, zijn:
zijn:
wetenschappen
in de
deastronomische
astronomische anorganische
anorganische en in
in de
deaardsche
aardsche anor,
anor ..
ganische en organische
organische wereld
wereld::
Reden :
Vortrage und Reden:
(Helmholtz zegt
(Helmholtz
zegt in zijn
zijn Vorträge
de
wiskunde.
de wiskunde.
»Alle Veränderung
der Natur
Natur besteht darin,
darin,
Veranderung in der
» mechanica.
>)
dass die Arbeitskraft
Ort
Form und ihren Ort
Arbeitskraft ihre Form
»
)) physica.
wechselt ohne dass
ihre Quantitat
Quantität verändert
verandert
dass ihre
» chemie.
wird).
de organische
organische wereld
wereld::
in de
biologie.
anatomie.
hersenphysiologie.
physiologie hersenphysiologie.
algemeene en
psychologie(experimenteele).
(experimenteele).
en vergeverge- psychologie
lijkende
met
gene.
physiologische
psychologie.
lijkende met gene .. physiologischepsychologie.
verklaring.
phychologische physiologie.
physiologie.
tische verklaring.
anthropologie.
sociologie (met
(met Comte's
Comte'sPhysique
Physique sociale
sociale
en sociaal,psychologie
sociaal.. psychologie als
als leiddraad).
leiddraad).
Doch met
met het
hetininonderlinge
onderlingeverband
verbandenensamenhang
samenhangbrengen
brengen
doordie
diewetenschappen
wetenschappenverkregene
verkregeneresultaten
resultaten heeft
heeft de
de
van de
de door
van
niet ten
teneinde
eindegebracht.
gebracht.
algemeene
algemeene wijsbegeerte
wijsbegeerte haar
haar taak
taak nog niet
Op haar
haar rust
rust nog als
als taak
taak:: «de
«de beschouwing
beschouwing van
van de
de grond,
grond ..
begrippen der bijzondere
bijzondere wetenschappen
wetenschappen in
in verband
verband met
met de
de
begrippen
leer
van het
het menschelijk
menschelijk kenvermogen»
kenvermogen» volgens
volgens Prof.
Prof.Spruijt,
Spruijt,
leer van
die
dat werkdadige
werkdadige deel
deelder
derwijsbegeerte
wijsbegeerte vervolgens
vervolgens op
op de
de
die dat
vormen de
de logica
logica in
in den
den
volgende
wijze kenmerkt
kenmerkt: :»Zoo
volgende wijze
»Zoo vormen
ofde
delogica
logicain
inden
den
engeren zin en
ende
deleer
leervan
vanhet
hetkenvermogen
kenvermogenof
engeren
ruimeren
band, die
die alaldedeongelijksoortige
ongelijksoortigebijzondere
bijzondere
ruimeren zin
zin den band,
vereenigt.» 11
wetenschappen vereenigt.»
Het doel
doelvan
vandedealgemeene
algemeenewijsbegeerte
wijsbegeerteisis:
éénheidtetebren.
bren ..
: éénheid
gen in
inonze
onzekennis
kennisvan
vanalle
allestoffelijke
stoffelijkeenengeestelijke
geestelijkegebeur.
gebeur..
gen
lijkheid, van
gansche natuur,
natuur, welke
welke wij
wij in
in de
devormen
vormenvan
van
lijkheid,
van de gansche
ruimte, tijd
tijd en
encausaliteit
causaliteit ervaren
ervaren als
alsonze
onzewerkelijkheid,
werkelijkheid,
ruimte,
levensbeschouwingopbouwen.
opbouwen.
waaruit wij
wij onze
onze wereld.
wereld ..enenlevensbeschouwing
waaruit
wereldbeeld, hetwelk
hetwelk wij
wij alsdan
alsdan ons
ons vormen,
vormen, is
is een
een ge.
ge ..
Het wereldbeeld,
wrocht van
van objectieve
objectieveenensubjectieve
subjectievefactoren
factoren—
- althans
althans het
het
wrocht
komt ons z66
zóó voor,
voor,maar
maar inderdaad
inderdaad isis het
hetzói5
zóó niet,
niet,want
want die
die
komt
zoogenaamde
factoren zijn
zijn eveneens
eveneens subjectieve.
subjectieve.
zoogenaamde objectieve
objectieve factoren
leeren ons
ons de
dehersenphysiologie
hersenphysiologieen
en de
de physiologische
physiologische psy.
psy..
Dit leeren

\

~!~~~~~~.

!

1. De verhouding
verhouding van
van de
dewijsbegeerte
wijsbegeerte tot
totdedebijzondere
bijzonderewetenschappen.
wetenschappen.Utrecht,
Utrecht,
1877.
Beijers, 1877,
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De ethertrillingen,
ethertrillingen, die
die van
vanbuiten
buiten(naar
(naarhet
hetschijnt)
schijnt)
chologie. De
in onze
onzezintuigen
zintuigendringen,
dringen,brengen
brengendedezintuigelijke
zintuigelijkezenuwen
zenuwen
beweging, wier
wier zenuwbanen
zenuwbanen verder
verder de
detrilling
trillingoverbrengen
overbrengen
in beweging,
naar de verschillende
verschillende hersencentra,
hersencentra, alwaar
alwaar de
de verschillende
verschillende ge,
ge.
naar
Dooreen
eensynthetische
synthetischewerking
werkingdier
dier
waarwordingen
ontstaan. Door
waarwordingen ontstaan.
hersencentra, die,
eennetwerk
netwerkvan
vanzenuwdraden
zenuwdradenmet
met
hersencentra,
die, door een
elkander verbonden,
verbonden, het
het associatiegebied
associatiegebied vormen,
vormen, worden
worden al,
al.
elkander
daar de gewaarwordingen
gewaarwordingen ook
ookgeassocieerd,
geassocieerd,en
enuit
uitdeze
dezelaatste
laatste
daar
associatie ontstaan
ontstaan onze
onze voorstellingen,
voorstellingen, van
van welke
welke sommigen
sommigen
associatie
het zoogenaamde
zoogenaamdeprojectiegebied
projectiegebiedgeraken
geraken;; en
enhierdoor
hierdoorver,
verin het
krijgen wij,
wij, op
op eene
eeneons
onsnog
nogonverklaarbare
onverklaarbare wijze,
wijze, de
de voor,
voor.
krijgen
Totdie
diebuitenwereld
buitenwereld be,
be.
stelling van
van een
eenc<buitenwereld».
«buitenwereld». Tot
stelling
hooren ook ons
onslichaam
lichaam met
metzintuigen,
zintuigen,zenuwen
zenuwenen
enhersenen,
hersenen,
hooren
zoodat wij
wij niet
niet kunnen
kunnen spreken
spreken van
van een
een buiten
buitenons
onslichaam,
lichaam,
zoodat
maar
slechts
van
een
buiten
onzen
geest
hetgeen
echter
de
maar slechts van
buiten onzen geest — hetgeen echter de
zaak nog
nog niet
niet duidelijk
duidelijk maakt.
maakt. Doch,
Doch, hoe
hoehet
hetook
ookzij,
zij,wij
wij
zaak
zien toch
toch uit
uithet
hetbovenstaande,
bovenstaande,dat
datonze
onzegeheele
geheeleervarings,
ervarings.
zien
wereld niet
anders is, dan
dan een
een wereld
wereldvan
vanvoorstellingen.
voorstellingen. 1 1
wereld
niet anders
Reeds Kant
Kant heeft
heeftininzijn
zijnErkenntnisstheorie
Erkenntnisstheorie te
te kennen
kennen ge,
ge.
Reeds
geven, dat
dat wij
wijslechts
slechtseen
eenphaenomenale
phaenomenalewereld
wereldwaarnemen,
waarnemen,
geven,
en had
had dus
dustoen
toenreeds
reedsduidelijk
duidelijkingezien
ingezienhetgeen
hetgeen later
later door
door
en
bevestigd.
wetenschap is bevestigd.
de wetenschap
De latere
latere wetenschap
wetenschap leert
ook —
- zooals
zooals ikikboven
boven heb
heb
leert ons ook
getracht aan
aan te toonen,
toonen, dat
dat alle
alle stoffelijke
stoffelijke en
en geestelijke
geestelijke ver,
ver.
getracht
schijnselen
de phaenomenale
phaenomenale wereld
wereld in
in een
eenonverbreek,
onverbreek.
schijnselen van
van de
baar verband
verband met
met elkaar
elkaar staan.
staan.
baar
samenhang, in
inhet
hetgeheele
geheeleplanten,
planten.enendierenrijk,
dierenrijk, van
van
Die samenhang,
het miscroscopisch
miscroscopisch ééncellig
ééncellig wezentje
wezentje 2 af
tot den
denmensch
mensch
af tot
het
door
dóórloopende,
alleen bespeurbaar
bespeurbaar voor
voor den
den mensch
mensch door
dóórloopende, is alleen
middel
van zijn
zijn langs
langs dien
dienweg
wegvan
vanevolutie
evolutievolkomen
volkomen ge,
ge.
middel van
wordene bewustzijn.
bewustzijn.
Want, hoewel
hoewel van
van een
een zelf,
zelf.
Langs den
weg van
van evolutie.
evolutie. Want,
den weg
bewustzijn
de lagere
lagere organismen
organismen moeilijk
moeilijk sprake
sprake kan
kan zijn,
zijn,
bewustzijn bij
bij de
is het
het niet
niet teteontkennen,
ontkennen, dat
datonder
onderde
debij
bijdie
diemiscroscopisch
miscroscopisch
1.
voorstellingen van
vanvoorwerpen
voorwerpen vertoonen
vertoonen dit
ditmerkwaardige,
merkwaardige, dat
dat die
die voor,
voor,
1. De voorstellingen
stellingen
niet alle
alleeven
evensterk
sterkzijn
zijn;
eeneverdringt,
verdringt,spaart,
spaart,verduistert
verduistertde
deandere,
andere,
stellingen niet
; dedeeene
in eene
eeneverhouding
verhouding van
vanevenwicht,
evenwicht, dat
datzich
zichwiskunstig
wiskunstiglaat
laatberekenen.
berekenen.
en
wel in
en wel
2.
treffend bewijs
samenhang en
en van
vangenetische
genetischeontwikkeling
ontwikkelingheeft
heeftProf.
Prof.
Een treffend
bewijs van samenhang
2. Een
A. W.
W.Hubrecht
Hubrechtgegeven
gegeven
in zijn
uitstekend
betoog
«Embryologischeuitzichts,
uitzichts,
A.
A. A.
in zijn
uitstekend
betoog
«Embryologische
punten»
(Gids, Mei
Mei 1911)
1911)waarvan
waarvanikikslechts
slechtsdedevolgende
volgendewoorden
woordenkan
kanaanhalen
aanhalen:
punten» (Gids,
:
elkaarvolgende
volgendegedaante,verwisselingen,
gedaante,verwisselingen, die
die daar
daar liggen
liggen
«dat
de reeks
reeks zoo
zoosnel
snelopopelkaar
«dat de
en het
hetter
terwereld
wereldgekomen
gekomendier,
dier,een
eenzoo
zoo
onverandelijkvast
vastkarakter
karakter
tusschen
tusschen het
het ei en
onverandelijk
bezitten
zich inineen
eenvoor
voorwijzigingen
wijzigingenzoo
zoogeheel
geheelonvatbare
onvatbarevolgreeks
volgreeksafspelen»
afspelen»e.e.v,
v.
bezitten en zich
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kleine protoplasmadroppels
protoplasmadroppels waargenomen
waargenomen levensverschijnselen
levensverschijnselen
de
psychische eigenschap
eigenschap van
van met
met overleg
overleg handelen
handelen 11 te
te beo
be~
de psychische
speuren
waardoor zekere
zekere mate
mate van
vanbewustzijn
bewustzijn —
- zij
zij het
het
speuren is, waardoor
ook
van nog
nogzeer
zeergeringen
geringenaard
aard—-wel
wel
aangenomenmoet
moet
ook van
aangenomen
worden.
Zóó
ik alinhet
al het
bovenstaande,zooveel
zooveel in
in
worden. -Z66
hebheb
ik in
bovenstaande,
mijn vermogen
vermogen was,
was, in
ingroote
grootetrekken
trekkendedelijn
lijnaangegeven,
aangegeven,
mijn
welke alaldedewetenschappen
wetenschappenverbindt
verbindttottothaar
haarlaatsten
laatstengrenso
grens~
welke
paal toe,
toe, liever
liever nog,
nog,haar
haarweder
wedervoert
voerttot
tothet
heteerste
eerstebegin
begin
paal
van
alle wetenschap,
wetenschap, van
van al
al ons
onsweten,
weten,denken,
denken,gevoelen,
gevoelen,
van alle
willen en
en handelen.
handelen. Die
Diegroote
grootebeteekenis
beteekenisvan
vanons
onsbewusto
bewust~
willen
zijn heeft
heeft Descartes
Descartes het
heteerst
eerstingezien
ingezien en
enuitgedrukt
uitgedrukt in
in zijn
zijn
zijn
stelregel:
sum», waarmede
waarmede hij
hij —
- zooals
zooalsuit
uitzijne
zijne
stelregel : «cogito
«cogito ergo sum»,
geschriften 2 blijkt
ben er
er mij
mij bewust
bewust van,
van,
blijkt -— bedoelde:
bedoelde : »ik ben
dus
ben ik,»
ik,» onder
onderzijn
zijn»cogito»
»cogito»alzoo
alzooniet
nietalleen
alleenhet
hetdenken,
denken,
dus ben
maar
de bewuste
bewuste zielso
ziels~ of
ofgeestestoestanden
geestestoestanden in
in het
hetalgemeen
algemeen
maar de
Hetbewustzijn
bewustzijnderhalve
derhalve de
deondergrond
ondergrond van
van alal
bedoelende. Het
bedoelende.
ons
weten. Daarom
Daarom kan
kan ook
ookde
dewetenschap
wetenschap ons
onsniets
nietsleeren
leeren
ons weten.
omtrent
zijn wezen
wezen en
en herkomst.
herkomst. Dat
Dathet
hetbewustzijn
bewustzijnechter
echter
omtrent zijn
in kiem
kiem in
in ons
ons(en
(enook
ook
dieren)aanwezig
aanwezig isisals
als een
een
in
in in
de de
dieren)
onderbewustzijn isis wel aan
aan te
te nemen,
nemen,zooals
zooalsProf.
Prof.Dr.
Dr.Arthur
Arthur
onderbewustzijn
zijn werk
werk «Die
«DiePsychologie
Pc;ychologiedes
desUnbewusso
Unbewuss~
schrijft 3 in zijn
Drews schrijft
ten»:
«Die
unbewusste
psychische
Tätigkeit,
die
der Tr5ger
T räger
ten» : «Die unbewusste psychische THtigkeit, die der
und damit
damit der
derpsychischen
psychischen Ph5nomene
Phänomene
der Empfindungen
Empfindungen und
der
ist,
äussert sich
sich in
in der
der Weise,
Weise,dass
dasssiesieuns
unsden
denElemeno
Elemen~
ist, 5ussert
tarphänomenen der
Unterbewusstseine durch
durch schiipferische
schöpferische
tarphanomenen
der Unterbewusstseine
Synthesen die psychischen
psychischenPliHnomene
Phänomene immer
immer höherer
Bewusst~
haerer Bewussto
seinsstufen
formiert und
und diese
dieseLeistung
Leistunginnerhalb
innerhalb des
desh6cho
höch~
seinsstufen formiert
sten
Bewusstseins fortsetzt.»
Th.Kappstein
Kappsteinschrijft
schrijft in
in
sten Bewusstseins
fortsetzt.» Ook Th.
Gedanken~
zijn «Eduard
von
Hartmann.
Einfuhrung
in
seine
«Eduard
Hartmann. Einfuhrung in seine Gedankeno
welt» 44:: «Was
wir Bewusstsein
Bewusstseinnennen,
nennen,unser
unseroberstes
oberstesZentralo
Zentral.
«Was wir
1.
Voorbeelden hiervan
o. a.a.dedeVampyrella,
Vampyrella,Spyrogyrae
SpyrogyraeenendedeArcellen,
Arcellen,
hiervan zUn
zijn o.
1. Voorbeelden
waarvan
eerste uit
uit de
devele
veleandere
andereAlgen
Algen
altUd
Spirogyratot
totvoeding
voedingkiest
kiest
waarvan de
de eerste
altijd
dede
Spirogyra
(zooals
Cienskowki vermeldt)
vermeldt) en
en de
de tweede,
tweede, de
deArcellen,
Arcellen, die
die op
ophun
hunschaal
schaalofofrug
rug
(zooals Cienskowki
vallende, door
door aan
aan den
den eenen
eenenkant
kantvan
vandede
schaalgasblaasjes
gas blaasjesuit
uittetebrengen
brengen zich
zich
vallende,
schaal
weder op hun
hun pseudopodiën
pseudopodiën weten
weten tetebrengen
brengenen
enopopdie
diewijze
wUzezich
zichweder
wederom
omtete
weder
keeren (Prof. Engelman).
Engelman).
keeren
"Delevenskracht
levenskracht in
inde
de
Beide
gevallen heb
heb ikiknader
nadermedegedeeld
medegedeeldininmijn
mijnstuk
stuk«De
Beide gevallen
hedendaagsche
(Theologisch Tijdschrift
Tijdschrift 1912,
1912, 46e
46e jaargang.
jaargang. Nieuwe
Nieuwe
hedendaagsche wetenschap".
wetenschap". (Theologisch
Reeks. Vierde
Vierde jaargang.
jaargang. Afd.
Afd. V.).
V.).
Reeks.
2.
de «Principia»
"Principia» Pars
Pars I.1. Il.
2. Voornamelijk in de
II.
3.
3. Zeitschrift fur
Heft 1.
1.
fur Philosophie
Philosophie und
und philosophische
philosophischeKritik.
Kritik. Band
Band 133.
133. Heft
4. Vierteljahrsschrift fur
wissenschaftliche
Philosophie
und
Sociologie.
IV
Heft.
fur wissenschaftliche Philosophie
Sociologie. IV Heft.
XXXIII jahrgang.
Jahrgang.
XXXII'
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bewusstsein,
bewusstsein, resultiert
resultiert aus einer
einer Synthese des relativ unbewuss~
unbewuss,
ten Inhalts
Inhalts unserer
unserer Unterbewusstseine,
Unterbewusstseine, die
die das
das phychische
phychische Cor,
Cor~
relat untergeordneter
untergeordneter nerviiser
nervöser Zentren
Zentren (Hirnteile,
(Hirnteile,Ganglien
GangIien
relat
NervenzeIlen) sind,
sind,und
undistist
letztenEndes
Endesnur
nurErscheinung
Erscheinung
und Nervenzellen)
letzten
eines
uber alle
alle Grenzen
Grenzendes
desBewusstseins
Bewusstseinshinausliegenden
hinausliegenden
eines uber
allein
wahrhaft Seienden,
ist in
in allem
allem Wis,
Wis~
allein wahrhaft
Seienden, das
das das
das Wissende ist
sen,
das Wirkende in
in allem
allem Wirken.
Wirken. Was
Washinter
hinterder
derMaterie,
Materie,
sen, das
hinter
dem Organismus
Organismus und
und hinter
hint er dem
demBewusstsein
Bewusstsein liegt,
liegt,
hinter dem
das ist
ist das
dasMetaphysische,
Metaphysische, eine
einesiesiealle
alledrei
dreiproduzierende
produzierende
das
Tätigkeit, die objectiv
objectiv in
inder
derNatur
Naturuns
unsals
alsKraft,
Kraft,subjectiv
subjectiv
Tatigkeit,
im Bewusstsein
Bewusstsein als
als Wille
Willeerscheint.»
erscheint.»
im
Zeer
belangrijk is ook
ookenenaanpassend
aanpassendaan
aanbovenstaande
bovenstaande
Zeer belangrijk
verklaringen hetgeen
Dr. G.
G.Ritter
Rittervon
vonRiftershain
Rittershain,,
verklaringen
hetgeenMed.
Med. Dr.
K. K.
K. A.
A. O.
O.Prof.
Prof.anander
derUniversitat
UniversitätininPrag,
Prag,schrijft
schrijftininzijn
zijn
K.
werk: : »Geistesleben.
»Geistesleben. Betrachtungen
Betrachtungen iiber
über die
die geistige
geistige Tatig,
T atig~
werk
keit des menschlichen
menschlichen Gehirnes
Entwicklung.» Na
Na
keit
Gehirnes und
und ihre
ihre Entwicklung.»
eerst
het denken
denken de
de volgende
volgende verklaring
verklaring gegeven
gegeven te
te heb,
heb~
eerst van
van het
ben:: «Den ganzen
ganzen Act,
Act,das
dasCombiniren,
Combiniren, das
das Distinguiren
Distinguiren und
und
ben
das Urtheilen
Urtheilen fassen
fassenwir
wirinindem
demAusdrucke
Ausdrucke:: «Denken» zusam~
zusam,
men, und
und nennen
nennen das
dasProduct
Producteinen
einenGedanken,»
Gedanken,»gaat
gaathij
hij aldus
aldus
men,
voort:
«Man
geräth
zwar
in
einen
ziemlichen
Widerspruch
voort : «Man gerath zwar in einen ziemlichen Widerspruch
mit dem gewanlichen
gewöhnlichenSprachgebrauche,
Sprachgebrauche, wenn
wenn man
man ein
ein unbe,
unbe~
mit
wusstes
Denken annimmt
annimmt und
unddem
dembewussten
bewusstenentgegensetzt.
entgegensetzt.
wusstes Denken
Nichtdestoweniger lehrt
einfache Beobachtung,
Beobachtung, dass
dass eses
Nichtdestoweniger
lehrt die einfache
Art Denken
Denkengebe,
gebe,welche
welchenicht
nichtzum
zumBewusstsein
Bewusstseingelangt,
gelangt,
eine Art
und das,
das, was
was man
man den
den Instinct
Instinct der
der Thiere haherer
höherer und nie~
und
nie,
derer Entwicklung
Entwicklung nennt,
nennt, darfte
dürfte mit
mit einem
einem solchen
solchen Denken
Denken
derer
zu vergleichen
vergleichen sein.
Siecombiniren,
combiniren, sie
sie distinguiren
distinguiren und
und sie
sie
zu
sein. Sie
DerGedanke
Gedanke
urtheilen,
sich dessen
dessen bewusst
bewusst zu
sein. Der
urtheilen, ohne
ohne sich
zu sein.
an sich
sich ist
ist nicht
nichtmehr
mehr als
alsein
einReales
Realeszuzuerfassen,
erfassen,ererunterliegt
unterliegt
an
als solcher
solcher vorerst
vorerst nicht
Willen und
undkommt
kommtsomit
somitauch,
auch,
als
nicht dem Willen
Wir
so wie
wie der
der Traum,
T raum, nicht
nicht immer
immer zu
zuunserem
unserem Bewustsein.
Bewustsein. Wir
mussen Z. B.
B. bei
beider
derallmaligen
allmäligenEntwicklung
Entwicklungdes
desgeistigen
geistigen
mussen
Lebens
des Kindes
Kindes ebenfalls
ebenfalls die
dieEntstehung
Entstehung von
vonGedanken
Gedanken
Lebens des
Be~
als
nothwendig voraus
voraus setzen,
setzen, welcke
welcke so
so lange
lange nicht
nichtzum
zumBe,
als nothwendig
wusstsein gelangen
gelangen kiinnen,
können, als sie
sie nicht
nicht mit
mitbestimmten
bestimmten fest,
fest~
wusstsein
haftenden
gebracht und
mit ihnen
ihnen
haftenden Eindrucken
Eindrucken in
in Verbinding
Verbinding gebracht
und mit
reproduciert werden
können. Selbst
Selbstdem
demErwachsenen
Erwachsenen wird
wird
reproduciert
werden k6nnen.
der Gedanke
Gedanke erst
erstdann
dannerkennbar,
erkennbar,wenn
wenndurch
durchdie
dieErinnerung
Erinnerung
zugleich das
das Symbol
Symbol reproducirt
reproducirt wird,
wird, durch
durch welches
welches er
er
zugleich
fassbar cl.
d. h. zur
zur Vorstellung
ausdruckbar
Vorstellung wird.
ausclruckbarund
undfür
fiir uns
uns fassbar
wird,

WETENSCHAP,
WETENSCHAP,WIJSBEGEERTE,
WIJSBEGEERTE, GELOOF.
GELOOF.
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:
Damit sind wir
wir nun
nunbei
beiUnserem
UnseremAusgangspunkte
Ausgangspunkteangelangt
angelangt:
Damit
der
der Gedanke
Gedanke kann
kann nicht
nichtzuzuunserem
unseremBewusstsein
Bewusstseingelangen,
gelang en,
zur Vorstellung
Vorstellungwerden,
werden,sosolange
langewir
wir
ihnnicht
nichtininirgend
irgend
nicht zur
ihn
w.
einer Weise auszudriicken
auszudrücken verm6gen"
vermögen" u.
einer
u. s. w.
het vorengaande
vorengaande resumeerend,
resumeerend, komen
komen wij
wij tot
tot dit
dit resul,
resul~
Al het
taat: : al
al onze
onze uit
uitwetenschap
wetenschapenenwijsbegeerte
wijsbegeertegeputte
geputtekennis,
kennis,
taat
waaruit wij
wij ons
ons een
eenwereldbeeld
wereldbeelden
enwereldbeschouwing
wereldbeschouwing vor,
vor~
waaruit
men, is niet
niet anders,
anders, dan
dan kennis
kennis van
van een
een wereld
wereld van
van voorstel,
voorstel~
men,
voorstellingen, welke,
welke, ontstaan
ontstaanuit
uithet
hetbewustzijn
bewustzijnen
eninin
lingen, voorstellingen,
hare gedaantewisselingen
gedaantewisselingen steeds
steeds gedragen
gedragen door
door het
het bewust,
bewust~
al hare
zijn,
zijn, derhalve
derhalve bewustzijnsverschijnselen
bewustzijnsverschijnselen en
enbewustzijnsinhou,
be'W:ustzijnsinhou~
den zijn.
den
bewustzijn, eerst
eerst ininlatenten
latentenstaat
staatininalle
alleorganische
organische
Het bewustzijn,
wezens, ook
ook bij
bij den
denmensch,
mensch, nog
nogdedeonbewuste
onbewusteachtergrond
achtergrond
wezens,
van ons
ons denken,
denken. gevoelen
gevoelenen
enverbeelden,
verbeelden,dus
dusvan
vanonzen
onzengeest
geest
van
en van
van ons
onsgeheele
geheelewezen,
wezen,
maar
later
door
«schöpferische
en
maar
later
door
«schiipferische
Synthesen» (zooals
(zooals Drews zegt) zich
zich ontwikkelend
ontwikkelend tot
tot actief
actief
Synthesen»
hooger bewustzijn,
bewustzijn, moet
moet noodzakelijk
noodzakelijk zijn
zijn oorsprong
oorsprong hebben
hebben
hooger
eengroot,
groot,algemeen
algemeenBewustzijn,
Bewustzijn, waarvan
waarvan alle
alle individueele
individueele
in een
bewustzijnen en bewustzijnsinhouden
bewustzijnsinhouden als
als zoovele
zooveleuitstralingen
uitstralingen
bewustzijnen
Godsge~
en
als dedeverwerkelijking
verwerkelijking van
van eene
eeneallesomvattende
allesomvattende Godsge,
en als
dachte
te
beschouwen
zijn.
dachte beschouwen zijn.
nunog
nogwelwel
slechts
punt
van
gelooven,maar
maar
Dit isis nu
slechts
eeneen
punt
van
gelooven,
zeker geloof
weten gegrond,
gegrond, door
doorwetenschap
wetenschap
dan
een zeker
geloof op weten
dan toch een
en
wijsbegeerte op
op overtuigende
overtuigende wijze
wijzeaangetoond,
aangetoond, en
endaarom
daarom
en wijsbegeerte
dan
ook door
dooronze
onzerede
redeenen
verstanderkend
erkendmoetende
moetendeworden.
worden.
dan ook
verstand
Zoo kunnen
kunnen dus
dusalleen
alleenwetenschap
wetenschapenencritische
critischeervarings,
ervarings~
wijsbegeerte
tot een
eenvoor
voorallen
allenaannemelijk
aannemelijk Godsgeloof
Godsgeloof
wijsbegeerte ons
ons tot
leiden.
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A. ZELLING.
ZELLING.

I.
Seltene Feste
Ktirnige Gedrangtheit,
Se/tene
Fesfe —
- Kömige
Gedrängtheit, Ruhe
Ruhe und Reife —
- wo du diese Eigenschaften
Eigenschaften

und feiere
mitten in der
der
bei einem
einem Autor
Autor findest, da mache Halt und
feiere ein langes
langes Fest mitten
Wüste;
wird dir
dir lange
lange nicht
nicht wieder
wieder so
so wohl werden.
Wiiste ; es wird
(NIETZSCHE.)
'(NIETZSCHE.)

zijn «Ethica»
«Ethica» (Aanhangsel
(Aanhangsel tot
tot Boek
Boek I)
Q PINOZA spreekt
spreekt in zijn
S
en van
van«den
«denfieren
nereneenzamen
eenzamendenker».
denker».
1/4-)van
van«de
«de menschen»
menschen» en
De eersten
eersten zoeken
zoeken hun
hun heil
heil bij
bijden
denwil
wilvan
vanGod,
God,d.d.i.i. de
de
toevlucht der
der onwetendheid,
onwetendheid, de
delaatste
laatsteverwerpt
verwerptde
debegrippen
begrippen
toevlucht
van
en kwaad
kwaad als
als zielige
zielige aandoeningen
aandoeningen en
en geenszins
geenszins de
de
van goed en
voornaamste
eigenschap der dingen.
dingen.
voornaamste eigenschap
T
ot het
het geven
geven van
van een
een kort
kort begrip
begrip van
van het
hetwezen
wezender
derhier
hier
Tot
in te
te leiden
leidendichterfiguur
dichternguurisisdeze
dezeSpinoziaansche
Spinoziaansche onderscheiding
onderscheiding
zeer kenschetsend.
kenschetsend. Carl
CarlSpitteler
Spitteler—
- tegenwoordig
tegenwoordigdr.
dr. phil.
phil.
wel zeer
honoris causa,
ooknog
noggrootendeels
grootendeels
honoris
causa, maar
maar niettemin
niettemin buiten
buiten en ook
zijn land
land:: Zwitserland
Zwitserland enenzijn
zijntaalgebied
taalgebied:
hetDuitsche
Duitsche
binnen zijn
: het
vrij
onbekend —
- heeft alles
alles van
van den
denfieren
nereneenzamen
eenzamendenker,
denker,
vrij onbekend
en
zijne uitdrukking
uitdrukking «Markt
«Markt der
der Begriffe»
Begriffe» toont
toont aan,
aan, dat
dat de
de
en zijne
afstand
tusschen hem
hem en
en((cle
«demenschen»
menschen» aanzienlijk
aanzienlijk is,
is, als
als
afstand tusschen
van mededoogen
mededoogen tot
tot herkennend
herkennend bewonderen.
bewonderen.
van
Populair
kan
hij
dus
niet
worden;
zijn boeken
boeken zijn
zijn (woor
«voor
Populair kan hij dus niet worden ; zijn
iedereen en
van Friedrich
Friedrich Nietzsche
Nietzsche
iedereen
en niemand»,
niemand», evenals
evenals die van
zIjn. Doch
Doch Nietzsche
Nietzsche heeft
heeftnog
nogschool
schoolgemaakt
gemaakt
heetten
te z.ijn.
heetten te
dat zijn
zijnleer
leerteteoverladen
overladenwas
was en
enteteoneenvoudig
oneenvoudigom
om
-— zij
zij het, dat
Er isis
evangelie
evangelie tete worden
worden1 1- —wat
watSpitteier
Spittelerniet
nietkan
kan doen.
doen. Er
Schopen~
gelijkenis overigens
overigens tusschen
tusschen deze
dezetwee
twee;; beiden
beidenzijn
zijn uit
uit Schopen,
hauer's
wijsbegeerte voortgekomen
voortgekomen en verder
verder gegaan,
gegaan, de
de een
een
hauer's wijsbegeerte
oppermensche~
als
prediker, de
de ander
anderals
alsvormkunstenaar
vormkunstenaar;;het
hetoppermensche,
als prediker,
1. Deze treffend'juiste
zich noteeren. Zij
Zij is van
van Alois Riehl
Riehl
opmerking moet
moet men zich
treffendjuiste opmerking
uit diens
diens «Fr.
aFr. Nietzsche».
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een gedachte
gedachte van
van beiden,
beiden, (zoo
(zooopmerkelijk
opmerkelijk eender
eender en
en
lijke is een
toevallig zelfs,
toevallig
zelfs, dat
dat «de
«demenschen»
menschen»van
vanplagiaat
plagiaatgewauweld
gewauweld
hebben),
en toch
toch—
- Spitteler
Spitteier wil
wil iningeen
geenenkel
enkelopzicht
opzichtaan
aan
hebben), en
Nietzsche gemeten
gemeten zijn.
zijn. Zij tweeën
tweeën met
met nog
nog Wagner
Wagner en
en Wid,
Wid~
Nietzsche
mann
hebben een
een cultuur,periode
cu1tuur~periode gemarkeerd,
gemarkeerd, welke
welke door
door
mann hebben
Schopenhauer
en Wagner,
Wagner, de
deSternen.
Sternen~
Schopenhauerisis ingeluid.
ingeluid. Nietzsche
Nietzsche en
freunde,
deze periode
periode ter
tereene
eenezijde,
zijde,Spitteler
Spitteieren
en
freunde, staan
staan in
in deze
Widmann, ook
ookvrienden
vriendenmaar
maarvoor
voordedeeeuwigheid,
eeuwigheid,ter
terandere.
andere.
Dit laatst
laatst genoemde
genoemdepaar
paarisisminder
mindervoor
voorde
deopenbare
openbaremeening
meening
nu hun
hunbeteekenis
beteekenisstilaan
stilaangroeit
groeittot
totmonumentale
monumentale
gerukt,
en nu
gerukt, en
afmetingen,
genieten zij
zij het
het voordeel
voordeel van
van geen
geenvbèrgeschiedenis
voorgeschiedenis
afmetingen, genieten
hebben, waarom
waarom zij
zij nooit zullen
zullen kunnen
kunnen vallen
vallen onder
onder den
den
te hebben,
Houston
Stewart
Chamberlain,
Houston
Stewart
Chamberlain,
snijdenden
scheldnaam
van
snijdenden scheldnaam van
die
een massa
massa figuren
figuren uit
uit het
heteinde
eindeder
dervorige
vorigeeeuw
eeuwheette
heette:
die een
:
«Hofnarren
eines frivolen,
frivolen, skandalsiichtigen
skandalsüchtigen fin
fin de
desiècle»
siècle». ...
«Hofnarren eines
..
oDi
«Da nun
nun in
in Gedichten,
Gedichten, unter
unter der
der Halle
Hülle des
des Metrums
Metrums und
und
Reims, der
der Mensch
Menschsein
seinsubjectives
subjectivesInneres
Inneres freier
freier zu
zuzeigen
zeigen
Reims,
wagt als
Prosa, und
und sich
sich iiberhaupt
überhaupt auf
auf eine
eine mehr
mehr
wagt
als in
in der
der Prosa,
rein
menschliche, mehr
mehr pers6nliche,
persönliche,jedenfalls
jedenfallsganz
ganzanderartige
anderartige
rein menschliche,
Weise mittheilt,
mittheilt, als
als ininPhilosophemen
Philosophemen. ...
metdie
dietoelichting
toelichting
.. »»met
schonk Schopenhauer
Schopenhauer ons zijn
zijn jeugdverzen,
jeugdverzen, en
enzouden
zoudenwe
weden
den
schonk
dichtader,
welke
na
die
jeugduitingen
onder
zijn
philosophie
dichtader, welke na die jeugduitingen onder zijn philosophie
wegdook, willen
willen navolgen
navolgen en
en naspeuren,
naspeuren, dan
dan vinden
vinden we
wedien
dien
wegdook,
terug
aan de
derijke
rijke bloeisels,
bloeiseis,welke
welkeuit
uitdedezwarte
zwarteaarde
aarde van
van
terug aan
zijn
wijsbegeerte zijn
ontsproten. Teekenend
Teekenend is
is eens
eens Schopen,
Schopen~
zijn wijsbegeerte
zijn ontsproten.
hauer's
commentaar op
den Hamlet
HamIet
hauer's philosophie
philosophiehet
het eenige
eenige commentaar
op den
en verklaren
verklaren doet
doethet
hetwel,
wel,waarom
waaromzooveel
zooveeldichters
dichters
genoemd 1,', en
dezen wijsgeer,
wijsgeer,die
diezelf
zelfdichter
dichterwas,
was,zijn
zijngeïnspireerd.
geïnspireerd. Dat
Dat
door dezen
zijn
Nietzsche, Widmann
Widmannen
enSpitteler.
Spitteier.
zijn o.
o. m.
m. Wagner geweest en Nietzsche,
Wij moeten
moeten ons
onstot
totdezen
dezenlaatste
laatste
bepalen,enenzien
zienhem
hemevenals
evenals
bepalen,
de
anderen
door
de
pessimistische
levens
aanschouwing
der
de anderen door de pessimistische levensaanschouwing der
te worden,
worden,
wereld als
als wil
wil en
en voorstelling
voorstelling heentijgen
heentijgen om
om zichzelf te
be~
maar
het zou
zoueen
eenafzonderlijke
afzonderlijke studie
studie waard
waard zijn
zijn om
maar het
om te be,
wijzen,
het sterkst
sterkst zichzelf
zichzelf vond,
vond,
wijzen, hoe
hoe Spitteier
Spittelerhet
heteerst
eerst en
en het
straffer
zijn denken
denken Helleen
Helleen bleef,
bleef, ook
ook
strafferdan
dan Nietzsche,
Nietzsche, die
die in zijn
na zijne
zijne eberwinding
Überwinding der
derHellenen,
Hellenen, dan
dan Widmann
Widmann die
die tot
tot
na
buddhistisch determinisme
die van
van
buddhistisch
determinisme geraakte,
geraakte,dan
dan Wagner
Wagner die
Schopenhauer
tot het
het Avondmaal
Avondmaal nam.
nam.
Schopenhauerden
den weg
weg tot
1.
o:Schopenhauer has analysed
analysed the
the pessimism
pessimism that
that characterises
characterises modem
modern thought,
thought.
1. <,Schopenhauer
HamIet invented
invented it.» (Wilde's
(Wilde's Intentions).
Intentions).
but Hamlet
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Op 38
38 jarigen
jarigen leeftijd
leeftijd kwam
kwam Spitteler
Spitteier ineens
ineens met
met zijn
zijn epos
epos
«Prometheus
dag. In
InLiesthal
Liesthai
«Prometheusund
und Epimetheus»
Epimetheus»voor
voor den
den dag.
(Kanton
Baselland) geboren
geboren den 24
24 April
April1845,
1845,studeerde
studeerdehij
hij
(Kanton Baselland)
rechtswetenschap
daarna theologie
theologie aldaar
aldaar en
en in
in Ziirich
Zürich
rechtswetenschap in
in Basel,
Basel, daarna
en
Heidelberg, werd
werd toen
toen gouverneur
gouverneur in
inRusland
RuslandenenFinland,
Finland,
en Heidelberg,
toefde eenigen
eenigen tijd
tijd ininZweden,
Zweden,waarna
waarnahijhijeen
een
leeraarsbetrek~
leeraarsbetrek,
king in Bern
Bern en
en Neuveville
N euveville aannam,
aannam, toen
toen een
een geruimen
geruim en tijd
tijd
king
werkte
Baseier Grenzpost
Grenzpost als.
als- redacteur
redacteur en
feuille~
werkte aan
aan de Baseler
en als feuille,
toni st aan
aan de
de Neue
NeueZiiricher
ZüricherZeitung.
Zeitung.Uit
Uitzijn
zijnaMeine
«MeineBezieh,
Beziehtonist
een kommervolle
kommervolle Werdezeit,
Werdezeit,
ungen
zu Nietzsche»
Nietzsche» raden
raden we een
ungen zu
welke bij
bij de
de verschijning
verschijning van
van zijn
zijn eerstelingswerk
eerstelingswerk onder
onder den
den
welke
schuilnaam Felix
Felix Tandem'
Tandem 1 niet
ophield.
niet ophield.
In
zijn voorrede
voorrede tot
tot den
dentweeden
tweedendruk
drukzegt
zegthij
hijkort
kortmaar
maar
In zijn
krachtig,
dat het
heteerste
eersteverschijnen
verschijnen geen
geenbespreking
besprekingwaard
waard werd
werd
krachtig, dat
geacht.
«Es war
war nHmlich
nämlich nicht
am jung
sein unter
unter den
den
geacht. ((Es
nicht rats
ratsam
jung zu
zu sein
«Alten», und es
es wurde
wurde einem
einemnicht
nichtverziehen
verziehen von
vonden
den((Idea,
«Idea~
«Alien»,
listen»,
ein Idealist
Idealist wahrhaft
wahrhaft zu
zu sein.
sein. Eine
Eine Tatsache,
T atsache, die
die ich
ich
listen», ein
der
Literaturgeschichte zur
otiz empfehle.»
empfehle.»
der Literaturgeschichte
zur N
Notiz
Helaas,
notitie is
is wat
watblijven
blijven slingeren,
slingeren, en
en zelfs
zelfs de
de
Helaas, die
die notitie
geestdriftige
van Gotifried
Keiler, C.c.].
Meyer,
geestdriftige getuigenissen van
Gottfried Keller,
J. Meyer,
Fr. Nietzsche,
Nietzsche, J.
Widmann, F.F. Avenarius,
Avenarius, Felix Wein~
Fr.
J. D. Widmann,
Wein,
gartner, H. F.
F. Hofmann,
Hofmann, dr.
dr.Jonas
Jonas Fr:inkel
Fränkel hebben
ver~
gartner,
hebben niet ver,
literatuurgeschiedenis
mocht, dat Adolf
Adolf Bartel in zijn tweedeelige
tweedeelige literatuurgeschiedenis
meer dan
dan een
een nullig
nullig entrefiletje
entrefi1etje van
van 10
10 regels
regels aan
aan dezen
dezen
meer
modernen Dante
Dante wijdde.
wijdde. Dante,
Dante, ja
ja met
met niet
niet meer
meer of
ofminder
minder
modernen
dan dien
dien Onsterfelijke
Onsterfelijke valt
valt Spitteler
Spitteier in
in één
éénadem
ademtetenoemen
noemen;
dan
;
erFriihling
Frühling—- zal in de toekomst
«zijn
- Olympisch
Olympischer
((zijn hoofdwerk —
worden onder
onder de
deallergrootste
allergrootste scheppingen
scheppingender
derwereld,
wereld~
geteld worden
literatuur»
KeIler en
en Weingartner,
Weingartner, en
enininonze
onzewaar,
waar~
literatuur» getuigden
getuigden Keller
deering
zijn verder
verder oeuvre
oeuvredaaronder,
daaronder,
deering rangschikken
rangschikkenwij
wij geheel zijn
óók
op het
heteerste
eersteplan
plander
derwereldliteratuur.
wereldliteratuur.
66k op

o0
Daar is
is om
omte tebeginnen
beginnen
dan
zijn
epos
«Prometheus und
und
Daar
dan
zijn
epos
((Prometheus
Epimetheus».
Spinoziaanschen zin
zin
Epimetheus». Een
Een Gelijkenis
Gelijkenis-—inin den Spinoziaanschen
fiereeenzame
eenzame
als
hiervoren afgedrukt.
afgedrukt. Prometheus
Prometheus isisererdedefiere
als hiervoren
denker, Epimetheus
ziel voor
voor een
eengeweten
geweten
denker,
Epimetheus verruilt
verruiltzijn
zijn ziel
und keit
keit lehrt»,
lehrt», anders
anders gezegd:
hem van
van
dat
hem cheit
«heit und
dat hem
gezegd : dat
dat hem
kwaad of
of
de dingen
dingen als
als voornaamste
voornaamste eigenschap
eigenschap leert
de
leert dat
dat ze kwaad
goed zijn.
zijn. Prometheus
Prometheus lijdt
Geest, Epime,
Epime~
lijdt het
het lijden
lijden van
van den Geest,
1.
«DerGliickliche
GlücklicheTrotzdem»
Trotzdem» d.w.z.
ondanks tegenspoed
tegenspoed en
en miskenning.
miskenning.
d.w.z. gelukkig ondanks
1. aDer
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theus laat
laat zich
zich door
door zijn
zijn lafheid
lafheid ten
tentroon
troon heffen
heffen en
en neemt
neemt
Groote Daad
Daadverricht
verricht moet
moet
in
welvaren toe.
in welvaren
toe.Maar
Maarals
als De Groote
worden, is Prometheus
Prometheus de
de Verlosser
Verlosser....
worden,
..
epos moet
moet symphonisch
symphonisch worden
worden opgevat
opgevat;; niet
niet moet
moet
Het epos
men deze
deze gelijkenis
gelijkenis al
al teteveel
veelwillen
willenomsluipen
omsluipenmet
metprogram,
program~
men
verklaringen
klankbekoring van
zich
verklaringen- —men
menlate
lateerer de
de klankbekoring
van in
in zich
doorzingen.
eenigermate den
den Uebermensch
U ebermensch
doorzingen. Wie
Wie van
van Nietzsche eenigermate
heeft
leeren begrijpen,
begrijpen, heeft
heeftfeitelijk
feitelijkcommentaar
commentaar genoeg
genoeg op
op
heeft leeren
15jaren
jaren tetevoren
vorenwerd
werdopgezet,
opgezet,vele
vele
jarenvbbr
voor
werk, dat
dat 15
dit werk,
jaren
Nietzsche's ((Also
«Also sprach
sprach Zarathustra»
Zarathustra» werd
en twee
twee
Nietzsche's
werd voltooid en
jaren te voren
voren uitgegeven.
uitgegeven.
jaren
Laat de bonte
bonte tafreelen
tafreelen als
alseen
eenwondere
wonderedroom
droomvoorbij,
voorbij~
Laat
tijgen. Het
boek is van
van een
een bijbelsche
bijbelsche grootheid
grootheid en
enpracht,
pracht,
tijgen.
Het boek
oer~oud
ja, het
het woord
woord isisgerechtigd,
gerechtigd,dat
datmet
metSpitteler
Spitteiereen
eenoer,oud
ja,
profeet de
de wereldliteratuur
wereldliteratuur isis ingetreden.
ingetreden. De
De woorden,
woorden~ en
en
profeet
wonderbaar~
beeldenrijkdom van dezen
dezen dichter
dichter grenst
grenstaan
aanhet
hetwonderbaar,
beeidenrijkdom
lijke, en zijn
zijn allegoriën
allegoriën zijn
zijn van
van een
eenkosmische
kosmischegrootte,
grootte,die
diein
in
lijke,
de Grieksche
Grieksche dichtkunst
dichtkunst heur
heur weergi
weergà zoeken.
zoeken.
gelijkenis speelt
speelt op
opklassieken
klassiekenbodem.
bodem.Dus
DusisisSpitteler
Spitteier
Deze gelijkenis
Ingeenen
geenendeele
deele11 Dat
Dat is
is juist
juist
op
deGrieken
Griekengeïnspireerd
geïnspireerd?
op de
? In
zijn volstrekt
onvreemdbare beteekenis
beteekenis:: dat
dat hij
hij zich
zich
zijn
volstrekt eenige
eenige en onvreemdbare
een eigen
eigen klassieke
klassieke wereld
wereldheeft
heeftgebouwd,
gebouwd,geschapen.
geschapen.Zijn
Zijn
een
verbeelding is zoo
zoo alvaderlijk
alvaderlijk groot,
groot, dat
dathij
hijeen
eengansch
ganscheigene
eigene
verbeelding
heeft samengesteld,
samengesteld, welke
welkededeOlympische
Olympischeverdiept
verdiept
mythologie heeft
zooals
Shakespeare's ziening
de kronieken
kronieken van
van Saxo
Saxo
zooals Shakespeare's
ziening het
het de
Grammaticus
totde
delezing
lezingvan
van
Grammaticusen
en Plutarchus
Plutarchusdeed.
deed.Zoo
Zoo ge uu tot
zijn openbaringen
openbaringen zet,
onthoudt dat
dat dan
dan wel,
wel, en
endenkt
denktbij
bij
zijn
zet, onthoudt
Prometheus
niet aanstonds
aanstondsaan
aan«Prometheus»,
«Prometheus»,bij
bijPandora
Pandoraniet
niet
Prometheus niet
immer
aan ((Pandora»;
«Pandora»; de
dedichter
dichterheeft
heeftde
denamen
namen omgeschapen
omgeschapen
immer aan
naar zijne
rijkere phantasiën.
hij de
de boeien,
boeien,
naar
zijne rijkere
phantasiën. Losgekneld
Losgekneld heeft
heeft hij
detraditie
traditiemaar
maaralalte
te zeer
zeerter
ter eere
eere van
van de
de klassieken
klassiekensmeedde,
smeedde,
die de
en getoond
getoond dat
dat er
ereen
eenmythologie
mythologieteteschrijven
schrijvenis,is,bij,
bij,enenover,
over,
en
maar tevens buiten
Grieken, en
en een
een allegorische
allegorische voorstel,
voorstel~
maar
buiten de Grieken,
ling
te dichten
dichtenzonder
zonderoude
oudemodellen.
modellen.InIneen
eenverhandeling
verhandeling
ling te
over
Grieksche figuren
figuren in
inmoderne
modernepoezie
poeziepast
pastSpitteler
Spitteierniet;
niet;
over Grielsche
wie zijn
zijn klassieke
klassieke opvoeding
opvoedingaan
aan dit
ditepos
eposofof«Olympischer
«Olympischer
wie
Frühling»
wil opfrisschen,
opfrisschen,verdort
verdortmet
metzijn
zijn opvoeding,
opvoeding,of
ofslaapt
slaapt
Friihling» wil
met het
het woord
woord «interessant»
«interessant» op de
de lippen.
lippen.
in met
die der
der
Met de
Helleensche renaissance
renaissance van
Met
de Helleensche
van Goethe
Goethe of
of die
modernen
Hofmann
modernen als
als Moreas,
Moreas, Hofmannsthal, Schnitzler,
Schnitzler, Beer Hofmann
en Wasserman
Louis Couperus,
Couperus,den
densuikeren
suikerenHerakles,
Herakies,
Wasserman of
of zelfs Louis
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heeft hij
hij niets
niets tetemaken.
maken.Spittelers
Spittelersdanteske
danteske gestalte
gestalte staat
staat en
en
heeft
g~at alleen.
het rijk
rijk van
vanzijn
zijnabsoluut
absoluutidealisme
idealismemet
met
giaat
alleen. Hij
Hij deelt het
niemand,
wat hij
hij daaruit
daaruittot
totgevoelvolle
gevoelvollevoorstelling
voorstellingbrengt
brengt
niemand, en wat
en
omtoovert tot
tot beelden,
beelden, isisgehuld
gehuldinineen
eenschitterend
schitterendwoord,
woord.
en omtoovert
brocaat van
verblindendste schoonheid.
schoonheid.
brocaat
van verblindendste
Hier volge
volge de
dehoog,gedragen
hoog-gedragenEinleitung
Einleitung::
Es
Es war
war in
in seiner
seiner JJugendzeit
ugendzeit —
- Gesundheit rötete
riitete sein Blut und
taglich
täglich wuchsen
wuchsen seine Kräfte
Krafte -'.
--. Da sprach Prometheus Uebermutes voll
zu Epimetheus
Epimetheus seinem
seinem Freund
Freund und Bruder:
Bruder :
«Aufl
lasst uns
uns anders
werden als
als die Vielen,
Vielen, die
die da
da wimmeln in
«Aufl lasst
anders werden
Haufen!
dem allgemeinen Haufen
1
gemeinen Beispiel
Beispiel richten unsern Brauch,
Brauch, so werden
Denn so wir nach gemeinen
und werden
werdennimmer
nimmer spüren
wir gemeinen
gemeinen Lohnes
Lohnes sein und
spiiren adeliges Glück
Gliick
und seelenvolle
Schmerzen1»
I»
seelenvolle Schmerzen
Und
in dem
dem Andern ziindete
zündete das
Wort, und also
also machten
machten sie
Und in
das Wort,
sie sich
auf, und
wo am
am stillsten war ein Tal,
am lauschigsten
sich
und wo
Tal, und
und wo
wo am
lauschigsten sich
fügeten
Berge, da
da wählten
ihr Heim
ein Jeglicher
J eglicher
fiigeten die
die Berge,
wahlten sie ihr
Heim und baueten ein
sein Haus
Haus von hüben
hiiben und
und von drüben
driiben an dem klaren Brunnen.
allda lebten
lebten sie
sie getrennt
getrennt von allem Volk und
und gingen
gingen nicht
nicht zu
Und allda
gingen nicht
nicht zu Markte
Markte kaufen
kaufen
opfern bei
der Brüder
Göttern, und
bei der
Briider G6ttern,
und gingen
den richtigen Begriffen,
Begriffen, und
und wenn die
die Andern sangen,
sangen sie
von den
sangen, sangen
nicht mit. -—
einen Balken
Weg und
und sperreten mit Schloss
-— Und legten
legten einen
Balken vor
vor den Weg
und nahmen
Gesetz und keine
keine Sitte an,
das Tal
Tal und
und Riegel wohl das
nahmen kein Gesetz
und war ihr
einziges Gebot der
der eignen Seele
Seele Fliistern,
Flüstern, wenn sie sinnend
ihr einziges
Wald und
und Hain
Hain und
und an
an des
des Berges
blumigen
wandelten in
in Wald
Berges duft'gen
duffgen blumigen
Geländen.
Gelanden.
Und über
dem, so ward
ward besonders
besonders ihre
ihre Art
und anders
anders ihre
iiber alle
alle dem,
Art und
Sprache, also dass
sie sagten
sagten «r»
«r» wo
Alle sprachenj
<.<1», und dass
dass sie
wo Alle
sprachen) ‹4»,
dass sie
sich bekreuzigten
bekreuzigten in ihres
rücklings sieh verneigten,
verneigten, wo die
die Andern
riicklings
Andern sich
Herzens andachtvoller,
andachtvoller, staunender
staunender Verehrung.
Verehrung.
Und ward
ward daraus
ein gegenseit'ges
gegenseit'ges Missverhaltniss
Missverhältniss hin
und her,
her,
daraus ein
hin und
es geschah, wenn
ab und
und zu
ein Zufall
Zufall oder auch
geselliges Ver,
Ver.
und es
wenn ab
zu ein
auch geselliges
der Brüder
Kreis, so stockte allsofort
allsofort das Spiel
langen sie verfiihrte
verführte in der
Briider Kreis,
stumm das trauliche Gesprach
Gespräch —
- und fanden
fanden keinen Platz
Platz
und wurde
wurde stumm
nirgends hin
und waren
]remdeunwilkommne
unwilkommne
und passten
passten nirgends
hin und
waren allerorten fremde
aiste. -—
Gäste.
Abends, wenn sie
gleich den Andern
Andern auf der grossen
grossen Strasse
sie gleich
Und Abends,
sich erlabten
erlabten an
der sommerlichen Luft,
dem Tor
Tor die
die
Luft,da
da sassen
sassen vor
vor dem
an der
und sprachen
sprachen Einer
Einer
Ältesten des volks
fliisterten und
Niolks im
im Sonnenschein und flüsterten
Altesten
dem Andern
Andern mit Behagen:
Behagen :
zu dem
«Von
wannen kommen
kommen Die
Die?? und
nicht gemein
ihre Art, jedoch
und nicht
gemein ist ihre
«Von wannen
es fehlt
fehlt darin
darin ein
ein Etwas,
Etwas, das ich sehr
sehr vermisse.»
vermisse.»
Muts erganzete
ergänzete und sprach
sprach der
der Andre
Andre::
Und gleichgestimmten Muts
zu vieI,
viel, das mir
missfällt auf
auf eine
mir missfallt
«Und auch
auch ein
ein Etwas
Etwasist
ist darin
darin zu
jede Weise».
Und Niemand,
Niemand, der
der nicht
nicht Anstoss nahm
nahm an ihrer Art, ein Jeglicher
Jeglicher
von einer
einer andern
andern Seite.
Seite.
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Als
de inleiding
inleidingtot
toteen
een
symphonischgedicht
gedichtklinkt
klinkt dat,
dat,
Als de
symphonisch
een inleiding
een
inleiding vol
voledele
edelezwelling,
zwelling,door
dooreen
eenmeesterhand
meesterhand gedempt
gedempt
Met dedemantram,woorden
mantram~woorden
in
een fonkelkleurige
fonkelkleurige registriek.
registriek. Met
in een
«adliges
Glück und
undseelenvolle
seelenvolleSchmerzen»
Schmerzen» isis het
het episch
episch motief
«adliges Gliick
entziindet -— daar
daar in
in een
entzündet
een paar
paar klanken
klanken isis der
dergelijkenis
gelijkeniswezen
wezen
en
goud~
en inhoud geopenbaard
geopenbaard -—het
hetadeliges
adeligesGlück
Gliick zwirrelt
zwirrelt op
op goud,
lichte
pennen het poëem
poëem binnen,
binnen, de
dezielvolle
zielvollesmarten
smartenbreiden
breiden
lichte pennen
den cello,donkeren
grondtoon uit,
uit, de orchestrale
den
cello~donkeren grondtoon
orchestrale dichting
dichting isis
ingezet
de zieleharp
zieleharp siddert
siddert diep
diep in
inheur
heurroerselen
roerselen van
vande
de
ingezet en de
volle, stoute
de dichter
dichter bij
bij zijn
zijn
stoute grepen.
grepen. Merkt
Merkt intusschen,
intusschen, hoe
hoe de
universeele
Zwitser is,
is, en
enererin.inzijn
zijnaanduiding
aanduiding
universeele gelijkenis
gelijkenis nog Zwitser
en kenschetsing
kenschetsing van
van «de
«de menschen»
een zeker
en
menschen» een
zeker koloriet
koloriet is,
is, dat
dat
aan den
aan
den bondsstaat
bondsstaatde
deverbeelding
verbeeldingbindt.
bindt.Hij
Hijvoert
voertzijn
zijnnationa,
nationa~
liteit, zijn
zijn ras
rasin
in al
al zijn
zijn scheppingen
mee, zooals
liteit,
scheppingen mee,
zooals Grieg
Grieg en
en
Strindberg
hunne afkomst
afkomst deden.
deden.
Strindberg dat
dat typisch
typisch voor
voor hunne
de Einleitung
Einleitung komt
komt onmiddelijk
onmiddelijk de
de Entscheidung.
Entscheidung. Het
Het
Na de
eenverweven pad
pad van
eenverweven
van Prometheus
Prometheus enenEpimetheus
Epimetheusvertwijgt
vertwijgt
be~
zich -— de
der menschen
menschen be,
zich
de Engel
Engel Gods,
Gods, belichaming
belichaming van
van der
grippen
grippen van
van Goed
GoedenenKwaad,
Kwaad,concrete
concretevoorstelling
voorstelling van
van het
het
ondenkbaar
Godsbeg-rip, komt
komt een
een stedehouder
stedehouder op
op
ondenkbaar abstracte
abstracte Godsbegrip,
aarde
aanstellen en wendt
wendt zich
zicheerst
eersttot
totPrometheus.
Prometheus.Hij
Hijmoet
moet
aarde aanstellen
dan
zijn ziel
ziel afgeven
afgeven tegen
een geweten
geweten dat
dat goed en
en kwaad
kwaad
dan zijn
tegen een
kent. Dan
Dan antwoordt
antwoordt Prometheus
Prometheus het
hetmysterieuze
mysterieuzeWoord
Woord::
kent.
«Bei mir
mir steht
stehtesesnicht
nichtzuzurichten
richteniiber
übermeiner
meinerSeele
SeeleAngesicht,
Angesicht,
denn siehe,
siehe, meine
meine Herrin
und ist
ist mein
mein Gott
Gott ininFreud
Freud
Herrin ist ''ss und
immer
's zu
eigen.»
Leid, und
undwas
wasichich
und Leid,
immer
bin,bin,
vonvon
ihrihr
habhab
ichich
' s zu
eigen.»
Hier wordt
wordt de
deraadselnatuur
raadselnatuur op
op haar
haar schoonst
schoonst en
enhelderst
helderst
Hier
haar sfinxachtige
sfinxachtige elementen
elementen verklaard.
verklaard. De
Demirakuleuze
mirakuleuze alle,
alle~
in haar
goriën der
der middeleeuwen
middeleeuwen (men
(mendenke
denkeaan
aanElckerlyc)
Elckerlyc)gaven
gaven
goriën
menschelijk leven
levengesplitst
gesplitstininprimitief
primitiefopgevatte
opgevatteelementen.
elementen.
het menschelijk
Een man,
man, die
die naast
naast zich
zich had
hadwat
watfeitelijk
feitelijkininhem
hemzelf
zelfhuisde
huisde:
Een
:
de dwaasheid,
dwaasheid, de
het geloof
geloof
de
de jeugd,
jeugd, de
de gierigheid,
gierigheid,de
dedood,
dood, het
enz. Een
Een primitieve
primitieve deductieve
deductieve psychologie.
psychologie. Doch
Doch merkt
merkt wat
wat
enz.
Spitteier
vermag.
Hij
gaat
met
«de
strenge
meesteres
der
ziel»
Spitteler vermag.
gaat met «de strenge meesteres der ziel»
reëel en laat
laat de
de ziel
ziel van
van
geen begrip
begrip allegorizeeren,
allegorizeeren, maar
maar is
geen
is reëel
Prometheus uit
vele wezens
wezens bestaan,
bestaan, waarvan
waarvan hij
hij mystisch
mystisch de
de
Prometheus
uit vele
eenheid voelt. Den
Den mensch
mensch toont
toonthij
hijals
alsmicrokosmos,
microkosmos, de
deziel
ziel
eenheid
schenkt
schenkt hij
hij kosmische
kosmische wijdte.
wijdte. Hamlet's
Hamlet's ziel
ziel is
is koning
koning in
in een
een
Prome~
over onbegrensde
onbegrensderuimten,
ruimten, Spitteler
Spitteiergeeft
geeftininProme,
notendop over
onbegrensde ruimten
ruimten bewoond
bewoond met
metallerlei
allerleiwonderlijke
wonderlijke
theus onbegrensde
creaturen.
De strenge
strenge meesteres
meesteres isisdaar
daarGod,
God,Koning,
Koning,niet
nieteen
een
creaturen. De
I.I.
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symbool van
symbool
van het
het Hooger
Hooger Zelf,
Zelf,maar
maar dat
dat Zelf
Zelf in
in Zijn
Zijn eigen
eigen
Goddelijke
doet Spitteler
SpitteIer ons
ons
Goddelijke gedaante.
gedaante. In
In Prometheus'
Prometheus' ziel
ziel doet
binnentreden
een wonderwereld.
wonderwereld. «Het
«HetKoninkrijk
Koninkrijk Gods
Gods
binnentreden als
als in een
is
binnen in
inu»
u»wordt
wordthier
hiereen
eenininkosmische
kosmischeschildering
schildering ge,
ge.
is binnen
brachte
schepping
brachte waarheid,
waarheid, en
en het
het woord
woord van
van Paulus:
Paulus :«heel
«heel de
de schepping
wacht
debevrijding
bevrijdingder
dermenschheid»
menschheid»belevendigt
belevendigtzich
zichhier
hier
wacht op de
in
Prometheus, wiens
wiens zielevolk,
zielevolk, wiens
wiens arke
arke Noach's
Noach's der
der ziel
ziel
in Prometheus,
(gelijk
heet inin«Imago»
«Imago»zijn
zijnroman,
roman,welke
welkeeen
eensoortgelijke
soortgelijke
(gelijk het heet
psychologie
ook wacht
wacht op
op het
hetverlossend
verlossend woord.
woord.
psychologie geeft)
geeft) ook
Alzoo : Prometheus
Alzoo:
afstand doen
zijn gehoor,
gehoor.
Prometheuswil
wil niet
niet afstand
doen van zijn
zaamheid
aan zijn
zijn Strenge
Strenge Meesteres.
Meesteres.Haar
Haarinfluisteringgn
inHuisteringt;nzijn
zijn
zaamheid aan
hem even
even dierbaar
dierbaar als
alsdededaimonen
daimonenaan
aanSocrates.
Socrates.En
Enhij
hij weigert
weigert
als
deze voor
vooraardsche
aardschewetten
wettentetebuigen.
buigen.Maar
MaarEpimetheus
Epimetheuslaat
laat
als deze
den geest
geest van
vanhet
hetverstand
verstandopopzich
zichinwerken,
inwerken,enenals
alshij
hijaan
aan den
den
Engel Gods zijn
zijn ziel
ziel heeft
heeftafgegeven
afgegeven voor
vooreen
eengeweten,
geweten,isishij
hij
Engel
zekerder.
zin der
der gelijkenis
gelijkenis:: hij
hij heeft
heeft zijn
zijn
zekerder. Verneemt
Verneemt hier
hier den
den zin
schreden
toevlucht der
der onwetenden,
onwetenden, en
enafstand
afstand
schreden gericht
gericht tot
tot de toevlucht
gedaan
van de ziel,
gedaan van
ziel, die
die hem
hemlangs
langseenzame
eenzame afgronden
afgronden dreefl
dreef!
moet dan
dandedeverontwaardiging
verontwaardigingvan
vanPrometheus
Prometheusduchten
duchten
Hij moet
en
de Engel
Engel Gods
Godsverdoemt
verdoemt met
meteen
eenspreekwoord
spreekwoord ieder
ieder
en de
die niet
nietbuigt
buigtvoor
voorzijn
zijnwetten.
wetten.Epimetheus
Epimetheushandelt
handeltterstond
terstond
met
een laag
laagkarakter
karakter en
enhuichelt
huicheltnederigheid
nederigheid als
als het
het volk
volk
met een
hem tot
Koning komt
komt uitroepen.
uitroepen. Hij
als Mozes,
Mozes,
hem
tot Koning
Hij houdt
houdt zich
zich als
zich te
te gering
gering acht
acht voor
voorGoddelijke
Goddelijkezending.
zending. «Da
«Dasiegete
siegete
die zich
ab er in ihm
ihm die
die Pflicht»
PHichh ....
aber
..
niet te gering
gering van
van Epimetheus. Hij
Hij is
is een
een
Denk intusschen niet
demeest
meestrechtzinnige
rechtzinnige beteekenis
beteekenis des
des woords
woords—
Pharizeër in de
hij is
is de
de rechtzinnigheid
rechtzinnigheid zelve,
zelve, een
een man
man met
met tabbaard
tabbaard en ge,
ge.
hij
begrippen, die
diebuiten
buitenzijn
zijngeweten
gewetengeen
geenoogenblik
oogenblikleven
leven
steven begrippen,
kan en met
met diepste
diepste gehoorzaamheid
gehoorzaamheid tegen
meerdere op,
op.
kan
tegen zijn
zijn meerdere
ziet. Men
Men vindt
vindt zezebijbijhoopen
hoopenzoo,
zoo,menschen
menschenmet
meteen
eenver,
ver.
ziet.
zekerd geloof.
geloof. Hun
Hunhorizont
horizontisiseen
eenmuur
muurmet
metvoorschriften,
voorschriften,
zekerd
Deftig pauwen
pauwen
die te ontmantelen
ontmantelen ontraadt
ontraadthun
hunde
derustige
rustige rust.
rust. Deftig
ze door
door het
hetleven,
leven,enenvoelen
voelen
zich
uitverkorenen in
inhet
het
ze
zich
dede
uitverkorenen
menschenpark.
Spitteier gunt zijn
zijn Epimetheus
Epimetheus diens
diens waardige,
waardige, koninklijke
koninklijke
Spitteler
enslechts
slechts
verzekerdheid, diens
diens knechtenmoraal
knechtenmoraal in
ingoudornaat,
goudornaat,en
verzekerdheid,
tweemaal
geeft
hij
hem
een
echt
Spittlerschen
trap
in
de
lenden.
tweemaal
hij hem een
Spittlerschen trap in de lenden.
eerste maal
maal is,
is, als
als het
het volk
volk hem
hem als
als Koning
Koning komt
komt inhul,
inhul.
De eerste
digen. Van louter
louter geestdrift
geestdrift raakt
de hem
hem
digen.
raakt meneer
meneertete loor
loor in
in de
lang moeten
moeten de
demenschen
menschen
overgolvende volksmenigte,
overgolvende
volksmenigte,en
en lang
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zoeken, voor
hun een,00g,koning
een.oog.koning terug
terug hebben.
hebben. Die
Diezoek,
zoek.
zoeken,
voor ze hun
geniepige pret
pret van
van den
denauteur,
auteur, en
enkomisch
komischzegt
zegt
rakerij
een geniepige
rakerij isis een
hij er
mee. De
Detweede
tweedemaal
maalstaat
staat*Koning
'Koning Epimetheus
Epimetheus
hij
erons
ons iets
iets mee.
een
leiboompje te
te binden,
binden, als
als de
de Engel
Engel Gods
Godskomt
komtoptreden
optreden
een leiboompje
en
opeischen, wat
wat hij
hij met
met het
het geschenk
geschenk van
van Pandora
Pandora gedaan
gedaan
en opeischen,
heeft. Daar
Daar staat
staat Zijne
Zijne Majesteit
Majesteitdan,
dan,pietluttig
pietluttigop
opkamer,
kamer.
heeft.
muiltjes aan
struikje te
knoeien, terwijl
terwijl hij
een gave der
der
muiltjes
aan een
een struikje
te knoeien,
hij een
eeuwen
heeft
laten
voorbijgaan.
Daar
wordt
een
smaad
op
eeuwen heeft laten voorbijgaan. Daar wordt een smaad op
den
Epimetheus.mensch geworpen,
door de
de bijzonbijzonden Epimetheus,mensch
geworpen, welke
welke door
dere
nog feller
feller striemt
striemt dan
danChristus'
Christus'aandreigend:
aandreigend :
dere toediening nog
«Gij ·adderengebroedsel».
beteekent nog
nogkarakter,
karakter,
<<Gij
-adderengebroedsel».Een
Een adder beteekent
maar
kamermuilen rondrentenieren
rondrentenieren door zijn
zijn knollentuin
knollentuin—
maar op kamermuilen
die
verzekerdheid des
wel van
van een
een lage
lage vlakte.
vlakte.
die verzekerdheid
des geloofs
geloofs is
is wel
eenafstand
afstand dus
dustusschen
tusschenPrometheus
PrometheusenenEpimetheus.
Epimetheus.
Welk een
Zij
laten
zich
naar
Schopenhauer
vergelijken
als
het
onvrucht.
Zij laten zich naar Schopenhauer vergelijken als het onvrucht,
baar Zwitserland
Zwitserland met
met het
hetvruchtbare
vruchtbare kleiland
kleiland Pommeren,
Pommeren, als
als
baar
het
genie tot
tot het
het gemeen.
gemeen. InInEpimetheus
Epimetheusoverwint
overwint de
deplicht,
plicht,
het genie
hij is werkzaam
werkzaam en
braaf (al
erkent hij
hij zelf
zelfergens
ergensprachtig
prachtig
hij
en braaf
(al erkent
zijn gebrek aan
aan onsterfelijkheid),
onsterfelijkheid), Prometheus
Prometheus
zijn zielegemis, dus zijn
daarentegen
sombere droefenis
droefenisschrijdend
schrijdend
daarentegenisis voortdurend
voortdurend in
in sombere
langs de
de steile
steileafgronden
afgronden waarheen
waarheen zijn
zijngeestelijke
geestelijke natuur
natuur
langs
hem drij
drijft.
ft.
epos isishet
hetheroisch,tragisch
heroïsch.tragisch gedicht
gedicht van
van den
den mensch,
mensch,
Dit epos
die zich
zich vereenigen
vereenigen gaat
gaatmet
metzijn
zijnhoogst
hoogstgeestelijk
geestelijkbeginsel,
beginsel,
Met den
den Overste
Overste dezer
dezer wereld
wereld heeft
heeft hij
hij niet
niet
die Chreestos wordt. Met
meer
doen, en
enmoet
moetdaarom
daaromdiens
diensvernederingen
vernederingenover
overzich
zich
meer van doen,
laten
komen. De
De lijdensgang
lijdensgang der
der verheven
verheven ziel,
ziel, de
dekruiziging
kruiziging
laten komen.
in
den Geest
Geest isisdedeinhoud
inhoudder
derGelijkenis,
Gelijkenis, en
en deze
deze isis uitge,
uitge.
in den
een mystiek
mystiek in
in het
het
beeld op
op waarlijk
waarlijk danteske
danteske wijze.
wijze. Welk een
beeld
spreken
de wolk
wolkmet
methaar
haarschaduw,
schaduw,het
hetwachten
wachtenvan
van
spreken van
van de
Prometheus op
de strenge
strenge meesteres,
meesteres, een
eennachtelijk
nachtelijkontmoeten
ontmoeten
Prometheus
op de
den geest
geest als
als van
van Christus
Christus en
en Nicodemus.
in den
merkwaardige is,
dat het
het epos
epos geen
geen spreuken
spreuken of
ofwijs,
wijs.
Het merkwaardige
is, dat
heid geeft -— de
gedacht isis verhuld
verhuld in
de gelijkenis.
gelijkenis. Vaak
Vaak
de gedacht
in de
dorst
men bij
bij de
de lezing
lezing naar
naar een
een eeuwigheidswoord,
eeuwigheidswoord, doch men
dorst men
gestalten te verstaan.
verstaan. Met Oostersch
Oostersch woord.
woord~
heeft
het in
de gestalten
heeft het
in de
brocaat isis de
gedachte over
den hoogsten
hoogstenmensch
menschomkleed,
omkleed,
brocaat
de gedachte
over den
uitplooiend in lijnen
lijnen van
vaneen
eeneigendommelijke
eigendommelijkeklassiek.
klassiek. En
En
uitplooiend
ook
zijn beeldingen
beeldingen isis hij
zoo vrij
vrij als
als een
een schilder.
schilder. Zelfs
Zelfs
ook in zijn
hij zoo
is hij
hij bezig,
bezig,zijn
zijngansche
ganschePrometheus,sage
Prometheus.sage nog
nog eens
eens om
om tete
is
dichten, met
lichtverdeeling en
engansch
gansch
dichten,
metgeheel
geheel andere
andere groepgroep, en lichtverdeeling
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andere
Kunstwart van
16 Oct.
Oct. 1912
1912 gaf
gafhij
hij
andere allegoriën.
allegoriën. In
In de Kunstwart
van 16
alreeds een
alreeds
een proeve
proevevan
vanillustratie
illustratieuit
uitzijn
zijnnieuwe
nieuweepische
epische bewer,
bewer~
king in dichtvorm.
daaruit blijkt
blijkt dat
datwij
wijons
onsniet
nietvermoeien
vermoeien
dichtvorm. En daaruit
moeten met
met te
te zoeken
zoeken naar
naarwat
watdedeGodskinderen
GodskinderenMessias,
Messias,
moeten
Mythos wel
welbeteekenen
beteekenenmoeten,
moeten,want
wanthet
hetzijn
zijnererhier
hier
Hiero en Mythos
drie
waar het elders
elders er
er èèn
èèn is,
is, en
en omgekeerd
omgekeerd is de
de gave
gave der
der
drie waar
gelukzaligheid
Pandora aan
aan de
deAarde
Aardegeschonken,
geschonken, in
in
gelukzaligheid door
door Pandora
het hier besproken
besproken epos
epos een
een onaangeduid
onaangeduid kleinood
kleinood (appel
(appel of
of
terwijl hij
hij vroeger
vroeger er
erdrie
driekostbaarheden
kostbaarheden voor
voor stelde,
stelde,
beeld) terwij1
en in
in zijn
zijn nieuwe
nieuwebewerking
bewerkinghet
heteen
eenkameel
kameellaat
laatinslikken,
inslikken,in
in
Jood
tegendeel
met de
de hier
hier geschilderde
geschilderde voorstelling
voorstelling dat een
een Jood
tegendeel met
er
mede van
van door
door gaat.
gaat.
er mede
Zoo
hebbe men
men dus
dushet
hetepos
eposop
opzich
zichinintetelaten
latenwerken
werken
Zoo hebbe
als
een orchestraal
orchestraal meesterwerk,
meesterwerk, een
vertroostende opvatting
opvatting
als een
een vertroostende
bij de
de vele
vele duisterheden
duisterheden uit
uit het
het boek.
boek. Want
Wantdie
diezijn,
zijn, en
enSpit,
Spit~
bij
teler
heeft ze
ze!I
teler heeft
oer~woud~vegetatie,welke
welkeeen
een
Zijn dichtwerken
dichtwerken hebben
hebben een
een oer,woud,vegetatie,
Zijn
veelkleurige fonkeling
stralen van zijn
zijn
veelkleurige
fonkeling uitschatert
uitschatertinin de
de helle
helle stralen
zon, die
die als
alsbazuinstooten
bazuinstootensmetteren
smetterenover
overbergen
bergenenenafgronden.
afgronden.
Maar er
struweel
er zijn
zijnook
ook donkere
donkere oorden
oorden met
met ondoordringbaar struweel
afgesloten
en
waarover
een
sombere
regenboog
tegen
duistere
afgesloten
waarover een sombere regenboog tegen duistere
wolkenbanken vermanend
een kos,
koswolkenbanken
vermanendafsteekt.
afsteekt.Deze
Deze dichter
dichter zet
zet een
mos
zich uit,
uit, alleen
alleen door
door een
eenontleding,
ontleding, een
eenbewuste
bewuste
mos uit
uit zich
onderscheiding
Ik te
te maken.
maken.
onderscheiding van
van het
het Ik
Wie lang
lang zijn
zijn werk
werkbestudeerd
bestudeerd heeft
heeft —
- het
het woord
woord van
van
Hofmann isis waar
waar::
«Van
goeden en
en sterken
sterken wil
wil moet
moet hij
hij zijn
zijn die
dietot
totSpitteler
Spitteier
«Van goeden
enniet
nietaan
aaniedereen
iedereengeeft
geefthijhijzich
zich;omhoog wil
wil;; niet
niet licht
licht en
;—
maar wie
hem gevonden
gevonden heeft,
heeft, dien
dienschenkt
schenkthij
hijuit
uiteen
eenonuit,
onuit~
maar
wie hem
puttelijken rijkdom
rijkdom onuitputtelijke
onuitputtelijke gaven»
gaven» —
- komt
komt intusschen
intusschen
puttelijken
al
zijne
bedoelingen.
De
schijnlangzaam
tot
herkenning
van
langzaam tot herkenning van al zijne bedoelingen. De schijn.
bare wanorde
wanorde van
vanzijn
zijntropischen
tropischensterrenhemel
sterrenhemelverklaart
verklaart tot
tot
bare
een verheven
verheven harmonie
harmonie in
in sereene
sereene straling.
straling.
De leeuw
leeuwen
het hondje
hondje in
inhet
hetverhaal
verhaalverkrijgen
verkrijgen allengs
allengs
en het
de beteekenis,
beteekenis, die
die de
dedieren
dierenininhet
hetbegin
beginder
der«Goddelijke
«Goddelijke
de
Komedie» hebben;
hebben: en
en naar
naarSwedenborg's
Swedenborg's uitlegging
uitlegging zouden
zouden
Komedie»
we mogen
zeggen
dat
de
leeuw
in
de
Hemelsche
taal
beteekent
mogen zeggen dat de leeuw in
Hemelsche taal beteekent
de trots,
trots, het
het hondje
hondjehet
hetmenschenhart.
mehschenhart.
grandioos zijn
zijn deze
dezedieren
dierender
derziel
zielbeschreven,
beschreven, met
met
Hoe grandioos
welk een
een bijbelsche
bijbelscheplastiek
plastiekenen
treffendekarakteristiek
karakteristiek!i De
De
welk
treffende
wachter op den
den drempel
drempel
leeuw staat
staatin
in Prometheus'
Prometheus'ziel
zielals
als de
de wachter
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van den tempel,
tempel, en
en de
demet
metharteleed
harteleedgezegende
gezegendegeestesgroote
geestesgroote
van
heeft van
slaap te
te lijden.
lijden.
heeft
vanzijn
zijnwoeste
woesteoogdreigingen
oogdreigingentot
tot in
in den slaap
Toch weet
weet hij
hij zijn
zijn trots
trots tetebreken,
breken, en
endedeleeuw
leeuwverkommert
verkommert
Toch
even
zijner hun,
hun$
even jammerlijk
jammerlijkals
alshet
hethondje,
hondje,dat
dathet
het voedsel
voedsel zijner
keringen wordt
wordt onthouden.
onthouden.Prometheus
Prometheusisisde
degroote
grootezelfkweller
zelfkwelIer
keringen
dengeest,
geest,dede
Philoktetes
der
zelfopgelegdeballingschap.
ballingschap.
in den
Philoktetes
der
zelfopgelegde
En Epimetheus
Epimetheus -— is een
eenkritiek
kritiek opophet
hetGriekendom,
Griekendom, een
een
En
Überwindung
waartoe Nietzsche
Nietz5che later
ook
Oberwindung daarvan,
daarvan,als
als waartoe
later ook
kwam. «In
«In Epimetheus
Epimetheus dacht
dacht ik
ik mij
mij vaak
vaak Pericles,»
Pericles,» bekende
bekende
kwam.
de
dichter in
ineen
eenonderhoud
onderhoudmet
metHofmann.
Hofmann. Prometheus
Prometheus isis
de dichter
immer
der Zeit
Zeit der
dergrossen
grossen Waste»,
Wüste»,offert
offertdededieren
dieren
immer «in
«in der
van het
het lager
lager zelf
zelf —
- zoo
zoo zult
zult ge
gehem
hem tetebegrijpen
begrijpen heb,
heb~
van
ben:: Epimetheus
Epimetheus de
mensch aan
aan het
het groote
groote gebonden,
gebonden,
ben
de kleine mensch
Prometheus het
het kleine
kleine ten
ten offer
offer gegeven.
gegeven. Aan
Aan
Prometheus
het groote
groote aan
aan het
Epimetheus
is
geen
persoonssplitsing
;
zijn
ziel
stond
hij
af,
Epimetheus geen persoonssplitsing zijn ziel stond hij af,
Pro~
en
draagt het
aapje van
geweten op
op den
den arm,
arm, maar
maar Pro.
en draagt
het aapje
van het geweten
metheus
dat de
de strenge
strenge meesteres
meesteres hem
hem op den
den top
top der
der
metheus weet dat
bergen wacht,
hij uit
uit het
het levenswoud
levenswoud het
het lichtpad
lichtpad gevon,
gevon~
bergen
wacht, tot
tot hij
heeft.
den heeft.
kan me
meniet
nietverder
verderininhet
hetwerk
werkverdiepen,
verdiepen,ererwachten
wachten
Ik kan
aanstipping. Slechts
wijzen op de
de
nog zoo
zoo vele
vele op
op aanstipping.
Slechtswil
wil ik
ik nog wijzen
straffe
schilderingen zijn
zijn
straffe droomintensiteit
droomintensiteit waarmede
waarmedealle
alle zijn
zijn schilderingen
gegeven.
Over een
eengeweldig
geweldigsterk
sterkindrukkend
indrukkendbeeldingsver,
beeldingsver~
gegeven. Over
mogen beschikt
beschikt deze
deze dichter,
dichter, die
die allerlei
allerlei abstracte
abstracte begrippen
begrippen
mogen
spelenderwijs
een treffend
treffend typeerende
typeerende gestalte
gestalteverleent.
verleent. Een
Een
spelenderwijs een
domheid
een vieze slak,
slak, de
de ontevredenheid
ontevredenheid een
worm, de
de
domheid is
is een
een worm,
boomen spreken
spreken (als
(als bij
bij Holzschuher),
Holzschuher),wij
wijworden
wordenherinnerd
herinnerd
boomen
aan Daniël
de leeuwenkuil
leeuwenkuil —
- het is,
is, wat
wat men
men zoo
zooschoon
schoon
aan
Daniël in de
het Duitsch
Duitschnoemt
noemt:: «eine
«eineviel
vielverschlungene
verschlungenekiinstlerische
künstlerische
in het
Erzählung».
Daarin door
door tetedringen
dringenisismoeilijk,
moeilijk,vaak
vaakflakkert
flakkert
ErzAlung». Daarin
zoo men
menslechts
slechtsdapper
dapper
het kaarsje
kaarsje der
der verbeelding
verbeelding uit,
uit, doch zoo
voortschrijdt in
de wondergrot,
wondergrot, ziet
zietmen
menAladin's
Aladin'swonderlamp
wonderlamp
voortschrijdt
in de
schijnselen
onthult de
defantastische
fantastischesagewereld
sagewereldzich
zichvan
vanhaar
haar
schijnselen en onthult
maja~kleed, en straalt
straalt het
het geestelijk
geestelijk vuur
vuur te
te allen
allenkanten
kanten uit.
uit.
maja,kleed,
~Freude soll
solI Dir
Dirnicht
nichtgeschehn,
geschehn,
«Menschen.GlÜck und
«Menschen.Gliick
und ,Freude
doch was
was da
da heisst
heisst «Herzeleid»
«Herzeleid» im
imMenschenland,
Menschenland, das
daswerde
werde
doch
reichlich
unge~
reichlich Dir
Dir zuteil:
zuteil : Entbehrung,
Entbehrung,Kränkung
Krankungund
und die
die unge,
löschte Gier
und das
das erstickte
erstickte Wiirgen
Würgen ininden
denstummen
stummen
liischte
Gier und
Nächten.»
Nichten.»
Dit epos
epos isiseen
eenChreestos,evangelie.
Chreestos~evangelie. Ik
Ik kom
kom er
er hoe
hoelanger
langer
hoe meer
meer toe
toehet
hetzoo
zoote tegaan
gaanbezien,
bezien,een
een
Chreestos~verhaal,
hoe
Chreestos,verhaal,
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maar meer
meer in
Buddhistischen geest
Wij weten
weten hoe
hoe
in Buddhistischen
geestnog.
nog. Wij
Widmann met zijn
Spitteier
zijn «I-reilige
«Freiligeund
unddie
dieTiere»
Tiere» sterk
sterk door Spitteler
bud~
beïnvloed geweest,
geweest, en
en genoemd
genoemdwerk
werk isisvan
vanzuiver
zuiver bud,
is beInvloed
dhistischen
Hier heeft
heeft het,
het, inindit
ditepos
eposzijn
zijnoorsprong.
oorsprong.
dhistischen aard.
aard. Hier
in deze
dezeGleichniss
Gleichniss isisvan
vanGodmensch
Godmensch tot
totmensch
mensch met
met
Want in
zeker gebaar
gebaar een afstand
afstand geschapen
geschapen zoo
zooontzaggelijk
ontzaggelijkgroot
grootals
als
zeker
een
determinist dien
maar stellen
stellen kan,
kan, en
en dien
dienafstand,
afstand, pessi,
pessi~
een determinist
dien maar
mistisch, Schopenhauersch
genomen, heeft
heeft Widmann
mistisch,
Schopenhauersch genomen,
Widmann ook
ook
aanvaard.
intusschen zoo
zoo vreemd
vreemd isisbijbijSpitteler,
Spitteier, en
enwel
weleens
eens
Wat intusschen
tot
tot bedenkingen
bedenkingen voert,
voert, isis dedegrillige
grilligebeelding
beeldinghier
hieren
endaar.
daar.
ge~
Reeds
het feit
feitder
deromwerking,
omwerking, een
eenvrijwel
vrijwel geheel
geheel andere
andere ge,
Reeds het
lijkenis~inkleeding doet
denken. De
De dichter
dichter veront,
veront~
lijkenis,inkleeding
doet reeds
reeds iets
iets denken.
schuldigt
eenmerkwaardig
merkwaardig opstel
opstel ininde
deKunstwart
Kunstwart deze
deze
schuldigt in een
omwerking
meer met op
op schilders
schilders te
te wijzen,
wijzen, die
die ook
ook
omwerking min
min of meer
herhaaldelijk
hetzelfde onderwerp
herhaaldelijk hetzelfde
onderwerp uitbeelden.
uitbeelden. In
Ineen
eenLachende
Lachende
Waarheid zou
zou ik
ikdeze
dezeopvatting
opvattingwillen
willenweerleggen.
weerleggen.Zijn
Zijngelij,
gelij~
Waarheid
kenis heeft
heeft maar
maar niet
nietzoo
zooeen
eenfabeltje
fabeltje
zijn,maar
maarduidt
duidtreeds
reeds
te te
zijn,
in vele
vele mystische.
mystische. attributen,
attributen, (de strenge
strenge meesteres,
meesteres, de
de leeuw,
leeuw,
hondje, de
degedachten
gedachtenalsalsbijen
bijenenz.
enz.enz.)
enz.)opopeen
een«mystische
«mystische
het hondje,
T
atsache», een voldongen
voldongengeestelijk
geestelijkgebeuren.
gebeuren.En
Endat
datisisslechts
slechts
Tatsachey,
op
éénewijze
wijzeuituit
te beelden.
Zeker,
grootste
schilders
op ane
te beelden.
Zeker,
de de
grootste
schilders
hebben
een massa
massa Madonna's
Madonna'sgeschilderd,
geschilderd, maar
maar is
is dat
dat juist
juist
hebben een
geen bewijs,
bewijs, dat
dat de Madonna, de Moeder
niet uit
uit tete'
geen
Moeder Gods
Gods niet
beelden
Spitteler, alzoo
alzooisismijn
mijnaanmerking,
aanmerking, beeldt
beeldtvaak
vaak
beelden isis?
? Spitteler,
willekeurig
d.w.z. niet
niet de
degeest
geestalleen,
alleen,maar
maarsoms
somsook
ookhet
het
willekeurig uit,
uit, d.w.z.
verstand
zijn inspiratie.
inspiratie. Een
Een typisch
typisch bewijs
bewijsdaarvoor
daarvoor
verstand leidt
leidt zijn
mij de gansch onparallelische Prometheus,bewerkingen,
Prometheus.bewerkingen,
leveren
leveren mij
waardoor
stijlfouten ontstaan.
ontstaan. Wie
Wie de
deprachtige
prachtigepassage
passage
waardoor zelfs
zelfs stijlfouten
las
van hoe
hoe de
dezeven
zevenboeren
boerenden
denappel
appelvan
vanPandora
Pandoranaar
naarde
de
las van
stad brachten
brachten om
omhaar
haarden
denKoning
Koningaan
aantetebieden,
bieden,en
enzich
zichlaafde
laafde
aan
de beschrijving
beschrijving dier
dierprachtig
prachtigverweerde
verweerdemensch,stronken,
mensch.stronken,
aan de
valt
uit
den
zevenden
hemel
in
een
zonderling
naturalisme,
valt uit den zevenden hemel in een zonderling naturalisme,
wanneer hij
hij -— in rhythme
rhythme en
en rijm
rijm 'pog
en, tusschen
tusschenhaak,
haak.
wanneer
nog wel, en,
metwelk
welkeen
eenmeesterlijke
meesterlijketechniek
techniek—- in
inde
deomwerking
omwerkingleest:
leest:
jes, met
's ist Freitag
ich richtig
richtig bin.
bin.
Freitag heute,
heute, glaub
glaub ich,
ich, wenn ich
Da fihrt
fährt ja
ja unser
unser Botenfuhrmann
Botenfuhrmann ohnehin
ohnehin
Heut nach
nach dem
Königshof zur
zur Kiiche.
Küche. Was
Wasverschlagt,
verschlägt,
dem Ktinigshof
Dass er das
das kleine
kleine Weissnicht,
Weissnicht, das
das nicht
nicht wichtig
wichtigwagt,
wägt,
Dass
es nicht,
nicht,
BeiIäufig
Unwahrscheinlich ist es
Beilaufig mitnimmt?
mitnimmt? Unwahrscheinlich
Dass
gelingt, dass
dass er
er den
den Kiinig
Königselber
selberspricht.
spricht.
Dass ihm gelingt,
Der
nicht stolz
stolz;; sein
sein Zugang
Zugang steht
steht dem
dem Volke
Volke oHen.
Der ist nicht
offen.
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Taugt's
auf Gegenliihnung
Gegenlöhnung hoffen.»
hoffen.»
Taugt's etwas,
etwas, dürfen
diirfen wir auf
Man
mängelte ein
ein wenig,
wenig, makelte
mäkeltedaran,
daran,
Man mangelte
Schliesslich, da niemand
niemand Bessres
Bessres wusste,
wusste, nahm
nahm man's
man's an.
an.
ward das
das Fundstiick,
Fundstück, sauberlich
säuberlich wie sich's
sich's gebiihrt,
gebührt,
Nun ward
In eine
eine Zeitung
Zeitungeingewickelt,
eingewickelt,zugeschniirt,
zugeschnürt,
und Griin
Grün daneben
daneben
Hernach
art Gemiis
Gemüs und
Hernach mit aller
aller art
Dem Botenfuhrmann
Botenfuhrmann zur
zur Bestellung
Bestellung iibergeben.
übergeben.
dass er's,
er's, falls
falls nur
nur immer
immer miiglich,
möglich, wenn's
wenn's gelinge,
gelinge,
Doch dass
König selber
selber eigenhandig
eigenhändig iiberbringe.
überbringe.
Dem Kiinig
Der
stopft es
es in den
den Wagen,
Wagen, hob
hob die
dieGeissel
Geissel dann
dann
Der stopft
hauderte davon
davon mit
mitseinem
seinemZweigespann.
Zweigespann.
Und hauderte
«Hü II hott>>
hott» mit
Klingelschellen,
«Hii
mitPeitschenklatsch
Peitschenklatsch und
und Klingelschellen,
vedolgt von
von Hundebellen,
Hundebellen,
Umschnurrt von Bremsen und
Umschnurrt
und verfolgt
Kein Wittshaus
WiItshaus oder
wo er
ervoriiber
vorüberkam,
kam,
Kein
oder Dorf, wo
Dass er
irgendeinen Auftrag
Auftrag iibernahm.
übernahm.
er nicht irgendeinen
Hier wurden
wurden Krebse,
Krebse, dort
dort ein
einFerkel
Ferkelaufgepackt,
aufgepackt,
denLederbeutel
LederbeutelBriefe
Briefeeingesackt.
eingesackt.
Bald in den
Bald
eine Bauernmagd
Bauernmagd zum
zumReisekameraden
Reisekameraden
Bald eine
Und Schwatzgesellen
Schwatzgesellen auf
auf den
denFuhrmanssitz
Fuhrmanssitz geladen.
geladen.
«Wie geht's
geht's in Hagedingen?»
Hägedingen?» «Alles
«Alles stets
stets im
im Alten.»
Alten.»
«Wie
wirdnicht
nichthalten.»
halten.»
«Schön
ichfiircht,
fürcht,eseswird
«Schi5n Wetter
Wetter heute.»
heute.» «Pöh!
«Pa! ich
also fort
fort mit
mitlaufigen
läufigen Redensarten
Redensarten viel..
viel. ..
Und also
.

In Hamerling's
Hamerling's satyrisch
satyrisch epos
epos «Homunkulus»
«Homunkulus» kan
kan ik
ik zulk
zulk
In
een
realistische vermefing
vermeiïng plaatsen,
het
een realistische
plaatsen, maar
maar zonder
zonder nog het
alleen vreeselijk
vreeselijk ernstige
ernstige te
te willen
willeneischen,
eischen, verwacht
verwacht men
men in
in
alleen
Prometheus~stof zoo
zooeen
eennaturalisti.
naturalisti~
een
gelijkenis als die
die der
der Prometheus.stof
een gelijkenis
schen
uitschieter niet
schen uitschieter
niet ..
En de
de dichter,
dichter, die
die zoo
zoobijbel.grootsch
bijbel=grootschweet
weettetegetuigen
getuigenvan
van
En
de
«zwei Tiere
Tiere welche
welche wohnen
wohnen Dir
Dir inindeinem
deinemHaus
Haus und
und
de «zwei
viele
Kleine —
- und
und jene
jene Tiere
Tiere kennen
kennen nicht
nicht mein
mein Angesicht,
Angesicht,
viele Kleine
und jene
jene Kleinen
Kleinen wollen
wollenDich
Dich
verführen»,hoe
hoemoeten
moetenwij
wij
und
verfiihren»,
hem begrijpen
begrijpen als
vogel en
eneen
eenwalvisch
walvischopopeen
eenstang
stang
hem
als hij
hij een vogel
zet, om
om er
er dedevolken
volkenvan
vanden
denEngel
Engel Gods
Gods en
en die
die van
van den
den
zet,
duisteren
laten dansen?
dansen?
duisteren Behemoth
Behemoth omheen
omheen te laten
zijop
opcaricaturale
caricaturalewijze
wijzede
depsychologie
psychologieder
dermassa,
massa,
Verbeelden
Verbeelden zij
of
hebbenzij
zijeen
eenconcrete
concrete voorstelling
voorstellingtetegeven
gevenvan
vandogmatische
dogmatische
of hebben
wanbegrippen, voorwerpen
Dantoch
toch heel
heel
wanbegrippen,
voorwerpen van
van domheidsmacht?
domheidsmacht? Dan
vreemde beelden,
beelden, waarop
waaropKeller's
Keller'svoorzichtig
voorzichtigininaanmerking
aanmerking
vreemde
1.
Intusschen, over
den Prometheus
Prometheus sprekend,
sprekend, zeide
H. F.
F.
1. Intusschen,
over den
zeide SpitteIer
Spitteler eens
eens tot
tot Dr. H.
Hofmann:
dieses Werk
Werk ist
ist eine
eine Fiille
Füllevan
vanselbsterlebtem
selbsterlebtem Pathos
Pathos hineingewoben
hineingewoben
Hofmann : "In
«In dieses
worden, die
die urspriinglich
ursprünglich nicht
nicht in
in den
denPlan
Planhineingeh6rte,
hineingehörte, die
die uns zwar
gerade das
das
worden,
zwar gerade
undheilig
heiligmacht,
macht,aber
aber
dem
Dichter
künstlerischeEinheit
Einheitund
und
Werk
liebund
Werk so lieb
dem
Dichter
diedie
kiinstlerische
Reinheit
Enover
overde
denieuwe
nieuwebewerking
bewerkingsprekend,
sprekend, zeide
zeide hij
hij met
met een
eenwonder.
wonder_
Reinheit stört.»
st&t.» En
toon:«ich
"ichweiss
weiss
dass
alten
Prometheusananvielen
vielenStellen
Stellenmehr
mehr
vollen
blik en
entoon:
vollen blik
dass
im im
alten
Prometheus
Neben,
"Poesie»
im neuen,
neuen, aber
aber das ist
ist etwas
etwas leichtes
leichtes;; sie ist
ist veilleicht
veilleicht an
an Neben.
c(Poesie»ist,
ist, als
als im
dingen
verschwendet. Aber ich
ich werde
werde Ihnen
Ihnendie
dieAbschiedsscene
Abschiedsscenedes
desPrometheus
Prometheusvon
von
dingen verschwendet.
geben —
- das
das ist
istErnst,
Ernst,mein
meinHerr!»
Herr 1»
seiner
seiner Seele
Seele zu
zu lesen geben
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gegeven uitspraak,
uitspraak, dat er «Dunkelheiten»
in dit
dit epos
eposvoorkomen,
voorkomen,
«Dunkelheiten» in
zeer wel
zoubijbijzulke
zulkemoeilijk,vreemde
moeilijk.vreemdepassages,
passages,waar,
waar.
zeer
wel past.
past. lkIkzou
droom,
aan
te denken
denkenisisalsals
aan
zonderlinge
«m ..lle»droom,
aan terug te
aan
eeneen
zonderlinge
«mi.11e»
willen
spreken van een
een dichtergril,
dichtergril, een
een cerebralen
cerebralen sprong,
sprong, op
op
willen spreken
zich
geniaal, maar
geheel afbreuk
afbreuk doende
doende door
door de
de
zich zelf geniaal,
maarin
in het
het geheel
onverklaarbare stijlverandering.
hondje
onverklaarbare
stijlverandering.Prometheus'
Prometheus'leeuwen
leeuw en hondje
mystische waarneembaarheden,
waarneembaarheden, i1 maar
maar die vogel
vogel en
en walvisch
walvisch
zijn mystische
komen
daar niet aan
aan toe
toe —
- het
hetzijn
zijnbeelden
beeldendie
diede
debegrippen
begrippen
komen daar
niet dekken.
dekken. Niet
Nietgeboren
geborenmaar
maargemaakt.
gemaakt.Een
Eenwillekeurige
willekeurige
niet
trek in
in dezen
dezenzoo
zoorustig,zekeren,
rustig.zekeren,naar
naarhoogste
hoogstewetten
wettenluisteren,
luisteren.
trek
den
dichtergeest. Hij
is soms
soms zoo
dat hij
hij
den dichtergeest.
Hij is
z6•5 groot in zijn intuïtie, dat
tot het
het Evangelische
Evangelische komt.
komt. Als
Alszijn
zijnFiihrer
FührerPrometheus
Prometheus voert
voert
de menschen
menschen —
- wij
wij verstaan
verstaan daaruit
daaruit dat
dat het
het lof
tot de
/ot hem, den
trotsehe, in de
desamenleving
samenlevingleidt
leidt—- komen
komen zij
zij «zum
«zum vielbe,
vielbetrotsche,
wohnten
Gau
und
zu
der
Menschen
müder,
schlafender
Ge=
wohnten Gau
zu
Menschen miider, schlafender Ge.
meinde. . . . .. Dat slapen
slapen isisininden
denzin
zingebezigd,
gebezigd,zooals
zooalsChristus
Christus
meinde
verwijtend zijne
zijne discipelen
discipelen toeroept
toeroept:: «Kunt
«Kuntge
geniet
nietééri
éénoogen,
oogenverwijtend
blik met
met mij
mij waken?»
waken?» Doch
Doch ziet,
ziet, bij
bijSpitteler
SpitteIer isisalle
allewijsheid
wijsheid
blik
geestelijke waarneming
waarneming in de
de beelding
beeldinggedrongen,
gedrongen, daarin
daarin
en geestelijke
weggehuId, zoodat
zoodatgegeererdederijkdommen
rijkdommeneerst
eerstvan
van hun
hun schoonen
schoonen
weggehuld,
schaal
ontpellen moet,
in het
het licht
lichtder
derzuivere
zuivere bedoe.
schaal ontpellen
moet, om
om ze in
bedoe,
Datmaakt
maakthet
hetboek
boekbovenmatig
bovenmatigrijk
rijken...
en ...
ling te
te beschouwen.
beschouwen. Dat
bovenmate raadselachtig,
raadselachtig, duister
duister bijwijlen,
bijwijlen,maar
maarschoon
schoonaltoos,
altoos,
door de
deweergaloos
weergaloosschitterende
schitterendemetaforen,
metaforen, gestoken
gestoken in
in een
een
door
woord.
brocaat van Oosterschen
Oostersehen gloed.
gloed.
woord,brocaat
Zijn natuurbeschrijvingen
natuurbeschrijvingen zijn
van geweldige
geweldige
Zijn
zijn fenomenen
fenomenen van
grootte,
dergelijks is
is nog
nognooit
nooitgeweest.
geweest.Een
EenNaturkraft
N aturkraft
grootte, iets dergelijks
is inindeze
dezezeldzaam
zeldzaamverheven
verheventaal
taalwerkzaam,
werkzaam, een
eendichterlijke
dichterlijke
kracht van vergeestelijkte
vergeestelijkte natuur.
natuur.
kracht

o
0
Zijn
tweede werk
werk dat
dat wij
wij hierop
hierop direct
direct zouden
zoudenwillen
willenaan,
aanZijn tweede
W.G.
G.C.
C. Byvinck
Byvanck is de eerste
eerste geweest,
wijzen is «Imago».
«Imago». Dr. W.
wijzen
«De Boekzaal»
Boekzaal»
die hierover
hieroverininNederland
Nederlandheeft
heeft geschreven
geschreven (in
(in «De
Jaargang IV afl.
afl. 11,
475). In
Ineen
eenpaar
paar woorden
woorden legt
legt hij
hij
11, bldz. 475).
jaargang
ons daar
daar het
het wezen
wezenvan
vandie
die«Erlebnis»
«Erlebnis»'open
'open::
Een verhaal
verhaal in
ingedempten
gedemptentoon.
toon.Met
Meteen
eenreinen
rein enrijpen
rijpenbasklank
basklankbromt
bromt
eenzielsgeschiedenis,
zielsgeschiedenis,dedehistorie
historie
stil voort.
voort. Natuurlijk,
Natuurlijk, want
wanthet
hetisiseen
het stil
van
Herakies, goddelijk
goddelijk van
van afkomst
afkomstenengoddelijk
goddelijkvan
vanbestemming,
bestemming,
van Herakles,
1. Vergel. dit
met dr.
dr. Rudolph
RudolphSteiner's
Steiner'sresultaten
resultatenvan
vanocculte
o"ulteonderzoekingen
onderzoekingen
dit met
omtrent
mens,hheidsontwikkeling in «De
geestel. leiding
leiding van mens,h
menschheid.»
mensch en mens,hheid.»
aDe geestel.
omtrent menschheidsontwikkeling
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verstooten, en toch,
toch, hoezeer
hoezeer in
in vernedering
vernedering door
door zijn
zijn
maar gedrukt
gedrukt en verstooten,
liefdeswaan,
beschamend. Ik
Ik bedoel
bedoel de
de«Vorgestalt»
«Vorgestalt»
liefdeswaan, zijn
zijn afkomst
afkomst niet beschamend.
Herakies; van
van mythologie
mythologieofofvan
vaneen
een
sprookjenamenlijk
namenlijkheeft
heefthet
het
van Herakles;
sprookje
verhaal
is een
eenmodern
modernavontuur
avontuurinineen
een
beschaafdeZwitsersche
Zwitsersche
verhaal niets: 't't is
beschaafde
een wonder,
wonder, een
eenlevende
levendeschepping.
schepping.
stad,
stad, maar
maar iets
iets nieuws
nieuws en een

Daar
staat in het
het kort
korthet
hetwezen
wezenvan
vandezen
dezenroman
roman be,
beDaar staat
schreven,
details ga
gaverdiepen
verdiepen
schreven,en
enwanneer
wanneerikikmij
mij verder
verder in
in de details
-— om
verwantschap met
het Prometheus,epos
Prometheus-epos uit
te
om er
er de
de verwantschap
met het
uit te
bewijzen —
- dan blijft
blijft steeds
steeds deze
dezekort,krachtige
kort-krachtigeuitspraak
uitspraak het
het
bewijzen
middelpunt.
descherpste
scherpstevoorstelling
voorstelling zijner
zijner
Zijn
Zijn «Imago»
«Imago» dan
dan isis wel de
levensopvatting.Immers
Immers—
- eine
eine erlebte
erlebte Geschichte
Geschichte
afzonderlijke levensopvatting.
des Dichters
Dichters isis deze
dezeroman.
roman.InIndien
dien
roman—- gemakshalve
gemakshalve zoo
zoo
roman
genoemd,
- heeft de
held voor
voorzijn
zijnberoep
beroep«een
«eenzuivere»
zuivere»ziel
ziel
genoemd, —
de held
noodig.
En dat
dat beroep
beroep isis:: leven.
leven. En
Endat
datleven
levenisis:
deovereen,
overeennooclig. En
: de
stemming vinden en
endan
danbewaren
bewarentusschen
tusschende
dezuivere
zuivereinspraken
inspraken
der
ziel en
en de
de uiterlijke
uiterlijke wereld.
wereld. Het
Het isis een
eenboek
boekvan
vanstrenge
strenge
der ziel
ziels
ontleding, een
een staig
staagop
oponderkennen
onderkennenuit
uitzijn
zijndat
datde
de wereld
wereld
zielsontleding,
niet anders
dan bedriegen
bedriegen en
en de
de instuïtie
instuïtie der
der ziel
ziel begoo,
begooniet
anders doet
doet dan
chelen. Dan is
is Carl
Carl Spitteler
Spitteler wrang,
wrang, herb
herb en
enderb
derb vaak,
vaak, en
en een
een
chelen.
ruige strijdlust
strijdlust kan
kan in
in hem
hem woeden,
woeden,dedeverdrukking
verdrukkingtetezoeken
zoeken
ruige
om er tegenin
gelijkenden
tegenin te
te groeien.
groeien. In
In dien
dien veel op zelfkwelling
zeifkwelling gelijkenden
levensmoed heeft
alweer veel
van Nietzsche,
Nietzsche, ook
ook wel
weliets
iets
levensmoed
heeft hij
hij alweer
veel van
van Strindberg,
Strindberg, maar
hij blijft
blijft de
de
van
maar het
het ontwricht
ontwricht hem
hem niet,
niet, en hij
baas over
over zichzelf.
zichzelf. Imago geeft
op eene
eeneandere
anderewijze
wijze een
een
baas
geeft op
lijdens. en beproevingsgelijkenis dan die van
van Prometheus,
Prometheus,maar
maar
lijdens,
het is
of onze
onze bewondering
bewondering voor
werk nog
nog grooter
grooter is,
is,
het
is of
voor dit
dit werk
tot
zulk een
eengrandioze
grandiozekunstschepping
kunstschepping heeft
heeft Spitteler
Spitteier hier
hier
tot zulk
dezonnevlecht
zon ne vlecht van
van
een
erlebte Geschichte
Geschichte opgeheven.
opgeheven. Het isis de
een erlebte
's dichter's persoonlijkfheid,
persoonlij~heid, de
zonnevlecht van
van zijn
zijn oeuvre.
oeuvre.
de zonnevlecht
Viktor van
van het
het boek
boek geeft
geeft een
een omvatting
omvatting van
van gansch
gansch
De Viktor
Deheld
heldvan
vanImago
Imagoisisook
ookalweer
alweer
des dichters
dichters gedachtewereld.
gedachtewereld. De
fiere eenzame
eenzame denker,
denker,daarbij
daarbijeen
eendichterozwerver,
dichter-zwerver, met
metmin
min
de fiere
meer een
een Peter
Peter Hille,postuur,
Hille-postuur, omheen
omheen wien
wien de
dewerkelijk,
werkelijkof meer
heid soms
soms tot
toteen
eendroom
droomdoorzichtig
doorzichtigopklaart,
opklaart, en
en daar
daar ligt
ligt
heid
dieeigenaardige
eigenaardige
de hooge
hoogesuggestiviteit
suggestiviteitvan
vandezen
dezenroman
roman inin:: inindie
samenweving
realiteit met
met idealisme.
idealisme.
samenweving van realiteit
Waar Viktor,
Viktor, die vreemde
vreemde Usbrand,
IJsbrand, loopt,
de alledags,
alledagsWaar
loopt, is de
stof weggeblazen
weggeblazen en
enkomen
komendedewonderparels.
wonderparels.waarmede
waarmede het
het
In dezen
dezenstrengen
strengen asceet,
asceet, zoo
zoo schuw
schuw
leven gevloerd
gevloerd is,
bloot. In
leven
is, bloot.
en hooghartig,
hooghartig, isis ook
ookalalden
denChreestos
Chreestos
voorbereiding,maar
maar
en
inin
voorbereiding,
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de levenswoestijn
levenswoestijn kan hem
hem nog
nog met
meteen
eenfata
fatamorgana
morganatarten.
tarten.
Ook hier
hier een
eenstrenge
strengemeesteres,
meesteres,maar
maardie
diehij
hij nog
nogniet
nietweifeloos
weifeloos
volgen kan.
kan. Imago,
Imago, zijn
zijn Genius,
Genius, zijn
zijn Daimon,
Daimon, zijn
zijn Alhoogste
Alhoogste
volgen
Ik
laat zich
zich voor
voorhem
hemnog
nogverdoezelen
verdoezelen en
enomruilen
omruilen met
met een
een
Ik laat
stoffelijk
er Herrin.
Strenge Herrin
Herrin
stoffelijker
Herrin.Maar
MaarTheuda
Theudablijkt
blijkt alras
alras de
de Strenge
niet
te zijn,
zijn, en
enhij
hijgaat
gaathaar
haarPseuda
Pseudanoemen,
noemen, en
enhet
hetverhaal
verhaal
niet te
met zijn
zijn gang
gang naar
naar haar
haar om
om haar
haar ininverhoor
verhoortetenemen.
nemen.
begint met
Zij
weet natuurlijk
natuurlijk niet,
de korte
korte uren
uren van
van een
een
Zij weet
niet,hoe
hoe hij
hij de
vroeger, doodonschuldig en
endoodgewoon
doodgewoonsamenzijn
samenzijngoddelijke
goddelijke
vroeger,
beteekenis heeft
toegewaand, en
en ze
ze nu
nusamenvat
samenvatininhet
hetwoord
woord
beteekenis
heeft toegewaand,
paradijs~illuzie, welke
welke niet
nietbeantwoordde
beantwoordde aan
aan
«parusie», een paradijs,illuzie,
«parusie»,
realiteit van
van zijn
zijn «Wahrtraumdeuterei».
«Wahrtraumdeuterei». Een waan
waanarmer,
armer,
de realiteit
een troost
troost rijker
rijker —
- daar
daar gaat
gaat het
hetboek
boekom,
om,met
met
eenmoe'cligen
moedigen
een
blijden lach,
zij het uit
uit veel
veelsmartverwringing
smartverwringing geboren.
geboren. Er
Er is
is
blijden
lach, zij
een
beproeving
in
beleefd,
zoo
zwaar
en
diep
vorenend
als
een beproeving in beleefd, zoo zwaar en diep vorenend als
alleen
maar de sterksten
sterksten kunnen
kunnen verdragen.
verdragen.
alleen maar
Evenals
bij Strindberg
Strindberg doet
doet Spitteler
Spitteler ons
onsbewonderd
bewonderd op,
op~
Evenals bij
merken:
een taaie
taaiekracht,
kracht,welk
welkeen
eeninnerlijke
innerlijkesterkte,
sterkte,
merken : «wat
«wat een
om
niet moegekweld
moegekweld neer
neer te
te zijgen
zijgen bij
bij zooveel
zooveellevensstrijd».
levensstrijd».
om niet
Ja,
er komen
komen passages
passages inindeze
dezekruiziging
kruizigingvan
vanden
denzoeten
zoetenwaan
waan
Ja, er
waar de
de dichter het Shakespeariaansche
Shakespeariaansche recept, uit «Koning
«Koning
voor, waar
Richard 11»
volgde:: «Spot
zichzelvedoet
doetdedeellende
ellende
goed».
((Spot met zichzelve
goed».
Richard
II» volgde
Viktor's wederwaardigheden
bij
Pseuda
en
haar
familie,
in
wederwaardigheden bij Pseuda
haar familie, in
haar stad,
stad, haar
haar gezelschapskring,
gezelschapskring, waarmede
een na
na
haar
waarmedehij
hij de een
de ander
ander verzoenen
ten slotte
slotte
de
verzoenenmoet
moetom
omhaar
haartete vinden
vinden en
en ten
weer kwijt
kwijt teteworden
wordenvoor
voorImago,
Imago,zijn
zijnbeschreven
beschreven met
met een
een
weer
wondere mengeling
diepen ernst
ernst en
en fijnen
fijnen humor,
humor, zacht,
zacht~
wondere
mengeling van
van diepen
dartele ironie,
ironie,als
alsbehandelde
behandeldedededichter
dichtereen
eenofofandere
andere
moedige, dartele
onbelangrijkheid
de schrijver
schrijver hier
hier
onbelangrijkheid van
vanernst.
ernst.Zoo
Zoo minutieus
minutieus als
als de
Imago~adeptbehandelt,
behandelt,
alle phasen
phasen in
in het
hetzielsproces
zielsprocesvan
vanzijn
zijnImago,adept
alle
gaf hij
hij een
een psychischen
psychischen feitengang
volstrekt eenig
eenig mag
mag
feitengang die
die volstrekt
heeten
in
de
wereldliteratuur.
Eene
mutatie
onder
de
variatie.
heeten in de wereldliteratuur. Eene mutatie onder de variatie.
dankteske dichter
dichter der
der epi
epi heeft
heeft hier
hier wel
welvan
vangewaad
gewaadver,
ver~
De dankteske
wisseld, maar
maar de Zwitser
Zwitser —
- ininalles
allesisishijhijZwitser
Zwitser
verraadt
wisseld,
—-verraadt
toch aanstonds
aanstonds zijn
zijn mystisch
mystisch diepzinnige
diepzinnigeraadselnatuur,
raadselnatuur, welke
welke
zijn prachtig
prachtig beheerscht
beheerschtcerebraal
cerebraalbewustzijn
bewustzijnlenig
lenigomspeelt
omspeeltmet
met
lichten.
phosphoresceerende lichten.
daar hebt
hebt ge
gezulk
zulk
«Er
hatte sein Leib
Leib Conrad
Conrad genannt»
genannt».. .... daar
«Er hatte
een
vreemde zin,
zin, waarvan
waarvan ge
ge erermeerdere
meerdere tegenkomt,
tegenkomt, niet
niet om
om
een vreemde
dichter~
maar
heen te
te loopen
loopenmet
metdedegedachte:
gedachte:«een
«eendichter,
maar zoo
zoo over heen
lijkheid
of andere
andere overdrachtelijkheid».
overdrachtelijkheid». Om den
den
lijkheid zeker,
zeker,de
de een
een of
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niet 1! Wat
Wat bier
hier Spitteler
Spitteier zoo
zookalm,weg
kalm-wegdoet,
doet,isishet
hetgeven
geven
dood niet
van
zuiver quiëtistische
quiëtistische bespiegeling,
bespiegeling, het geven
geven van
van fijne
fijne
van een zuiver
zielsonderscheidingen waarvan
waarvan wij
desgelijken slechts
slechts kunnen
kunnen
zielsonderscheidingen
wij desgelijken
vinden bij
grootsten der
der Spaansche
Spaansche school
school der
der middel,
middelvinden
bij de
de grootsten
eeuwsche
Viktor met
metzijn
zijnlichaam
lichaam
eeuwsche mystieken.
mystieken.En
En zooals
zooals hij
hij Viktor
spreken
door den
den zacht
zacht eenvou,
eenvouspreken laat,
laat,geeft
geeft hij
hij het
het boek,
boek, ook door
digen verteltrant,
verteltrant, iets
ietsheiligs,
heiligs,iets
ietsvan
vanSan
SanFranciscus
Franciscusdie
dieimmers
immers
ook die
die onderscheiding
onderscheiding maakté,
maakté, toen
toen hij
hij op
opzijn
zijnsterfbed
sterfbed
ook
«broeder
te weinig
weinigaan
aanhem
hem
«broeder lichaam»
lichaam» vergeving
vergeving vroeg
vroeg om
om de te
besteede zorg en
en aandacht.
aandacht. (En
(En ook,
ook, sprak
sprak Christus
besteede
Christus niet steeds
aan met
mèèrvoudig).
ook één enkelen persoon aan
met «Gijlieden»,
«Gijlieden», dus mèèrvoudig).
woord van
van Keller,
KeIler, dat
dat Spitteler
Spitteier onder
onder ons
onsverschenen
verschenen
Het woord
als een
een oer,oud
oer-oudprofeet,
profeet,bewijst
bewijstzich
zichuit
uitdeze
dezebewust
bewustininhet
het
is als
subliminale
grepen wel
wel zeer
zeereigenaardig.
eigenaardig.
subliminale gedane
gedane grepen
Er ligt over
over«Imago»
«Imago»een
eenraadselachtig
raadselachtiglicht,
licht,een
eenweerschijn,
weerschijnEr
sel van
van een
een andere,
andere, mystische
mystischerealiteit,
realiteit,waardoor
waardoorViktor's
Viktor' spad
pad
voert,
en hem
hem een
eenzonderling
zonderlingvoor
voorde
degansche
gansche wereld
wereld doet
doet
voert, en
schijnen,
daarin als
Prometheus moet
moet verkeeren,
verkeeren,
schijnen, wanneer
wanneer hij
hij daarin
als Prometheus
op gevaar
der gemoedelijkheid
gemoedelijkheid te
te moeten
moeten blijven.
blijven.
gevaaraf
afin
in de
de hel der
En
die andere
andere realiteit
realiteit is er
er maar
maar niet
niet zoo
zooeen
eenuit
uitde
dephan,
phanEn die
tasie, doch
het
Kasteel der Ziel.
Ziel.
tasie,
doch er
ereene
eeneuit
uithet
het heiligdom
heiligdom van he
' t Kasteel
Als Viktor
Viktor met
met«die
«dieStimme
Stimmeder
derStrengen
StrengenHerrin»
Herrin»spreekt,
spreekt,
laat hij
hij den
den vollen,
vollen,ongedempten
ongedemptenorgeltoon
orgeltoonuit
uitzijn
zijndiepste
diepstezelf
zelf
laat
stroomen.
'Bij
anderen
zijn
de
pijpen
verstopt
door
proppen
stroomen. 13ij anderen zijn de pijpen verstopt door proppen
egoisme en
endomheid,
domheid,maar
maarzijn
zijnzieleïnstrument
zieleïnstrumentisisglanzend
glanzend
van egoisme
enlicht
lichtaansprekend,
aansprekend, overgevoelig
overgevoelig
schoon,
vandaar gevoelig
gevoeligen
schoon, vandaar
zelfs
en correspondeerend
correspondeerend op
op iederen
iederen «Anhauch».
«Anhauch». Ik
Ik ben
ben erer
zelfs en
dicht
deze novelle
novelle tot
tot het
het allergrootste
allergrootste werk
werk tete
dicht aan
aan toe,
toe, om deze
rekenen dat
in dit
ditgenre,
genre,ofofhet
hetmeest
meestnabijkomende,
nabijkomende,in
in de
de
rekenen
dat er in
moderne Duitsche literatuur
literatuur is
is verschenen.
verschenen.
moderne
Als alle
alle niet,epische
niet-epische werken
werken van
van Spitteler,
Spitteier, is
ook dit
dit kort
kort
is ook
en krachtig
krachtig gebouwd
gebouwdalsalseen
een
karbouw.«Het
«Hetstaat
staatI»1»
gedrongen en
karbouw.
zooals
een half
halfreëele,
reëele, half
halfmystische
mystische
zooals men
men dat
dat zegt,
zegt, en
en bij
bij een
(<<allegorische» zal
zal men
menverkeerdelijk
verkeerdelijk wel
wel
persoonsvoorstelling («allegorische»
persoonsvoorstelling
blijven zeggen)
dat wat
wat beteekenen
beteekenen voor
voor het
het kunnen
kunnen van
van
blijven
zeggen) wil dat
den schrijver.
schrijver. Ik
Ik laat
laathier
hiereenige
eenigemarkante
markante woorden
woorden volgen,
volgen,
den
stem klinkt
klinktvan
vaneen
eenschoonheidsprofeet
schoonheidsprofeet
PeterHille:
Hille:
waarin de stem
A àlalaPeter
leh denke,
denke, es gibt
gibtStunden,
Stunden, die
dieschwerer
sehwerer wiegen
wiegenals
alsdreissig
dreissigJahre
Jahre
Ich
der Gewiihnlichkeit
Gewöhnliehkeit; ; Stunden
leben, so
so gewiss
gewisswie
wieirgend
irgend ein
ein
der
Stunden die
die ewig leben,
Kunstwerk;
der sie schuf,
sehuf, ist
istder
der
Kunstwerk ;gewisser
gewissersogar;
sogar;denn
denn der
der Künstler,
Kiinstler, der
Weltgeist der
derSchiinheit
Sehönheit!»
heilige Weltgeist
!»
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Es giebt keine
Es
keine realistischen
realistisch en Zeitalter.
Zeitalter.

Was solI
Wahnsinn sein?
sein? Dass
Dass ich
ich innere
innereErlebnisse
Erlebnisse so
so hoch
hochwerte
werte
Was
soll Wahnsinn
äussere?? oder
unendlieh hiiher
höher?
wie Hussere
oder vielmehr unendlich
?
«Ich
«I eh tue keinem
keinem Menschen
Mensehen etwas
etwas zuleide
zuleide als
alshachstens
höehstensmir
mirselber.»
selber.»

Muse, verjahrten
verjährten Angedenkens;
Angedenkens; die
die alte
alteabgeschmackte
abgesehmaekte Alle,
Alle.
Die Muse,
goriëntante,
Patin der
der Leblosigkeit,
Leblosigkeit, die
Sehutzpatronin des
Nichtgoriëntante, die
die Patin
die Schutzpatronin
des Nicht,
könnens.
kiinnens.
Dein ist
ist der
die Wahl!
Wahl!
der Zweifel,
Zweifel, dein
dein ist die
Der
weg zum
zumAltar
Altarfart
führt
Frauen
meistensiiber
überdas
dasGrab
Grab
Der weg
beibei
denden
Frauen
meistens
des Herzen.
Herzen.
«I eh weiss
weiss nicht
nichtob
obFrauen
Fraueniiberhaupt
überhauptder
der
Eine
Frau iiber
über Frauen
Frauen:: «Ich
Eine Frau
Grösse
- wir
wir haben
haben andere
andere Eigenschaften.»
Eigensehaften.»
Griisse fähig
fahig sind —
Ein Wunseh:
«möehten Sie
Ihr hohes
hohes Lebensziel
Lebensziel nicht
nicht mit
mit allzu
allzu
Wunsch: «mkichten
Sie Ihr
grausamen Wunden
Wunden erkaufen
erkaufenmiissen
müssen1»
1»
grausamen
Èure «Gemiithlichkeit?»
«Gemüthliehkeit?» Egoismus
Egoismus in Herdenformat,
Herdenformat, schafwollene
sehafwollene
Eure
Oberhautanwärmung;
Unglüek, hilft
hilft keins
keins dem
dem andern.
andern.
Oberhautanwkmung; wettert
wettert ein
ein Ungliick,
Für
Lebensberuf habe ich
ich eine saubere
saubere Seele
Seele nbtig.
nötig.
Fiir meinen Lebensberuf

zijn ererzoo
zoomaar
maarenkele
enkeleuitlatingen,
uitlatingen, maar
maar ik voel
voel het,
het.
Dit zijn
alsHofmann
Hofmannbij
bijhet
hetciteeren
citeeren:
zelfoverwinning,
zelfde als
: 't kost een zelfoverwinning,
àlles aan
halen, triomfantelijk
triomfantelijk regel voor
voor regel,
regel; als
alshet
het
aan te halen,
niet illes
de critiek niet oververzadigde. Geen
Geen moment
momentverlaat
verlaat de
deschrijver
schrijver
zijn
hoofdpersoon, den
den geestes,zigeuner
g.eestes.zigeuner Viktor
Viktor —
- overeen,
overeen'zijn hoofdpersoon,
komstig de bijzondere
bijzondere stijl
wetten welke
stelt bij
bij den
den
komstig
stijlwetten
welke hij
hij zich
zich stelt
Darstellungs.kunstvorm, om
mogelijk de
de handeling
handeling
Darstellungs,kunstvorm,
om zoo
zoo innig mogelijk
mee te
te beleven.
beleven. Vandaar
Vandaar:: eenheid
eenheid van
van persoon,
persoon, van
vanperspec,
perspec.
mee
hoofdpersoon
tieven, gelijkmatigheid
gelijkmatigheidin
inden
dentijdsvoortgang.
tijdsvoortgang.De
De hoofdpersoon
wordt
direct met den
den eersten
eersten regel
regel ingeleid
ingeleid en
enniet
nietmeer
meerver,
ver.
wordt direct
laten. De
De handeling
handeling beslaat
beslaat dus
dusvan
vanzelf
zelfeen
eenkorte
kortespanne
spanne
laten.
tijds. Maar
al die
die
tijds.
Maarzie
ziehoe
hoede
de dichter
dichterdien
dienbenutte,
benutte,enen hoe
hoe al
stijlbeperkingen
de spits
spitsdrijft.
drijft.
stijlbeperkingen zijn
zijn kunnen
kunnen op de
Jonas Fraenkel
Fraenkel heeft
heeft er
er in
in «Die
Zukunft» (van
Maxi.
eDie Zukunft»
(van Maxi.
Dr. Jonas
milian Harden,
Harden, 77Maart
Maart 1908)
1908)op
opgewezen
gewezendat
datSpitteler's
Spitteler'sgroote
groote
verdienste
is:: de verduidelijking
verduidelijking van
van onbewuste
onbewustezielsberoerin,
zielsberoerin.
verdienste is
nog verder
verder en
en beschouw
beschouwdergelijke
dergelijke(<verduidelijkingen»
«verduidelijkingen»
gen. Ik ga nog
zich intuïtief
intuïtiefaan
aan den
dendichter
dichter open,
open.
als mystische
waarden, die zich
mystische waarden,
baarden, want Spitteler
Spitteierisisgeen
geenzich
zichininmystificaties
mystificaties verdiepende
verdiepende
baarden,
natuur.
hem zich
zichvernemen
vernemen
natuur.Maar
Maarals
alsde
destem
stemder
der stilte
stilte in hem
doet,
openen zich
zich de
depoorten
poorten zijner
zijner intuïtie
intuïtie en
en geeft
geeft hij
hij het
het
doet, openen
kosmisch
Victor in
in «Imago»
hij ons
ons als
als
geeft hij
((imago» geeft
kosmisch groote.
groote. De
De Victor
een
zielvol geslepen
geslepen glas,
glas, dat
dat de
destralen
stralen des
deslicht
lichtevenwijdig
evenwijdig
een zielvol
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uitzendt.
Uit het
het zuivere
zuivereIk
Ik van
uitzendt. Uit
van dien
dien persoon
persoon treden
treden vele
vele
gestalten uit, maar
maar niet
niet als
als allegoriën,
allegoriën, doch
doch als
als occulte
occultewaar,
waar~
gestalten
Een allegorie
allegorie isis een
eenverzichtbaard
verzichtbaardgrondelement
grondelement
neembaarheden. Een
des
in een
een primitieve
primitieve wereldbeschouwing
wereldbeschouwing (men
(men denke
denke
des levens in
aan
de middeleeuwsche
middeleeuwsche moraliteiten),
moraliteiten), maar
maar Imago,
Imago, Verstand,
Verstand,
aan de
Phantasie, Hart,
Ridder en
en de
de leeuw,
leeuw, de
de
Phantasie,
Hart, Strenge
Strenge Vrouw,
Vrouw, de
de Ridder
dierenark,
dieper beteekenis.
beteekenis.
dierenark,en
en lichaam
lichaam Konrad
Konrad...
. . . hebben
hebben dieper
orakelsche schoonheden
schoonheden uit
uit het
het epos
epos «Prom
«Prometheus
und
Alle orakelsche
. etheus und
Epimetheus»
«Imago»terug,
terug,waardoor
waardoor dit
dit ook
ook
Epimetheus» vindt
vindt ge inin«Imago»
een
«Evangelie van
van den
den trouw»
trouw» is,is,zooals
zooalsdr.
dr.Frankel
Fränkel het
het
een «Evangelie
noemt. Maar
Maar «Imago»
«Imago» isisvan
vaneen
eenfijn,geestigen
fijn~geestigenhumor,
humor,tragisch
tragisch
sceptisch.
Viktor is
is vaak
vaakkegelkoning
kegelkoning onder
onderzijn
zijnveel,eenheden,
veel~eenheden, en
en
Viktor
met een
een komisch
komisch vermaak
vermaak ondanks
kwasi~
met
ondanksalle
allepijn
pijn zijn
zijn de kwasi,
gewichtige zelfkwellingen
zelfkwellingen van
van Viktor
Viktorbeschreven
beschreven:: zijn
zijnwraak,
wraah
gewichtige
opdedeverraadster
verraadsterPseuda
Pseudader
derheilige
heiligeParusie
Parusiewerden
werden
oefeningen op
een tintelende
tintelendelevendigheid
levendigheidvan
vangeest
geestgeschilderd.
geschilderd.En
Entoch,
toch,
met een
welk een
een diep
diep ademende
ademende ernst
ernst staat
staat achter
achter deze
deze fijnzinnige
fijnzinnige
welk
komedie der
der zelfoverwinning,
zelfoverwinning, om
om soms
somsnaar
naar voren
voren tetetreden
treden
komedie
en
èle leiding
eigenhandig verder
verder te leiden.
leiden.
en Cle
leiding eigenhandig
Men bepeinze
bepeinze eens
eens de
dehier
hiervolgende
volgendepassage
passagewaarin
waarinVictor,
Victor,
dat hij
hij gevaar
gevaar loopt,
loopt,
bij de ontdekking
ontdekking door
verstand dat
bij
door zijn
zijn verstand
lieftetekrijgen,
krijgen, zijn
zijn beheersching
beheersching (heer
(heer te
te zijn
zijn over
overeigen
eigen
Pseuda lief
zielevolk) verscherpt
verscherpt::
zielevolk)
«Der
Ritter» solI
kommen, befahl
befahl er
er in seine
seine Seele
Seele hinein,
hinein,
«Der stolze Ritter»
soll kommen,
löwe hinter
hinter ihm.
ihm.
Er erschien,
erschien, waffenklirrend,
waffenklirrend, ein
Er
ein Liiwe
«Hier bin
bin ich
ich;; was
was steht
steht zu
zuBefehl
Befehl?»
«Hier
?»
«Gefahr 1I Ein
Ein Ober1Hufer
überläufer ististunter
Elender, der,
der, Imago's
Imago's
unter uns;
uns ; ein
ein Elender,
Dienst verratend,
verratend, mit
mit einer
einerUnwiirdigen
U nwürdigenliebaugelt,
liebäugelt,.einem
einemge,ge.
heiligen Dienst
wöhnlichen Menschenweib.
Menschenweib. Halt
Haltscharfe
scharfe Wacht,
Wacht, und
und den
dene'rsten,
ersten, den
den
w6hnlichen
du dariiber
darüber ertappst,
eine gewisse
gewisse sogenannte
sogenannte
ertappst, dass
dass er
er sich
sich unterfängt,
unterfingt, eine
Pseuda,
anzuliebeln, den
denbringt
bringtmir.»
mir.»
Pseuda, alias
alias Frau
Frau Director
Director Wyss anzuliebeln,
«Gehört, gehorcht,»
gehorcht,» rief
rief der
stolze Ritter
Ritter und
undentstampfte
entstampfteklirrend
klirrend
«Geh6rt,
der stolze
löwen.Gleich
Gleichdarauf
darauferschien
erschiender
derLiiwe,
löwe,ein
einohnm5chtiges
ohnmächtiges
mit dem
dem Liiwen.
mit
der Schnauze.
Schnau~e. «Da
«Da ist
istder
derSiinder,»
Sünder,»knurrte
knurrteer,
er,warf
warfdas
das
Kaninchen
Kaninchen in der
Boden, kehrte
kehrte sich und
und ging.
ging.
Kaninchen auf
Kaninchen
auf den
den Boden,
«Dacht
«Dacht ich's
ich's doch,»
doch,» ziirnte
zürnte Viktor,
«natürlich wieder
wieder das Herz,
Herz, das
das
Viktor, «natiirlich
Unddas
das Kaninchen
Kaninchen
alberne Kaninchen,
Kaninchen, das
das mir
mir alles
allesUnheil
Unheilanrichtet.»
anrichtet.»Und
alberne
Ohrenaufhebend,
aufhebend,hielt
hieltererihm
ihmeine
ei ne
Strafpredigt:
«Siehst du
du
an den
den Ohren
an
Strafpredigt
: «Siehst
dénn
denn nicht
einfältiges hirnloses
hirnloses Geschiipf,
Geschöpf, dass
dir selber
selber
nicht ein,
ein, du einfiltiges
dass du
du dir
eine I-1611e
Hölle heizest ....
. .»»

Zijn dit niet
niet —
- om
om een
eenlievelingsuitdrukking
lievelingsuitdrukkingvan
van Nietzsche
Nietzsche
te gebruiken
gebruiken -— zijn
niet «da
«daVinci'sche
Vinci'scheFremdheiten?»
Fremdheiten?»
te
zijn dit
dit niet
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Maar dit
dit hier
hier heeft
heeftveel
veeldieper
dieperzin
zindan
dandedebestiari,parabels
bestiari.parabels
Maar
van Leonardo.
pijnlijkst doorgedreven
doorgedreven
Leonardo. Kortom,
Kortom, deze
deze roman
roman van pijnlijkst
zelfinkeer openbaart
met de
de
zelfinkeer
openbaart quiëtistische
quiëtistische schoonheden,
schoonheden, welke
welke met
Spaansche
worden vergeleken.
vergeleken. En toch
toch is
is
Spaansche mystieken
mystieken mogen
mogen worden
dit boek
boek zoo
zoooer,germaansch,
oer.germaansch, door,en,door
door.en.doorZwitsersch.
Zwitsersch.
Spitteier
weg doorheen
doorheen de
de cultuur
cultuur tot
tot de
denatuur
natuur
Spitteler heeft
heeft den weg
gevonden, en
enzijn
zijndichterschap
dichterschapzuigt
zuigtmet
met alle
alle poriën
poriën het
het gouden
licht zijner
in, een
eenginsch
gànschgoddelijke,
goddelijke,tot
tothij
hij zelf
zelf
zijner nieuwe
nieuwe wereld in,
een zuil
zuil van
vanlicht
lichtenenmuziek
muziekis,is,die
diezangend
zangendaantrilt
aantrilt op
op de
de
een
zachte
Het bijbelsche
bijbelsche proza
proza zijner
zijner
zachte zuchtingen
zuchtingen van
van den
den wind. Het
epi ontvloeit
ontvloeit hem
hem als
als de
deklankenstroom
klankenstroom uit
uit een
een weidsch
weidsch Dom,
Dom.
orgel, 't is
of de
de muziek
muziek der
der taal
taal clèbr
door hem
hem heen
heen komt,
komt, niet
niet
is of
vàn hem.
zijn romans
romans is
ook dat
dat sfinx,achtige
sfinx.achtige —
- Hof,
Hof.
vAn
hem. En
En in
in zijn
is ook
mann
mann noemt
noemt hem
hem«der
«dereinzige
cinzigeidealistische
idealistischeDichter
Dichterim
imZeitalter
Zeitalter
des
Naturalismus», wat zijn
zijn wanslagen
wanslagen verklaren
verklaren moet,
moet, maar
maar
des Naturalismusz,
onder de
de idealistische
idealistische dichters
dichters is
is hij
hij door
doorèèn
èèneigendom,
eigendom.
ook onder
onderscheiden en
en alhoogst
alhoogsttetestellen
stellen:
zijnmystische
mystische
melijkheid te onderscheiden
: zijn
dichterdenkingen.
mysteries zijn
zijnniet
nietmaar
maarzoo
zootete«raden,»
«raden,»hij
hijwendt
wendtzich
zichafaf
Zijn mysteries
van het lectuur,publiek,
lectuur-publiek, enennog
nogmeer
meervan
vande
deliteraire
literairebeschaving.
beschaving.
«Jelui literaire
literaire beschaving?
men jejebij
bijtwee
tweedeuren
deurenzette,
zette,waaro
waar.
«Jelui
beschaving? Als men
van de
de eene
eeneingang
inganggaf
gaftot
tothet
hetparadijs
paradijs en
en de
de tweede
tweede tot
tot een
eenlezing
lezing
van
over het
het paradijs
paradijs —
- jelui gingen
gingen subiet
subietdedelaatste
laatstebinnen.
binnen.«Interessant!
«Interessant!
»
Interessant! ...
.. .»

Die tractatie
tractatie inin«Imago»
«Imago»geldt
geJdteen
eengezelschap,
gezelschap,waaronder
waaronder
De literaire
literaire pedanten
pedanten
er
ach zoo velen
velen onder
onder ons
ons behooren.
behooren. De
er ach
zullen
zijn koninkrijken
koninkrijken niet
niet beErven,
beërven, maar
maar «der
«der reine
reine Thor»
Thor»
zullen zijn
vindt spoedig
zijn verborgen
verborgen schatten,
schatten, die
die op,
opvindt
spoedig den
den weg
weg tot zijn
getast
indedestille
stillenamiddagkameren
namiddagkameren des
desgemoeds
gemoeds(waar,
(waargetast liggen in
van Reimond
Reimond Kimpe
Kimpe zoo
zoo schoon
schoon spreekt).
spreekt). En
En die
dieziet
zietalras,
alras,
van
hier
niet te
te doen
doentetehebben
hebbenmet
met
mystificaties,maar
maarmet
metechte,
echte,
hier niet
mystificaties,
rechte mystiek.
mystiek.
rechte
«Imago»
een werk
werk van
van den
dengrooten
grooten geestelijken
geestelijken influx
influx 1.
«Imago» is
is een
Nog eene
eene aanhaling
aanhaling uit
zijnde een
een
Nog
uit dit
dit boek
boekzij
zij mij
mij veroorloofd, zijnde
meestvisionaire
visionairezielsbeschrijvingen.
zielsbeschrijvingen.
van de
de schilderachtigste
schilderachtigsteenenmeest
Viktor
is door
door dedeteederheid
teederheidvan
vanPseuda
Pseudavermurwd
vermurwd en
en is
is
Viktor is
zinnens haar
haar te beminnen
beminnen op
op zijn
zijn ernst,innigste
ernst.innigste wijze.
wijze. Aldus
Aldus
zinnens
omlaait
vreugde om
om dit
ditbesluit
besluit:
omlaait hem
hem de vreugde
:
Weener «Freudianer»
1I Zonderling
Zonderling uitvloeisel
uitvloeisel daarvan
daarvan is
nog vemeem:
verneem: De
De Weener
«Freudianer»
is wat ik nog
dmSpittlerischen
Spittlerischenroman
romaneen
eenpsychologisch
psychologisch
hebben in
in bewuste
bewusteaanknooping
aanknooping aan
aanden
hebben
tijdschrift «Imago»
«DiePsychologen
Psychologen—
- die
die
tijdschrift
«Imago»opgericht.
opgericht.Hij
Hijmocht
mochtnog
nog wel
wel schelden: «Die
1»
schlechtesten aller
aller Psychologen
Psychologen1»
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Dann, in sein
Dann,
sein Zimmer
Zimmer stiirmend,
stürmend, versammelte
versammelte er
er alle
alle Viilker
Völker seiner
seiner Seele.
Seele.
Kinder
eine köstliche
kiistlicheNachricht.
Nachricht.Ihr
Ihr dürft
diirft lieben,
Kinder
! !eine
lieben, lieben
lieben ohne
ohne
Bedingung,
Vorbehalt, ohne
ohneMass
Massund
undohne
ohneSchranken,
Schranken,jejestarker,
stärker,
Bedingung, noch Vorbehalt,
je inniger,
desto besser.
besser.Denn
Denn sie
sie ist
ist edel und
je
inniger, desto
und sie
sie ist
ist gut."
gut."
Ein tosender
Ein
tosender Freudenjubel
Freudenjubel jauchzte
jauchzte der
Erlaubnis Dank;
der Erlaubnis
Dank ; die
die ganze
umtanzte ihn.
ihn.Und
Undimmer
immerneue
neueScharen,
Scharen, von
von deren
deren Dasein
Arche
Arche Noah umtanzte
er
gar nichts
nichtsgewusst
gewussthatte,
hatte,jauchzten
jauchztenaus
ausdem
demHintergrunde
Hintergrundeherbei
herbei;;
er gar
Fackeln schwangen
schwangensie
sie in
in den
den Handen
Händen und
und Kranze
Kränze trugen
trugen sie
sie auf
aufden
den
Fackeln
selber selig
selig ob
ob seiner
seiner
Scheitel.
Scheitel. lächelnd
Lachelndschaute
schauteerer dem
dem Feste
Feste zu,
zu, selber
Erlaubnis;
einem Ktinig,
König,der
dernach
nachjahrelangem
heftigem Wieder
Wieder.
Erlaubnis; gleich einem
jahrelangem heftigem
streben
Verfassung gewährt
und den
den des
desVolkes
Volkes
streben endlich
endlich eine
eine Verfassung
gewahrt hat,
hat, und
ungeahnter Dank
Dank iiberwaltigt...
ungeahnter
überwäItigt ...
In
seiner Liebe
Liebeschliirfte
schlürftejeder
jederAtemzug
AtemzugOffenbarungsodem
OfIenbarungsodem ....
eine
In seiner
. . eine
Krahe auf
auf dem
dem Zaun
..
Krähe
Zaun wirkte
wirkte wie ein
ein kosmisches
kosmisches Gedicht
Gedicht ....

o0
Dat Spitteler
SpitteIer den
denproza,arbeid
proza.arbeid«ein
«einsauren
saurenSchraubstock»
Schraubstock»
noemde, laat hij
noemde,
hij in
inzijn
zijnDarstellungs,novellen
Darstellungs.novellenniet
nietmerken.
merken. Ze
Ze
zijn integendeel
worden
zijn
integendeel van
van een
een fleurige
fleurige verkwiktheid
verkwiktheid en
en alal worden
zijn verhalen
zijn
verhalen doorsneden
doorsneden van
van diepe
diepe levensvoren,
levensvoren, zij
zij dragen
dragen
allen
het kenmerk
kenmerk van
van een
een onverletbare
onverletbare energie.
energie. «Fliehen
«Fliehen ist
ist
allen het
nicht in meiner
nicht
meiner Art»
Art» heet
heet het
het in
in Konrad
derLeutnant,
Leutnant, en daar
Konrad der
zien we
we -den
'den dichter
dichter in
in nationaandracht,
nationaal. dracht, sterk,
sterk, hardhandig
hardhandig en
en
zien
karaktergroot.
In deze
deze hevig
hevigwerkende
werkendeweergave
weergavevan
vanuiterste
uiterstelevensom,
levensomIn
standigheden
verlaat hem
hem de
derustige
rustigeevenwichtigheid
evenwichtigheidnooit
nooit;
standigheden verlaat
;
zijn
oog
blijft
open
voor
humor
en
poëzie.
Strindberg
zou
zijn oog blijft open voor humor en poëzie. Strindberg zou
dicht.trekken bij het vertellen, neen,
neen,bij
bijhet
hetchiriirgen
chirurgen
alle luiken dicht,trekken
van een
een geval,
geval, dat
dat een
eenzoon
zoonzijn
zijntreiterigen
treiterigenvader
vaderopeens
opeensvan
van
van
afstoot, maar
maar Spitteler
SpitteIer vergeet
vergeet intusschen
intusschenniet
nietdat
dathet
het Mei
Mei
zich afstoot,
is, dat
dat de
dekoekoek
koekoekhet
hetazuren
azurenuitspansel
uitspanselnèg
nogblauwer
blauwerwil
wil
is,
zingen. Schiinherr
Schönherr zou zoo'n
zoo'nhartstochten,uitbarsting
hartstochten.uitbarsting een
eenen
enal
al
zingen.
boersche pootigheid
pootigheid hebben
hebben gegeven
gegeven;; verzet
verzetbeschrijven
beschrijven de
de
boersche
Zwitsersche dichters
dichters graag,
graag, hun
hunonafhankelijkheidsgevoel
onafhankelijkheidsgevoeldoet
doet
Zwitsersche
altijd naar
naar jeuken.
jeuken. Maar
Maar geen
geen enkele,
enkele, die
die het
het zbb
zoo zou
zou
er hun altijd
er
kunnen doen
doen als
als Spitteler,
SpitteIer, zoo
zoogemengd
gemengd heimatskiinstlerisch
heimatskünstlerisch
kunnen
en universeel
universeel tegelijk,
tegelijk, universeel
universeel door
doorden
denbreeden,
breeden,ronden
ronden
humor van
van een
eenalles
allesverdragenden
verdragenden levensblijmoed.
levensblij moed. Wilt
Wilt ge
ge
humor
SpitteIer in zijn
zijn meest
meestechte
echteeigenschappen
eigenschappen?
Denktuudan,
dan,wat
wat
Spitteler
? Denkt
hij Konrad
Konrad laat
laat opmerken,
opmerken, als deze
deze te
te paard
paard het
het opgaan
opgaan der
der
hij
spoorboomen afwacht,
afwacht, om
om naar
naar huis
huisteterijden,
rijden,waar
waar hij
hij zijn
zijn
spoorboomen
stiefvaderlijk hardvochtigen
type van
van een
een koning
koning.
stiefvaderlijk
hardvochtigen vader,
vader, het
het type
kraaiend en herbergier,
herbergier, in
in fellen
felIentoom
toornwegens
wegenszijn
zijnmeerderjarig
meerderjarig
kraaienden
optreden, achterliet
achterliet::
optreden,
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Nicht nach
naeh Hause
Hause zuruckkehren?
zuruekkehren? Was
Was ein
ein rechter
rechter Mann
Mann ist,
ist, schiebt
sehiebt
die Zukunft
Zukunft und
und weicht
weicht dem
dem Kampf
Kampf
die
Sehwierigkeiten nicht
die Schwierigkeiten
nichtin
in die
nicht aus,
aus, sondern
sondern steIlt
ihn. Er
Er kehrte
kehrte um,
urn, so
sodass
dass ererininwenige
wenige
nicht
stellt ihn.
Minuten abermals
abermals den
den Bahniibergang
Bahnübergang erreichte.
erreichte. Diesmal
Diesmal war
war soeben
soeben
Minuten
auf
ein Zug
Zug eingefahren,
eingefahren, ein
einzweiter
zweitervan
vanuniibersehbarer
unübersehbarer Lange
Länge hielt
hielt auf
T alseite vor
vor der
derSignalstange,
Signalstange,auf
aufdas
dasZeichen
Zeichenzur
zurEinfahrt
Einfahrtharrend.
harrend.
der Talseite
sehöpfte er
er einen
einenansehnliche
ansehnlieheVorrat
VorratGeduld,
Geduld,verlangerte
verlängertedie
dieZiigel
Zügel
Da schiipfte
und wartete
wartete vor
vor dem
dem Schlagbaum,
Sehlagbaum, wobei
wob ei die
dieLissi
Lissi(het
(hetpaard)
paard)mit
mit
und
sehmunzelnden
Nüstern neugierig
neugierignach
naehdem
demWagenfenster
Wagenfensterschnupperte,
sehnupperte,
schmunzelnden Niistern
voneuch
euehein
einSchnupfo
Sehnupf.
als wollte
woIlte sie
sie sagen:
sagen: «Kann
«Kann mir
mir vielleicht
vielleichteiner
einervon
als
Eswar
warein
einWagen
Wagenzweiter
zweiter
klasse.Gelangweilte
GelangweilteGesichter
Gesichter
tueh
leihen ?») Es
tuch leihen?»
klasse.
stierten ihn daraus
daraus entgegen,
entgegen, stumm
stumm und
undmiirrisch,
mürriseh, als
alsob
obsie
sienachstens
näehstens
stierten
bellen wollten.
wollten. Nein,
Nein,ganz
ganzunparteiisch,
unparteiiseh, die
dieLissi
Lissihatte
hatteentschieden
entsehieden
bellen
ein menschlicheres
mensehlieheres Gesicht.
Gesicht. Nebenan
Nebenanaus
ausder
der
drittenKlasse
Klasselarmte
lärmte
ein
dritten
undBlechmusik.
Bleehmusik.Ki5pfe
Köpfebockten
boektendurch
durehdie
dieFenster
Penster
Fussstampfen,
Fussstampfen, Gejohl, und
ein, mit
mitheftigen,
heftigen,iiberschiissigen,
übersehüssigen, unzweckmassigen
unzweekmässigen Bewegun
Bewegun.
aus
aus und ein,
aufund
undnieder,
nieder, wobei
wobei
gen;
verdutzte Rudel
Rudel schossen
sehossen die
die Treppen
Treppen auf
gen; verdutzte
Zusammenstösse ergaben.
ergaben. Allmahlich
Allmähliehaber
aberhefteten
heftetensich
sichalle
alleBlicken
Blieken
sich Zusammenstbsse
auf ihn,
ihn, den
deneinsam
eins amragenden
ragendenReiter,
Reiter,um
urndiedie
zehntausendjährige
auf
zehntausendjahrige
auf ein
ein Vierbein
Vierbein sitzt.
sitzt. Da
Da
Neuigkeit zu
zu bestaunen,
bestaunen, dass
dass ein
ein Zweibein
Zweibein auf
Neuigkeit
er
vandem
demmiissigen
müssigenReisevolk
Reisevolk wie
wie
er jedoch
jedoeh nicht
nichtaufgelegt
aufgelegtwar,
war,sich
sichvan
Jahrmarktswunder anglotzen
lassen, drehte
drehte er
er sein
sein Pferd
Pferd um,
urn,
ein Jahrmarktswunder
anglotzen zu lassen,
das
Hinterteil dem
dem Wagen
Wagen zugekehrt.
zugekehrt.
das Hinterteil

Wat een
een zeldzaam
zeldzaam karakter
karakter in
kleine stukje,
stukje, en
en ook,
ook,
in dit kleine
wat is
is dit
ditproza
prozapittig,
pittig,puntig
puntigdede
humor,dede
onvervaarde
wat
humor,
onvervaarde
humor, ingedrukt
ingedrukt in
in dit
dit nerveuze
nerveuze momentje.
momentje. Daarin
Daarin laat
laat de
de
humor,
hij over,
over, en
en
schrijver zich
schrijver
zichkennen.
kennen.Bij
Bijalal wat
wat hij
hij geeft
geeft houdt hij
van
de hem
hemaltijd
altijdrestende,
restende,onuitputtelijke
onuitputtelijkelevensblijmoedige
levensblijmoedige
van de
reserve stort
een toegift
toegift op
op zijn
zijngave,
gave,welke
welkehijhijdaarmede
daarmede
reserve
stort hij
hij een
saust.
kruidig saust.
fijne kenners
kenners weten
weten die
diesauce
saucevan
van
Spitteler'slevens,
levens~
De fijne
Spitteler's
gastmalen
waardeeren, wat
Hauser bewees,
bewees,die
dieininzijn
zijn
gastmalen te
te waardeeren,
wat Otto Hauser
verhandeling
over
«Japanische
Dichtung»
(uit
Brandes'
Litera.
verhandeling over qapanische
(uit Brandes' Litera,
tuur~serie) den humor
humorininoudojapansche
oud.japanschejachtliederen
jachtliederenvergelijkt
vergel~jkt
tuuroserie)
een aerg6tzliche
«ergötzIicheStelle»
Stelle»in
inSpitteler's
Spitteler'sOlympischer
OlympischerFriihling.
Frühling. 11
bij een
ErgötzZich, dat is
Spitteier in
in zijn
zijndiepste,
diepste,ernstheiligste
ernstheiligste
is Spitteler
Ergatzlich,
wezen. En —
- dat
dat kan
kan alleen
alleenvan
vandedegrootsten
grootstengezegd
gezegdworden.
worden.
wezen.
Shakespeare
Schiller is
is
Shakespeareheeft
heeftdat
datinin hoogsten
hoogsten aanleg,
aanleg,en
en van
van Schiller
terecht eens
hij den
den
terecht
eens beweerd,
beweerd, dat
dat ware
ware hij
hij ouder
ouder geworden,
geworden, hij
grootmeester
den humor
humorzou
zouzijn
zijn geweest.
geweest. Nu,
Nu,bij
bijSpitteler
SpitteIer
grootmeester van
van den
niet vindt,
vindt,
vinden
dien grootmeesterlijken
grootmeesterIijken trek.
vinden wij
wij dien
trek.Wie
Wie dien niet
blijft asthmatisch
asthmatisch tegen
tegenzijn
zijnwerk
werkaanzuchten
aanzuchten:: hij
hij dringt
dringt niet
niet
blijft
omvatten valt
valtSpitteler's
Spitteler'swereld
wereld
tot den geest
geest door.
door. Algeheel te omvatten
1. Men
Men vind haar
haar in het
het derde
derde deel,
deel, bldz.
bldz. 80.
80.
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niet,
maar langs
langs het
het morgenroode
morgenroode pad van
van den
den humor
humor kunt
kunt
niet, maar
ge tot
hoogste hoogte
hoogteopstijgen.
opstijgen.Dan
Danook
ook zult
zult ge zijn
ge
tot zijn
zijn hoogste
zijn
ernst
verstaan, en
en van
vanzijn
zijnraadselachtige
raadselachtigeduisterheden
duisterheden niet
niet
ernst verstaan,
meer onwillig wezen.
meer
wezen.
Ge zaagt
zaagt het
hetuit
uitbovenstaand
bovenstaandcitaat,
citaat,dat
datzelfs
zelfsininzijn
zijnheimats,
heimats~
kunst Spitteler
Spitteler een
eeneenzameling
eenzamelingis,is,een
eenmassa,verachter,
massa.verachter,maar
maar—
datisis
in
de wijze
wijze waarop
waarop —
- isis hij
hij mensch
mensch met
metmenschen.
menschen.En
Endat
in de
zoo subliem
subliem aan
aan hem.
hem.
Voor onze
onzekarakteriseerende
karakteriseerende inleiding bieden
bieden zijn
zijn Darstel,
Darstel.
lungen
zekerste gelegenheid
gelegenheid tot
tot het
het geven
gevenvan
vanzijn
zijnwezen,
wezen,
lungen de zekerste
dat
zich daarin
daarin openbaart
openbaart met
met een
eenbreed
breeddeinende
deinendegelijkmatig,
gelijkmatig.
dat zich
ruig, met
met ongekend temperamentsstormige
heid, forsch,
forsch, ruig,
temperamentsstormige krachts,
krachts.
zwellingen,
doortrokken van
van een
een oer,gezonden
oer.gezondenhumor.
humor.
zwellingen, en doortrokken
En
zie eens
eenshoe
hoeknap
knaphij
hijden
denDarstellungs,kunstvorm
Darstellungs.kunstvorm be,
be.
En zie
ucht in
deze vertelling
vertelling van
van een
eenpaar
paar
heerscht.
heerscht.Welk
Welk een
een W
Wucht
in deze
uur
handeling, met
met na
na den
den dood
dood van
van den
dentitelheld
titelheld nog
nog een
een
uur handeling,
Handlungvon
vonalien
allenSeiten
Seiten
«Anhang»,
zooals hij
hij zegt
zegt((die
«dieHandlung
«Anhang», om zooals
ausklingelen
lassen».
ausklingelen zu lassen».
Er isis een
eenatmosfeer
atmosfeerom
om
deze
Z witserschedorpsvertelling
dorpsvertelling
Er
deze
Zwitsersche
geademd,
waarnemen dan
er wel
wel heelemaal
heelemaal
geademd, die
die veel
veelmeer
meer doet
doet waarnemen
dan er
in deze
deze tranche
tranche de
devie
viegegeven
gegeven
wordt.
Die
herberg
«De
Pauw«
wordt.
Die
herberg
«De
Pauwc<
met
al den
den herrieachtigen
herrieachtigen rompslomp,
isegrim van
van een
een
met al
rompslomp, den
den isegrim
waard, zijn
zijn zenuwzieke
zenuwzieke vrouw
vrouw met
methaar
haardrukte,phobie,
drukte.phobie, de
de
waard,
kloppartijen...
bonst met
met on,
on.
staf kellnerinnen,
kellnerinnen, de
de kloppartijen
. . . het
het leven
leven bonst
stuimigen
dit boek.
boek.
stuimigen klop
klop uit dit
de opmerking
opmerkinggemaakt
gemaaktworden
wordendat
datde
de spanning
spanning
Terecht mag de
nog één
ééndruk
druk verder
verder en
en de
de
wat al
al tetezeer
zeersaamgenepen
saamgenepen isis;; nog
wat
als drama
drama gespeeld
gespeeld worden.
worden. Toch
Toch isis geen
geen
vertelling kon
vertelling
kon zoo
zoo als
detail onverantwoord,
de
detail
onverantwoord,ababovo
ovoisishet
het gansche
gansche conflict
conflict in
in de
dood van
van Conrad,
Conrad, die de
de
eerste bladzijde
bladzijde al
al gegeven,
gegeven, en
en de
de dood
tirannie
van zijn
tirannie van
zijn vader
vader brak,
brak, volgt
volgtals
alsvan
vanzelf
zelfuit
uitde
deonweers.
onweers=
atmosfeer.
zware atmosfeer.

o
0
Mädchenfeinde bereikt
bereikt de
de Heimats,kiinstler
Heimats.künstler een
een
In Die Mgdchenfeinde
bewonderswaardige hoogte
forsch en stoer
stoer gebouwd
gebouwd
bewonderswaardige
hoogte met
met zijn
zijn forsch
Hansli») eine
eineKindergeschichte
Kindergeschichte is
is de
de onder,
onder.
proza. <<Gerold
«Gerold und
proza.
und Hansli»
hetgeestig
geestigverhaal,
verhaal,waarin
waarinaan
aantwee
tweekleine
kleinejongentjes
jongentjes
van het
titel van
een onverwachte
onverwachte na.vacantie
avonturen en
en
een
na,vacantietete beurt
beurt valt,
valt, vol
vol avonturen
van een
een
zwerftochten, maar
zwerftochten,
maarvergald
vergalddoor
doorde
de tegenwoordigheid
tegenwobrdigheid van
melSJe dat
geducht plagen
plagen willen.
willen. Maar
Maar in
in het,
het- kind
kind isis het
het
meisje
dat ze geducht
1.I.
44
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karakter van
Hansli
karakter
vanden
denman
manvan
vanstraks
strakstetevinden
vinden -—Gerold
Gerold en Hansli
moeten tot
tot de
deslotsom
slotsomkomen,
komen,datdat
meisjeheel
heelwat
watkraniger
kraniger
moeten
hethet
meisje
dan zijzelf,
zijzelf, en
en . ...
Mulier Victrix
Victrix.. ..
Gerold wordt
er toe
toe
is dan
. . Mulier
. . Gerold
wordt er
harentwegedat
dattetedoen
doenwaar
waarzijn
zijntrots
trotstegen
tegenstribbelde
stribbelde:
gebracht harentwege
:
buiging maken
maken en
en bekennen
bekennen «ik
«ik heb
hebererspijt
spijtvan».
van».
een buiging
alweer een
eenjuweeltje
juweeltje van
vanprozakunst.
prozakunst. Met
Met welk
welkeen
een
Het isis alweer
bedachtzaamheid is
het onbelangrijke
onbelangrijke ge,
ge~
bedachtzaamheid
is er
er een
een draad
draadgeleit
geleit in
in het
onbelangrijkininiedere
iedere*andere
'anderehand
handdan
dandie
dievan
vanSpitteler
SpitteIer
geven, onbelangrijk
schijnt het
een voorwerp
voorwerp van
vanschoonheid
schoonheid
die schijnt
het van
van alles
alles wel
wel een
vermag te maken.
maken.
vermag
zijnverteltrant,
verteltrant, massief
massief als
als de
debergen
bergenvan
vanzijn
zijn
Massief isis zijn
Massief
land, en
en als
als die
diebergen
bergen vol
volkleurwisseling
kleurwisselingen
envaak
vaakvergeeste,
vergeeste~
land,
in avondlijke
avondlijke verpurpering.
verpurpering.
lijkt in
De schrijver
schrijver van
van dit
dit kostelijk,
kostelijk, boertig
boertigkleurrijk,
kleurrijk, croquante
croquante
De
De
drie
kinderen
proza
moet
veel
houden
van
Carl
Larsson.
proza moet
houden van Carl Larsson. De drie kinderen
aan
de ontbijttafel
ontbijttafelininde
deFriedlismühle
Friedlismale dwingen,
dwingen, aan
aan de
aan de
de zonnige
zonnige
Larsson~huisgenootjes te tedenken.
hier weer
weer een
een
Larsson,huisgenootjes
denken.Maar
Maarook
ook hier
wereld op
op zich
zichzelf,
zelf,een
eenlandschappelijke
landschappelijke wijdte,
wijdte, een
een godbe,
godbe~
wereld
genadigde natuur
leest de
de
genadigde
natuuren
eneen
eendiep
diep Germaansche
Germaansche geest.
geest. Ge leest
scènes tusschen
scènes
tusschen Gerold
Gerold en
en den
den narrenstudent
narrenstudent in de
de woudhut
woudhut
met een
zondagsch zonnige
zonnige der
der
met
eenstille
stille verwondering;
verwondering ;na
na al
al het zondagsch
vorige gebeurtenissen
gebeurtenissen is deze
deze passage
passage als
als door
door hooge
hooge oer,oude
oer~oude
vorige
boomen overschäuwd.
zijn hier
hier aan
aan de
de keerzijde
keerzijde der
der dag,
dag~
boomen
overschiuwd. We
We zijn
lichte wereld,
wereld, zonnig
zonnig voor Gerold
Gerold en
en Hansli
Hanslimet
methun
hunlevens,
levens~
lichte
lust
en kinderlijke
kinderlijke droomerijen,
droomerijen, conflictzwanger
conflictzwanger voor
de
lust en
voor de
volwassenen.
De narrenstudent,
narrenstudent, hij
een broer,
broer, een
eenincarnatie
incarnatie van
van
hij is een
Viktor uit
uit Imago
Imago;; de
dezoogenaamde
zoogenaamderealistiek
realistiekvan
vanden
denZwitser,
Zwitser~
schen
volks verteller ontspoort
ontspoort hier
hier in
in eens
eens in
in vizioenair
vizioenair be,
be~
schen volksverteller
spiegelen.
Er isis iets
ietsvan
van
onzendichter
dichte~Frederik
Frederikvan
vanEeden
Eeden
spiegelen. Er
onzen
ln
de wijze
wijze lessen
lessenvan
vanden
dennarrenstudent
narrenstudent. ...
in de
..
der iiber
Ein
Sonntagskind bedeutet
bedeutet einen
einen solchen,
solchen, der
über die
die grauen
grauen
Ein Sonntagskind
Werktage
einen roten
roten Heiligen
Heiligengelangt,
gelangt,einerlei
einerlei
Werktage hinweg
hinweg schliesslich
schliesslich an
an einen
wie. InInder
derZwisschenzeit
Zwisschenzeitgeht
gehtesesmitunter
mitunterdunkelbraun
dunkelbraunund
und
wann
wann und wie.
schwarz
weh, aber
aber schadet
schadet nichts
nichts....
schwarz zu.
zu. Tut weh,
..

Aangrijpend
aandoenlijk deze
deze woorden,
woorden,gesproken
gesprokentegen
tegeneen
een
Aangrijpend aandoenlijk
verwonderd
niets begrijpt
begrijpt daarvan.
daarvan. Maar
Maar
verwonderdgrootoogig
grootoogig kind,
kind, dat niets
welke
diepe groeven
groeven trekken
trekken deze
het
welke diepe
deze woorden
woorden voor
voor ons
ons op het
datmet
meteen
eenaureool
aureool
gelaat
den spreker,
spreker, en
enhoe
hoeheiligen
heiligenzijzijdat
gelaat van
van den
van lijden
lijden!I
En
eens hoe
hoefijn
fijnhijhijhet
hetjongenszieltje
jongenszieltjeinleeft.
inleeft. De
DeNarren,
Narren~
En zie eens
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student
breekt het
het harde
hardekoppetje
koppetjedat
dattenslotte
tenslottegraag
graagwil
willeeren
leer en
student breekt
te zeggen
het doet me
?
hoe?
te
zeggen:: het
me leed.
leed. Maar
Maar hoe
Zie het
het antwoord
antwoord::
Das kommt
dir pkitzlich
ganz von selber,
Das
kommt dir
plötzlich ganz
selber, wenn
wenn du
du einmal
einmal einen
einen
Menschen
recht von
vonHerzen
Herzengern
gernhaben
habenwirst.
wirst.Die
Dievier
vierWi5rtlein
Wörtlein
Menschen so
so recht
willig und
und lustig
lustigmit
mitallen
allenvier
vierBeinen
Beinenzwischen
zwischen
kommen
kommen dir
dir dann
dann so willig
herausgesprungen, wie
wie ein Ri5sslein
den ZHhnen
Zähnen herausgesprungen,
Rösslein iiber
über einen
einenZaun.
Zaun.

Hij
zegt het
hetdan
danlater
laterook,
ook,inineen
eenwat
watkinderlijk
kinderlijkphantas
phantas~
Hij zegt
tisch
opgepoetste scène
scène —
- het
het slot,
slot, dat
dat de
de twee
tweejongens
jongens die
die
tisch opgepoetste
het
meisje zoo
zoo geplaagd
geplaagd hebben,
hebben,van
vanhaar
haar vader
vader nog een
een week
week
het meisje
vacantie
toekrijgen, is
is wat
wat teteprimitief
primitiefeindvignetje,
eind vignetje, en
enheeft
heeft
vacantie toekrijgen,
op de
de twee
tweelaatste
laatstebladzijden
bladzijden
den echten
echten kinderboekentoon. Tot op
na,
dit een
eenkleurig,
kleurig,levendig
levendigverhaal,
verhaal, sappig
sappigvan
vanrealistiek,
realistiek,
na, is dit
Hetgefantaseer
gefantascer
fijn
van poëzie
poëzieenenscherp
scherpvan
vankarakteristiek.
karakteristiek. Het
fijn van
van
Gerold, een
heel epos, waarin
waarin hij
held is,
is, en
eneen
een
van Gerold,
een heel
hij zelf de held
schoonen held
held overwint,
overwint,isisprachtig
prachtigbeschreven,
beschreven,een
eenverrassend
verrassend
staaltje
paedologischen kijk,
kijk, daar
daar Spitteler
Spitteler zich
zichoverigens
overigens
staaltje van
van paedologischen
vanzijn
zijnstandpunt,
standpunt,
niet verplaatst
verplaatst in
in de
dekinderen,
kinderen,maar
maarzezevan
niet
zijn waameming
waarneming uit
uit teekent.
teek ent.
zijn
0
lJ

verdere proza,werken
proza~werken gaf hij
hij nog
nog Gustav,
en
Als verdere
Gustav, een idylle, en
Friedli der
derKolderi,
Kolderi, vertellingen,
bundel essays
essays
Friedli
vertellingen, benevens
benevens een bundel
Wahrheiten.
den Juvenalis'schen
Juvenalis'schen titel
titel Lachende Wahrheiten.
onder den
precies wat
wat het
hetzeggen
zeggenwil
wil:
eenidylle.
idylle. De
Denovelle
novelle
Gustav is precies
Gustav
: een
heeft weinig
weinig diepgang.
diepgang. Ze
Zevertegenwoordigt
vertegenwoordigt ook
ook een
eenstukje
stukje
heeft
Selbsterlebniss, maar
maar heel
het gemoedelijk,
gemoedelijk, haast
haast de
de peine
peine
Selbsterlebniss,
heel in het
waard enendaarom
daaromweer
weerverwonderlijk
verwonderlijkSpitteler's
Spitteler'skunnen
kunnen
niet waard
aan het
het licht
licht stellend,
stellend, onder
onder wiens
wiens hand
hand de
de wereld
wereld voor
voor ons
ons
aan
Is of
ofRosegger
Rosegger
een allerbekoorlijkst
allerbekoorlijkst uiterlijk
uiterlijk hier
hier krijgt.
krijgt. 't Is
een
datgeval
gevalvan
vaneen
eengesjeesde
gesjeesdestudent
student
hier aan
aan het gekken
gekken isis inindat
hier
uit een
een klein
klein Zwitsersch
Zwitsersch dorpje,
dorpje, een
eennarrenstudent
narrenstudent als
als in
in
uit
model in
in
«Mädchenfeinde», maar
«Meidchenfeinde»,
maarnog
nogniet
nietzoo
zoo ver
ver heen.
heen. Tot model
werk staan
staanallemaal
allemaalherinneringsfiguren
herinneringsfiguren uit
uitdes
desschrijvers
schrijvers
dit werk
dusdeze
dezedorpsarcaderie
dorpsarcaderie van
vanden
denmuzi.
muzi~
jeugd. Levensecht
Levensecht isisdus
jeugd.
kalen student,
student, die bij
bij een
een massa
massa lieve
lieve meisjes
meisjes uit
uitde
depastorie
pastorie
kalen
zijn energie
energie terugkrijgt,
terugkrijgt, en
en eens
eens naar
naar een
eenbestaan
bestaan begint
begint om
om
zijn
te kijken.
kijken.
Friedli der Kolderi
Kolderi zijn
zijn prachtige
prachtige schetsen
schetsen met
met een
een sterk
sterk
zevoor
voorden
dennietZwitser
niet~Z wits ermaar
maar een
eenvage
vage
locaal coloriet,
coloriet, wat
wat ze
locaal
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begrijpelijkheid doet geven,
geven, echter
echter niet
nietminder
minderbekoren
bekorendaarom.
daarom.
begrijpelijkheid
titelschets isisheel
heelsuggestief,
suggestief, en
en sterk
sterk komt
komt hierin
hierin uit
uit de
de
De titelschets
machtig
picturale beschrijvingskracht
beschrijvingskracht van
Spitteier. Alles wat
wat
machtig picturale
van Spitteler.
hij
schrijft is
is diep
diep«eingeprHgt»,
«eingeprägt», men
men ziet
ziet het
het hèl
hèl voor
voor zich
zich
hij schrijft
De
en bewaart
bewaart het
het ininstraffe,
straffe, nimmer
nimmer verwazende
verwazende contouren.
contouren. De
vier
schetsen doen
doen zien,
zien, dat
datSpitteler
Spitteierals
alsfeuilletonist
feuilletonistzich
zich
vier schetsen
kranig
te beheerschen.
beheerschen. Ik
Ik moet
moetzeggen,
zeggen,dat
datLisseli,
Lisseli,Xaver
Xaver
kranig wist te
Z'Gilgen,
Ulysse und
undJeanne,
Jeanne, Der
DerSalutist,
Salutist,nèch
nochdedesprookjes
sprookjes
Z'Gilgen, Ulysse
over de
de vier
vierjaargetijden
jaargetijden en
en den
denzingenden
zingendenkapitein
kapitein of
ofde
de
over
studie
Friedli der
der Kolderi
Kolderi mij
mijbuitengemeen
buitengemeenbekoorden,
bekoorden,maar
maar
studie Friedli
moeten wij
wij er
er stellig
stelligininprijzen.
prijzen.
een intensief beeldingsvermogen moeten
Ze doen
doen wat
watcerebraal
cerebraal aan,
aan, wat
watals
alstechnische
technischeStichprobe.
Stichprobe.
o0
Lachende Wahrheiten
Spitteier in
in een
eenrichtgestoelte,
richtgestoelte,
Lachende
Wahrheiten geeft Spitteler
en
daar zit
zithijhijgraag,
graag,zijn
zijngeestige
geestigevernuftsflitsen
vernuftsflitsenschichtend
schichtend
en daar
naar al
kleinzielig isis onder
onderhet
hetmom
momvan
vaneerwaardigheid.
eerwaardigheid.
naar
al wat kleinzielig
Hetgeen
hij over
overKunstfron
Kunstfron und
undKunstgenuss,
Kunstgenuss, Dichter
Dichter und
und
Hetgeen hij
Pharisäer,
Ruhm, Altersjubitien
Altersjubiläen und
undDatenjubilHen
Datenjubiläen
PharisHer,Vom
Vom Ruhm,
Copuli-Copula,
Alt und
undjung,
jung,Der
DerEntriistungs,literatur
Entrüstungs.literatur und
und
Copuli,Copula, Alt
ihrer Mache,
Mache, Uber
die Ballade,
Ballade, Die
Die«Don
«DonJuin,Idee»
Juan-Idee» e.d.
e.d.
ihrer
Uber die
bijdraagt, zijn
zijn allemaal
allemaal glasscherpe
glasscherpe splitters,
splitters, die
die zijn
zijnprachtig
prachtig
bijdraagt,
sterke
verstandsmachine uitmaalt,
de alal tetegemeene
gemeene
sterke verstandsmachine
uitmaalt,om
omerer de
ideeënkost
te bederven.
bederven. Een
Een kunst,philosoof
kunst.philosoof isis hij
hij met
met
ideeënkost mede te
heel rationeel-causale
rationeel-causale beschouwingen,
beschouwingen, en
is typisch
typisch voor
voor
heel
en het is
den dichter
dichter van
van de
de heerlijke
heerlijke spreuk
spreuk «es
«esgibt
gibtkein
keinrealistisches
realistisches
Zeitalter»,
dat hij
hij zoo
zoo— -bijna
bijnaShawesk
Shawesk—- verstAndig
verstàndig voor
voor
Zeitalter», dat
den
dag kan
kankomen,
komen,enenzijn
zijn
«LachendeWahrheiten»
Wahrheiten» over
over
den dag
«Lachende
kunst doet
doet men
menhet
hetbest
bestte te
lezen
beschouwingenachter
achter
kunst
lezen
alsals
beschouwingen
kunsttooneel, over de
de techniek
techniek van
van hetzeive.
hetzelve.
het kunsttooneel,
Een
modern
beeld
zou
zijn:
de
aviateur
zijnhangar.
hangar.
Een modern beeld zou zijn : de aviateur ininzijn
den uitdagenden
uitctagenden toon
toonder
derstukken
stukkenproeft
proeftmen
menhet
hetzelfver,
zelfverAan den
weer, merkt
merkt men
dichter in een
een uitval,
uitval, en
en Spitteler
Spitteier moet
moet
weer,
men den
den dichter
eens
het ontstaan
ontstaan van
van dit
ditboekje
boekjefacet,scherpe
facet-scherpe essays
essays·zoo
zoo
eens het
onder
woorden gebracht
gebracht hebben
hebben:: «Wahrend
«Während ich
icharbeite,
arbeite,
onder woorden
und Unfug.
Unfug.
geschieht
Korridor von
von fremden
fremden Leuten
Leuten Larm
Lärm und
geschieht im Korridor
öffne ich
ich die
dieTiir
Türetwas,
etwas,und
undrufe
rufeschnell
schnelleinige
einigegebiih.
gebüh.
Dann bffne
rende
W
orte
in
den
Korridor.»
Echt
Spitteler
!
rende Worte in den Korridor.» Echt Spitteler 1
Hetgeen hij
hij over
over stig
stijl en
enmuziek,
muziek,kritiek
kritiek en
enepiek
epiektetezeggen
zeggen
Hetgeen
heeft,
staat in fijnzinnigheid
fijnzinnigheid en
en diepzinnigheid
diepzinnigheid niet naast
naast de
de
heeft, staat
aesthetica
Oscar Wilde's «Intentions»,
«Intentions», te
te zwaar
zwaar Duitsch
Duitsch
aesthetica van
van Oscar
als het
het is,
is, maar
maar het
hetblijft
blijftniettemin
nietteminzeer
zeerbelangrijk.
belangrijk.
als
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Thans zijn we genaderd tot zijn lyrische en kosmische
kosmische poezie
poezie en
en
Dewordingsgeschiedenis
wordingsgeschiedenis
het epos
epos «Olympischer
«Olympisch erFriihling.»
Frühling.»De
zijner dichtwerken
anders dan
dan de
dehier
hiergenomen
genomen volgorde,
volgorde,
zijner
dichtwerken gaat
gaat anders
ons beter
beter bij
bij het
het beeldontwerp
beeldontwerp des
desdichters
dichters de
de meest
meest
doch het leek ons
sprekende
zetten. En
En die
die liggen
liggen in
in
sprekende partijen
partijenhet
het eerst
eerst op tetezetten.
zijn oerkrachtig
oerkrachtig prozaïsch merg,
merg, want
want wie
wiedat
datdapper
dapperaanvaar,
aanvaar~
zijn
den
kan, heeft
heeft het
hetvermogen
vermogen opopzijn
zijnsterke
sterke
arendvleugels
den kan,
arendvleugels
mede
lucht in
in tetegaan.
gaan.Met
Methet
hetproza
prozaenenden
denproza,arbeid
proza~arbeid
mede de lucht
heeft de dichter
dichter zijn
zijn poëzie,macht
poëzie~macht groot
groot gemaakt,
gemaakt, en
en vele
veleder
der
heeft
vorig
genoemde novellen
novellen waren
waren hem
hemslechts
slechts«Lemwerke»,
«Lernwerke»,
vorig genoemde
waarmede hij
hij naar
naar verfijning
verfijning en
enverdieping
verdiepingzijner
zijnerdichterlijke
dichterlijke
waarmede
vermogens streeft
ze des
deste te
treffelijkerinindedepoEtische
poëtische
vermogens
streeft om
om ze
treffelijker
toetetepasser'
passen!
hoogten toe
1
Zijn poëzie
poëzie isis evenals
evenalszijn
zijnproza
prozauit
uitden
denLandschaftsbilder,
Landschaftsbilder~
Zijn
bibel;; in
in haar
haar verduikt
verduikt zich
zich zijne
zijnestrakke
strakke persoonlijkheid
persoonlijkheid tot
tot
bibel
een
dionysische vervoering.
vervoering. In
Inzijn
zijnpoëzie
poëzieisishij
hijvol
volmidzomer,
midzomer~
een dionysische
nachtsgedroom, is hij
hij woudgeest,
woudgeest, saterlijke
saterlijke faun,
faun, die
dieelfen
elfenweet
weet
nachtsgedroom,
zoet~weemoedigrietgefluit,
rietgefluit,dat
datsamenvloeit
samenvloeit
te lokken
lokken met
met zijn
zijnzoet,weemoedig
de sereene
sereene snarenbevingen
snarenbevingen der
dermanestralen.
manestralen.
met de
Zijn Schmetterlinge
oogenlyriek, zooals
zooals de
de Glockenlieder
Schrnetterlinge is oogenlyriek,
Glockenlieder
oorlyriek zijn.
Men meene
maar zoo
zoo aanstonds
aanstonds in
in deze
deze
oorlyriek
zijn. M.en
meene niet,
niet, maar
lyriek thuis
thuis tete zijn,
zijn,haar
haaronmiddelijk
onmiddelijk tot
tot den
den grond
grond toe
toe te
te
lyriek
verstaan. Nog niet
niet lang
langgeleden
geledenmoest
moestikikzelf
zelfnanaherhaalde
herhaalde
verstaan.
lezing den
den bundel
bundelvlinderverzen
vlinderverzensluiten
sluitenmet
metde
deopmerking
opmerking:: «te
«te
verstandelijk.» Eerst
Eerst nA
nà de
delezing
lezingvan
van<<Olympischer
«OlympischerFriihling»
Frühling»
verstandelijk.»
was mijn
mijn opnemingsvermogen
opnemingsvermogengeaccomodeerd
geaccomodeerdaan
aandeze
dezegedic&gedich~
ten,
en thans
thans ken
kenikikerergeen
geenschoonere.
schoonere.Ja,
Ja,deze
dezeoogen,
oogen~en
enoor,
oor~
ten, en
lyriek
vergen accomodatie,
accomodatie, opdat
opdat men
men dedeminiatuur,fijne
miniatuur~fijne
lyriek vergen
kleur.,
en toonnuances
toonnuances zuiver
zuiver leert
leert onderscheiden.
onderscheiden. Aan,
Aan.
kleur,, lijn.
lijn, en
vankelijk is
bont, onverstaanbaar
onverstaanbaar
vankelijk
is deze
deze poëzie zwaar,
zwaar, overladen, bont,
schijnbaar cerebrale
cerebrale wendingen
wendingen ininwarrelende
warrelendereflecties.
reflecties.
door schijnbaar
«Nämlich
heissen beim
beim Volk
VolkSommerviigel,
Sommervögel,
«NHmlich die Schmetterlinge heissen
bei mir
mir Sonnenviigel
Sonnenvögel;; dem
demGeschenk
Geschenkihrer
ihrerstillen
stillenSchiinheit
Schönheit
erwiderte die
die anspruchslose
anspruchslose Sammlung
Sammlung den
den leisen
leisenHerzensdank»
Herzensdank»
-— daarmede
eerste versproeven
versproeven in,
en
daarmedeleidde
leidde de
de dichter
dichter deze
deze eerste
in, en
deze coup
coup d'essai
d' essai was
was een
een coup
coup de
demaitre.
maître.
deze
smijdig van
van taal,
taal, zoo vlinderlicht
vlinderlicht van
bewegen en
en vol
vol
Zoo smijdig
van bewegen
dadelijk deze
deze verzen
verzen zijn.
zijn. De
DeSchmetterling
Schmetterling
kleurenfonkel al dadelijk
kleurenfonkel
is
Spitteier het
het symbool
symbool van
van al
al wat
wat schoon
schoon is,
is, dedeteEre
teêre ziel
ziel
is Spitteler
is
hem
de
open_
der
schoonheid,
en
haar
gracielijk
bewegen
der schoonheid, en haar gracielijk bewegen is hem de open%
kosmische dich,
dich.
baring der
schoonheidsvreugde. De kosmische
baring
der eeuwige
eeuwige schoonheidsvreugde.
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ter,
die zich
zichstraks
straksdoor
doorhet
hetheelal
heelaleen
eenheirbaan
heirbaanbreken
breken zal,
zal,
ter, die
staat hier
staat
hier in
in vrome
vromeaanbidding
aanbiddingverzonken
verzonken voor
voor den
den micro,
micro~
kosmos.
Hij is
is hier
hier op
op de
deaarde
aarde verliefd,
verliefd, ademt
ademt in
in een
een ver,
ver~
kosmos. Hij
rukten
zwijmel den
den Schiinheitshauch,
Schönheitshau\:h, die
dieom
omhaar
haarhenen
henen beeft.
beeft.
rukten zwijmel
En
wat hij
hij zoo
zooininoppersten
opperstengeluks,roes
geluks~roes droomt,
droomt, leeft
leeft in
in
En wat
zijn
teekenstiftige pen
pen na
na ;; zijn
zijngedichten
gedichtenzijn
zijnkleurbedropen
kleurbedropen
zijn teekenstiftige
en klankdoordruischt.
en
klankdoordruischt. Door
Door de
destrofen
strofenheen
heenademt
ademtde
desuprême
suprême
mystiek
van
de
in
het
rijk
der
schoonheid
tot
vlinder
omge~
mystiek van de het rijk der schoonheid tot vlinder omge,
tooverde
uit de
de oogen
oogengeweld,
geweld,
tooverde dichterziel.
dichterziel.Deze
Deze lyriek
lyriek isis uit
drachtig
kleuren en
en schemerige
schemerige wemeling
wemeling der
der schoon,
schoon~
drachtig van
van de kleuren
heden, ingedronken
ingedronken in
indedewondergrot
woudergrotvan
vanhet
hetZijn,
Zijn,waaruit
waaruit alle
alle
schoonheid geboortig
geboortig is.
schoonheid
Der Schmetterling wird
wird nicht geprüft
gepriift mit wagewiegen,
Das leichte Ding bedeutet ohne Fragen
Fragen fliegen.

Dit geeft
geeftdededichter
dichterinineen
eE:nliteraire
literaireparabel
parabelals
alsvoorwoord
voorwoordter
ter
Tot
waarschuwing, en
waarschuwing noodig.
waarschuwing,
en men
men heeft
heeft deze waarschuwing
noodig. Tot
wat moet
moet immers
immers elke
elkenatuurpoëzie
natuurpoëzieverschrompelen
verschrompelenals
alszij
zijhet
het
lijdend
voorwerp
wordt
van
pedanten
uit~
en
inleg.
lijdend voorwerp wordt van pedanten uit, en inleg.
Terecht schreef
schreef Carl
Carl Meissner
Meissner (in
(in de
Terecht
de «Propylien»):
«Propyläen»):
Einstellen,
Einstellen, zur Beschiftigung
Beschäftigung mit dem
dem Dichter anregen, ist heute noch
immer
natiirliche kritische Aufgabe gegeniiber
immer die natürliche
gegenüber Spitteler.
Spitteler. Nicht der
der
Versuch einer
einer kritischen
kritisch enGrenzenbestimmung
Grenzenbestimmung seiner Bedeutung, nein,
Versuch
seiner unmittelbaren
Wirkung zu
zu erweitern,
erweitern,
nur das Streben, die Grenzen seiner
unmittelbaren Wirkung
hat Sinn.
Sinn. Und
Vnd Stimmuengskritik,
Stimm~ngskritik, die nicht
nicht etwa den «Gedankengehalt»
hat
«Gedankengehaltv
wenig im
im Ton des Werkes selbst
selbst spricht,
spricht, ist
ist
«schält», nein,
nein, die
die ein wenig
heraus «schalt»,
der Mittel
Mittel dazu ....
eines der
..

Inderdaad, op
die wijze
wijze moet
moetzijn
zijnpoëzie
poëzieook
ookbehandeld
behandeld
Inderdaad,
op die
worden, om ze
ze tot
totwijder
wijderverbreiding
verbreiding tetebrengen.
brengen.
worden,
Want
Want hoeveel
hoeveel zou
zou men
mennog
nogniet
nietover
over deze.
deze vlinderverzen
vlinderverzen
zesgroepen
groepenverdeeld,
verdeeld, een
eenongekende
ongekende
kunnen schrijven,
schrijven, die, in
inzes
kunnen
Hetbegint
begintmet
met
schoonheid over
over het
het papier
papier uitgestort
uitgestort hebben.
hebben.Het
schoonheid
C. Album,
Album, aan
aanden
denavond
avondv-an
van den
den scheppingsdag,
scheppingsdag, toen
toen de
de
C.
natuur
verrukt
de
jonge
wereld
aanzag,
waarin
de
geboorte
natuur verrukt de jonge wereld aanzag, waarin de geboorte
van de
de vlinder
vlindermet
metepische
epischeverve
vervein in
miniatuurgeschilderd
geschilderd
van
miniatuur
bijna grotesk
grotesk werkend
werkenddoor
dGordedespontaneiteit
spontaneïteitwaarmede
waarmede
wordt, bijna
de kleuren
kleuren gemengd
gemengd enenaangebracht
aangebrachtzijn.
zijn.Een
Eenonnoemelijk
onnoemelijk
muur~, haast
haast een
eenazuurschildering.
azuurschildering.
fijne muur,,
fijne
ook een
eenextramundane
extramundane vertelling;
vertelling; als
als de
de zon
zon
Pfauenauge is ook
haar zuiveren
haar
zuiverengouden
gouden emmer
emmerover
over de
de aarde
aarde geleegd
geleegd heeft,
heeft, isis
lichtend bloemendier
bloemendierininde
dezeef
zeefachtergebleven,
achtergebleven, een
eendonker
donker
een lichtend
nuwegdwarrelt.
wegdwarrelt.
pauwenoog, een
een fluweelen
fluweel englanspapier,
glanspapier, dat
datnu
pauwenoog,
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Als schoonheidsmoment,
schoonheidsmoment, het
het eene
eeneondeelbare
ondeelbare oogenblik
oogenblik des
des
geluks
en van
vanden
denbergenhoogsten
bergenhoogstenvrede
vredeleert
leertdeze
dezeviinder
vlinder aan
aan
geluks en
een schoone
een
schoone vrouw
vrouw::
«Du edle
edle Menschentochter,
Menschentochter, Hochzeit und
und Schmuck
Schmuck der
der Welt,
Welt,
Was
dir die Zukunft
Zukunft gerne
gerne bewahrt
bewahrt und
vorbehält,
Was dir
und vorbehgt,
Lass
der Ferne.
Ferne. Der heut'ge
heut'ge Tag
Tag ist dein,
dein,
Lass liegen
liegen in
in der
halt' ihn,
ihn, den
denseltnen
seltnenFreudenschein
Freudenschein;
Geizig geniess'
geniess' und halt'
;
zu einem
einemTriipfchen
Tröpfchen Gliick
Glück
Viel Strtime
Ströme Leid
Leid bedarf es zu
Und Schmerzen
Schmerzen liegen diesseits
diesseits und
und Schmerzen
Schmerzen sind
sindzuriick.
zurück.
Die Welt
Welt ist
ist Gott
Gottentlaufen,
entlaufen, sie
sierollt
rolltim
imUebergang
Uebergang;
;
Liebe ist innig,
innig, doch
doch nicht
nichtlang.»
lang.»
Des Menschen
Menschen Glück
Gliick und
und Liebe

In Hera
Hera (Hexe)
(Hexe)is ishijhij
Böcklinschphantast,
phantast,en
enom
omweer
weer eens
eens
136cklinsch
met
vreugde een
een Hollandschen
Hollandsehennaam
naamtetenoemen,
noemen,Spitteler
Spitteierdoet
doet
met vreugde
in zijn
zijn poëzie
poëzie vaak
vaakdezelfde
dezelfdewonderen
wonderenals
alsonze
onzeVan
VanHoytema,
Hoytema,
die
ook uit
uitdede
wereld
kleine
dieren
miniatuurlijke
die ook
wereld
derder
kleine
dieren
opop
miniatuurlijke
kalender.
album plaatjes kosmische
kosmische dingen
dingen weet
weettetevertellen
vertellen
kalender, en albumtilaatjes
en
met een
een onroeringsfelheid,
onroeringsfelheid, die
die diep
diepontzag
ontzaginboezemt.
inboezemt.
en met
En in
in alaldeze
dezeverzen
verzenisishet
hetden
denverlossingsdorstenden
verlossingsdorstendendichter
dichter
doen om
ombevrijding
bevrijdingvan
vanden
denbuddhistisch
buddhistischsomber
sombergezienen
gezien en
te doen
dwingenden
dwang, welke
welke de
deaarde
aardeininwreede
wreedeijzeren
ijzerenbanden
banden
dwingendén dwang,
geklampt
Heelde
deschepping
scheppinglaat
laathij
hijnaar
naarbevrijdenis
bevrijdenis
geklampt houdt.
houdt. Heel
snakken, maar,
maar, felix tandem:
tandem:
...
heisst es
es lassen
lassen bluten
bluten in
in minnlicher
männlicher Geduld.
Geduld.
. . . Und heisst
wir mit
mit dem
dem Reste
Reste des
des Lebens
Lebens und
undder
derKraft
Kraft?
Was tun wir
Was
?
Komm, lass
täglich segnen,
was bliiht,
blüht, was
was liebt,
liebt,was
wasschafft.
schafft.
Komm,
lass uns tHglich
segnen, was

hij in
inzijne
zijne verzen
verzen ook
ookdoet,
doet,met
metontroerende
ontroerendeinnigte
innigte
Wat hij
en
in zeldzame
zeldzame gelijkenissen.
gelijkenissen. Bijzonder
Bijzonder in dit
dit opzicht
opzicht isis het'
hef
en in
gedicht (‹Seidenspinner,»
«Seidenspinner,» waarin
waarin de
dichterziel de cocon
cocon des
des
gedicht
de dichterziel
lichaams verlaat
verlaat om als
als vlinder
vlinderden
denhoogen
hoogenberg
bergteteverwinnen.
verwinnen.
lichaams
Welk een
eenooglyrische
ooglyrischeidylle
idylleverder
verderdie
die«Lucille,»
«Lucille,»«Proserpina,»
«Proserpina,»
Welk
«Kamille» enenandere,
een zwerm
zwerm zomervogels
zomervogels meer.
meer. En
En
(‹Karnille»
andere, nog
nog een
alles van eene
eene van
van schoonheid
schoonheidoververzadigde
oververzadigde poëzie.
poëzie.
alles

o
De Glockenlieder —kend;; met dit
dit thema
thema::
kend

oorlyriek — zijn
ZIJn al
al even
even belangwek,
belangwek.
oorlyriek

dem Silbermund
Silbermund
Glocke mit dem
mir das
das Geheimnis
Geheimnis kund
kund::
Tu mir
Kauz und
und Fledermaus
Fledermaus
Wohnst mit Kauz
Einsam in dem
dem Moderhaus
Moderhaus
Einsam
Sag', woher dein
deinFeierklang
Feierklang?
Sag',
?
wer lehrte
lehrte dich
dich Gesang?
Gesang?
Und wer
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«Als ich lag
«Als
lag im
im finstern
finstern Schacht,
Schacht,
Blickt' ich in
in die
dieH011ennacht.
HölIennacht.
Blickt'
Hier,
hohen, lichten
lichten Turm
Turm
Hier, im
im hohen,
Schau
durch der
Lüfte Sturm
Sturm
Schau ich durch
der Liifte
Menschenweh,
van Geist
Geistverschkint,
verschönt,
Menschenweh, van
Und dich
dich wundert's,
wundert's, dass es
es tiint?»
tönt?»

Hoe
vol en
enrijp
rijpis isditdit
moll~donkervers.
vers. En
Enzoo
zoozijn
zijn ze
ze
Hoe vol
moll,donker
alle
in dezen
dezen bundel,
bundel,geboren
geborenuit
uitdedevolheid
volheiddes
desgemoeds,
gemoeds,
alle in
bim~
dat
zich begeven
begevenheeft
heeftininweemoedige
weemoedigemijmerij.
mijmerij. In
In het
het bim,
dat zich
bam
van deze
deze gedichten
gedichten schreit
schreit een
een heet
heet verlangen
verlangen naar
naar ein,
einbam van
delijke
bevrijding. Een
Een prachtige
prachtige zielsopenbaring
zielsopenbaring geven
geven zij
zij
delijke bevrijding.
van
den fieren
fleren dichter,
dichter, die
die inwendig
inwendig vervroomd
vervroomd blijkt
blijkt in
in
van den
schroomvollen
als in
in «Hertha»
«Hertha» gaat
gaatzijn
zijn
schroomvollen deemoed.
deemoed. Maar
Maar ook,
ook, als
onstilbare
uit naar
naar schildering,
schildering,naar
naarepische
epischeverve,
verve,
onstilbare verheugenis uit
en
als hij
hij in
in het
het Bilderbuch
Bilderbuch der
der Dinge
Dinge malen
malen kan,
kan, dat
dat isis hij
hij
en als
met
feu sacré
sacré op
op dreef.
dreef. Ik
Iklas
lasnooit
nooitzooiets
zooi etssubliems
subliemsals
als
met feu
«Puber»,
van den
den herdersknaap,
herdersknaap, die
die door
doorvoomame
voorname dames
dames
«Puber», van
gekust
en groen
gekust wordt,
wordt, of
of zulk
zulk een
eenschalk
schalkschetsje
schetsjeininblauw
blauwen
groen::
keest, wat
wat een
een per,
per~
verräterische Kirchturm.»
«Der verrHterische
Kirchturm.»Wat
Wat een
een keest,
zikdonzige fleurigheid
fleurigheid 11 En
En welk
welkeen
eenheerlijk
heerlijk rhythme,getoover.
rhythme~getoover.
Het rhythme
Het
rhythme isis zijn
zijnwitte
wittepaard,
paard,waarop
waarophijhijvastgegroeid
vastgegroeid
lijkt.
Hij
rijdt
er
hoogeschool
mede,
en
kan
het
alletempi
tempi
lijkt. Hij rijdt er hoogeschool mede, en kan het alle
laten doormaken
doormaken zonder
zonder een
een hapering
hapering ininde
deevolutiën.
evolutiën.En
Enalles
alles
laten
aan dat
dat rhythme
rhythme beeft
beeft van
van ingehouden
ingehouden kracht,
kracht, van
van strak
strak be,
be~
aan
toomde vurigheid,
vurigheid, die het
het rijm
rijm spierig
spierig zwellen
zwellen doet
doeten
ener
er den
den
toomde
bloedklop doorheen
doorheen jaagt
jaagt van
van het
het onstuimige
onstuimige leven.
leven. En
En wat
wat
bloedklop
een beeldingrijkdom.
beeldingrijkdom. «Een
zendt een
een zangvloed
zangvloed uit,
uit,
een
«Een klok
klok zendt
die den
den koning
koning als
alstapijt
tapijt onder
onder de
devoeten
voetenzich
zichspreidt»
spreidt» heet
heet
die
in een
eengedicht,
gedicht,enenelders
eldersmoet
moet
meesterEwald
Ewaldzoo
zoozielvolle
zielvolle
het in
meester
gieten, dat
datmen
menmeende
meendehijhijbakte
baktenachtegalenhartjes
nachtegalenhartjes in
in
klokken gieten,
erts. Maar
Maar al§
alS het volk
volk er
erniet
nietnaar
naarluisteren
luisteren wil,
wil,laat
laathij
hij
het erts.
de levers
levers van
vanwilde
wildebeesten
beesteninindedeklokkenspijs
klokkenspijs roeren.
roeren. Dan
Dan
de
luistert
luistert de massa
massa wèl.
wèl.
Hij kan
kan ook
ookvan
vaneen
eenHeine'sche
Heine'schescherpte
scherpte wezen,
wezen, en
en «Das
«Das
Hij
Brückengespenst» isis er
specimen van.
van. Daar
Daar klaagt
klaagt
Briickengespenst»
er een
een geestig specimen
lichaamlooze ziel haar
haar leed,
leed, dat
dat erertegenwoordig,
tegenwoordig,behalve
behalve
een lichaamlooze
bij spiritisten,
spiritisten, weinig
weinig belangwekkends
belangwekkends meer
meer valt
valt uit
uit tetehalen.
halen.
bij
klaagt het
het spook
spookdaar,
daar,zijn
zijnlevensonderhoud
levensonderhoudtetemoeten
moeten
Geestig klaagt
ofGabriël.
Gabriël. Dat
Dat doet
doet
vinden in
in teteverschijnen
verschijnen als
als klopgeest
klopgeest of
vinden
aan Hamerling's
Hamerling's Homunculusepos
Homunculus~epos denken. Zijn
Zijn scherzo,lieder
scherzo~lieder
aan
komen Heine's
Heine's liederen
liederen nabij.
nabij. Dit
Ditten
tenbewijze
bewijze:
komen
:
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DROHUNG.
Wenn
du dich
dich noch
nocheinmal
einmalunterstehst
unterstehst
Wenn du
Und mir
mir im
im Kopf
Kopfherumgehst,
herumgehst,
Hol' ich
Hol'
ich gleich
gleich nebenbei
nebenbei
Die Stadtpolizei.
Stadtpolizei.
Die hangt
hängt dir
dir jedenfalls
jedenfalls
Einen
Schandbrief um
Hals,
Einen Schandbrief
um den Hals,
liest,
Damit
Damit jeder
jeder es liest,
du bist.
bist.
Was
für ein Spitzbub'
Spitzbub' du
Was fiir
Wenn
mir das
das noch
noch einmal
einmal machst
machst
Wenn du mir
Und mir
mir im
im Traum
Traum anlachst,
anlachst,
Juckt aus
Juckt
aus der Miinstertiir
Münstertür
Der Kapuziner
Kapuziner herfiir.
herfür.
Der malefizt
malefizt dich mit
mit seinem
seinem Latein
Latein
Von Schwarzkunst
Schwarzkunst so rein,
rein,
Dass von dir
dir Hexenweib
Hexenweib
Bloss das
Apfelhäuschen bleibt.
bleibt.
das Apfelhauschen
Wenn du
du mir
mir noch
noch einmal
einmal kommst
kommst
Und nicht
nicht gleich
gleich zu
zumir
mirkommst,
kommst,
Hetz'
mein Hiindlein
Hündlein nach
nach dir.
dir.
Hetz' ich mein
Das beisst dich
dich zu
zu mir.
mir.
Dann sperr'
sperr' ich
dich, Gott
Gott sei
sei Dank,
Dank,
ich dich,
In einen
einen glasernen
gläsernen Schrank.
Schrank.
Ein Schliissel
Schlüssel hängt
dran.
hangt dran.
Dass
auch hineinkann.
hineinkann.
Dass ich auch

o0
Langzaam en
begint nu
nuininden
dendichter
dichtervoor
voorden
dentweeo
tweeLangzaam
en zeker begint
den maal
maal de
deepische
epischezangdrift
zangdrift naar
naar boven
boven tetestijgen.
stijgen. Extra=
den
Extra.
mundana
mundana zijn
de voorboden
voorbodenvan,
van,buitenwereldsche
buitenwereldschegedicho
gedichzijn er de
ten, vol
volgodenschemering,
godenschemering, hoogliederen
hoogliederen op
ophet
hetoerobeginsel,
oer-beginsel,
ten,
wuchtig.groteske voorstellingen van
van genesis,
genesis,van
vandedeoerkracht,
oerkracht,
wuchtigogroteske
natuur, de
degoddelijkheid
goddelijkheid enenden
denkosmos,
kosmos,quasi
quasiklassiek
klassiek
de natuur,
maar
zoo
door
en
door
Z
witsersch
toch
als
de
trotsch
ommaar
door en door Zwitsersch toch als de trotsch omo
bergtoppen, zwaar
zwaar en
enmassaal
massaalgebeeldhouwd,
gebeeldhouwd, en
en
hoogreikende bergtoppen,
tevens iji
ijl vergeestelijkt
vergeestelijkt wanneer
wanneer de
deavondzon
avondzondedesneeuwen
sneeuwen
tevens
kruinen
kruinen gesmolten
gesmolten kleuren
kleuren omleit.
omleit.
dichter heeft
heeft dezen
dezendichtbundel
dichtbundel met
metharde
hardewoorden
woorden
De dichter
verdoemend van
zich gestooten,
gestooten, uitgegeven
uitgegeven wordt
wordt het
het nog,
nog,
verdoemend
van zich
maar zonder
vaderlijke zegen.
vele van
vandedeextramundana,
extramundana,
maar
zonder vaderlijke
zegen. Om vele
die er
er in
invoor
voorkomen,
komen,isisdat
datjammer.
jammer.Als
Alsvoorproeven
voorproevenvan
vande
de
dichterlijke divagatiën,
lezer bij
bij den
den«Olympischer
«Olympischer
dichterlijke
divagatiën, welke
welke den lezer
meesterlijkgestaltende
gestalten degedichten
gedichten
Frühling»wachten,
wachten,zijn
zijnzijzij
Fraling»
meesterlijk
waarin curven
die nooit
nooitgemaakt
gemaakt zijn.
waarin
curven worden
worden gesneden die
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Literarische Gleichnisse
Gleichnisse zijn dadelijk
dadelijkmeer
meerverstaanbaar.
verstaanbaar.
De Literarische
Ze werden
werden met
met geharnaste
geharnaste vuist
vuist geschreven,
geschreven, en
en laten
laten publiek
publiek
kritiek rijmen.
rijmen.
op kritiek
Een literaire
literaire roskam.
roskam. Maar
Maar hoe
hoevormvoleindigd
vormvoleindigd zijn
zijn deze
deze
Een
tot
verzen alweer,
alweer, met welk
welk een
een brandspiegeloscherp
brandSpiegel-scherp vernuft
vernuft tot
verzen
filigraanwerkjes gevijld.
gevijld.
fijne filigraanwerkjes
zeinindur,
dur,enharmonisch
enharmonischenenchromatisch,
chromatisch,en
enininmoll.
moll.
zet ze
Hij zet
Elke gelijkenis
gelijkenis isis een
eenvolledig
volledig
miniatuurtje, nu
nueens
eenseen
een
Elke
miniatuurtje,
bestiarium, dan
dan een
een voorstelling
voorstellingininGrieksch,
Grieksch,fabelachtig
fabelachtig en
en
bestiarium,
weleens
eensininlekker
lekkerplat
platnaturalistisch
naturalistischgewaad.
gewaad.Géneeren
Gêneeren
ook wel
hij zich
zich niet,
niet,enenuituitpure
pure
verachtingvoor
voorkudde
kuddeenenvooro
voor~
doet hij
verachting
zangers kan
zoo ordinair
ordinair jolen
jolen als
als Maricke.
Möricke.
zangers
kan hij
hij soms zoo
Een paar
paar beelden
beelden geef
geefikiku uweer.
wèer.InInc<Die
«DieFliege
FliegeTsetse»
T setse»
Een
ontmoeten een
een leeuw
leeuwen
luipaardelkander.
elkander. Ze
Zegrommen
grommen
ontmoeten
en luipaard
elkander staartzwiepend
de leeuw
leeuwineens
ineensuitbarst:
uitbarst:
eikander
staartzwiependtoe,
toe, tot
tot de
alles
de
schuld
der
vliegen
(de
kritiek).
Zij
verweten
mijdat
dat
alles
schuld der vliegen (de kritiek). Zij verweten mij
jouw huid
huid en
enstaart
staartniet
niethad.
had.En
Enhet
hetluipaard
luipaardantwoordt
antwoordt:
ik jouw
:
«Ja, en
en mij
mij nam
nam men
men het
hetkwalijk
kwalijk dat
dat ik
ikgeen
geenmanen
manen had
had en
en
eja,
Nuzezeelkander
elkander goed
goedinindedeoogen
oogenzien,
zien,
geeuwen kon
kon als
als jij.»
jij.» Nu
geeuwen
er geen
geen wrok.
wrok. Die
Dieis iser er
immersniet
nietalsalstwee
tweegrooten
grooten
is er
immers
tegenover elkander
elkanderstaan
staan!
tegenover
1
«Der Adler
Adler in
in der
derTanzstunde»
T anzstunde»vertelt
verteltvan
vaneen
eenadelaar,
adelaar,
((Der
dat het
het
die
gedwongen
door
de
viervoeters,
moet
aannemen
die gedwongen door de viervoeters, moet aannemen dat
te voet
voetzweeft,
zweeft,waarom
waaromhij
hij zich
zich door
doorhet
hethoen
hoende
demenuet
menuet
genie te
laat leeren
leeren en
endoor
doorde
deeend
eenddedewigglowaggl.
wiggl~waggl. Dat
Dat hij
hij er
er den
den
hat
brui van geeft,
geeft, spreekt
spreekt van
van zelf.
zelf.
brui
eindigt zoo
zoo::
«Die
lyrischen Wolf» eindigt
Ballade vom
vom lyrischen
cdDie Ballade
Aller schönen
Künste weit
breit
weit und breit
schiinen Kiinste
Grundbedingung ist Gutherzigkeit.
Gutherzigkeit.

Door deze
deze striemende
striemende waarheden
waarheden heen
heen loopen
loop enook
ookwel
weleens
eens
bekentenissen,
den epiker
ep ik er Spitteler
Spitteier verwondert
verwondert ons
ons dit
dit
bekentenissen, en
en van den
Morgensprüchlein
niets::
Morgenspriichlein niets
schane Schein.
Der Wahrheit Ziel
Ende ist der schöne
Ziel und Ende
klaren Tag allein,
Des Himmels
Himmels Bläue
am klaren
B1Hue blinkt
blinkt am
In jedem Werk
der Kunst
Kunst will
will Glück
Gliick und Sonne sein.
Werk der

Dan
zijn erervele
velegelijkenissen,
gelijkenissen, waarvan
waarvan de titel
titel al
al genoeg
genoeg
Dan zijn
zegt:
«Die Sonne
im Examen»,
Examen», c<Die
«Die Zwerge
ZwergeSalomo»,
Salomo»,<<Der
«Der
zegt : c<Die
Sonne im
Dichterfürst»,
«Das neue
neueJahrhundert»,
J ahrhundert», allemaal
allemaal hoonlachen,
hoonlachen,
Dichterfiirst», c<Das
zuur
wrang, maar
maar juist
juist ininhun
hunscherpte
scherpteflikkerend
flikkerendvan
vanbelo
bel~
zuur en wrang,
esprit.
Daar tusschen
tusschen al
al die
diebloeddorstige
bloeddorstige doornen
doornen bloeit
bloeit
esprit. Daar
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echter ook menige
menige roos,
roos,rozen
rozenvan
vanzuidelijke
zuidelijkemildheid,
mildheid,stralend
stralend
echter
in
levensvorstelijk kleurlicht.
kleurlicht. «Weihestunde»
«Weihestunde» kan
kan naast
naast de
de
in levensvorstelijk
schoonste
verzen van
van Goethe
Goethe gesteld
gesteldworden,
worden, «Der
«Der Quell»
Quell»
schoonste verzen
eveneens
meerdere zoo.
zoo.
eveneens en meerdere
Voor
den gourmand
gourmand nog
nogdeze
dezefijne
fijnekrabbel,
krabbel,waarin
waarm men
men
Voor den
den klauw
klauw des
des meesters
meesters voelt
voelt::
DER KATZENRAPHAEL.
KATZENRAPHAEL.
«Wie
die Katzen
Katzen dir
dirsosomeisterlich
meisterliehgelungen
gelungen?»
«Wie sind die
?»
-— «Ieh
um Lbwen
Löwen vormals
vormals heiss
heiss gerungen.»
gerungen.»
«Ich hatt'
hate um

o
0
Met
de Balladen zijn
we de
devoorhof
voorhofder
derderde
derdeperiode
periode
zijn we
Met de
genaderd,
zijn tweede
epos. Wij
Wij vinden
vinden hier
hier mytho,
mytho~
genaderd, die
die van
van zijn
tweede epos.
logische, epische
epische en
en heroïsche,
heroïsche,patriotsche
patriotscheenenandere
andereballaden,
balladen,
bij grooten
grooten rijkdom.
rijkdom. «Kronos
Greis» is een
een duister,
duister~
bij
«Kronos und
und der
der Greis»
grootsche godenschildering,
godenschildering, met
met verre
verre doorzichten,
doorzichten, waarin
waarin
grootsche
verhaald
Kronos van
vanden
denOlympus
Olympus naar
naar Hades
Hades
verhaald wordt
wordt hoe Kronos
terug
sage der
der
terug reist
reist en
en een
een grijsaard
grijsaardontmoet,
ontmoet,diediede
de zoete
zoete sage
verdwenen tijden
tijden verlangt
verlangt te
te hooren.
hooren.
verdwenen
bloeit inindedeballade
balladeeen
eenverrukkelijk
verrukkelijklied
liedvan
vanweemoed
weemoed
Dan bloeit
op, op een
een rhythme
rhythme wiekend
tijd ver,
ver~
op,
wiekenden
en zwevend
zwevenddat
dat den
den tijd
wonderd stil doet
doetstaan.
staan.Met
Meteen
eenwrange
wrangeschreeuw
schreeuweindigt
eindigt
wonderd
deze geheimzinnige
geheimzinnige ballade:
grijsaard wil meer
meer hooren,
hooren,
deze
ballade : de
de grijsaard
maar
Kronos
geeft
zijn
paard
de
zweep
en
stoot
hem
van
maar Kronos geeft zijn paard de zweep en stoot hem van
den wagen.
wagen.
Hoe Van,Gogh,groot
Van~Gogh~groot isisook
ookhet
hetStervensfeest,
Stervensfeest, «toen
«toen nog
nog
Saturnus
der aarde
aarde was,
was, en
enhet
hetsterven
sterveneen
eenplechtige
plechtige
Saturnus heer
heer der
was,dat
datelk
elkjaar
jaargeschieddé,»
geschiedde,»waarin
waarindeze
dezespreuk:
spreuk:
volkrendood was,
Kein
Sehieksal ist auf
auf Erden
Erden noch so
so graus
graus
Kein Schicksal
Die Liebe
Liebe schiipft
schöpft ein
einKtirnchen
KörnchenGlfick
Glûckdaraus.
daraus.

Het kosmisch,bizarre
kosmisch.bizarre «Weltpost» stelt
stelt iningoed
goedvijftig
vijftigregels
regels
de
visioenaire voorstellingen
Hofmann in de
de
de visioenaire
voorstellingenvan
vanPoe
Poe of Hofmann
Dit
is
het
eerst
gevonden
motief
wel
van
het
Eisen.
schaduw.
schaduw.
is het eerst gevonden motief wel van het Eisen,
riesenross in Ananke's
Ananke's automaat
automaat (Olympischer
(Olympischer Friihling)
Frühling) en
en
riesenross
De
van
een bange
bange spanning.
spanning. En
mooi «Die
«Die tote
tote Erde».
Erde». De
van een
En hoe
hoe mooi
engelen
brengen juichend
den hemel
hemel de
deboodschap,
boodschap,dat
datde
de
engelen brengen
juichend in den
feestelijken stoet
men zich
zich overtuigen
overtuigen::
aarde dood
aarde
dood is.
is. In feestelijken
stoet komt men
Doch als
als sie
sieim
imglitzernden
glitzerndenSternenreich
Sternenreich
Gewahrten
traurige Weltenleich'
Weltenleich'
Gewahrten die traurige
Verkohlt
den Wolken
Wolken schwimmen
schwimmen
Verkohlt in den
Da ging
ging den
den Pfeifern
Pfeifern der
der Atem
Atem aus,
aus,
Und mancher
mancher wischt
wischt sich
sich ein
ein Tranlein
Tränlein aus
aus
Und Ut
tät ein
einGreinen
Greinenanstimmen.
anstimmen.
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Vindt ge zooiets
I
zooi etsniet
nietgrandioos
grandioosschoon.
schoon.En
Enwat
wateen
eenbeelding
beelding!
begraven haar
haar in
in -een
'een reuzengraf
reuzengraf en
en zingen
zingenerereen
eenrequiem
requiem
Ze begraven
aeternam bij.
bij.
aetemam
wat moet
moet het er
er duistergroot
duistergroot bijwijlen
desdichters
dichters
En wat
bijwijlen in des
te zingen,
zingen,
wereld uitzien,
uitzien, om
om zulk
zulkeen
eenepische
epischebàlade
bgade als
als Anaïta
Andita te
een ode
odevan
vanzwanenwitte
zwanenwittepauwen
pauwenaan
aanAiranas
Airanasdochters,
dochters,waarop
waarop
Anaïta uitrijdt,
uitrijdt, haar
haar krijgers
krijgers tegemoet,
tegemoet, met
met een
een gevangen
gevangen
Andita
trotschaard, die
uit liefde
liefde haar
haar ombrengt.
ombrengt. Even
Evengrandioos
grandioos
trotschaard,
die uit
van schildering
«De Titanen».
Titanen». «Der
«DerVenus
VenusRundgang»,
Rundgang»,
van
schildering isis «De
durft hij
hij zelf
zelfalaleen
eenGem'ålde»
«Gemälde»tetenoemen,
noemen,enenininwaarheid
waarheid
durft
.hier alles
alleskleur
kleurenendiepte
diepteenen
doorzichtigheid aan
aan een
een
is hier
clèbrzichtigheid
dichterlijke gestalting zonder
zonder weerga.
weerga.
dichterlijke
watbaat
baathet,
het,prijswoord
prijswoordopopprijswoord
prijswoordtetekantelen
kantelen
Doch wat
tot een
een pyramide
pyramide van
van lof,
lof,zoo
zoodedeinleiding
inleidingniet
niettot
totingaan
ingaan
tot
opwekt?? Angstvallig
Angstvallig hoeden
hoeden wij
wijons
onsvoor
voorcritische
critischewaarde,
waarde~
opwekt
bepaling en aesthetische
aesthetische omschrijving,
omschrijving, om
te lang
lang en
en niet
niet
bepaling
om niet te
vermoeiend te
te werken.
werken. Daarom
Daarom zij
zij ininhet
hetkort
kortgezegd
gezegd:
wie
te vermoeiend
: wie
al zuiverste en
en al,
al~
Spitteler's kunst
kunst op
op haar
haar schoonst,
schoonst, in
inhaar
haar alzuiverste
Spitteler's
innigste
innigste essence
essence wil
wil genieten,
genieten, leze
leze deze
deze ballades,
ballades, die
die tot
tot het
het
fijnste
behooren wat
wat ooit
ooitininballade,vorm
ballade~vormgeschreven
geschreven is.
is. Er
Er
fijnste behooren
juicht een
een dionysische
dionysischevervoering
vervoeringdoorheen,
doorheen, die
dietot
totmuziek
muziek
juicht
Zulk een
een ballade
ballade als
als«der
«derWanderer»
Wanderer» vraagt
vraagt naar
naar
wordt. Zulk
wordt.
5chubert
het betooverend
betooverend zou
zouhebben
hebbenkunnen
kunnen toonzetten,
toonzetten,
Schubert die het
dat lied van
van den
denreiziger,
reiziger, die
diedoor
doordedesneeuwvrouw
sneeuwvrouwden
dendood
dood
dat
dat ale
eêle«Der
«DerFliisser».
Flösser».Fijngeestig
Fijngeestigals
alsde
debesten,
besten,dat
datisis
vindt. Ook dat
Heine, kan
kan hij
hij balla~
als
Goethe, Schiller, Rückert,
of Heine,
balla,
Riickert, Hamerling of
als Goethe,
deeren, «Die Mittagsfrau» en «Das Postmaidlein» zijn er onder
vele
het bewijs
bewijs van.
van. Spitteier
met een
een fabelachtigen
Spitteler werkt
werkt met
vele het
rijkdom,
een verrijking
verrijking der
der Duitsche
Duitsche lite,
lite~
rijkdom, zijn
zijn ballade~boek
ballade,boek is een
ratuur
eerste rangs
rangs beteekenis.
beteekenis.
ratuur van
van eerste
Midderwijl is
de epische
epische zon
zon ininvolle
volleglorie
glorieopgegaan,
opgegaan, en
en
is de
nu
volgt,
is
zijn
kunnen
tot
volheid
voor
het
dichtwerk,
dat
voor het dichtwerk,
nu volgt, is zijn kunnen tot volheid
was ieder dicht,
Want voor
voor zijn
zijn gevoel was
dicht~
van
bloei gekomen.
gekomen. Want
van bloei
en
prozawerk een
een religie,
religie, een
eenheilige
heiligezaak,
zaak,maar
maarvoor
voorzijn
zijn
en prozawerk
verstand
het ccLernwerke»,
«Lernwerke», dienstig tot zelfvervolmaking.
zelfvervolmaking.
verstand waren het
voortge~
Heeft
hij eerst
eerst in
in alalzijne
zijnegenres
genres het
hetbeste
besteenenfijnste
fijnstevoortge,
Heeft hij
bracht,
hij al
al deze
deze vaardigheden
vaardigheden ininééne
éénevuist,
vuist,
bracht, thans
thans vereenigt
vereenigt hij
het
bestijgt
zonnewagen der
wat dan
dan volgt
volgt isis hêt
bestijgt den
den zonnewagen
der Intuitie,
Intuitie, en
en wat
groote scheppingswerk
scheppingswerk zijner
zijnerdagen
dagen:: Der Olympische
OlympischeFriihling.
Frühling.
(Slot
volgt.)
(Slot volgt.)
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in den Elzas.
Woelinkjes in

N
N

AAR
aanleiding van
van de
degebeurtenissen
gebeurtenissen te
te Zabern
Zabern isis heel
heel wat
wat stof
stof
AAR aanleiding
opgeworpen,
aan vele
vele menschen,
menschen, die
diegeen
geen gelegenheid
gelegenheid
opgeworpen, waardoor
waardoor het
het aan
h.:bben
de zaak
zaakaandachtig
aandachtigtetebeschouwen,
beschouwen,onmogelijk
onmogelijk isisgemaakt
gemaakt
hebben de
het gebeurde
in het
het
gebeurde in
het juiste
juiste licht
licht te
te zien.
zien.
Kort
saamgevat komt
komt het
het geval
gevalhierop
hieropneer
neer:: Het
Hetonvoorzichtig
onvoorzichtig woord
woord
Kort saamgevat
van
jong officier
officier gaf
gafaanleiding
aanleidingtot
totanti,militaire
anti_militairedemonstraties,
demonstraties, die
dieop
op
van een jong
eene niet
niet regelmatige
regelmatige wijze
wijze —
- met
metvoorbijgaan
voorbijgaanvan
vandedeburgerlijke
burgerlijkepolitie
politie—
door
den commandant
commandant van
van het
het garnizoen
garnizoen inindedekiem
kiem
werdenverstikt.
verstikt.
door den
werden
Dientengevolge wrijving
wrijving tusschen
tusschen de
de civiele
civieleen
enmilitaire
militaireautoriteiten
autoriteitenin
in den
den
Elzas
explicaties van
van den
denrijkskanselier
rijkskanselier in
inden
denrijksdag,
rijksdag,welke,
welke,dewijl
dewijl zij
zij
Elzas en explicaties
niet in den
den meest
meest gelukkigen
gelukkigen vorm
vorm vervat
vervat waren,
waren, de
de voorstanders
voorstanders van het
het
burgerlijkgezag
gezag onbevredigd
onbevredigdlieten
lieten en
en aanleiding
aanleiding gaven tot
tot een
een motie
motievan
van
burgerlijk
keiiers plaatsbekleeder.
wantrouwen
wantrouwen in 's keiiers
plaatsbekleeder. Van de
de bestaande
bestaande wrijving
wrijving hadden
hadden
socialisten een handig
socialisten
handig gebruik
gebruik gemaakt
gemaakt om
om tegen
tegendedemilitairen
militairenteteagiteeren.
agiteeren.
Zoo geschiedde
geschiedde het,
het, dat
dat eene
eene op
opzichzelf
zichzelfhoogst
hoogstonbeduidende
onbeduidendekwestie
kwestieeen
een
scheen te
te zullen
zullenontaarden
ontaardeninineen
eenstrijd
strijdtusschen
tusschenhet
hetciviel
civielgezag
gezag
oogenblik scheen
en de
demilitaire
militaire macht
macht in
inden
denElzas,
Elzas,waarin
waarin de
degroote
grootemeerderheid
meerderheid van
van de
de
volksvertegenwoordiging
volksvertegenwoordiging zich met
met het
heteerste
eerstepartij
partijstelde.
stelde.Hierdoor
Hierdoordreigde
dreigde
prestige van het
het leger
legerininhet
hetRijksland
Rijkslandernstig
ernstigschade
schadetetekunnen
kunnenlijden.
lijden.
het prestige
- haast
haast zeiden
zeiden we,
we, vooral
vooral —
- in
in Nederland
Nederland isisnaar
naaraanleiding
aanleiding van
van
Ook —
deze zaak
zaak lichtvaardig
lichtvaardig heel
heelwat
watkwaad
kwaadgezegd
gezegdover
overDuitsche
Duitscheofficieren
officieren;
deze
;
vonBethmann
BethmannHollweg
Hollwegbeschuldigd
beschuldigdden
denElzas
Elzasonder
ondereen
eenmilitaire
militaire
werd von
werd
dictatuur te
plaatsen;; en
en isiszelfs
zelfsdedeKeizer
Keizerininhet
het
gedingbetrokken,
betrokken,
dictatuur
te willen plaatsen
geding
in een
eenonzer
onzerorganen
organenverweten
verwetenwerd,
werd,dat
dathij,
hij,jachtfeest
jachtfeestvierende,
vierende,den
den
wien in
rijksbestuurder een
plegen, in
in stede
stede van
van
rijksbestuurder
een dagreis
dagreis liet
liet maken
maken om
om overleg te plegen,
naar Berlijn
Berlijn te Wen
ijlen ....
- alsof
alsofniet
nietjuist
juistdaardoor
daardoor de
dezaak
zaakeen
eenonge,
ongezelf naar
.... —
onrustwekkendaanzien
aanzienzou
zoukrijgen.
krijgen.Het
Hetmag
magwel
weleens
eensronduit
ronduitgezegd
gezegd
wenscht onrustwekkend
dathet
heteene
eeneonbeminnelijke
onbeminnelijkevrijmoedigheid
vrijmoedigheidwas,
was,waarmede
waarmedesommige
sommige
worden, dat
Nederlandsche couranten
den huiselijken
huiselijken twist
twist der
derDuitschers
Duitschers
Nederlandsche
courantenzich
zich in
in den
hebben
hebben gemengd.
gemengd. Daarbij
Daarbij ook
ookeene
eeneonverstandige.
onverstandige. Zonder
Zonder het
het te
te willen,
willen,
heeft men,
men, onder
onderleiding
leidingvan
vandede«Vorwarts»,
«Vorwärts»,ininNederland
Nederlandweer
weervoedsel
voedsel
heeft
gegeven aan
aan het
hetanti,militarisme.
anti-militarisme. De
Debescheidenheid
bescheidenheidenendedehoffelijkheid,
hoffelijkheid,
gegeven
welke elkeen
elkeen past
past bij
bijdedebeoordeeling
beoordeelingvan
vandedeaangelegenheden
aangelegenheden van
vaneen
een
welke
door sommige
sommige schrijvers
schrijvers geheel
geheel uit
uit het
hetoog
oogverloren.
verloren.
vreemde natie,
natie, werd door
vreemde
Wat nu
nu de
de quaestie
quaestie zelve
zelve betreft,
betreft, diene
die ne het
hetvolgende.
volgende.
In zichzelf
zichzelf geheel
geheelonbeduidend,
onbeduidend,ligt
ligtaan
aan
Zabern-incidenteen
eenzeer
zeer
In
hethet
Zabermincident
ernstige
Fransche
ten grondslag
grondslag—- teteweten,
weten,dedevan
van
FranscheenenFransch
Fransch
ernstige oorzaak
oorzaak ten
gezinde zijde
zijde gevoerde
gevoerde anti,Duitsche
anti-Duitsche campagne.
campagne. Deze en
en deze
deze alleen
alleen heeft
heeft
gezinde
het mogeNk
mogelijkgemaakt,
gemaakt, dat
datdede
ietwat
ruwe
terechtwijzingaan
aaneen
eenrecruut
recruut
het
ietwat
ruwe
terechtwijzing
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tot samenscholingen.
samenscholingen. Reeds
Reeds werd
werd in
indit
dittijdschrift
tijdschriftaandacht
aandacht
aanleiding gaf
gaf tot
aanleiding
gevestigd
de agitatorische
agitatorische redevoering
redevoering van President
President Poincaré
Poincaré te Bar
Bar le
Ie
gevestigd op de
Duc. Een
Een klein
klein teeken
teekenvan
vandat
dat
woelen
dezerdagen
dagendedeAcademie
Academietete
Duc.
woelen
gafgaf
dezer
den voorzitter
voorzitter van
van de
de«Souvenir
«Souvenir
Nancy, die den
den prix
prix de
de devouement
devouement aan
aan den
Nancy,
Francais» Jean
toekende, den
den bekenden
bekenden agitator
agitator teteMetz,
Metz,die
dievorig
vorigjaar
jaar
Francais»
Jean toekende,
reeds een conflict
conflict met
met de
de gendarmerie
gendarmerie uitlokte
uitlokte en
en deswege
deswegetot
totgevangeniso
gevangenis_
reeds
straf veroordeeld
veroordeeld werd.
werd. Sedert
Sedert Poincaré
Poincaré bezoek
bezoekbracht
brachtaan
aanLorraine
Lorraine en
enerer
straf
1870 het
hetwraakgevoel
wraakgevoelopwekte,
opwekte,zijn
zijndergelijke
dergelijke
met de
de herinnering
herinnering aan
aan1870
met
teekenen van
van oppositie
oppositietegen
tegendedeDuitsche
Duitschestaatsorde
staatsordedoor
doorernstiger
ernstiger
kleine teekenen
verschijnselen
v~rschijnselen gevolgd.
gevolgd.Een
EenFransch
Franschblad
bladteteStraatsburg
Straatsburg«Le
«LeJournal
Journald'd'Alsace
Alsace
Lorraine», heeft
grof bericht
bericht durven
durven publiceeren,
publiceeren, dat
dat een
een Duitsch
Duitsch
Lorraine»,
heeft het
het grof
generaal had
had voorgesteld de
de Elzasser
Elzasser troepen niet
niet volgens
volgensde
degewone
gewoneeischen
eischen
generaal
hen(als
(alszijnde
zijnde
minder
betrouwbaar)
militair beleid
beleid te
te gebruiken
gebruikendoch
dochhen
van militair
minder
betrouwbaar)
cannonop,te,offeren.
op.te-offeren.Reeds
Reedsvoor
voor
een oorlog
oorlog(met
(metFrankrijk)
Frankrijk) als
als chair
chairAà cannon
in een
het Zaberwincident
Zabern-incident openbaarde
openbaarde zich
zich van
vandedeantioDuitsche
anti-Duitschepropaganda
propagandaeen
een
zorgwekkend resultaat.
resultaat. Herhaaldelijk
Herhaaldelijk werden
werden soldaten
soldaten tot
totdesertie
desertieverleid.
verleid.
zorgwekkend
Fransch gebied aangekomen
aangekomen worden
worden ze
ze feestelijk
feestelijk ingehaald
ingehaald en
en alalnaar
naar
Op Fransch
het Fransch
Fransch ofofDuitschsprekenden
Duitschsprekendenzijn
zijnininLothringen
Lothringenaan
aaneen
eenbestaan
bestaan
gelang het
ofnaar
naarhet
hetVreemdelingen
VreemdelingenLegioen
Legioen
geexpediëerd.—- Wanneer
Wanneer
geholpen of
geholpen
geexpediëerd.
men met
met deze
deze omstandigheden
omstandigheden rekening
rekening houdt
houdt kan
kanmen
menzich
zichlichtelijk
lichtelijk
men
voorstellen, dat
dat een
een jong
jongDuitsch
Duitschofficier,
officier,zijn
zijn
soldaten
waarschuwend,
voorstellen,
soldaten
waarschuwend,
ongunstig uitlaat
uitlaat over
overhet
hetFransche
Franschelegioen,
legioen,dat
datniet
nietalleen
alleendeserteurs
deserteurs
zich ongunstig
ook begrijpt
begrijpt men,
men, dat de
de
maar stelselmatig zelfs
zelfs misdadigers
misdadigers opneemt
opneemt 1. Dan ook
maar
militairen op hun
hun qui
quivive
vivezijn
zijnenen
snel
krachtig
optreden
geneigd.militairen
tottot
snel
en en
krachtig
optreden
geneigd.
—
de algemeene
algemeene toestand
toestand in
incasu
casualalniet
nietten
tenvolle
vollegetoonde
getoondebruskheid
bruskheid
Zoo de
rechtvaardigt, dan
toch geeft
geefthij
hijeen
eenalleszins
alleszinsredelijke
redelijkeverklaring
verklaringen
enver.
ver_
rechtvaardigt,
dan toch
schooning.
hebben hier
hier minder
minder met
met eene
eene afdwaling
afdwaling te
te doen
doen van
vandien,
dien.
schooning. We
We hebben
zoouitmuntenden
uitmuntendenPruissischen
Pruissischenmilitairen
militairengeest
geest(waarvan
(waarvan we
we in
inons
ons
overigens zoo
land
zoo goed
goediets
ietskonden
kondengebruiken
gebruikenI),
J), dan
dan wel
wel met
met het
het groote
groote feit,
feit, dat
dat
land zoo
Fransche agitatie
agitatie een
een gestreng
gestreng optreden
optreden heeft
heeftuitgelokt.
uitgelokt. Vandaar,
Vandaar, dat
dat de
de
de Fransche
Forstner zich
zich voor
voorzijne
zijnehandelingen
handelingenkon
kon beroepen
beroepen op
op de
de
luitenant von Forstner
luitenant
den regimentschef
regimentschef en deze
deze weder
weder gesteund
gesteund werd
werd door
door den
den
instructies
instructies van den
commandeerenden
DeimIer —
- overigens een
een erkend
erkend humaan
humaan
commandeerenden generaal
generaal van
van Deimler
en
bezadigd man.
man. Ook
Ook alalzalzalhethet
moeten
wordentoegestemd,
toegestemd, dat
dat eene
eene
en bezadigd
moeten
worden
overijling heeft
heeft plaats
plaats gehad,
gehad, zoo
zoowordt
wordthet
hetgebeurde
gebeurdetoch
tochgeheel
geheelbeheerscht
beheerscht
door de
de anti,Duitsche,
anti-Duitsche,anti,militaire
anti'militairestemming,
stemming,die
diereeds
reedseenigen
eenigentijd
tijdbroeit.
broeit.
Het incident
incident kwam
kwam niet ter
oorzake, doch
doch naar
naar welkome
welkome aanleiding
aanleiding van
van
ter oorzake,
de
onvoorzichtige opmerkingen
opmerkingen van
een officier,
officier, die
dienatuurlijk
natuurlijk zal
zal
de onvoorzichtige
van een
hebben
te boeten,
boeten,hoezeer
hoezeerhet
hetgeen
geentegenspraak
tegenspraakduldt,
duldt,dat
dathet
hetVreemden
Vreemden
hebben te
Legioen
alleen een
eenschande
schandeisisvoor
voordedeFransche
Franschevlag
vlagmaar
maartevens
tevenseene
eene
Legioen niet alleen
alle Staten,
Staten, die
die er
erininmoeten
moetenberusten,
berusten,dat
dathunne
hunne mis
misbeleediging
beleediging van
van alle
Algiers.Hij
Hijwordt
wordthet
hetslachtoffer
slachtoffer
dadige
nationalen een
een vrijplaats
vrijplaats vinden
vindenininAlgiers.
dadige nationalen
van de
de omstandigheden.
omstandigheden. Duitsche
Duitscheotficieren
otficieren zullen
zullengeen
geenkwaad
kwaadmeer
meerspreken
spreken
het
VreemdenLegioen
Legioen;
van de
de verachtelijke
verachtelijke middeneeuwsche
middeneeuwschewerving
wervingvoor
voorhet
Vreemden
;
het recalitrante
recalitrante kerels
kerels mogen
mogen zijn
zijn —
- zullen
zullen nu
nu met
met
recruten
recruten -— hoezeer
hoezeer het
een zekere
zekere consideratie
consideratie behandeld
behandeldworden
worden;
maar bij
bij herhaling
herhaling van
van onlusten
onlusten
; maar
termen der
der wet,
wet, nu
nu wellicht
wellichtmet
metveel
veelgrooter
grootergeo
gezal,
zorgzaam binnen
zal, zorgzaam
binnen de termen
het
strengheid
strengheid moeten
moeten worden
worden opgetreden.
opgetreden. -—Een
Eenman,
man, die
die uitnemend
uitnemend tot het
1. Papieren worden van
vreemdelingen die
die zich
zich voor
voor het
het vreemdelingen,legioen
vreemdelingewlegioen
van vreemdelingen
aanmelden, niet
gevraagd en
en het
hetonderzoek
onderzoeknaar
naariemands
iemands herkomst
herkomst en
en waren
waren naam
naa'll
niet gevraagd
wordt
aan de
de justitie
justitie niet
niet toegelaten.
toegelaten.
wordt aan
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geven van een
geven
een oordeel
oordeel bevoegd
bevoegdis,
is,dedeheer
heervon
vonJagow,
Jägow,oudoofficier,
oud~of6cier,jurist
jurist
en
der Berlijnsche
Berlijnsche politie,
politie, heeft
heeft bereids
bereids gepleit,
gepleit, dat
datdedemilitairen
militairen—en hoofd der
ook al
al zijn
zijn ze
zeniet
nietovergegaan
overgegaantot
totden
denkrassen
krassenmaatregel
maatregelvan
vanden
denstaat
staatvan
van
beleg
dienst het recht
recht moeten
moeten hebben
hebben zich
zich door
door de
de burgerij
burgerij te
te doen
doen
beleg -— in
in dienst
opvatting is in
in het
hetalgemeen
algemeen zeer
zeer veel
veel tetezeggen
zeggen
gehoorzamen.
gehoorzamen. Voor
Voor deze
deze opvatting
en
met betrekking
betrekking tot
totgrenslanden,
grenslanden, waar
waar de
de eerbied
eerbied voor
voor het
het gezag
gezag niet
niet
en met
schijnt hare
hare juistbeid
juistbeidonaantastbaar.
onaantastbaar.
diepgeworteld
diepgeworteld is, schijnt
Wat
de houding
houding van
vanden
denrijkskanselier
rijkskanselierbetreft
betreft—
- hij
hijweet
weetbeter
beter dan
dan
Wat de
iemand, dat
dat een
iemand,
een sterk
sterk garnizoen
garnizoen in
indedegrensprovincie
grensprovincieonmisbaar
onmisbaar moet
moet
worden
genoemd;; maar
overigens wel
wel de
delaatste
laatsteman
manom
omininmilitaire
militaire
worden genoemd
maar hij
hij is
is overigens
voor het
hetgezag
gezagininhet
het
Rijksland.
macht den
den voornaamsten
steun te zoeken
Rijksland.
macht
voornaamsten steun
zoeken voor
Hij
het zijn
zijn grondwet.
grondwet. InIndedeDuitsche
Duitschecultuur
cultuur
zoekt
zijnsterkte.
sterkte.
Hy schonk
schonk het
zoekt
hijhijzijn
Naar aanleiding van
Naar
van de
devan
vansocialistische
socialistischezijde
zijdegemaakte
gemaaktepropaganda
propagandategen
tegen
het leger
leger en
en den
denrijksbestuurder,
rijksbestuurder, die
die het,
het, terecht,
terecht, hooghield
hooghield—- heeft
heeftde
dege,
ge~
schiedschrijver
Lamprecht in
in de
de«Vossische
«VossischeZeitung»
Zeitung»een
eenmerkwaar,
merkwaar~
schiedschrijver prof.
prof. Lamprecht
van
2121
Juni
1913
digen brief
brief van
vanvon
vonBethmann
BethmannHollweg
Holl weg
van
Juni
1913openbaar
openbaargemaakt,
gemaakt,
waarin
deze zegt
zegt::
waarin deze
Ik ben met
Ik
met uu van
vandedebelangrijkheid,
belangrijkheid,jajavan
vande
denoodzakelijkheid
noodzakelijkheidvan
van
cultuur~politiek overtuigd.
overtuigd. Ik
Ik erken
erken het
hetnut,
nut,heto
het~
eene buitenlandsche
buitenlandsche cultuuropolitiek
welk
Frankrijk in
en economisch
economisch opzicht
opzichtuit
uitzijn
zijncultuuropro,
cultuur~pro~
welk Frankrijk
in politiek en
paganda
trekt en ook
Britsche
paganda trekt
ook de
de(groote)
(groote)rol,
rol,welke
welkedede
Britschecultuurpolitiek
cultuurpolitiek
voor den
den samenhang
samenhang van
van het
hetwereldrijk
wereldrijk speelt.
speelt. Ook
OokDuitschland
Duitschland moet
moet
wil.wil
. .. lkIkgeloof
geloofmet
met u,
u,
dien weg
uit, als
als het
het wereldpolitiek
wereldpolitiek
driiven
dien
weg uit,
drUven
door onze
onzecultuur
cultuurbereikt
bereiktkan
kanworden
wordenbtj
bijons
ons
dat het belang
belang van
van wat
wat door
dat
alsnog niet algemeen
genoeg wordt
Wij zijn
zijn een jong volk
volk en
en
alsnog
algemeen genoeg
wordt erkend.
erkend. Wij
hebben
wellicht nog al
al te
te zeer
zeerhet
hetnaive
naivegeloof
geloofininhethet
geweld;
onder~
hebben wellicht
geweld
; ondero
schatten
de fijnere
fijnere middelen
middelen;; en weten
weten nog
nogniet,
niet,dat
datwat
watdoor
door
schatten te
te veel de
geweld verworven
verworven wordt,
wordt, nooit
nooit door
doorhet
hetgeweld
geweldalleen
alleenkan
kanworden
worden
geweld
behouden .....
behouden
...

Vervolgens maakt
maakt von Bethmann
Bethmann Hollweg,
Hollweg, die in
in dezen
dezen brief
brief zoo
zoo niet
niet
Vervolgens
toch als
als leider
leidervan
vanzijn
zijnvolk
volkspreekt,
spreekt,het
hetwoord
woordvan
van
als
dan toch
als regeerder
regeerder dan
hetzijne
zijne:
«Cestau
aumoment
moment qu'on
qu'onveut
veutredoubler
redoubler de
de force,
force,
Rostand tot het
Rostand
: «C'est
qu'il faut
faut redoubler
redoubler de
grace» ....
Enverder
verderzegt
zegthij
hij:
qu'il
de grace»
. . En
:
Zullen wij,
wij, gelijk
gelijk de Franschen,
Franschen, in
de toekomst
toekomst in
in grooten
grootenstijl
stijlculo
cul~
in de
tuur'politiek drijven,
mij voor,
voor, dat
dat naast
naast verdieping
verdieping en
en
tuuropolitiek
drijven, dan
dan komt
komt het mij
is. dat
dat ons
ons
versterkir.g onzer
onzer cultuur
cultuur en
encultuurobewustzijn
cultuur,bewustzijn nog
nog noodig
noodig is.
versterkirg
volk er
. . . De
Degees,
gees'
er toe
toe opgewekt
opgewekt worde
worde hierin
hierin zijn
zijnkracht
kracht tetezoeken
zoeken. ....
telijke leiders
het moderne
moderne Duitschland
Duitschland kunnen
kunnen het
hetmeest
meestde
deonto
ont,
telijke
leiders van het
wikkelde kringen
kringen onzer
onzer bevolking
bevolking voor
voordeze
dezeidee
ideewakker
wakker maken
maken en
en
wikkelde
alles wat
watgij
gijinindeze
dezeaansporend,
aansporend, en
enbezielend,
bezielend,verricht,
verricht, zal
zal ons
ons
voor alles
in de
detoekomst
toekomstuudankbaar
dankbaarzijn.
zijn.
Volk in

behoeftna
nabovenstaande
bovenstaandeaanhalingen
aanhalingenwel
welgeen
geenbetoog,
betoog,dat
datdedeveranto
verant,
Het behoeft
woordelijke leider
leider van de
de Duitsche
Duitsche staatkunde
staatkunde niet
niet verdiende
verdiende als
als een
eenmet
met
woordelijke
zijn sabel
sabel rinkelenden
rinkelenden reserve,generaal
reserve'generaal te
te worden
wordengehoond.
gehoond.Inderdaad
Inderdaadisisde
de
rijkskanselier erer in
geslaagd buitengewoon
buitengewoon snel
den vrede
vrede tusschen
tusschen de
de
rijkskanselier
in geslaagd
snel den
inden
denElzas
Elzasteteherstellen
herstellenen
enhet
hetgeo
ge,
militaire en burgerlijke
burgerlijke autoriteiten
autoriteiten in
militaire
totzijne
zijneware
wareproporties
proportiesterug
terugtetebrengen.
brengen.
ruchtmakend incident van
vanZabern
Zaberntot
ruchtmakend
Een korte
korte bijeenkomst
bijeenkomst van
den stadhouder
stadhouder graaf
graaf von
von Wedel
Wedelen
enden
den bevel,
bevel~
Een
van den
hebber generaal
generaal von
von Deimler
Deimlef was
wasdaartoe
daartoe voldoende.
voldoende. Maar
Maar zij
zij werd
werd dan
dan
hebber
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ook
ook gehouden
gehouden v66r
vóórden
denrijkskanselier
rijkskanselier en
eninintegenwoordigheid
tegenwoordigheid van
van den
den
Keizer,
zijnzijn
bestuurder
voorgeslagen
maatregelen
Keizer, die
die volkomen
volkomendededoor
door
bestuurder
voorgeslagen
maatregelen
goedkeurde. De luitenant,
luitenant, die
die zich
zicheen
eenpaar
paarbruske
bruskeuitdrukkingen
uitdrukkingenliet
lietontl
ontgoeclkeurde.
vallen werd
werd gestraft,
gestraft, enendede
gàrnizoenscommandant, die
die meende,
meende, dat
dateen
een
vallen
gArnizoenscommandant,
krachtig ingrijpen
ingrijpen op
opeigen
eigenverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheidreeds
reedsnoodzakelijk
noodzakelijkwas,
was,zal
zal
krachtig
Debrutale
brutaleschoenmaker,
schoenmaker, die
die een
een snede
snedeover
overden
den
wel worden
worden opgeofferd.
opgeofferd. De
wel
neus opliep,
opliep, heeft
heeftopgehouden
opgehouden een
eenmartelaar
martelaar te
te zijn.
zijn.DeDe
burgerlijke
neus
burgerlijke
autoriteiten te Zabern
Zabern hebben
hebben voldoening.
voldoening.Doch
Dochdedebevolking
bevolking
vanZabern,
Zabern,
autoriteiten
van
dat zijn
zijngarnizoen
garnizoen verliest,
verliest, vraagt
vraagt nu om
om de
desoldaten
soldatenterug
terugtetekrijgen.
krijgen.Zij
Zij
enNederlandsche
Nederlandschecourantiers
courantiersteteschande,
schande,
maakt alzoo Duitsche
Duitsche socialisten
socialisten en
maakt
in woord
woord en
enbeeld
beeldhebben
hebbenvoorgesteld,
voorgesteld,alsof
alsofdedeinwoners
inwonersvan
vanhet
het
het in
die het
kleine grensstadje
grensstadje zwaar leden onder Pruissisch
Pruissisch soldaten-geweld.
Rijks_
kleine
soldatenTeweld. 11 En de Rijks,
dag, die,
die, hangende
hangendede
deoplossing
oplossingder
derkwestie,
kwestie,een
eenvotum
votumvan
vanwantrouwen
wantrouwen
dag,
uitsprak?
uitsprak? Zij
Zij toonde
toonde zich
zich—- de
desocialistische
socialistischefractie
fractienatuurlijk
natuurlijkuitgenomen
uitgenomen
—
teteblameeren,
- volmaakt
volmaakt tevreden en
endeed,
deed,zonder
zonderzichzelf
zichzelf
blameeren,daarvan
daarvanblijken
blijken
door, twee
twee dagen
dagen nadat
nadat de
demotie
motievan
vanwantrouwen
wantrouwenwas
wasaangenomen,
aangenomen,van
van
door,
volle instemming
instemmingtetedoen
doenblijken
blijkenmet
methet
hetalgemeen
algemeenbeleid
beleidvan
vanvon
vonBethmann
Bethmann
volle
Hollweg.
de ondergrond
ondergrondvan
vanhet
hetZaberrpincident
Zabern-incidentniet
nietbezorgdheid
bezorgdheidwekte,
wekte,
Wanneer de
men er
er een
eenvermakelijk
vermakelijk komediestukje
komediestukje van
vankunnen
kunnenmaken.
maken.Thans
Thanskan
kan
zou men
men de
dewijsheid
wijsheidvan
vandedegetroffen
getroffenregeling
regelingerkennen
erkennen en
enhet
hetbeste
bestehopen
hopen;
men
;
zich toch
tochop
opnieuwe
nieuwewoelinkjes
woelinkjesvoorbereid
voorbereidhouden2.
houden 2.Zoo
Zoonoodig
noodigzullen
zullen
en zich
zij met
met ijzeren
ijzeren hand
hand worden
wordenonderdrukt.
onderdrukt.
zij
internationale situatie.
situatie.
De internationale
De verantwoordelijke
verantwoordelijke leiders
leiders van
van de
de buitenlandsche
buitenlandschestaatkunde
staatkundeder
dermogend,
mogend.
De
het Drievoudig
Drievoudig Verbond
Verbond hebben
hebbenzich
zichbijna
bijnagelijktijdig
gelijktijdig over
overde
de
heden van het
internationale
situatie in
in verband
verband met
metde
deBalkarperisis
Balkan-crisis uitgelaten.
uitgelaten. Als om
om
internationale situatie
strijd
zij getuigd,
getuigd, dat
dat de
deBond
Bondonder
onderde
despanning
spanning in
inhet
hetZuid.
Zuid=
strijd hebben
hebben zij
Oosten niet leed,
leed, doch
dochintegendeel
integendeelhecht
hechtgebleken
geblekenis,is,enenzoowel
zoowelaan
aanhunne
hunne
Oosten
bijzondere belangen,
belangen, als
alsaan
aanden
denalgemeen
algemeenEuropeeschen
Europeeschenvrede
vredebevorderlijk
bevorderlijk
bijzondere
DeOostenrijksche
Oostenrijksche minister
minister legde
legdeevenals
evenalszijn
zijnItaliaansche
Italiaanschecollega
collega
was.
was. De
geheel
bijzonderen nadruk
nadruk op de
devast
vastgerichte
gerichtesamenwerking
samenwerking tusschen
tusschen
geheel bijzonderen
hunne landen
Balkanaangelegenheden. Buiten
Buiten het
het Verbond
Verbond noemde
noemde
landen in den Balkanaangelegenheden.
Berchtold
daarentegen prees
gelukkig in
in
Berchtold geen
geen vrienden,
vrienden, Gioletti
Gioletti daarentegen
preeszijn
zijn land
land gelukkig
de
vriendschap, welke
ook van
vanFrankrijk
Frankrijk ondervindt.
ondervindt. De
De Duitsche
Duitsche
de vriendschap,
welke het
het ook
rijkskanselier
omvattende vriendschappelijke
vriendschappelijke
rijkskanselier gewaagde
gewaagde echter
echter van heel Europa omvattende
verbintenissen
relaties. Meer
Meer dan
dan een
een der
der anderen
anderen roemde
roemde hij
hij het
het nut
nut
verbintenissen en
en relaties.
van
oude Verbond.
zeide, dat
dat het
het in
in de
deBalkan,crisis
Balkan-crisis zoo
zoo sterk
sterk
van het
het oude
Verbond. Hij
Hij zeide,
was,
als misschien
misschien nog nooit
nooit tetevoren
voren;
legdedaarop
daarop zooveel
zooveelklem,
klem,
was, als
; enenlegde
kan
dat
hij niet schroomde
schroomde deze
deze aanzegging,
aanzegging, welke
welke als
als eene
eenewaarschuwing
waarschuwing kan
dat hij
klinken
adres der
der ententemogendheden,
ententemogendheden, te herhalen
herhalen en
endaaraan
daaraan
klinken aan
aan het
het adres
toe
te voegen
voegen:: dat
dat het
het Verbond
Verbond met
met Oostenrijk
Oostenrijk voor
voor de
de beide
beidelanden
landen eene
eene
toe te
moment van hoogste spanning in de
de Bosnische
Bosnische
levensbehoefte
levensbehoefte is. Gelijk op het moment
crisis
thans de
de rijks,
rijks.
crisis de
de Keizer
Keizer deed,
deed, met
met dichterlijk
dichterlijkwoord,
woord,zoo
zoo getuigde
getuigde thans
sobere taal,
taal, maar
maar met
met niet
nietminder
minder duidelijkheid,
duidelijkheid, dat
dat de
de
bestuurder,
bestuurder,in
in sobere
1.
verband met
de Pruissen,Hetze
het misschien
misschien niet
niet ondienstig
ondienstig even
even te
te
is het
Pruissena-letze is
In verband
met de
1. In
een
vaderszijde een
memoreeren, dat
moederszijde een Elzasser, van
van vaderszijde
van moederszijde
Forstner van
dat von Forstner
Badener is
de generaal
generaal von Deimling
Sakser 1
een Sakser!
Deimling een
is en de
gehad ;
2.
een kleine vechtpartij plaats gehad;
Deutsch.Oth, een
inderdaad weer,
weer, te Deutsch,Oth,
heeft inderdaad
Sedert heeft
2. Sedert
maakt.
terwijl
Straatsburg eene
welke kwaden
kwaden indruk
indruk maakt.
gebeurtenis plaats
plaats had,
had, welke
eene gebeurtenis
terwijl ook te Straatsburg
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Germaansche Landen gemeenschappelijk
gemeenschappelijk zullen
strijden tegen
een
zullen strijclen
tegen wie
wie van een
Germaansche
hunner de levensbelangen
levensbelangen aanrandt.
aanrandt. Uit
Uitdedewoorden
woordenvan
vanden
denrijkskanselier
rijkskanselier
hunner
sprak
welke uit
uitdie
diekracht
krachtdirect
direct
sprak krachtsbewustzijn.
krachtsbewustzijn. Maar
Maarvan
van een
een politiek, welke
spoor te
te ontdekken.
ontdekken. Het
Het Duitsche
Duitsche volk
volk isisvoor
voorde
de
voordeel zoekt,
voordeel
zoekt, is
is geen spoor
gereed, maar
maar brengt
brengt offers
offers aan
aan den
den vrede.
vrede.
oorlog gereed,
De handhaving
handhaving van
de rust
rust opopden
den
Balkan;
samenwerking aan
aan de
de
De
van de
Balkan
; samenwerking
versterking
verzwakte Turkije
Turkije;; handhaving
handhaving van
van den
den status
status quo
quo
versterkingvan
van het verzwakte
onder de groote mogendheden,
mogendheden, met
met betrekking
betrekking tot
onderlinge vev
ver~
onder
tot hunne
hunne onderlinge
houding in
in het
hetZuid,Oosten,
Zuid-Oosten,waardoor
waardoordedevrede
vredetusschen
tusschenhen
henverzekerd
verzekerd
houding
enkele woorden
woorden het
hetbegin
begineneneinde
eindevan
vanDuitsch,
Duitseh.
moet worden
worden —
- ziedaar
ziedaar in enkele
land's politiek
kanselier en
en bij
bij
land's
politiek program,
program,alsalsomlijst
omlijstininOe(rerede
redevan
van den
den kanselier
voorbaat reeds
in de
dedaad
daadwaargemaakt,
waargemaakt,
voorbaat
reeds in
woorden, waaraan
waaraan onmogelijk
onmogelijkgroote
grootebeteekenis
beteekeniskan
kanworden
wordenontzegd,
ontzegd,
Met woorden,
heeft von Bethmann
vertrouwen uitgesproken,
doel
heeft
Bethmann Hollweg
Hollweg vertrouwen
uitgesproken, dat
dat dit
dit hooge doel
zal worden
worden bereikt.
bereikt. Hij
Hijberiep
beriepzich
zichvoor
voorzijne
zijnegoede
goedeverwachting
verwachtingniet
nietslechts
slechts
de trouw
trouwen
krachtvan
vandede
bondgenooten,
maar
mede
vriend~
op de
en dedekracht
bondgenooten,
maar
mede
opop
dede
vriencl.:
schap
Rusland, waarop
wel zeer
zeer
schap met
met Rusland,
waarop Duitschland
Duitschland had
had gesteund;
gesteund ;en,
en, wel
tegemoetkomend,
opde
de«verblijdend
«verblijdendcorrecte»
correcte»houding
houding-van
·vanFrankrijk.
Frankrijk.
tegemoetkomend, ook op
tot
Meest
gewichtig was
was echter
echter wel,
hetgeen hij
over de
de betrekking
betrekking tot
Meest gewichtig
wel, hetgeen
hij over
Engeland zeide.
Hij sprak
sprak van
van een
een«heuchelijke
«heuchelijke verstandhouding»
verstandhouding» met
met dit
dit
Engeland
zeide. Hij
Rijk,
waardoor het
mogelijk was
was geworden
geworden onderhandelingen
onderhandelingen over
over de
de
Rijk, waardoor
het mogelijk
Duitsche belangen
belangen in
in Klein
KleinAzië
Aziëenenovereenstemming
overeenstemmingininkoloniaahpolitieke
koloniaal_politieke
Duitsche
en economische
economische kwesties,
kwesties, ook
met betrekking
betrekking tot
Afrika, bij
volle eerbie,
eerbie.
ook met
tot Afrika,
bij volle
voor
bereiden.
waagde
verdiging van
van dederechten
rechtenvan
vanderden,
derden,voor
diging
te te
bereiden.
HijHij
waagde
de de
vet.%
wachting
te spreken,
spreken, dat
datmogelijke
mogelijke tegenstellingen
tegenstellingen zouden
zouden worden
worden
wachting uit
uit te
en de
debetrekkingen
betrekkingen tusschen
tusschen de
de beide
beide Staten
Staten in
in de
dekalme
kalme banen
banen
opgelost en
opgelost
worden geleid,
geleid, welke
welke ze
zedreigden
dreigdenteteverlaten.
verlaten.Besluitend
Besluitendgebruikte
gebruikte
zouden worden
hij de
de gedenkwaardige
gedenkwaardige woorden:
woorden:
hij
het verleden
verledenvergeten
vergetenen
enarbeiden
arbeidenI*
I»
«Laat
«Laat ons
ons dus het
ligging in het
het hart
hart van
vanEuropa
Europa—- zoo
zooeindigde
eindigdehij
hijdan
danweer
weer
«Onze ligging
met klank
zalzalons
alle physieke
physieke en
en
met
klank van
van waakzaamheid
waakzaamheid- —
onssteeds
steeds nopen
nopen alle
moreele
spannen voor
voor het
het behoud
behoudvan
vanDuitschland's
Duitschland's
moreele krac.hten
krachteninin te
te spannen
als continentale
continentale mogendheid».
mogendheid».
positie als
Het isisniet
niettetemiskennen,
miskennen,dat
datdederede
rederust,
rust,een
eenzeker
zekeroptimisme
optimismeademt.
ademt.
Of het
het ten
ten volle
vollegemeend
gemeend isisenendegelijk
degelijkgegrond
gegrond?
?
Oppervlakkig
schijnt het
het feitelijk
feitelijkgebeuren
gebeurenveeleer
veeleeronheil
onheildan
dan
Oppervlakkig beschouwd schijnt
vrede te voorspellen.
voorspellen. —
- De
Deeene
eeneServische
Servischekwestie
kwestieisisnauwelijks
nauwelijksgeregeld
geregeldof
of
vrede
een nieuw
nieuwkomt
komtop,
op,waarbij
waarbijdederegeering
regeeringteteBelgrado
Belgradosteeds
steedsop
opRusland
Rusland
weer een
dentijd
tijdvan
vanacht
achtdagen
dagenongeveer,
ongeveer,nadat
nadatdederijkskanselier
rijkskanselier
steunt.
Binnen den
steunt. Binnen
geruststellend oordeeld
had, isistweemaal
tweemaalfeitelijk
feitelijkeen
eenultimatum
ultimatumgesteld.
gesteld.
geruststellend
oordeeld had,
Eerst
door Oostenrijk
Oostenrijk aan
aanServië,
Servië,hetwelk
hetwelkhet
hetspoorwegtractaat
spoorwegtractaatvan
van1883,
1883,
Eerst door
voor wat
wat het
hetopop
Turkijëveroverd
veroverdgebied
gebiedbetreft,
betreft,schond
schond;
envervolgens
vervolgens
Turkijë
; en
door de
de regeeringen
regeeringen van
vanRome
RomeenenWeenen
Weenen
gemeenschappelijkaan
aanGrieken.
Griekengemeenschappelijk
land:: de
de ontruiming
ontruimingeischende
eischendevan
vanAlbaneesch
Albaneeschgebied
gebied—- sedert
sedertop
opEngeland's
Engeland's
land
in zooverre
zooverre gewijzigd,
gewijzigd,dat
datdede
ontruimingstermijnmet
met14
14dagen
dagen
voorstel in
voorstel
ontruimingstermijn
bedenkingen door
door St.
St. Petersburg
Petersburg en
en Parijs
Parijsingebracht
ingebracht
werd verlengd.
werd
verlengd. De bedenkingen
denDuitschen
Duitschengeneraal
generaal.Liman
von Sanders,
Sanders, als
als
tegen de
de benoeming
benoemingvan
vanden
tegen
.Liman von
bevelhebber van
van het
heteerste
eersteTurksche
Turkschelegercorps,
legercorps,dragen
dragenniet
niethet
hetkarakter
karakter
bevelhebber
rede Bethmann-Hollweg
van die
die vriendschappelijkheid,
vriendschappelijkheid, waarvan
waarvan in
in de rede
Bethmannollollweg zoo
kunnen nauwelijks
nauwelijks nog
nog met
met correctheiclworden
is;; zij
vertrouwend melding
melding is
zij kunnen
correctheidworden
I.
5
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overeengebracht.
Het Russische
overeengebracht. Het
Russische denkbeeld
denkbeeld —
- dat
dat ter
terwaarborging
waarborging tegen
tegen
eene te
te sterke
sterke machtspositie,
machtspositie, welke
welke Duitschland
Duitschland in
inTurkije
Turkijezou
zouverkrijgen,
verkrijgen,
indien een generaal
generaal van die
die nationaliteit
nationaliteit het
hetbevel
bevelkreeg
kreegover
overdedeforten
fortenaan
aan
Dardenellen —
- Turkije
Turkije zich
zichthans
thansverbinden
verbindenzal
zalbestaande
bestaandeversterkingen
versterkingen
de Dardenellen
te herbouwen,
herbouwen, noch
nochnieuwe
nieuweaan
aanteteleggen,
leggen,bedreigt
bedreigtdedelevensbelangen
levensbelangen
niet te
van
alle Staten,
Staten, die
diebij
bijeen
eensterk
sterkTurkije
Turkije belang
belang hebben.
hebben. De
Dekwestie
kwestievan
van
van alle
nudoor
doorGriekenland
Griekenlandgeoccupeerd,
geoccupeerd,isiseene
eeneernstige,
ernstige,
de Aegeische
Aegeïsche eilanden
eilandennu
waarover nog
begin van
vanovereenstemming
overeenstemmingbestaat.
bestaat.Frankrijk
Frankrijkheeft
heeft
waarover
nog geenszins begin
bijna heel
heelSyrië
Syriëalsals
economischeinvloedssfeer
invloedssfeerbeslag
beslag gelegd,
gelegd,
bereids op bijna
bereids
economische
ruil voor
voor de
de5050miljoen
miljoenfrancs
francsleening,
leening,van
vanTurkije
Turkijeafgedrongen
afgedrongen
onder,
onder, in ruil
concessies -—welke
door alle
alle andere
andere mogendheden
mogendhedenzullen
zullenworden
worden
weIke echter
echter niet door
zij zijn
zijn gecompenseerd.
gecompenseerd. Rusland
Rusland zette
zette reeds
reeds de
de grens
grens van
van
erkend,
tenzij zij
erkend, tenzij
enmaakt
maaktaanspraak
aanspraak op
op spoorwegconcessies
spoorwegconcessies in
inAnatolië
Anatolië;
Noord.Perzië uit,
uit, en
Noord,Perzië
;
ookeen
eeninvloedssfeer
invloedssfeer in
inKlein
Klein
Oostenrijk
zijn voornemen
voornemen aan
aan ook
Oostenrijk kondigde
kondigde zijn
Azië te verwerven.
verwerven. Italië
eveneens en
daarbij de
de tijdelijk
tijdelijk geoceu,
geoceu.
Azië
Italië wil
wil dit
dit eveneens
en daarbij
wenschen welke
welke
peerde Turksche
Turksche eilanden
- altemaal
altemaal daden
peerde
eilanden behouden —
daden en wenschen
in harmonie
harmoniezijn
zijnmet
methet
hetalgemeen
algemeenbeleden
beledenprincipe
principevan
vande
dehandhaving
handhaving
niet in
de integriteit
integriteit van
van Turkije
Turkije ....
Allerwege ligt
ligtbrandstof
brandstofopgestapeld.
opgestapeld. En
En
van de
. . Allerwege
komtdedegrensregeling
grensregelingvan
vanNoord,Albanië
N oord.Albaniëaan
aande
de
straks,
als het
hetvoorjaar
voorjaaris,is,komt
straks, als
tothet
het
jaargetijde,wanneer
wanneersoldaten
soldatenuit
uit
orde.
Deze kwestie
kwestie werd
werduitgesteld
uitgesteldtot
orde. Deze
jaargetijde,
den winterslaap,
winterslaap, die
die de
de natuur
natuur hun
hun oplegt,
oplegt, zullen
zullen zijn
zijn ontwaakt
ontwaakt ....
De tegen,
tegen.
. . De
om
den
Balkanisiszoo
zooalgemeen,
algemeen,enendie
diebelangen
belangen
stelling van
van belangen
belangen ininenenom
den
Balkan
zijn
zulken aard,
aard, dat
dat een
eengroote
grooteoorlog
oorloghaast
haastonvermijdelijk
onvermijdelijkschijnt.
schijnt.
zijn van zulken
Wat
beteekenen, naast
naast eene
eene veelheid
veelheid van
vandreigende
dreigendefeiten,
feiten,de
degerust,
gerust.
Wat beteekenen,
stellende woorden
woorden van
vaneen
eenman
man—
- zoo
zooisismen
mengeneigd
geneigdtetevragen
vragen—- zelfs
zelfs
stellende
al
is die
dieman
mandedekanselier
kanseliervan
vanhethet
DuitscheRijk
Rijkenendedeleider
leidervan
vanhet
het
al is
Duitsche
Verbond?
Drievoudig Verbond
?
En toch —
- misschien
misschien is er
er reden
reden tot
tot vertrouwen.
vertrouwen.
En
Mogelijk
de samenwerking
samenwerking tusschen
tusschen Engeland
Engeland en
en Duitschland
Duitschlandover
over
Mogelijk leidt de
spoorweg en
en diamantregie
diamantregie aangelegenheden
aangelegenhedeneene
eeneverstandhouding
verstandhoudingbetreffende
betreffende
de
groote politiek
politiek in.
in.
de groote
- geven we
we gaarne
gaarne het
het woord
woordaan
aaniemand,
iemand,
Zelf
in deze
deze niet optimist
optimist —
Zelf in
die dAt
dàt wel
wel is,
is, aan
aanDr.
Dr.Freiherr
Freiherr von
von Mackay,
indedeccOsterreichische
«Osterreichische
die
Mackay, die in
December een
een belangrijke
belangrijke beschouwing
beschouwing over de
de inter,
inter.
Rundschau»
Rundschau» van
van 13 December
nationale
geleverd heeft.
heeft.
nationale situatie geleverd
Von Mackay
Mackay hangt
hangt dezelfde
dezelfde politieke
politieke leer
leeraan,
aan,als
alswelke
welkeschrijver
schrijverdezes
dezes
in meerdere
meerdere «Tijdspiegel»,artikelen
«Tijdspiegel».artikelen voorgedragen
voorgedragen en, naar
naar hij
hij meent,
meent, met
met
enargumenten
argumenten gesteund
gesteund heeft.
heeft. Hij
Hij ziet
zietininEngeland
Engeland
overvloed
van feiten
feiten en
overvloed van
Europa, die in
in den
den aanvang
aanvang der
der eeuw
eeuween
een
den
grooten St6rnfried
Störnfried in West Europa,
den grooten
in
reeks ententes
ententes sloot,
sloot, met
methet
hetdirecte
directeoogmerk
oogmerkdedekracht
krachtvan
vanRusland
Rusland in
reeks
Azië te
te breken
breken en
envervolgens
vervolgens Duitschland
Duitschland teteisoleeren,
isoleeren,het
hetals
alszeerno,
zeemo.
Azië
of tetevernietigen,
vernietigen,opdat
opdatEngeland,
Engeland,gesteund
gesteund
gendheid te
te onderdrukken
onderdrukken of
gendheid
door de
de Dominions
Dominions enenKolonien,
Kolonien,inin
verbondmet
metdedeVereenigde
VereenigdeStaten
Staten
door
verbond
van Noord
NoordAmerika,
Amerika,een
eenwereldheerschappij
wereldheerschappij zou
zoukunnen
kunnenvestigen,
vestigen.althans
althans
inEuropa.
Europa. —
- Von
VonMackay
Mackay meent,
meent, dat
dat de
de koene
koenegedachte
gedachte
zijn
hegemonie in
zijn hegemonie
ingroote
grootemate
mateverwerkelijkt
verwerkelijktkan
kanworden
worden—- en
enzulks
zulksin
inEngeland
Engeland
onmogelijk in
onmogeNk
thans wordt
wordt erkend
erkend —
- omdat
omdat in
in het
hetBritsche
Britsche Rijk
Rijk het
het Oostersch
Oostersch element
element
thans
Canada, Australie
Australie en
ende
deVereenigde
VereenigdeStaten
Statendaarentegen
daarentegenvan
van samen,
samen.
sterk
sterk is, Canada,
afgescheidendaarvan
daarvan tegen,
tegen.
vloeiing met
met kleurlingen
kleurlingen niet
niet willen
willenweten
wetenenenafgescheiden
stelde
belangen hebben.
hebben. Deze
Deze beschouwing
beschouwing isis o.o.i. i.zeer
zeer
aanvechtbaar.
stelde belangen
aanvechtbaar.
Maar
stemmen de denkbeelden
denkbeelden inindedeOostenrijksche
Oostenrijkscherevue
revue
Maar weer
weer volkomen
volkomen stemmen
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voorgedragen overeen
decaijdspiegelz
«Tijdspiegel» een
eenplaats
plaats
voorgedragen
overeenmet
metdie,
die, welke
welke in de
mochten
waar er
er nadruk
nadruk op
op wordt
wordtgelegd,
gelegd, dat
datde
deentente
entente met
met
mochten vinden,
vinden, waar
vonMackay
Mackay
Rusland onnatuurlijk is
is en
enniet
nietlang
langstand
standkan
kan houden.
houden.De
Deheer
heervon
Rusland
groote doel
doel der
derententes
ententes geenszins
geenszinsisisbereikt,
bereikt,
belicht clan
dali scherp,
dat het groote
belicht
scherp, dat
doch integendeel
integendeel Duitschland
Duitschland meer
meer dan
danv6ér
vóórtien
tienjaar
jaarop
opbondgenootschap
bondgenootschap
doch
rekenen
kan en
enter
terzee
zeeniet
nietverzwakt
verzwaktmaar
maarkolossaal
kolossaalversterkt
versterktwerd
werd;; ter,
terrekenen kan
wijl
Engeland inmiddels
inmiddels voor
voor hare
hare vriendschapsbanden
vriendschapsbanden een
een enormen
enormenprijs
prijs
wijl Engeland
Italië, dat
datmen
men
heeft betaald.
betaald. Frankrijk
Frankrijk en
heeft
en Spanje
Spanje toch
toch kregen
kregen Marokko.
Marokko. Italië,
vergeefs zocht
zocht van
van Duitschland
DuitschlandenenOostenrijk
Oostenrijktetevervreemden,
vervreemden, verwierf
verwierf
vergeefs
Tripoli.
BuitenTripoli. Rusland,
Rusland, de groote
groote mededinger,
mededinger, heeft vasten
vasten voet
voet gezet
gezetininBuiten,
Perzië en
en Afghanistan
Afghanistan;; de
de czar
czar staat
staat als
als voor
voorde
depoorten
poorten
Mongolië, Noord Perzië
Mongolië,
beschikt over
over prachtige
prachtige lijnen
lijnen om
om snel
snelen
enveilig
veilig
van Britsch
Britsch Indië
van
Indië en beschikt
groote troepenmassa's
troepenmassa's daarbinnen
voeren —
- als
als wanneet
wanneer geen
geen vloot,
vloot,
groote
daarbinnentete voeren
ze er
er weer
weer
hoe sterk
sterk ook,
ook, iets
ietsnoemenswaard
noemenswaard zou
zou vermogen
vermogen te doen
doen om
om ze
het van
van
buiten
drijven. Daarbij
wapens, die
die het
buiten te
te drijven.
Daarbijkomt
komtdat
datJapan,
Japan,met
metde
de wapens,
Engeland
ernstig schaadde,
schaadde, doch
doch nu,
nu, wel
wel toegerust,
toegerust,
Engeland verkreeg,
verkreeg, Rusland
Rusland niet
niet ernstig
het czarenrijk
czarenrijk verbonden,
verbonden, eene
eenecombinitatie
combinitatievormt,
vormt,waartegen
waartegen Enge,
Engemet het
met
Oost Azië
Azië niet
nietwel
welisisopgewasschen.
opgewasschen.
land in Oost
land
het
Al had
had Engeland
Engelanddedegrootere
grootereovermacht
overmachtter
ter zee
zeegewonnen,
gewonnen, welke
welke het
der entente;politiek
entente_politiek was,
was, dan
dan zou
zou zijn
zijnwereldpositie
wereld positie toch
tochernstig
ernstig zijn
zijn
doel der
niet het
hetgeval
gevalis,is,doch
dochintegendeel,
integendeel,naast
naasteen
eenmachtig
machtig
verzwakt;
verzwakt ;nu
nu dit
dit niet
ookbeteekenisvolle
beteekenisvolleOostenrjksche
Oostenrijkscheen
enItaliaansche
Italiaansche
geworden
Duitsche vloot
vlootook
geworden Duitsche
(waardoor Engeland's
Engeland's positie
in
maritieme_strijdmachten inin opkomst
maritieme;strijdmachten
opkomst zijn (waardoor
positie in
de Middellandsche
Middellandsche Zee
Zee bedreigd
bedreigd wordt),
wordt), ontstond
ontstondvoor
voordede
Britscheregeer;
regeer_
Britsche
hun politiek
politiek
ders
- aldus
aldus de
deOostenrijksche
Oostenrijksclie schrijver
schrijver —
- een
een noodzaak
noodzaak hun
ders —
herzien. Zijne
Zijne beschouwing
beschouwing komt
komthierop
hieropneer,
neer,dat
datEngeland
Engelanddoor
doorde
deom,
omte herzien.
standigheden
vriendschap te zoeken
zoeken van
van de
deMiddel,
Middel.
standigheden gedwongen
gedwongen wordt
wordt de
de vriendschap
van Duitschland.
Duitschland. Naar
Naar zijne
zijne opvatting
opvattingisishun
hunaller
aller
landsche Zee
Staten en van
landsche
Zee Staten
gemeenschappelijke
noodig, om
omaan
aanden
dengevaarlijken
gevaarlijkenRussischen
Russischen
gemeenschappelijke inspanning noodig,
in het
hetOosten
Oostenals
alsininhet
hetWesten
WestenenenZuiden
Zuidenopen;
open_
druk, welke
druk,
welke zich
zich zoowel in
ontgaan;; en begint
begint in
inEngeland
Engelandhet
hetdenkbeeld
denkbeeldreeds
reedsteteoverheer,
overheerbaart,
baart, te
te ontgaan
nu tien
tien
schen:
zijn bedreiging
bedreiging van
van Duitschland,
Duitschland, waaraan
waaraan heel
heel Europa
Europa nu
schen : dat zijn
jaar van onrust
onrust dankt,
dankt, eene
eenegrove
grovedwaling
dwalingisisgeweest,
geweest,waaronder
waaronderniemand
niemand
jaar
meer
Engeland zelf
zelf geleden
geledenheeft
heeft. ....
meer dan
dan Engeland
...
Het is
is een
eenonmiskenbaar
onmiskenbaar gewichtig
gewichtig feit,
feit, dat
datde
deBritsche
Britschediplomatie
diplomatiein
inde
de
laatste tien jaar
jaar enorme
enorme offers
offersmoest
moestbrengen
brengenaan
aan de
de entente,genooten,
entente-genooten, maar
maar
laatste
geen stap
stap nader
nader isisgekomen
gekomentottot
aanvangsdoel: :dedeverzwakking
verzwakkingvan
van
geen
hethet
aanvangsdoel
hetoverigens
overigens
Rusland en
Duitschland, zijn
zijn groote
groote mededingers,
mededingers, al
al heeft
heeft het
Rusland
en Duitschland,
laatstgenoemd Rijk
hier en
endaar
daaruit
uiteen
eenmarkt
marktgedrongen
gedrongenen
en
laatstgenoemd
Rijk eenigszins
eenigszins hier
verplicht
drukkende oorlogstoerusting.
oorlogstoerusting. Men
Men kan
kan echter
echter geen
geen groote
groote
verplicht tot drukkende
resultaten bereiken
dag, en
en zonder
zonder offers
offers te
te brengen
brengen en
en risico's
risico's te
te
resultaten
bereiken in
in één dag,
aanvaarden. Alsnog kan
kan men
menonzes
onzesinziens
inziensniet
nietspreken
sprekenvan
vaneene
eenemislukking
mislukking
aanvaarden.
der
Edwardsche politiek,
dreigde die
die voortdurend.
voortdurend.
der Edwardsche
politiek, al
al dreigde
Zou
Engeland er
er ininslagen
slagente te
elfderure
ureeen
eenEuropeeschen
Europeeschen oorlog
oorlog uit
uit
Zou Engeland
elfder
te
lokken, dan
dan ware
ware mogelijk
mogelijk zeer
zeer veel
veel te
te bereiken.
bereiken. Als
Alsgevolg
gevolgvan
van
te lokken,
een
grooten oorlog
oorlogtoch
tochzouden
zoudendedecontinentale
continentalemogendheden,
mogendheden, overwin;
overwin_
een grooten
overwonnenen, verzwakt,
verzwakt, doch
dochEngeland's
Engeland'srelatieve
relatievemachtspositie
machtspositie
naars
naars en overwonnenen,
onder
omstandigheden buitengewoon
versterkt zijn.
Dan kon
kon een
een goede
goede
onder omstandigheden
buitengewoon versterkt
zijn. Dan
kans
om het
het door
door Rusland
Rusland behaalde
behaalde avans
avans te
te herwinnen.
herwinnen.
kans geboren
geboren worden
worden om
Er isis echter
Engeland het spel,
spel, dat
datsteeds
steedsmeer
meervordert
vordert
Er
echterreden
redentetehopen,
hopen, dat
dat Engeland
voortdurend meerdere
meerdere kwade
kwade kansen
kansen biedt,
biedt, opgeeft
opgeeft;; de
de nederlaag
nederlaag aan,
aanen voortdurend
het dan
dangoeddeels
goeddeelsaan
aandedebezadigheid
bezadigheidder
derDuitsche
Duitschestaatkunde
staatkunde
vaardt, welke het
vaardt,
iOU kunnen
kunnen danken.
danken.
zou
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Dolorosa. - Apeldoorn,
DiXon S.
Apeldoorn, C.
C. M.
M. B. Dixon
Via Dolorosa.
6, Co.
Herman Middendorp, Via
—

is opmerkelijk
opmerkelijk hoe
hoe deze
deze tijd
tijdzich
zichvoorbereidt
voorbereidttot
totdedeontvangenis
ontvangenisder
der
Het is
eenebekroning
bekroningvan
van
RabindranathTagore
Tagore isismet
met
zuivere mystiek,
mystiek, en
en inineene
zuivere
Rabindranath
eenige goede
goede wil
wileen
eenEuropeesche
Europeescheonderscheiding
onderscheidingaan
aaneen
eenmystische
mystische levens,
levens~
beschouwing uit het
het Oosten
Oosten tetezien.
zien.(Of
(Ofwij
wijinineigen
eigenwerelddeel
werelddeelniet
nieteenen
eenen
beschouwing
gelijkwaardigen
is een
eentweede.)
tweede.)
gelijkwaardigenmysticus
mysticuszouden
zoudenhebben
hebben kunnen
kunnen vinden is
op zijne
zijne wijze
wijze ook
ookbereid,
bereid, en
enzijn
zijn«Via
«Via Dolo.
Dolo.
De dichter
dichter Middendorp
Middendorp is
is op
passie~bloe~
rosa» getuigt van
van eene
eenegeestelijke
geestelijkebewogenheid,
bewogenheid,waaraan
waaraanblanke
blankepassie,bloe.;
rosa»
men ontstijgen.
ontstijgen. In een
een zuiveren
zuiveren drieslag
drieslag wil
wilhij
hijhet
hetmysterie
mysterie van
van het
hetleven
leven
men
onbe~
zien, als
als de
deaanbiddende
aanbiddendePater
PaterSeraphicus.
Seraphicus. Deze
Deze jonge,
jonge, haast
haast nog
nog onbe,
zien,
kende
kende dichter,
dichter, bekent
bekent hier de
de wording
wording van
van zijn
zijn zeker
zeker levensinzicht
levensinzicht in
in die
die
subtiele woordkunst,
welke het
subtiele
woordkunst, welke
het zelfbestendigend
zelfbestendigend voordeel
voordeel van
van dezen
dezen
is. Aan
A<Clnde
dealmeer
almeerzich
zichverlenigende
verlenigendeverwoording
verwoordingder
derbegrip,
begrip~
modernen tijd is.
modernen
heeft Middendorp
Middendorp zijn
zijn gulden
gulden deel
deel::
pen heeft
Zwevend, met luchtige
luchtige schreden
schreden getreden
getreden,,
naadren de woorden
woorden zijn
zijn wonder
wondergebied
gebied;
naadren
;
goud.licht
blinkende leden omgleden
omgleden
goudolicht hun
hun blinkende
zij heen met
met den
den galm
galm van
van zijn
zijnLied.
Lied.
wieken
wieken zij
totGod,
God,een
eenevolutie
evolutie
Zijn
Lied is
het lied
liedvan
vandedeeeuwige
eeuwigeevolutie
evolutietot
Zijn Lied
is het
gaande
stervens tot al
al meer
meer vergoddelijkend
vergoddelijkend leven,
leven, indachtig
indachtig de
de
gaande door
door veel stervens
treffend bevestigd
bevestigd in
in de
de tot
totmotto
motto gekozen
wijsheid, door
Goethe zoo
zoo treffend
wijsheid,
door Goethe
regelen:
regelen :
Das Ew'ge
Ew'ge regt
regt sich
sich fort
fortininallen
allen;
;
Denn
muss in
in Nichts
Nichtszerfallen,
zerfallen,
Denn alles muss
es im
imSein
Seinbeharren
beharrenwill.
will.
Wenn
Wenn es
Er is
is een
eenstadig
stadigstuwen
stuwenin in
dezen
mysterie'zang,
eensteeds
steedshooger.bp
hooger.op
Er
dezen
mysteriezang
, een
zingen van
onreikbare
datdat
metmet
onverzadigbaren
zingen
van het
hetzelf
zelfnaar
naarhethet
onreikbareane,
Eène,
onverzadigbaren
vervult, wijl
wijl —
- naar
naar een
een schoon
schoonmystiek
mystiekbeeld
beeld—- de
degeschapen
geschapen vaas
vaas
honger vervult,
het Ongeschapene
Ongeschapene nimmer
nimmer zal
zal omvatten.
omvatten.
Zóó,
in hoog,immense
hoog.immense kathedraal,
kathedraal,
als in
Z66, als
in 't wijde zwijgen
zwijgen sterft,
sterft,
waar
gerucht in
waar elk gerucht
roerlooze
bidden, en
en gedwaal
gedwaal
roerlooze bogen bidden,
van blauwen
blauwen schemer
schemer om de
de zuilen
zuilenzwerft,
zwerft, —
siddert, nooitogebluscht,
nooit~gebluscht,
hoog boven
boven 't outer siddert,
het roodend,zwakke
roodend.zwakke lampje
lampje sprankelend
sprankelend
geschijn
de alvdoor
al-door ongebroken
ongebroken rust
rust
geschijn in de
en vrede,
vrede, uit
uit vrome
vrome lijnen
lijnenschemerend,
schemerend, —
-

LITERAIRE
LITERAIRE KRONIEK.

69

zoo straalt
straalt mijn
mijn Liefde
Liefde in hooger
hooger Liefde
Liefde sfeer
sfeer
uit;
haar
niet teteblusschen,
blusschen,star%licht
star.licht schijnsel
schijnsel uit
haar niet
;
op gouden
gouden lied
lied een
eengouder
goudertegenkeer,
tegenkeer,
een
bloem van
van trouw;
trouw; een
eentoegewijde
toegewijde bruid.
bruid.
een bloem
in tijdlooze
tijdlooze eeuwigheid
eeuwigheid
,d'
Alliefde, die
die in
,d' Alliefde,
der
en heilig
heilig evenwicht
evenwicht
der sferen
sferen hoog en
bevestigt, die
wankie zielen
zielen leidt
leidt
bevestigt,
die de wankle
menschelijk Licht,
Licht,
de banen
banen langs
langs naar
naar 't meer
meer dan menschelijk
die, spijt
spijt der
der duistre
duistre krachten
krachten schandaleus
schandaleus
goede keert,
keert, —
zwarte kwaad
kwaad ten goede
bedrijf, al 't zwarte
die Liefde
Liefde heeft
heeftzich
zichhoog%mysterieus
hoog,mysterieus
in mijne
mijne Liefde
Liefde schoonst
schoonstgeïncarneerd.
geïncarneerd.
Wat zal de
de kritische
kritischebezinning
bezinninghierover,
hierover,hieromheen
hieromheenschrijven
schrijvenanders
anders dan
dan
Wat
dat
goed is
is en
en innig
innigen
enzuiver
zuiver?
Dezedichter
dichter isiseen
een(wellicht
(wellicht in
inzich,
zichdat het goed
? Deze
zelf nog
nogonbewuste)
onbewuste)discipel
discipelvan
vanMeester
MeesterRuusbroec,
Ruusbroec,die
dieal al
zingend
zich.
zingend
zich%
In rede,
rede.
«beeld tot God»
God» nader
nader brengt
brengt aan
God». In
zelf van «beeld
aan zijn
zijn «beeld
«beeld in
in God».
het ééne
ééneSubject
Subjectopheft.
opheft.
lijke
termen gezegd
gezegd: : zijn
lijke termen
zijn objectief
objectief leven
leven tot het
Welk een
een schoone
schoonegang
gangvan
vandede«Landen
«Landendes
desLichts»
Lichts» door
doorde
de»valleien
»valleien
Welk
des
Doods»tot
totdede
«Verrijzenis».Dat
Datgaat
gaatnaar
naarkosmische
kosmischeervaring,
ervaring, aller,
aller.
des Doods»
«Verrijzenis».
datzij
zijde
dezuivere
zuivereRede
Redebeheerscht
beheerscht
katholiekste mystiek
mystiek toe,
toe,waarvan
waarvangezegd
gezegdisisdat
transfigureert. De
De«Doodsvalleiz%gezangen
«Doodsvallei».gezangen zijn
zijn een
een zuivere
zuivere bevestiging
bevestiging
en transfigureert.
van de
de geestelijke
geestelijke ervaring
ervaring der
der bloedzweeting,
bloedzweeting, door
door alle
alle eeuwen
eeuwen heen
heen inin
van
kruissmarten geleden
Eli Sabachthani!
Sabachthani! in
inanderen
anderentrant.
trant.
kruissmarten
geleden -— het
het Eli Eli
Want
meer dan
dan dit
dit doods,droef
doods.droefZelf,
Zelf,
'Wantik
ik heb
heb niets meer
geboren
ellende, om
om glorieloos
glorieloos
geboren tot ellende,
den
te kussen,
kussen, onder
onder 't laag
den Dood te
laag gewelf
der wereld%zonden
wereld.zonden ; ;- —ach,
broos,
ach,dit
dit arm
arm en broos,
lang
ééns zoo verheerlijkt
verheerlijkt menschbestaan,
menschbestaan, ....
.. . . hoe lang
moet
nog dragen,
dragen, wat
wat gelaten
gelaten droeg
droeg
moet ik nog
mijn zang
zang?
mijn
met niets
niets dan
dan 't ruischen van mijn
mijn ziel,
ziel, met
?
Laat
is genoeg
genoeg .....
Laat mij
mij nu
nu sterven
sterven Heer,
Heer, het is
. ..
Maar
de moe%gepijnde
moe,gepijnde zwerver smeekt
smeekt
Maar waar de
zijn
matten wrok
do oven, en
en het
het wrang
wrang
zijn maften
wrok te
te dooven,
gepeinzen
zijner ziel,
ziel, dat
dat alodoor
al.door leekt
leekt
gepeinzen zijner
uit diemesIagen
diep.geslagen wonden,
wonden, —
- in
in zijn
zijn zang
zang
als
bittre droppen
droppen in
in albasten
albasten vaas
vaas
als bittre
gevat
- voor
altijd in de
de groote
groote rust
rust
gevat —
voor altijd
des
te vagen,
vagen, wijst
wijst de
de Vader
Vader 't dwaas,
des Doods te
want
menschelijk vermeten
vermeten af; —
- Hem lust
lust
want menscheNk
volstandige vervulling
plicht
volstandige
vervulling van
van den plicht
der kinderen
kinderen;; 't volbrengen
tocht
volbrengen van
van den tocht
door de
de vallei
valleider
derSmart
Smart;; —
- zal
zal eenmaal
eenmaal 't Licht
rijzen
gestàeg het
hetEeuwge
Eeuwge zocht
zocht?
rijzen voor
voor wie gestieg
? .....
...
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Heer, het is
is genoeg.
genoeg.
Laat
Laat mij
mij nu
nu sterven
sterven Heer,
Zie,
ik ben
benals
alseen
eenstuk%geslagen
stuk.geslagen wrak,
wrak,
Zie, ik
op gramme
gramme golven
golven;; vroeg
vroeg
dat
drijft op
dat hulploos drijft
ik
te sterven,
sterven, eer
eer uw
uw noodlot
noodlot brak
brak
ik ooit te
mijn
blijde wenschen
wenschen en mijn
mijn hoogen
hoogentrots,
trots,
mijn blijde
Laag
nacht, en
en 't ongesproken Leed
Laag zinkt
zinkt de
de nacht,
van
heel een
een wereld
wereld drukt
drukt als
als looden
looden last
last
van heel
op mijne
mijne ziel,
ziel,een
eengramme
grammezee
zeevan
van
wreed.
wreed%
wondende
woorden, die
die nog
nogalodoor
al.door wast.
wast.
wondende woorden,
Al de
de Geleiders,
Geleiders, die
die mij
mij eenmaal
eenmaal trouw
trouw
beloofden,
toen de
dedag
dagverglee
vergleê;
beloofden, vloden toen
;
zij
sluimeren, en mij,
mij, gebukt
gebukt in
in rouw,
rouw,
zij sluimeren,
de Smarten
Smarten van
van Gethsémané
Gethsémané .....
beiden de
. ..

En
de «Herrijzenis»
«Herrijzenis» is
is het
hetlied
liedvan
van
den
PaterSeraphicus,
Seraphicus, de
deChorus
Chorus
En de
den
Pater
Mysticus, waarvan
dteeren de
de hand
hand niet
niet moede
moede wierd
wierd zoo
zoo ruimte
ruimte het
het
Mysticus,
waarvan te
te citeeren
zij nog
nog dit
dit::
gedoogde. Genoeg
Genoeg zij
gedoogde.
Dwaalt geen verborgen
verborgen vreugde
vreugde in
in 't droefste
lied?
Dwaalt
droefste lied
?—
toovermacht van weenende
ween ende violen
violen!!
o toovermacht
Maar wie
hoog en
enheerlijk
heerlijkwil
wilverstaan
verstaan,,
Maar
wie dit hoog
moet zonder
zonder rust
rust zijn
zijn sombren
sombren plicht
plichtvolbrengen
volbrengen;
;
smarten bloedogedorend
bloed.gedorend pad
pad
der felste smarten
volstandig volgen,
volgen, - moet zijn
zijn schoonsten
schoonsten schat,
schat,
zijn liefsten droom
droom als
als smetloos
smetloos offer
offer plengen,
plengen,
zijn
en arm
arm en eenzaam
eenzaam tot
tot den
den Vader
Vader gaan.
gaan.
en
—

Hetis is
meerdan
dandat
dat:
oordeel.
Men mag
mag dit
dit alalgeen
geenkritiek
kritieknoemen.
noemen. Het
Men
meer
: oordeel.
door het
het oerodeel
oer.deel isis ontroerd.
ontroerd. De
Dekritiek
kritiekzal
zalMiddendorp
Middendorpzelf
zelf
Oordeel
Oordeel dat door
beter dan eenig
eenig ander
ander geven
gevenkunnen
kunnen:: ininwat
wathij
hijhierna
hiernascheppen
scheppenzal,
zal,zich,.
zich.
beter
ter verdere
verdere verdieping
verdieping en
enovertreffing.
overtreffing.
zelf ter
Zoo schreef
schreef ikikmijn
mijndankbaarheid
dankbaarheidneer
neerdaarover
daarover dat
dat deze
deze dichter
dichter zulk
zulk
een rijke
rijke bevestiging
bevestiging schonk
schonk en
en ik
ikhaar
haar mocht
mochtherkennen.
herkennen.
A.
ZELLING.
A. ZELLING.

o
Henriette Roland
Roland Holst—Van
Holst-Van der
der Schalk.
Schalk. Sonnetten
Sonnettenenen
verzen
in terzinen
geschre,
Henriette
verzen
in terzinen
geschre%
ven.
Tweededruk.
druk. —- Rotterdam
Rotterdam,, MC1VIXIII.
MCMXIII. W.
W. L.
1. en
enJ.J.Brusse.
Brusse.
ven. Tweede

Een verheugend
verheugend nieuws
nieuws in
indedeletterkundige
letterkundigewereld,
wereld, deze
dezeherdruk
herdruk der
der
Een
Roland-Holst.
eerste
van mevrouw
mevrouwRoland—Holst.
eerste verzen van
Dit isisgeen
geenjeugdwerk,
jeugdwerk,dat
datdedeschrijfster
schrijfster op
oplateren
laterenleeftijd
leeftijd behoefde
behoefde tete
men dat
datnog
nogalaleens
eensinin
ontwik.
verwerpen
minderwaardig, zooals
zoo als men
verwerpen als minderwaardig,
dede
ontwik%
Hetis iswaar
waar—- men
men
kelingsgeschiedenis van
dichter gebeuren
gebeuren ziet.
ziet. Het
kelingsgeschiedenis
van een
een dichter
deze verzen
verzen nog
nogniet
nietden
denveelaijdigen
veeI.zijdigenrhythmischen
rhythmischenrijkdom
rijkdom van
van
vindt
vindt in deze
nieuwe Geboort,
Geboort, den
den stijgend
stijgend lyrischen
lyrischen gloed
gloed van
van De
DeOpstandelingen,
Opstandelingen,
De nieuwe
smartelijk.wijze ervaring
de smartelijkowijze
ervaringvan
vanhet
het wonder.mooie
wonderomooieThomas
ThomasMore.
More. Hier isis
door Dante
Dante de
deverschieten
verschieten van
van
eenzame bespiegeling
bespiegeling eener
eener vrouw,
vrouw, die door
de eenzame
geestelijk leven
leven leerde
leerdebeschouwen
beschouwen:
het geestelijk
:
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lk leefde,
leefde, en
Ik
wijsheid was
mij een
een woord
woord;;
en wijsheid
was voor mij
toen werd
toen
werd ik genoodigd
genoodigd haar
haar gast
gast te wezen
wezen
door Dante's
Dante's princelijk
door
machtig woord.
princelijk en
en machtig
Rijkelijkatatmijn
mijnziel
ziel van
van wat
wat hij
hij bood
Rijkelijk
en
is al
al mijn
mijn kennis
kennis van
van haar
haar wezen
wezen
en zoo is
van
hem afkomstig,
afkomstig, als van
van koren
koren brood.
brood.
van hem
Wij zien in
Wij
in deze
dezeverzen
verzeneene
eenedichteres
dichteresgebogen
gebogenover
overhare
hareziel,
ziel,luisterend
luisterend
naar de stemmen
; vreugde
naar
stemmen van
van vreugde
vreugdeenentwijfel
twijfel;
vreugdeder
derontwakende
ontwakende ziel
ziel
«over gevondene verwantheden
en 't ontstaan
haar eener
eener Begeerte
Begeerte naar
naar
«over
verwantheden en
ontstaan in haar
iets
onwankelbelbaarder dan van
van menschen
menschen komt»
komt»;; vreugde
vreugde om
om de
de openba,
openba_
iets onwankelbelbaarder
ring van verklaarde
ring
verklaarde verborgenheden,
verborgenheden, om
om het
hetlangzaamoaan
langzaam-aan bewustworden
bewustworden
smartom
omhet
heteenzaamo,
eenzaam-, het
hetverenkeld,
verenkeld_
van
intuïtieve kennis.
kennis. Twijfel
Twijfelenensmart
van intuïtieve
hetonzekere
onzekere van
vanzieleokentering,
ziele-kentering, het
moeitevolle van
den in,
in_
voelen,
om het
voelen, om
het moeitevolle
van den
nerlijken
Maar ook
ookreeds
reedsdedewijsheid
wijsheidvan
vanhet
hetverzuiverde
verzuiverdewéten;
wéten;
nerlijken groei.
groei. Maar
de droefheid
de
droefheid der
der ziel
ziel om
omdedepijn,
pijn,waarmede
waarmedehet
hetzicholosscheuren
zich-losscheuren uit
uit
lagere sferen
duurt slechts
slechts::
lagere
sferen gepaard
gepaard moet gaan,
gaan, duurt

Totdat, gekomen
waar zij vrijer
vrijer ziet,
ziet,
gekomen waar
toegenomen
ze erkent
erkent hoezeer
hoezeer haar
haar kracht
kracht is toegenomen
en de
en
de onnoodigheid
onnoodigheidvan
vanhaar
haarverdriet
verdriet;;
steun dient
dient van
vanhaar
haaraard
aard
want
want alles
alles wat tot steun
is menigvuldiger
menigvuldiger in
in haar
haar gekomen
gekomen;;
en wat
wat terugbleef,
terugbleef, was
was geen
geenhartzeer
hartzeerwaard.
waard.
Er is een
in deze
dezeverzen,
verzen,maar
maar ook
ook
Er
een hartstochtelijk
hartstochtelijk zoeken naar
naar waarheid
waarheid in
hetopengaan
opengaan van
vande
deblanke
blankebloemen
bloemen
het vinden
vinden van
vanheerlijke
heerlijkeervaring,
ervaring, het
het
eener onvermoede
onvermoede levens,doorkenning.
levens_doorkenning. Daar
Daar klinken
klinken stemmen
stemmen op
op uit
uit dit
dit
eener
boek, als
als de
devroom,wijze
vroom_wijzewaarschuwingen
waarschuwingen van
vanAugustinus
Augustinus en
enThomas
Thomas àà
boek,
Kempis, en
Hadewijch, de extatische,
extatische, zoekende
zoekende vrouw
vrouw van
vanzes
zeseeuwen
eeuwengeo
geKempis,
en Hadewijch,
leden, reikt
reikt haar
haar de
handen door de
de floersen
floersen van
van den
den tijd.
tijd.
leden,
de handen
In deze
deze verzen
verzen breekt
breekt de
dewijsheid
wijsheiddoor
doorvan
vanden
dengeest,
geest, die
die de
dedingen
dingen
In
hun beeld
beeld altijd
altijd in
inhem
hemheeft
heeftgeleefd;
geleefd;
doorziet bij
bij de
de bewustwording
bewustwording dat
dat hun
doorziet
een levensovergeestelijking
levens-vergeestelijking die sterkt
sterkt en
en troost
troostbij
bijhet
hetontmoedigend
ontmoedigendbestaan
bestaan
tusschen
:
tusschen de realiteiten
realiteiten van
vanhet
hetaardsche
aardsche:

is die
die mystiek,
mystiek, waar
waar veel
veel hoogogezinden
hoog-gezinden
Dat is
van alle
hun droeve
droeve en
en bewogen
bewogen
alle tijden
tijden hun
harten heenbrachten
heen brachten om
ze rust
rust tete geven
geven::
harten
om ze
ligt boven
bovenhet
hettijd'lijke
tijd'lijke verheven
verheven
die ligt
eeuwige aanvangt
aanvangt en hemelsche
hemelsche winden
winden
waar 't eeuwige
zachte streeling
streeling aardsche
aardsche tranen
trancn drogen.
drogen.
met zachte
invloedder
derNieuweoGids,beweging,
Nieuwe-Gids-beweging, zijn
zijn inindit
ditboek
boek
Ontstaan onder
Ontstaan
onder den invloed
degoede
goedealsalsdede
minder-aannemelijkeconsequentiën
consequentiënvan
vande
derichting
richting
zoowel de
minderoaannemelijke
der tachtigers
tachtigers aanvaard.
aanvaard. Er
Erkomen
komenonder
onderdeze
deze
verzen
eigenaardigheden
der
verzen
eigenaardigheden
in het
latere
werk
schrijfster
niet
terugzegging voor,
voor,die
diemen
men
van zegging
in het
latere
werk
derder
schrijfster
niet
terugo
het heeft
heeft er
er niet
nietbij
bijverloren.
verloren.
- en het
vindt —
Maar ondanks
dat, een
een boek
boekwaar
waar veel
veelwijze
wijze en
enveel
veelschoone
schoonedingen
dingen
Maar
ondanks dat,
staan —
- en véér
vóór alles
alles een
eenboek
boekvan
vandedeinnigste
innigstemenschelbkheid.
menschelijkheid.
in staan
HERMAN MIDDENDORP.
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Maurits
Uyldert, De Tuinen
W. W.
Vers1uys,
1913.
Maurits Uyldert,
Tuinen van
van Liefde
Liefde en
en Dood.
Dood.Amsternam,
- Amstemam,
Versluys,
1913.

De heer
heer Uyldert
Uyldertisiseen
eendichter,
dichter,wien
wienhet
hetaan
aan
diepte
vansentiment
sentimentzeker
zeker
De
diepte
van
niet ontbreekt.
ontbreekt. Eenige
Eenige zeer
zeer goede
goedeverzen
verzeninindezen
dezenbundel
bundelbewijzen
bewijzenhet.
het.
niet
Maar
als een
Maar als
een dichter
dichter begint
begint met
met zijne
zijnestemmingen
stemmingen te
te ontleden,
ontleden, en
ende
de
onderdeelen weer
weer ontleedt,
ontleedt, enenmet
metzijn
zijnverstand
verstandgaat
gaatberedeneeren,
beredeneeren, hoe
hoe
onderdeelen
tegenoverde
de
zijne aandoeningen
aandoeningen zich
zich ten
ten opzichte
opzichte van
vanhemozelven
hem<zelven ofoftegenover
zijne
buitenwereld voordoen
voordoen —
- dan
dan raakt
raakt de
dekunst
kunstder
derzuivere
zuivereontroering
ontroeringzoek.
zoek.
buitenwereld
Zoo
hetdezen
dezendichter
dichtermaar
maar alaltetedikwijls
dikwijlsgegaan,
gegaan,enenhet
hetonmiddellijk
onmiddellijk
Zoo isis het
dat er
er veel
veel verstandswerk,
verstandswerk, en
op het
het oog
ooger
erwel
wel
gevolg hiervan
hiervan is,
gevolg
is, dat
en veel,
veel, op
aardig uitziende
uitziende rhetorica
rhetorica in zijn
zijn boek
boekstaat,
staat,maar
maarbetrekkelijk
betrekkelijkweinig
weinig
aardig
poëzie.
heusche poëzie.
Tot dit
dit goede
goedereken
rekenikikinindede
eersteplaats
plaatsHet
Het
Spinstertjevan
vanSchoorl,
Schoor!,
eerste
Spinstertje
gedicht dat
dat mij
mij van
van de
degansche
ganscheverzameling
verzamelinghet
hetdiepst
diepstgetroffen
getroffenheeft.
heeft.
het gedicht
is een
eenmijmerij
mijmerij van
van liefde,
liefde, een
eengedicht
gedichtals
alseen
eendroom,
droom,dat
dathet
hetkunnen
kunnen
Het is
van den
den heer
heer Uyldert
Uyldert van
van de
de zonnigste
zonnigste zijde
zijde belicht.
belicht. In
Indit
ditgedicht
gedichttreft
treft
van
opzachte
zachte
men, behalve
behalve de
de deining
deiningvan
vandichtergevoel
dichtergevoeldat
datzich
zichlaat
laatgaan
gaan op
men,
van verbeelding,
verbeelding, ook
ook schoonheid
schoonheidaan
aanvan
vanvisie
visie;
wijsbijv.
bijv.op
opde
de
golven van
; ikikwijs
beschrijving
kleine
spinstertje
beschrijving van
van het
hettafreel,
tafree!,waar
waardededichter
dichterhet
het
kleine
spinstertjebeschrijft,
beschrijft,
schilderijvan
vandichterlijk
dichterlijk
over het
hetsnorrende
snorrendespinnewiel
spinnewiel;
datis is
gebogen over
; dat
eencen
schilderij
aanschouwen.
Meerdere gedichten
in dezen
dezengeest
geestiets
ietstetegenieten
genieten;
zoohet
hetgedicht
gedicht
Meerdere
gedichten geven in
; zoo
Beeld, waaruit
waaruit ik
ik de
devolgende
volgendedoorovoelde
door<voelderegels
regelsciteer
citeer:
Het Beeld,
:
verre heide,
heide, dalend
dalend in
in de
de verte,
verte,
De verre
Verblekend
nevel van
van de
deverte,
verte,
Verblekend in
in den nevel
Lag
- Tussen
woud
Lag stil
stil -— zij
zij bloeide.
bloeide. —
Tussen hei
hei en woud
Strekte
de boskant
boskant groene
groene baan
baan
Strekte zich
zich langs de
Van
zomergras waar
bogen
Van zomergras
waar kleurge
kleurge bloemen bogen
Aan slanke,
slanke, tengre
tengre stengels,
stengels, flauw
Hauw bewogen
bewogen
woud.
koele luwte,
luwte, stervend
stervend over
over 't'twoud.
Door koele
Maar
hetzelfde gedicht
gedicht komt
komt de volgende
volgende banaliteit
banaliteit voor,
voor, een
een vraag
vraag
Maar in hetzelfde
tot een
een ziel,
ziel, die
dieden
dendichter
dichtereenmaal
eenmaalgemeenzaam
gemeenzaam was:
was :
Hebt gij
gij me
me uw
uw onverdampbaar
onverdampbaar vocht
vocht doen
doendrinken
drinken?
?
Een
regel als
als deze
dezekan
kanvolgens
volgensmijn
mijnbesliste
beslisteovertuiging
overtuiging niet
nietgevoeld,
gevoeld,
Een regel
niet door
door zuivere
zuivereontroering
ontroeringingegeven
ingegevenzijn
zijn;
datisisbedacht
bedachtmet
methet
hetnuchtere
nuchtere
; dat
verstand,
nog van
van weinig
weinig fijnheid
fijnheid van
vangeest.
geest.
verstand, en
en dan
dan getuigt
getuigt het nog
Ditzelfde
kan gezegd
gezegd worden
worden van
van een
eenvers
versals
alshet
hetvolgende,
volgende,waarin
waarin ik
ik
Ditzelfde kan
enkele
woorden cursiveer
cursiveer als
als een
eensprekend
sprekend bewijs,
bewijs, dat
dat hier
hier niet
niet de
de fijne
fijne
enkele woorden
een dichter
dichter den
denveiligen
veiligenweg
wegbehoort
behoorttetewijzen
wijzen:
intuïtie
aanwezig is
intuïtie aanwezig
is die een
:
Zijt
mg weg?
Zijt gij
gij gegaan? Van bij mij
Zijt
uw tuin
tuin?
Zijt gij
gij geweken
geweken uit uw
?
Ik
zag den schemer
schemer door
door de
de heg
heg::
Ik zag
katoen.
Uw
witte kleed
kleed van
van bleek katoen.
Uw witte
Ik
een glans
glans op
op 't'tschuin
schuin
Ik zag
zag van
van zon een
T
erzij met
omschoofde hoofd
hoofd —
Terzij
met goud omschoofde
o0 pijn
verwjdering!
van uw verwijdering!
1)0 van
o0 hart
ruggedeinsde toen
hart dat ruggedeinsde
Uw
laatste lust
Uw laatste
lust verzonk!
verzonk !00 ooft
Van
beiden hing!
hing!
Van leed
leed dat mij te
te beiden
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Ook op andere
ande~ wijze
wijze blijkt, dat het dezen dichter
dikwijls aan distincti'C,
dicht-er te clikwijls
distinictie,
ólan fijnheid van onderscheiding
onderscheiding ontbreekt. Lees eens een
het
een couplet als het
aan
volgende::
volgende
ledren
kwart na negen,
Iedren avond, kwart
Brengt mijn huisjuffrouw de krant
En vertelt,
vertelt, terwijl
terwijl 'k niet luister,
en buurt,
buurt,
't Laatste
stad en
Laatste nieuws van
van stad
Moord
doodslag, roof
roof en
en brand.
brand.
Moord en doodslag,
Tot 'k weer
eenzaam zit in
in duister,
duister,
weer eenzaam
't Duister
dat den nacht
nacht lang
lang duurt.
duurt.
Duister dat
den laatsten regel -— lijkt
gezwegen van
van de
de nuchtere
nuchtere opmerking
opmerking in den
Nog gezwegen
op de
deslappe
slappegemoedelijkheid
gemoedelijkheid van
van het
het Hollandsche
dit niet weer
weer niet veel
veel op
het bekende
bekende::
Binnenhuisje, of het
Poëzie
Poëzie schuilt overal
Overal, mijn vrinden]
vrinden!
van den
den beminnelijken predikant,
de tering
tering idealiseerde, maar zijn eigen
eigen
van
predikant, die de
verzen niet
verzen
niet voor die ziekte
ziekte behoeden kon?
Intusschen —
- om
heer Uyldert recht te doen, moet worden opgemerkt,
om den heer
het wezen
wezen der
derverwante
verwante poëzie
poëzie niet
nietgeheel
geheelhetzelfde
hetzelfde is.
is. Geeft
Geeft De
De
dat het
dat
gemoedelijkheid als
als norm
norm zijner
zijner dichterlijke
aandoening, als
Genestet de
dichterlijke aandoening,
de gemoedelijkheid
als tegenstelling
tegenstelling tegenover
uiting op
op zich_zelve,
heer Uyldert bezigt
uiting
zichozelve, de heer
bezigt ze als
goede verzen bezingt.
eene smartelijke
smartelijke eenzaamheid,
eenzaamheid, die
die hij
hij in goede
aangaande de
de besnaardheid dezer dichterziel vind ik nog
Een bevestiging aangaande
het beeldogebruik.
beeld-gebruik.
in het
Zoo
ik op
op pag.
pag. 77:
Zoo lees ik
Als de
de nacht
nacht haar
haar zwarte rozen
Op
uw blanke
Op uw
blanke voorhoofd strooit.
Twee regels,
regels, die
die door
doorwelluidende,
welluidende, vloeyende zegging niet zonder
zonder beo
be.
Twee
koorlijkheid zijn;
zijn; maar bij beter bezien is het
het een
een beeld,
beeld, dat
datnergens
nergens naar
koorlijkheid
lijkt.
lijkt. Weer een
een «gemaakt», niet een
een «ontstaan» vers.
Maar
daar tegenover
tegenover mag ik niet nalaten,
nalaten, nog
nog een
een citaat
citaat te
te geven
geven als
als
Maar daar
het volgende
volgende (uit Vioolconcert):
Dan streek
streek ik zacht
zacht het
het eerst
eerst geluid
geluid
Dat
een wonderbloem ontlook,
Dat als een
Een
witte leliekelk waaruit
Een witte
Een
Een zilver sprookjes-meisje
sprookjesomeisje dook
Een blanke en blonde
blonde dromenbruid
rosse rook.
rook.
Als zilvre vlam
vlam in rosse
Twee tooneelspelen besluiten
besluiten den bundel.
bundel.
Het laatste,
laatste, Judith,
Judith, schijnt
schijnt mij een
vrijwel onafgebroken
onafgebroken stroom
stroom van
van
een vrijwel
rhetorica, doorgaans
doorgaans vlot vloeyend in glijdenden gang, maar zonder
zonder veel
inhoud.
Het andere, Een Marioneftenspel,
Marionettenspel, is
beter werk.
werk. De
De variatie
variatie op het
het beis beter
beo
kende
thema van
van de
de jonge
jonge koningin
kende thema
koningin en de
de schoone page,
page, het weemoedige
weemoedige
Sie mussten
mussten beide sterben
Sie hatten
hatten sich
sich viel zu lieb
lieb
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is hierin
hierin uitgewerkt
uitgewerkt met
metzangerig
zangerigrhythme
rhythme van
vanfijne
fijnetaalmuziek,
taalmuziek, waar
waar de
de
echtheid
psychisch beleven
beleven uit
uit opsprankelt.
opsprankelt.
echtheid van psychisch
De auteur
auteur schakelt
schakelt in een
een voorbericht,
voorbericht, door
door het
hetaangeven
aangevenvan
vanverband,
verband,
van
innerlijk
gebeuren;
de
verzen uit
uitzijn
zijnbundel
bundelte te
zamentottot
eenheid
de verzen
zamen
eenheid
van
innerlijk
gebeuren
:
zij verpersoonlijken
verpersoonlijken den
drang naar
naar de diepere
diepere mystiek
mystiek van
van het
hethart.
hart.
zij
den drang
Intusschen heb
ik van
van de
de werkelijke
werkelijke mystiek
mystiek van
ziel in
in deze
deze
heb ik
van leven
leven en ziel
kanhet
hetboek
boekmoeilijk
moeilijk
verzen niet
niet veel kunnen
kunnen bespeuren.
bespeuren. En
En als
als geheel
geheel kan
verzen
bekoren; : het goede
goede isisalaltetezeer
zeerverborgen
verborgenonder
onderondichterlijk
ondichterlijkbedenksel
bedenksel
bekoren
nuchter vernuft,
vernuft, en schijn,schoone
schijn-schoone zegging
zegging die
diebij
bijdieper
dieperdoordringen
doordringen
van nuchter
loutere materie
materie van
van woorden
woorden uiteenvalt.
uiteenvalt.
tot loutere
HERMAN
MIDDEN DORP.
HERMAN MIDDENDORF.
0
o

J.
j.

G.
van der
der Haar
Haar (W. van
van Weide).
Weide). Droomland.
's.Gravenhage, 1913.
1913. Van der
der Haar
Haar
G. van
Droomland. 's$Gravenhage,
Van Ketel.
Ketel.
en Van

heer Van
Van der
der Haar
Haar isiszonder
zonderiwijfel
twijfeleen
eengroot
grootkunstenaar.
kunstenaar.Ik
Ik bedoel
bedoel
De heer
een onnavolgbare
onnavolgbaretoovenaar.
toovenaar.
niet dat
dat hij
hij een
eengroot
grootdichter
dichter is,
is, maa
maar
niet
. r hij
hij is een
bijhem
hemvergeleken,
vergeleken,
Merlijn,
magician uit de
de Engelsche
Engelschevolksverhalen,
volksverhalen,is,is,bij
Merlijn, de
de magician
een
kwajongen, en
wonderlamp in
handen van
van Aladdin
Aladdin uit
uit de
de
een kwajongen,
en de
de wonderlamp
in de handen
Duizend.en.éénmacht, wordtprul naast
naast de poëzie
poëzie onder
onder
Duizencl,ezvééwnacht,
wordt.een
een waardeloos
waardeloos prul
den heer
heer Van
Van der
derHaar.
Haar.
den tooverstaf van den
den
Eenige verbluffende
staaltjes wil ik
ik mededeelen
mededeelen;
verbluffende staaltjes
:
ze druppelen
druppelen van
van wijdende
raakt de sterren
sterren aan,
aan, en
en doet
doet ze
dichter raakt
wijdende
Deze dichter
die 't menschendom
vergaart.
vochten, die
menschendom vergaart.
Hij
bezit het
het wonderbare
wonderbare vermogen,
vermogen, in
inéén
ééndruppel
druppeleen
eenruischend
ruischendgeluid
geluid
Hij bezit
op te
te wekken
wekken::
Dagen,
als ik uu gedenk,
gedenk,
Dagen, als
mij
Ruischt een dauw.traan
dauw.traan mij
Om
bloemen, welker
welker wenk
wenk
Om de bloemen,
In schijndood
schijndood spreekt
spreekt tot
tot mij.
mij.
doen omkransen
geluid::
omkransen met geluid
Hij kan
kan een
een hoofd doen
....
omkrans het hoofd
hoofd
. . .. merellied, omkrans
Met
uw' zil'vren
zil'vren droomenaangen.
droomen_zangen.
Met uw'
Hij bezit
bezit een mysterieuze
mysterieuze kroon,
kroon, die
die kan
kan ruischen
ruischen en
en breien
breien
Hoor, er
erruischt
ruischtdoor
doorgeur%gekuste
geur.gekuste
avondlucht een
kroon van
van licht
licht;;
een kroon
Breiend
om sluimepzielen,
sluimer.zielen,
Breiend zich
zich om
het licht
licht!!
onbewusten van het
smeltbaar-maken van
maan isis hem
hem een
eenkleinigheid
kleinigheid:
Het smeltbaapmaken
van de maan
:
Druppel, druppel,
druppel, manebloemkelk
manebloemkelk
uwe lichtenmedicijn
lichtenmedicijn!!
in het
het bezit
bezitvan
vangeheimzinnige
geheimzinnige banden,
banden, die
diegeluid
geluidkunnen
kunnengeven
geven
Hij is in
klok:
als het luiden van een
een klok
als
:
niet verbreken
verbreken moog'
moog' der
dertweedracht
tweedracht dorre
dorre handen,
handen,
Dat niet
stillen klokkenklank
klokkenklank der
der heil'ge
heil'geliefdebanden.
liefdebanden.
Den stillen
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Hij spreekt
spreekt ééri
één woord,
woord, en
en de
desterren
sterren jubelen
jubelen::
Hij
juichtder
dersterren
sterrenblauweA:loorvloeide
blauwe_doorvloeide wereld.
wereld.
Nu juicht
Hij weet
weet ergens
ergens inineen
eenvreemd
vreemdland
landeen
eenbetooverden
betooverdenstoel
stoelstaan,
staan, die
die
Hij
wordt toegewuifd door
door een
eenmystieken
mystiekenwimpel
wimpel:
wordt
:
Der liefde
liefde bloemewrijk
bloemen_rijk gestoelte
gestoelte
Zal
der herinn'ring
herinn'ring vaan.
vaan.
Zal wuiven der
hand op,
op, en
endedewolken
wolkenveranderen
veranderenininbloemen
bloemen:
Hij heft
heft de
de hand
Hij
:
0,
veder-teedre wolkjes
wolkjes rein!
rein 1
0, veder,teedre
de weiden
weiden
Wit,bloemen
Witbloemen op de
Des
hemels ....
Des hemels
....
Hij
lacht Jozua,
Jozua, die
die dedezon
zon
kon
laten
stilstaan,wat
watuit
uit;
dezemagiir
magiër
Hij lacht
kon
laten
stilstaan,
; deze
murmelt
tooverspreuk, en
en::
murmelt een tooverspreuk,
Diamant en
en kristal%geest
kristabgeest stroomt
zon.
stroomt uit
uit de zon.
van de zon
Hij kan
kan zelfs
zelfs een
een straal
zon leenen, en, o0 wonder
wonder 1I dien omzetten
omzetten
straal van
Hij
in vogelgezang
vogelgezang::

Vogel,
de goede
goede moeder
moeder
Vogel, heeft de
Zonne uu haar
haar straal
straal geleend
geleend?
?
Zeldzaam zijn
experimenten, die hier
hier worden
worden verricht
verricht met
met vuur.
vuur.
Zeldzaam
zijn ook de experimenten,
Deze toovenaar
toovenaarheeft
heeftwonderbare
wonderbare vonken,
vonken,die
dieeen
eenwond
wondkunnen
kunnenverzachten
verzachten:
:
Laat
engrijp
grijp de
detoomeloozen,
toomeloozen,
Laat vonken
vonken vloên,
vlan, en
Plant
daar diep,
diep, zij
zij betten
betten uwe wond!
wond!
Plant ze
ze daar
vertoont een
eencurieus
curieusboek
boekdat
dateigenschappen
eigenschappen bezit,
bezit, die
die doen
doen huiveren
huiveren
Hij vertoont
voOr dezen
dezen meester
meester in
in de
dezwarte
zwarte kunst
kunst::
van angst
angst voor
van
Wil steeds
steeds in volheid
volheid der
der Nature
Nature lezen,
lezen,
Het Boek
Boek ligt
ligt open
open:: er
er spiegelt
spiegelt vlam
vlam in
inweér.
weêr.
Alleen met
met een
een beetje
beetje geur
geurkan
kanhij
hijleeuweriken
leeuwerikengloeyend
gloeyendmaken
maken:
:
Geuren,
uw nektar
nektar doet
doet leeuwriken
leeuwriken gloeien
gloeien
Geuren, zie,
zie, uw
Omhoog in paleize
paleize der
der lucht,
lucht, rustend
rustend op wolken!
wolken!
Hij kan
kan de
de aarde
aarde zoo
zoo dorstig
dorstigmaken,
maken, dat
datzij
zijgeheele
geheelelokalen
lokalenleegdrinkt
leegdrinkt:
Hij
:
Zie,
aarde drinkt
drinkt uit
uit breeklooskdoemlokalen,
breekloos-bloemlokalen,
Zie, d' aarde
sterrenbloem' een drank
drank in
in overvloed.
overvloed.
Uit sterrenbloem'
(Ik
althans, in
verband met
met de
de rest
rest van
vanhet
hetboek,
boek,niet
nietteteveronder,
veronder~
(lk durf
durf althans,
in verband
stellen,
dat dit
dit lokalen een
drukfout is
is voor
voor bokalen;
bij de
de errata
errata
stellen, dat
een drukfout
bokalen; en bij
achterin
ook niet
niet genoemd.)
genoemd.)
achterin wordt
wordt het
het woord
woord ook
de geheimen
geheimen der
der natuur
natuur liggen
liggenvoor
voorhem
hemopen
open;
bladerender
der
Al de
; dedebladeren
kan hij
hij verstaan
verstaan::
boomen kan
u, trillend
trillendblaadje
blaadje1I
Ik groet
groet u,
Wat knikt
knikt gij
gij liefelijk
liefelijkmij
mijtoe
toe'11
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Hij
bezit geheimzinnige
geheimzinnigerozen,
rozen,Alovuurs
AI.vuursrozen
rozengenaamd,
genaamd,waarraede
waarmede hij
Hij bezit
IA
ieder verstomd
verstomd doet staan:
staan :
Het licht,
licht, dat
dat d'
d' aard
aard in
in vlammen zet
OMZoomt.
Van jonggeboren kracht
haar omzoomt.
kracht en haar
Met Al-vuurs
d' aard
aard besproeien
Al,vuurs rozen,
rozen, die d'
Met
nectar, met
met ziele-kruiden
Met nectar,
ziele,kruiden zoet.
Het is
is wondervol. Voor de
de eerste
eerste maal in Nederland
Nederland!! Gaat
Gaat dit zien!
zien !
moeite zou ik nog
nog bladzijden
bladzijden kunnen
kunnen vullen met
Zonder moeite
met bet opsommen
is. Doch
waartoe dit onsterflijke
van de
de mysteriën, waarin
waarin deze
auteur thuis
thuis is.
van
deze auteur
Doch waartoe
boek nog
nog aan
aan te
te prijzen
prijzen;; de
lezer heeft
heeft reeds
reeds begrepen,
begrepen, dat
dat de
de heer
heer
boek
de lezer
J. G.
der Haar,
Haar, alias
alias W. van
van Weide, elk
onderdeel van
het occultisme
J.
G. van der
elk onderdeel
van het
zijn dichterlijken
dichterlijken vinger windt.
windt.
om zijn
HERMAN MIDDENDORP.
MIDDENDORP.

o0
C. S.
S. Adama van Scheltema. Uit Stilte
Stilte en
enStrijd.
Strijd. Derde
Derdedruk
druk (3e en 4e duizendtal).duizendtal). —
Rotterdam,
J. Brusse, 1913.
1913.
Rotterdam,W.
W. 1.
L. en J.
«Adama van Scheltema moeten
wij beschouwen
beschouwen als des Hemels gerechte
moeten wij
straf
zonden der
der Nieuwe-Gidsbeweging»,
Frederik van Eeden
Nieuwe,Gidsbeweging», heeft Frederik
straf voor
voor de
de zonden
Wereldtentoonstelling tete
gezegd
derede,
rede,die
diehijhij
dezen
zomer
gezegd in de
dezen
zomer
opop
dede
Wereldtentoonstelling
Gent uitsprak.
hetoordeel
oordeelniet
nietbepaald,
bepaald, maar
maar het
hetisistoch
tochminder
minder hyperbo.
Vleiend isis het
Vleiend
hyperbo,
het eerste
eerste gezicht
gezicht allicht zou denken.
denken.
lisch uitgedrukt,
uitgedrukt, dan
dan men
men op het
het kleine
kleine beetje
beetje sentiment
sentiment dat
dat
heer Adama van Scheltema zou, met
met het
De heer
hij
bezit, misschien
misschien nu
en dan
dan een
eenniet
nietonverdienstelijk
onverdienstelijk vers
vers kunnen
kunnen
hij bezit,
nu en
schrijven, als
drie eigenschappen
eigenschappen bezat,
bezat, die
diehem,
hem, ook blijkens dit
dit boekje,
schrijven,
als hij drie
ten eenen
een en male ontbreken:
van
geest,goeden
goedensmaak
smaaken
en onderschei.
*held van
geest,
ontbreken : fijnheid
dingsvermogen. Een
trilogie van hoedanigheden
hoedanigheden die
die voor
voor een
eendichter
dichtertoch
toch
Een trilogie
wel onontbeerlijk
onontbeerlijk zijn.
Een
voorbeeld van
vanvolkomen
volkomengemis
gemisaan
aande
dedrie
driegenoemde
genoemdeeigenschappen?
eigenschappen?
Een voorbeeld
Ziehier:
Ziehier :
Ik
eenvogeltje
vogeltjegezien
gezien:
Ik heb een
:—
gele pronkkanarie
pronkkanarie
De gele
BimBombarie
Bombarie;;
tante Bim
Van tante
Zij stond
stond op 't guéridonnetje
Van tante's
tante's lief
liefsalonnetje,
salonnetje,
mede
En 's avonds
avonds mocht ze mede
tante's legerstede,
legerstede, —
Naar tante's
in haar
haar hoekje,
Daar hing
hing ze in
Bedekt
doekje;;
Bedekt door tante's doekje
Het beestje
beestje heette
heette Grietje
Grietje -—
geen «Pietje»
Doch «Grietje»
«Grietje» had
had geen
je,
En Grietje,
Grietje, 't gele guit
guitje,
Zat
huwlijksschuitje,
Zat nooit in ,t huwlijksschuitje,
ze
Maar
dee ze
Maar tante zei:
dat dee
zei : dat
Voor het
het fatsoen —
- dat zee ze;
ze ;
Enzoovoort. Commentaar
bij dergelijke
dergelijke geestigheden
geestigheden overbodig;
Commentaar isis bij
overbodig ; ik
heb opzettelijk
opzettelijk een
een van
van de
de«fatsoenlijkste»
«fatsoenlijkste» stukken
stukken uit
uit de
debetrokken
betrokken serie
serie
aangehaald, omdat
gaarne obscene
obscene dingen
dingen citeer.
citeer.
aangehaald,
omdat ik
ik niet gaarne
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Geheel in
in den
dengeest
geestvan
vanditditepische
epischefragment
fragment isishet
het beeldogebruik
beeldogebruik van,
van
Geheel
dezen man.
man.
dezen
Zoo lees
lees ik
ik op
op pag.
pag. 16
16::
Zoo
is, avond
avond aan
aan 't't strand
strand en de
de zee,
zee,
Als 't avond is,
Als
weekt mij
mij af van
van de
de schamele
schamele aarde.
aarde. '1
En de
de nacht
nacht weekt
En
noem ik
ikeen
eenvieze
viezevergelijking,
vergelijking,die
diebovendien
bovendienabsoluut
absoluutuituithet
hetkader
kader
Dat noem
van het
het gedicht
gedicht valt.
valt.
van
wordtvan
vaneen
eenbeukenhaag
beukenhaaggezegd,
gezegd,dat
datzij
zij«vol
«volpuisten
puisten
En
En op
oppag.
pag.3535wordt
haar arme'
armè stammen» zit.
zit.
aan haar
«Wij zoeken
zoeken 't ver,»
ver,» verzekert
verzekert de auteur
auteur op
op blz.
blz. 17,
17,maar
maar het
hetware
ware tete
«Wij
wenschen, dat
hij_zelf zijn
zijn poëzie
poëzienog
nogiets
ietsverder
verderging
gingzoeken.
zoeken....
wenschen,
dat hijaelf
.
valt niet
niet teteontkennen,
ontkennen, dat
datde
deheer
heerAdama
Adamavan
vanScheltema
Scheltemazich
zicheen
een
Het valt
soort van
vanpopulariteit
populariteitheeft
heefteigen
eigenweten
wetentetemaken
maken;
ookinindit
ditbundeltje
bundeltje
zeker soort
; ook
dan
versjes
voor
oppervlakkigen
of niet-onder_
mennunuenen
vindt men
dan
versjes
diedie
voor
denden
oppervlakkigen
of nieVonder%
0, als
alsmen
mendedediepere
dieperehoedanigrhoedaniglezer aantrekkelijk
aantrekkelijk zijn.
zijn. Maar
Maar o,
scheidenden lezer
heden van
van zoo'n
zoo'n gedicht
gedicht naspeurt
naspeurt.
in 't kort
kort een
een van
vandedeminst
minstslechte
slechteverzen
verzenbeschouwen
beschouwen;; ik
ik
Laten wij
Laten
wij in
De sprakelooze
sprakelooze rust
rust (pag.
(pag.53).
53).
het gedicht
gedicht:: De
kies het
Gelukkig, die
de stilte
stilte kent,
kent,
Gelukkig,
die de
als de
de avond
avond zinkt,
zinkt,
Die, als
beker van
van vergeten
vergeten drinkt
drinkt
Den beker
wendt.
En zich van
van 't leven wendt.
En
Dat begint
begint heel
heel aardig;
aardig; de
de herhaling
herhaling van
van·«die»
«die» ininregel
regel22doet
doetwel
wel
Dat
stootend
aan, maar
maar het
kan er mee
mee door.
door.
stootend aan,
het kan
mede met
met het
het licht
lichtbezwijkt
bezwijkt
Die mede
In 't
verschiet,
't kleureloos verschiet,
En
kleurelooze dingen ziet
ziet
En kleurelooze
Waarin
wereld wijkt.
wijkt.
Waarin de wereld
Het woord
woord «bezwijkt»
«bezwijkt» is
is hier
hier veel
veeltetesterk
sterk;
vermoed,dat
dathet
hetter
terwille
wille
; ikikvermoed,
het rijm
rijm is
is ingevoegd.
ingevoegd. De
De herhaling
herhaling van
van het,
het, op
opzichaelve
zich-zelvereeds
reeds
van
van het
on_schoone
en slappe
slappe «kleureloos»
«kleureloos» is
is een
een leelijke
leelijke misgreep,
misgreep, en
en bovendien
bovendien
on,schoone en
is
de expressie
expressie in
indedebeide
beidelaatste
laatsteregels
regelsvaag
vaagenen
te weinig
suggestief.
is de
te weinig
suggestief.
Deze
regels moeten
moeten toomaangevend
toon_aangevend zijn
zijn voor al
al wat
wat volgt.
volgt.
Deze regels
Gelukkig,
geen luid
luid gebed
gebed
Gelukkig, die
die geen
Meer
lippen heeft,
heeft,
Meer op
op de lippen
dit leven
leven leeft,
leeft,
Die niet
niet meer
meer mee
mee dit
Doch,
een beeld
beeld op bed,
bed,
Doch, als
als een
Zijn
zijn vingers
vingers vouwt
vouwt
Zijn vingers
vingers om
om zijn
het harte
harte bluscht,
bluscht,
En
En zich het
Waarop
rust
Waarop de
de eindelooze rust
Haar
pyramide bouwt.
Haar pyramide
leeft» isisgewrongen
gewrongenenenonwelluio
onwelluiDe regel
regel «die
«die niet
niet meer
meer mee
mee dit
dit leven
levenleeft»
dend;
vergelijke eens
eensPerk's
Perk'swoord%herhaling:
woord_herhaling:
dend ; men vergelijke
Mijn
als een
eenleeuwriksolied
leeuwriks.lied naar
naar boven,
boven,
Mijn ziel
ziel wiekt als
haar lichter
gemoet 22
Tot,
licht, haar
lichter licht gemoet
Tot, boven 't't licht,
1.
H. M.
1. Ik cursiveer. H.
2.2. Uit het sonnet
sonnet Hemelvaart.
Hemelvaart.
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met die
die van
vanden
denheer
heer
Adama
van
Schel tema De
! Deuitdrukking
uitdrukking«op
«opbed»
bed»
met
Adama
van
Scheltema!
regel 44isiseen
eenplatte
plattebanaliteit
banaliteit;; het
het woord
woord «bluscht»
«bluscht» in regel
regel 6 isis ver,
ver~
in regel
keerd omdat
omdat het
het een
een beeld
beeldgeeft
geeftdat
dattotaal
totaalniet
niet
overeenkomtmet
metden
den
keerd
overeenkomt
toutsimplement
simplement een
een
aard van de
de aandoening.
aandoening. De
Debeide
beidelaatste
laatsteregels
regelsgeven
geventout
aard
doorloopend idiotisme
idiotisme;; ten
teneerste
eerstehet
hetdwaze
dwazevan
vanden
denpyramideobouw
pyramide~bouw op
op
doorloopend
uitgebluschte hart
hart;; dan
malligheid om de
de rust
rust bij
bij een
eenpyramide
pyramide tete
het uitgebluschte
dan de
de malligheid
ten slotte
slottededeonnavolgbare
onnavolgbare
betrekking
tusschendedepyramide
pyramide
vergelijken, en ten
vergelijken,
betrekking
tusschen
heteindelooze
eindeloozevan
vandede
rust. ....
inderdaad, dit
ditcouplet
coupletisiseen
eenpoëlische
poëtische
en het
rust
. inderdaad,
de force,
force, waarin
waarin de
de auteur
auteur het
het record
record slaat
slaat van
van alle
allemislukte
mislukte Nieuwe
Nieuwe
tour de
Gids~reminiscentiën.
Gids,reminiscentiën.
Het slotocouplet
slot~couplet:
:
Gelukkig, die
licht of
of lied
lied
Gelukkig,
die geen
geen licht
Of leven
leven meer
meer verbeidt,
verbeidt,
luistert naar
naar de
de Eeuwigheid
Eeuwigheid
Die liiistert
den hemel
hemel ziet.
:z.iet.
En in den
En
bevestigt de ondiepe
ondiepe wijsbegeerte
wijsbegeerte van
van het
het geheel.
geheel.
bevestigt
Iemand wien zooveel
zooveel ontbreekt,
ontbreekt, moet
moetwel
weltot
totallerlei
allerleikunstmiddelen
kunstmiddelenzijn
zijn
Iemand
keuzehiervan
hiervan isis
toevlucht nemen,
nemen, wil
wil hij
hij een
eenboekje
boekjevol
volrijmen.
rijmen.InIndedekeuze
toevlucht
ookminder
mindergelukkig.
gelukkig.Aanstellerig,
Aanstellerig~
heer Adama
Adama van
van Scheltema
Scheltema evenwel
evenwelook
de heer
heden als
als op
op pag.
pag. 50
50(een
(eenherinnering
herinnering bij
bijhet
hethooren
hoorenvan
vaneen
een
draaiorgel):
heden
draaiorgel):
Verduveld hoor
hoor
Verduveld
ouwe lied
lied—1
-I
Dat ouwe
Dat gaat
gaat je niet
niet
Meer uit je
je kop
kop —
Meer
Dat vreet
vreet je op
op
En overal —
- -_.
En
je mal
mal!1 —
Ach ben je
Wat fiedelt
fiedelt —
- fiedelt
fiedelt —
-I
fiedelt dat —1
zijn
al te
te doorzichtig,
doorzichtig, en
enklank,expressies
klank~expressies als
als
zijn wat al
Lorretje
kaporretje kapoe,
kapoe,
Lorretje kaporretje
Het was
was geen
geen kakatoe
kakatoe
kunnen
ook moeilijk
moeilijkbekoren,
bekoren,evenals
evenalsde
demin
minofof
meerscabreuze
scabreuzegeestig,
geestig.
kunnen ook
meer
heden over
overslaapkamerostillevens
slaapkamer~stillevens en
enparadijsomenschen.
paradijs~menschen.
Eén ding
is gelukkig.
gelukkig. De
Deauteur
auteurverzekert
verzekert op
oppag.
pag.·3838::
ding is
de natuur
natuur
Curieus
Curieus is
is 't toch,
toch, dat de
Al wat
wat de
de menschen
menschen hier
hier bederven
bederven
Met
vriendelijke verven
verven
Met hare vriendelijke
Wel weer
weer terecht
terecht brengt
brengt —
- op
den duur!
duur!
op den
Van
die meening
meening ben
benikikook.
ook.
daaromgeloo'f
geloofikikook
ookdit
dit:
deheer
heer
Van die
EnEn
daarom
: de
nueen
eenopopbuitenissigheden
buitenissighedenbelust
belust publiek
publiek
Adama
van Scheltema
Scheltema moge
moge nu
Adama van
miu
ofmeer
meeraantrekken,
aantrekken, ten
tenslotte
slottezal
zaldedenatuur
natuurwel
welweer
weerdedeoverhand
overhand
min of
de leer
leer van
vanwansmaak
wansmaak en
endéraison,
déraison,die
diealsalseen
een
kwalijk~riekende
krijgen
krijgen op
op de
kwalijkoriekende
atmosfeer
deze productie
productie opstijgt.
opstijgt.
atmosfeer uit deze
HERMAN
MIDDENDORP.
HERMAN MIDD
ENDORP.
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L. J.
Amsterdam , 1.
roman in twee
Herakles,, roman
twee deelen. - Amsterdam,
J. Veen.
Veen.
Louis Couperus , Herakles
—

In waardeering
waardeering voor
voor Louis
LouisCouperus'
Couperus'kunstenaarsgave
kunstenaarsgaveweet
weetikikmij
mijwarm;
warm;
dittijdschrift
tijdschriftgetuigd.
getuigd.Mij
Mijdoet
doethet
hetdaarom
daarom
vaak genoeg heb
heb ik
ikdaarvan
daarvan inindit
vaak
wellicht meer
meer pijn
pijn dan
dan een
eenander,
ander,dat
datikikover
overdezen
dezen«roman»
«roman»niet
nietmet
met
wellicht
waardeering kan spreken.
spreken.
waardeering
Misschien ligt
dit wel
welinin
eerste
plaats
daaraan,dat
datCouperus
Couperusvoor
voor
Misschien
ligt dit
de de
eerste
plaats
daaraan,
deze ver,afgelegen
ver~afgelegen stof den
den romanvorm
romanvorm koos.
koos. Roman, zeker,
epische
zeker, is epische
deze
inuitwendige
uitwendige gestalte
gestalte iets
ietsanders
andersdan
dan roman
roman of
of
kunst;
maar het
epos in
kunst; maar
het epos
novelle. In
In den
denroman
roman ligt
ligt de
dehelderheid
helderheid van
van wat
wat nabij
oogen
voor onze oogen
novelle.
nabij voor
het waas
waas van
van wat
wat verre
het verleden
verleden geschiedde.
geschiedde.
gebeurt; over
gebeurt;
over het
het epos het
verre in het
Had episch
episch waas,
waas, epische
epische atmosfeer
mythologische stof niet
niet beter
beter ge,
ge~
deze mythologische
atmosfeer deze
daan?
dat dedefantasie
fantasiekon
konaanvullen
aanvullenwat
watwazig
wazigininverschieten
verschietenver,
ver~
daan ? Zoo, dat
vloeide?
vloeide ?
De romanvorm
romanvorm eischt
tafreelen. Hier
Hierglijdt
glijdteen
eensnoer
snoervan
van
eischt verdeeling
verdeeling in
in tafreelen.
Hadepische
epischeaaneenschake,
aaneenschake~
korte, scherp
scherpomlijnde
omlijnde tafreelen
tafreelen voorbij.
voorbij. Had
heel korte,
ling,
met nauw
nauwmerkbare
merkbare rustpoozen
rustpoozen tusschen
tusschen «boeken»
«boeken» die
die eigenlijk
eigenlijk in
in
ling, met
elkander
niet rustiger
rustiger grootheid
grootheid gegeven
gegeven?
elkander doorloopen, niet
?
hard~kleurige romanvorm
decor is
is
De hard,kleurige
romanvormhaalt
haaltden
denheld
heldzoo
zoo dichtbij.
dichtbij. Het decor
goden~apotheose;
held is niets
niets van
van een
een halfgod
halfgod:: hij
hij is
is een
een dom,goed,
dom~goed~
goden,apotheose ;de
de held
hartige, dom,driftig,razende,
dom~driftig~razende, domsterke reus,
reus, een
eenmenschelijke
menschelijke reus,
reus, een
eenbe,
be~
hartige,
roepsworstelaar met
voorhoofd, zware
zware schouders
schouders en
en
roepsworstelaar
met kroezig
kroezig haar
haar over
over laag voorhoofd,
hoog~reliet, naïef
naïefals
alseen
eenkind,
kind,en
enzacht
zachtbiddend
biddenden
enweenend
weenend
spieren
spieren in hoog,relief,
bewusteloozerazernij
razernijblind
blindom
omzich
zichheen
heenheeft
heeft
als
kind wanneer
wanneer hij
hij ininbewustelooze
als een kind
geslagen. Gaat
Gaat zijn
zijn taak
taak boven
boven zijn
zijn verstand
verstand uit,
uit, dan
danwordt
wordthij
hijgeholpen
geholpen
geslagen.
door
goden en
en godinnen
godinnen «ex
«ex machina».
machina». Athene
Athenevooraan.
vooraan.
door goden
Zoo'n gemoedelijk
gemoedelijk goedige, domme
domme sterke
sterke menschenreus,
menschenreils, op een tooneel,
tooneel,
door mythologieschilders
mythologieschilders als
alsPreller
PreIIerofofItaliaansche
Italiai'nscheklassieken
klassiekengeschilderd,
geschilderd,
doet daar
daar vreemd.
vreemd. De
De achtergrond
achtergrond maakt
maakt geen
geen halfgod
halfgod van
van hem.
hem. Hij
Hij
doet
het landschap,
landschap, als
als een
eenmenschgevaarte
menschgevaarte dat
dat uit
uit de
derotsen
rotsen
vervloeit niet met
met het
vervloeit
of
wolken ofofboomen
boomentottot
half~menschelijke,half
halfbovenmenschelijke
bovenmenschelijkevormen
vormen
of wolken
half,menschelijke,
groeit,
zooals bijvoorbeeld
bijvoorbeeld William
William Turner's
Turner's Polyphemus.
Polyphemus. Hij
Hij blijft
blijfteen
een
groeit, zooals
eenige menschelijke
menschelijke deernis voelen, door
door
worstelaarkampioen, met
worstelaarkampioen,
met wien
wien wij eenige
zijn impresario
impresario ter
ter meerdere
meerdere reclame
reclame—
- zouden
zoudenwij
wijmodernen
modernendenken
denken—zijn
met een leeuwenvel
leeuwenvel omhangen.
omhangen.
met
Dit doet
doet alweer
alweer de
de «roman».
~<roman». De
De auteur
auteur wil
wil psychologie
psychologie geven
geven en
en
Dit
sympathie
opwekken bij
bij moderne
moderne lezers.
lezers. Dat
Datprocédé
procédéhaalt
haaltde
demythische
mythische
sympathie opwekken
personificatie, -— zonnegod
of volksgod
volksgod —
- uit
uit zijn
zijnontzagwekkende
ontzagwekkende nevel,
nevel~
personificatie,
zonnegod of
gestalte
scherp naar
naar het focus
focus van
van ons
onsgezicht
gezicht:
- en
enhet
hetontzagwekkende
ontzagwekkende
gestalte scherp
:—
Mythisch~ijl gehouden,
gehouden, met
met herhaalden
herhaalden toets
toets dat
datwat
wat
is weg,
weg, absoluut
absoluut weg.
weg. Mythisch,ij1
hij deed
deed niet twaalf
twaalf menschen
menschen doen zouden
zouden zooals
zooals nu
nu menschen
menschen zijn,
zijn, zou
zou
hij
en daarbij
daarbij meer
hebben verwekt.
verwekt.
hij prestige,
prestige, en
meer sympathie
sympathie kunnen hebben
hij
eigenlijk 66k
óók niet
niet een
een roman.
roman. 't Is
Is een
een aaneensckakeling
aaneensckakeling van kleine
kleine
't'~Is
Is eigenlijk
novellen of
oftableaux,vivants,
tableatix~vivants, elk
elkmet
met een
eenzeer
zeer verzorgd
verzorgd achterdoek.
achterdoek. De
De
novellen
van een
een"cultifurperiode,
"cultuuipedode, zooals
zooals bij
bij Homeros,
Homeros,bij
bijManzoni,
Manzoni,
totaalachtergrond
totaalachtergrond van
zelfs bij
bij Alexandre
Alexandre Dumas
Dumas père
père —
- ontbreekt.
ontbreekt. En
Ende
deopeenvolging
opeenvolgingvan
van
ja zelfs
vele, elk
elkvoor
voorzich
zichfijnverzorgde,
fijn verzorgde,maar
maaralle
allevan
vanhetzelfde
hetzelfdepenceel
penceel afkom,
afkom~
de vele,
stige
détail.tafreeltjes vermoeit
nog:: vermoeit
vermoeit zeer.
zeer. Van
Vanaanvang
aanvang tot
tot
stige détail,tafreeltjes
vermoeit ook
ook nog
procéde in eene
eenelange
langerijrijvan
vanlosse
lossestukjes
stukjes:
hetisiswat
watveel.
veel.
einde hetzelfde
hetzelfde procéde
: het
dáárom ook
ook niet
nieteen
eenroman,
roman,omdat
omdatdedeauteur
auteurniet
nietverbergt,
verbergt,
En 't is cilárom
niet kbn
kon verbergen,
verbergen, dat
dat hij
hij bijna
bijna louter naar
naar fantasie
fantasie schiep.
schiep. In
In Herakles
Herakles
niet
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zelf
zelf zijn
zijn er
er hier
hierenendaar
daartrekjes,
trekjes, die
dieeen
eenmodel
modeldoen
doenvermoeden
vermoeden
de apotheose
apotheose van
vaneen
eenmodel,
model,welks
welksmenschelijke
menschelijkepersoonlijkheid
persoonlijkheidbewaard
bewaard
waar ze
ze beter
beterweggewerkt
weggewerktware
waregeworden.
geworden.Maar
Maaroverigens:
overigens:schepping
schepping
bleef waar
uit het
het brein.
brein. Nu
Nuheeft
heeft
Couperus
doorzijn
zijnverblijf
verblijfininItalië,
Italië,door
door zijn
zijn
uit
Couperus
door
rijke aanschouwing
aanschouwing van
van de
deklassieke
klassieke
richting als
kunstenaar, door
richting
als kunstenaar,
door zijn
zijn rijke
der Renaissance,
Renaissance, ongetwijfeld
ongetwijfeld de beschikking
beschikking over een
een schat
schat van
van
schilders
schilders der
Maar toch
de
mythologische landschappen
mythologische
landschappeninin zijn
zijn geheugen.
geheugen. Maar
toch -— of
of het
het nu de
der uitgebreide
uitgebreide taak,
taak, dan
danwel
welhet
hetgemis
gemisder
derdirecte
directeaan,
aan_
vermoeienis is
vermoeienis
is der
schouwing:
maakt op
mij den indruk
indruk van
van «manier».
«manier». Couperus
Couperus
schouwing : het
het boek
boek maakt
op mij
heeft
eenmaal een
een buitengewone
buitengewone virtuositeit
virtuositeit inindedebeschrijving
beschrijvingvan
vanhet
het
heeft nu eenmaal
vind van
vanaanvang
aanvangtot
toteinde
eindezijn
zijntoets,
toets,zijn
zijntechniek,
techniek,
Zuidelijk
landschap:: ik
Zuidelijk landschap
ik vind
of woordschildering
woordschildering ;; maar
voormij
mijben
bennergens
nergens
zijn
penseelvoering of
zijn penseelvoering
man ikikvoor
indruk geraakt
geraakt van
van het
hetonmiddelbare.
onmiddelbare.
onder
den indruk
onder den
1nn zijn Blanke
zijn Antieke
Antiekeverhalen,
verhalen,zijn
zijnSchimmen
Schimmen van
van Schoon,
SchoonBlanke steden, zijn
natuurgewerkt:
gewerkt: 66k
óókals
alshet
hethistorische
historische of
of
heid,
heeft hij
hij direct
directnaar
naardedenatuur
heid, heeft
travestieën gold,
gold,heeft
heefthijhijblijkbaar
blijkbaarhet
hettafreel
tafreelgecomponeerd
gecomponeerd
mythologische travestieën
uit
die hij
aanschouwing
hadofofuituit
aanschouwingbij,
bij- of
ofom,
omuit elementen
elementen die
hij voor
voor oogen
oogen had
gewerkt. Dáár
maakt de
dichter den
den lezer
lezer tot
totziener.
ziener.Hier
Hierworden
wordenvandaar
vandaar
gewerkt.
Dåår maakt
de dichter
voormij
mijerer
bekende
effecten en
en woordschikkingen
woordschikkingen gebruikt,
gebruikt, zonder
zonder dat
dat ikikvoor
bekende effecten
door
door tot
tot aanschouwing
aanschouwing kwam.
kwam. Dat
Dat isispassim.
passim. I.I. bl.
bI. 25:
25: «het
«heteikenwoud,
eikenwoud,
dat
van een
eenwaaienden
waaienden wind
wind te ruischen aanving, van
een blijden
dat van
van een
blijden storm»
storm»
trok» -—IIIIblz.
verluchtte
-— «een
lange, bleeke
bleeke streep
streep licht
licht zich trok»
«een lange,
blz. 192:
192: «En als verluchtte
het hem
hem van
vanden
denkoker
kokerzich
zichteteontdoen,
ontdoen,haalde
haaldediep
diepHerakles
Herakles adem
adem en
en
het
sprak:»
201:: «De rossen
rossen schoten
schoten vooruit,
vooruit, in
inhun
hunangstige
angstigevaart
vaartgeo
ge_
sprak :» -— bI.
bl. 201
stremd
bedachtzame mate.»
mate.»
stremd tot bedachtzame
Ligt
het aan
aanmij,
mij,dat
datikikwèl
wèl
den
kunstmatigencadans
cadanshoor,
hoor,maar
maar niet
niet
Ligt het
den
kunstmatigen
het beeld,
beeld, dat
datikikzou
zou
moetenzien
zien?
deze
paarvoorbeelden
voorbeelden zijn
zijn
zie het
zie
moeten
? EnEn
deze
paar
Zijzijn
zijnoveral,
overal,waarlijk
waarlijkoveral.
overal.
gegrepen
gegrepen waar
waar het
het boek
boek openviel. Zij
0, ook in
in dit
ditwerk
werkisisenenblijft
blijftCouperus
Couperuskunstenaar.
kunstenaar. Wonderforsch
W onderforsch isis
het tooneel
tooneel van
van den
denjongen
jongeneik,
eik,die
dieHerakles'
Herakies'knots
knots
wordt,waar
waarhij,
hij,gelijk
gelijk
wordt,
het Farnesische
Farnesische beeld
beeld den
den nàdichter
nàdichter voor
voor oogen
oogen stond,
stond,inindedelinkerokselo
linkeroksel.
holte op
op leunt,
leunt, —
- zoo
zoo het
hettooneel
tooneelvan
vanden
denNemeischen
N emeischenleeuw,
leeuw,het
hetverhaal
verhaal
van
Iolaos hoe
hoeHerakles
Herakles biddend
biddend stond
stond in
in het
het woud,
woud, in
inde
deantieke
antieke hou,
hou_
van lolaos
hetmoeras
moerastusschen
tusschen rotsen,
rotsen, waar
waar de
de Hydra
Hydra in
in
ding
des gebeds,
gebeds, over
over het
ding des
phosphoresceerenden walm
en vulde
moeras met zijn
zijn
vulde het moeras
phosphoresceerenden
walm gekronkeld
gekronkeld lag
lag en
kronkels
roerend en
en plastisch,klaar
plastiscbklaar is
is de
deversiering
versieringvan
vanhet
hetkleed,
kleed,
kronkels -— -— en roerend
Deianeira. En
En tusschen
tusschen
kleed van
van een
een vlammenden
vlammenden zonsondergang
het kleed
zonsondergang door Deianeira.
deze liggen
liggen meerdere,
meerdere, liggen
liggen vele tafreelen
gelijke waarde.
waarde. Een
Een kunsteo
kunste_
tafreelen van gelijke
Louis Couperus
Couperus ook in
in dit
ditwerk.
werk.
naar is
naar
is Louis
Herlees ik
ik deze
dezebladzijden
bladzijdenvan
vanschoonheid,
schoonheid,haast
haastrouwt
rouwthet
hetmij,
mij,mijn
mijn
Herlees
bedenkingen
hebben uitgesproken.
uitgesproken. Maar
Maar waarom?
waarom? Geeft
Geeft ook
ook een
een in
in
bedenkingen te
te hebben
geheele compositie
compositie misschien
misschien niet feilloos
feilloos werk
werk van
van een
een groot
grootkunstenaar
kunstenaar
geheele
toch, juist
juist omdat
omdat het
het immers
immers zijn
zijn werk
werk blijft,
blijft, genieting?
genieting?
niet toch,
J. SPEELMAN.
SPEELMAN.

o0
Stijn Streuvels,
landsche woning
woning in
inVlaanderen.
Vlaanderen. —
- Amsterdam,
Amsterdam, L.
L. J.
J. Veen.
Veen.
Streuvels, De landsche

pretentie_loos boekje,
boekje, verlucht
verlucht met
met eenvoudige
eenvoudigeplaatjes
plaatjes naar
naar
klein, pretentieoloos
Een klein,
photographieën. Men zou
zouhet
hetbijna
bijnaaardrijkskunde
aardrijkskunde van
vanVlaanderen
Vlaanderen kunnen
kunnen
photographieën.
noemen.
Maar dcsordat
doordatStijn
StijnStreuvels,
Streuvels,dedeVlaamsche
Vlaamsche
schilder_met.de.pen_
noenten. Maar
schilderometode,pen_
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de
groote psycholoog,
psycholoog, het
hetboekje
boekje heeft
heeftgeschreven,
geschreven, kreeg
kreeg het
het iets
iets eigens,
eigens,
de groote
iets zeer
iets intiems
iets
zeer bijzonders,
bijzonders, iets
intiems en iets
iets heerlijks,
heerlijks, dit
dit simpele
simpele boekje.
boekje.
op de
deeerste
eerstebladzijde
bladzijdewordt
wordt
men
verrastdoor
dooreen
eenschoone
schoone
plastiek.
Reeds
Reeds op
men
verrast
plastiek%
schemering van
van de
dedagen
dagen die
dieonmiddellijk
onmiddellijk volgen
volgen
van.schemering
vamschemering-—de
de schemering
op den
den geganen
geganen zomer
zomer::
«De
stilletooverstonde
tooverstondewaarop
waarop alle
alledingen
dingenverinnigen
verinnigeninineen
eenonwerkeo
onwerke.
«De stille
vanzachte
zachte schoonheid
schoonheid—
- de
de avondmijmering
avondmijmering wordt
wordt in eens
eens
lijken
schijn van
lijken schijn
loodzware duisternis
duisternis die
die neervalt
neervalt als
alseen
eendonkere
donkerevoorhang.
voorhang.
gestoord
gestoord door loodzware
De teederheid
teederheid der
derkleuren
kleurenverwelkt,
verwelkt,met
metderfheid
derfheid
overveegd;
vertenvero
ver.
overveegd
; dedeverten
dwijnen onder
ondereen
eenvracht
vrachtvan
vangrimozwarte
grim.zwarte stof
stof en, al
al te vroeg
vroeg wordt
wordt de
de wereld
wereld
onder 't't nachtfloers
nachtfloers en
en heeft
heeftdededuisternis
duisternisde
deschemering
schemering gedood.»
gedood.»
geborgen
geborgen onder
Wat mij
mij echter
echter in
indit
ditboekje
boekjehet
het
diepstheeft
heeftgetroffen,
getroffen,isisdedeeigenaardige,
eigenaardige,
diepst
diepe
psychologie. Streuvels
Streuvels kent
kent zijn
zijn Vlaanderenland
Vlaanderenland door
hij
diepe psychologie.
door en
en door; hij
Vlaamsehen landman
zijn doen
doen en
en denken,
denken,met
metzijn
zijngansche
gansche
kent
kent den Vlaamschen
landman met
met zijn
ondergaan
totouderdom
ouderdomsaam%rijende
saam_rijende dagen
jaren.
ondergaan van tot
dagen en jaren.
Dit nu
nu isis het
hetmooie
mooievan
vanhet
hetboekje
boekje:
datdedeeenheid,
eenheid,dedesamenhang
samenhangvan
van
: dat
huis en
en bewoner
bewoner er
erzoo
zooklaar
klaarenentreffend
treffendinin
wordt
aangetoond.
land_
wordt
aangetoond.
HetHet
land%
in Vlaanderen
Vlaanderen heeft
heeft een
eeneigen,
eigen,een
eenbijzonder
bijzonderbestaan;
bestaan;het
hetwordt
wordt
sche
sche huis in
eigenlijk niet
niet gebouwd;
gebouwd ; het groeit!
eigenlijk
groeit 1 Van
Van binnen
binnennaar
naar buiten
buitenontstaat
ontstaat het,
het,
persoonlijkemet
tegemoet-koming aan
eigen —
- bijna
bijnazou
zouikikzeggen
zeggen:
met tegemoetokoming
aan eigen
: persoonlijke
—
eischen,
debestaans%noodwendigheid
bestaans_noodwendigheid van
den bewoner.
bewoner.
eischen, volgens de
van den
land woning,
Daarin ligt de
Vlaamsche
Daarin
de verborgen
verborgen schoonheid
schoonheidvan
vandede
Vlaamschelandwoning,
Streuvels schrijft
Streuvels
schrijft er
er van:
van:
«Met
gegroeide dingen
dingen hebben
hebben de
de landsche
landsche woningen
woningen ook
ookde
degoede
goede
«Met alle
alle gegroeide
eigenschappen
zuivere streven
streven naar
naar eenvoud
eenvoud—
- de
debeperking
beperking
eigenschappen gemeen.
gemeen. Het zuivere
brengt in
inuiterlijke
uiterlijke en
en
om enkel te
te voldoen
voldoen aan
aan de
de uiterste
uiterste noodwendigheid,
noodwendigheid, brengt
innerlijke vormen
noodzakelijk schoonheid
schoonheid te
te weeg
weeg;; eene
eene
innerlijke
vormen van
van die
die huizen noodzakelijk
onvergankelijk
evenalsalle
allenatuurschoon
natuurschoon—- die
die
dieeeuwig
eeuwigenenonvergankelijk
schoonheid die
is,is,evenals
nooit mishaagt
mishaagt of
ofverveelt
verveeltenendiedie
niet
veroudert
omdatzezevan
vanalle
alletijden
tijdenis.»
is.»
nooit
niet
veroudert
omdat
In prettig
prettig proza
proza toont
toontde
deschrijver
schrijver dan
dan aan,
aan, dat
dat heel
heel de
deomgeving
omgevingvan
van
woning, de
de kleuren
kleuren van
vanhet
hetgeverfde
geverfdesteen,
steen.enenhoutwerk,
houtwerk,dedeaanleg
aanlegvan
van
de woning,
planten, ten
tennauwste
nauwstemet
metdedegeaardheid
geaardheidvan
vanden
denlandschen
landschen
bloemen en planten,
bloemen
vlaming samenhangt.
samenhangt. Waar
Waar de
denijverheid
nijverheideen
een
streekbinnendringt,
binnendringt,gaat
gaat
lilaming
streek
de lust
lustverloren,
verloren,de
dewoning
woningeen
eenlachend
lachend
aanzientetegeven.
geven.«Daar
«Daarheeft
heeft
ook de
aanzien
die streek
streek en
enhet
hetlandschap
landschapeen
eenander
anderuitzicht
uitzicht—- iets
ietsals
alsde
dekleurlooze
kleurlooze
heel die
verlatenheid van
van onbewoonde
onbewoonde huizen,
huizen, grauw,
grauw, vaal
vaal als
alseen
eenachterbuurt
achterbuurt en
en
verlatenheid
aanzien van
van armoede
armoede en
en lustelooze
lusteloozeslordigheid.»
slordigheid.»
't geheel
geheel heeft
heeft het aanzien
het slot
slotzijner
zijnerdichterlijke
dichterlijkebeschrijving
beschrijvinggekomen,
gekomen,wordt
wordtdedeschrijver
schrijver
Aan het
weemoedig gestemd
om de
de schoonheid
schoonheid van
van het
het landsche
landsche huis.
huis. Want
Want hij
hij
weemoedig
gestemd om
weet het
het —
- die
die schoonheid
schoonheidisisgedoemd
gedoemdtot
totondergang.
ondergang.De
Demoderne
modernewoningo
woning<
«koffers gelijk,
gelijk, met
meteen
eendak
dakalsals
dubbele
haverkist,»
innig_
bouw, «koffers
eeneen
dubbele
haverkist,»
zalzal
de de
innig%
van de
deVlaamsche
Vlaamschehofstede
hofstedeverdrijven.
verdrijven.
heid van
«Nu
«Nu komt
komt men
men de
de dingen
dingen maken waar
waar ze
ze voortijds
voortijds groeiden,»
groeiden,» zegt
Streuvels, en hij
hij besluit
besluit met
metden
denuitroep
uitroep:
Streuvels,
:
«Adieu de schoonheid
schoonheid als
als de
de vakmannen
vakmannen er
er zich
zich mede
mede bemoeien!»
bemoeien I»
«Adieu
Ja, zoo
zoogaat
gaathet.
het.De De
mutaties
onzen
zullen
tamelijk.
Ja,
mutaties
vanvan
onzen
tijdtijd
zullen
ookook
het het
tamelijk%
geïsoleerde Vlaanderen
met rust
rust kunnen
kunnen laten.
laten. Doch
Dochlaten
latenwij
wijhopen,
hopen,
gelsoleerde
Vlaanderen niet
niet met
dat val
het landsche
landsche schoon,
schoon, mèt
mètden
denheerlijken
heerlijkenVlaamschen
Vlaamsehenvolkso
volksvéél van het
Vlaanderenbewaard
bewaardmoge
mogeblijven
blijven11
aard, nog langen
langen tijd
tijd ininVlaanderen
aard,
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Arthur
van Schendel,
Schendel, De Berg
Arthur van
Berg van
van Droomen. - Amsterdam,
Amsterdam, W. Versluys, 1913.
1913.
—

Bij de
de lezing
lezingvan
vanditdit
boek
menigeengaan.
gaanals
alsdedeschouwburg,
schouwburg~
Bij
boek
zalzal
hethet
menigeen
bezoeker, die
om zich
zich teteamuseeren
amuseeren een
een stuk
stuk van
van Ibsen
Ibsen gaan
gaan zien,
zien, en in
in
bezoeker,
die om
plaats
verlicht en
en verkwikt,
verkwikt, dood,moe
dood~moethuiskomt.
thuiskomt.
plaats van
van verlicht
Want
Berg van
van Droomen
Droomen isisgeen
geenreis,
reis~ofof
strandlectuur; ;wel
welwordt
wordter
er
Want de Berg
strandlectuur
in gesproken
gesproken over
overvlinders,
vlinders,bloemen,
bloemen,feeën
feeënenenkabouters,
kabouters, maar
maarde
de
veel in
veel
gecompliceerde, overladene allegorie
allegorie maakt
maakt de
de lezing
lezingdoodelijk
doodeiijkafmattend,
afmattend,
gecompliceerde,
dóór is,
en
terwijl
men, als
als men
men de
dedriehonderd
driehonderd vier
vieren
enveertig
veertigpagina's
pagina's d456r
terwijl men,
is, en
bekomen van
de duizeligheid,
duizeligheid, die
die het
hetbeklimmen
beklimmen van
vaneen
eenz66
zóó'steilen
'steilen
bekomen
van de
droomen~berg meebrengt,
maar vagelijk
men eigenlijk
eigenlijk heeft
heeft
droomen,berg
meebrengt, nog
nog maar
vagelijk weet,
weet, wat men
meegemaakt.
Ziehier
eenige van de
de gestalten
gestaltenen
enverschijningen,
verschijningen,die
diededeknaap
knaapReinbern
Reinbern
Ziehier eenige
zijn tocht
tocht over
over den.
den Berg
Berg van
van Droomen,
Droomen, waar
waar hij
hij de
de Prinses
Prinses Eva
Eva Beata
Beata
op zijn
ontmoet::
zoekt, ontmoet
enDenkmar,
Denkrnar, de
deverstandige
verstandige
Daar
zijn Tobias,
Tobias, de
devoortvarende
voortvarendehaan,
haan, en
Daar zijn
ezel;
hond Kaka
Kaka en
endedegeit
geitGilles
Gilles;
PuikebestenenAlfrade,
Alfrade,die
dieReinbern's
Reinbern's
ezel ; de
de hond
; Puikebest
droomt;; Peter,
Peter, de werker
werker en
en Regel,
Regel, de
deschout
schout;
de
verstand
wanneer hij
hij droomt
verstand is wanneer
; de
ende
dekoningin
koningin;
grijzeAhasverus
Ahasverusenendede
werkzameLeperkoen,
Leperkoen,
koning en
; dedegrijze
werkzame
het
het schoentje
schoentje afmaakt
afmaakt voor
voor Elflicht
Elflicht Zilvervoetje
Zilvervoetje ;; de
zeeroover die het
die het
de zeeroover
wondere
spiegeltje heeft; de
de lichtzinnige
lichtzinnige Baron
Baronen
endedeBitsan,
Bitsan,het
hetspottende
spottende
wondere spiegeltje
op het
hetwitte
wittepaard
paarden
endedegeheimzinnige
geheimzinnigeschaduw
schaduw;
spook;
vreemdeling op
spook ; de vreemdeling
;
Amon~Ra, de
van de
dezon
zon
Egypte;
Apollo,dedeGrieksche
Griekschegod
god;
Amon,-Ra,
de god van
vanvan
Egypte
; Apollo,
;
Baldur, de blonde
blonde god
godvan
vanhet
hetnoorden
noorden;
Serenusde
dePelikaan,
Pelikaan, en
enAlmon
Almon
Baldur,
; enenSerenus
de
uil, enenPeregrijn
Peregrijn dedeeend
eend;
oosterschevorst
vorstIman
ImanHassan
Hassan Ben
Ben
de uil,
; enendede
oostersche
de toovenaar
toovenaar Merlijn
Merlijn ;; en de
de ijle
ijle Psyche
Psyche;; en
en de
demenigte
menigte van
van
Sabbah;
Sabbah ; en
en de
en spoken
spokenen
engeesten,
geesten,alle
allemet
metnamen
namenenen
beteekenissen;
ende
deSpille
Spille~
elven en
beteekenissen
; en
widdel,
de Klopper,
Klopper, en
en de
debroertjes
broertjes Mallabron
Mallabron en
en Zabulon,
Zabulon, en
enBudde,
Budde,
widdel, en de
en Ruppel,
Ruppel, en
en Robbe,
Robbe, en
enBivar
BivarenenBavor
Bavor
oeff!!!
—-oeff
!1!
waarlijk teteerg.
erg. De
DeBerg
Bergvan
vanDroomen
Droomenis is
een
rijstebrijbergvan
van
Het isis waarlijk
een
rijstebrijberg
eindelooze allegorie
allegorie geworden,
geworden, waardoor
waardoor men
men zich
zich slechts
slechts met
met de
de grootste
grootste
eindelooze
moeite heen kan
kan eten,
eten, om
om ininhet
hetlichtende
lichtendeluilekkerland
luilekkerlandeen
eenschim
schimvan
vande
de
moeite
schoone
Eva Beata,
Beata, die door
door allen
allen gezocht
gezocht wordt,
wordt, teteontdekken.
ontdekken.
schoone Eva
En dat is
is zeer
zeer jammer.
jammer. De
Deschrijver
schrijver van
van «Een
«Eenzwerver
zwerververliefd»
verliefd»)en
en«Een
«Een
En
taakapaciteiten, diepte
dieptevan
vansentiment
sentimenten
en
zwerver verdwaald»
verdwaald» beschikt
beschikt over
overtaal,capaciteiten,
zwerver
schoonheid
beeld~gebruik, die
die hem
hem tot
totbeter
beterresultaat
resultaat zouden
zouden hebben
hebben
schoonheid van beeld,gebruik,
geleid,
als zijn
zijn verbeelding
verbeelding niet
al op
op hol
holgeslagen
geslagenwas.
was.
geleid, als
niet geheel
geheel en al
taal~schoonheidschrijf
schrijfik
ik
voorbeeld van
vanVan
VanSchendel's
Schendel'seigenaardige
eigenaardigetaal,schoonheid
Als voorbeeld
Chloë af:
af:
een
fragmentje van
een fragmentje
van het
het verhaal
verhaal van
van Daphnis
Daphnis en Chloë
«Toen
koeien, de
de schapen
schapen opstonden
opstonden en
ennaar
naarhet
hetwesten
westenkeken
kekenwaar
waar
de koeien,
cifoen de
de lucht
lucht gloeide,
gloeide, moest
moestikikook
ook
opstaan,want
want
verlangdennaar
naarhuis.
huis.
de
opstaan,
zijzij
verlangden
handenopopmijn
mijnschouders
schoudersgevoeld.
gevoeld.
Maar voor
ik ging
gingheb
hebikik
Daphnis'handen
Maar
voor ik
Daphnis'
voordedezon
zon
van
dien
dag
was
ondergegaan,heb
hebik
ik
En voor
voor ik
ik thuis
thuiskwam,
kwam,voor
En
van
dien
dag
was
ondergegaan,
konmijn
mijntranen
tranenniet
niet
ieder lam,
lam, ieder
ieder schaap,
schaap, iedere
iedere koe
koezachtjes
zachtjesgekust.
gekust.IkIkkon
ieder
houden, maar
maar ik
blij en
en zoo
zoogroot.»
groot.»
houden,
ik was
was zoo
zoo blij
opstond, zij
zij was
was het
het die
dieheen
heenging,
ging,anders
anders had
had ik
ik nooit
nooit
«Zij
«Zij was
was het
het die opstond,
kunnen
gaan. Voor
ik thuis
thuis kwam
kwam wist
wist ik
ik wat
wat schoon
schoon is
is en
en had
had ik
ik ge
ge~
kunnen gaan.
Voor ik
weend
om de
de schoonheid
schoonheid die
die ik
ik zag.
zag. Ik
Ikwist
wistniet
nietmeer
meerwie
wieikikwas.
was.Alleen
Alleen
weend om
dat
de wereld
wereld schoon
schoon isiszag
zagik,
ik,hemel,
hemel, aarde,
aarde, alles
alles dat
dat bestaat.
bestaat. 0 dat
datisis
dat de
geluk, niets
niets meer
meer te
van wat
wat je
je zelf
zelf bent
bent geweest,
geweest, te
te weenen
weenen om
om de
de
geluk,
te zien van
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schoonheid
alles. Dien
Dien nacht
nacht kon
konikikmijn
mijn oogen
oogen niet
niet sluiten,
sluiten, mijn
mijn
schoonheid van
van alles.
donker Chloë
Chloë die
die naar
naar huis
huiswas
wasgegaan.»
gegaan.»
gedachten
gedachten zochten
zochten in donker
dezetaal
taaleen
eenaccent
accentvan
vanvreemde
vreemdeplechtigheid
plechtigheid;; zonder
zonderdat
dat
Ik
vind inindeze
Ik vind
het
ergens overslaat
overslaat in vertoon
vertoon van
van deftigheid
deftigheid ofofstijfheid,
stijfheid,isisereroveral
overaleen
een
het ergens
besliste
nadruk van
van zeggingskracht.
zeggingskracht. Het
de taal
taal be
be.
besliste nadruk
Het geheele
geheele boek
boek door
door is
is de
koorlijk, zingend
zingend van
koorlijk,
van kalme,
kalme, rhythmische
rhythmische muziek.
muziek.
Ontroerend,schoone en
de
Ontroerend.schoone
treffende beelden
wijs op de
en treffende
beelden ontbreken
ontbrekenniet.
niet. Ik
Ik wijs
vergelijking
pag. 202,
202, waar
waar Reinbern
Reinbern een
eennimf
nimfaantreft,
aantreft,die
diehare
harevingers
vingers
vergelijking op pag.
koelt in het
hetwater.
water. Zijne
Zijne geleidster
geleidster Cisa
Cisaverklaart
verklaart hem:
hem:
«Ondine treurt.
mogen iets
iets menschelijks
menschelijks niet
niet beroeren.
beroeren. Eens
Eens
treurt. De
De nimfen mogen
zij een
een ridder
ridder gezien,
zoo schoon,
schoon, zoo
zoolief
liefdat
datzijzijmet
methaar
haarvingers
vingers
heeft
heeft zij
gezien, zoo
even
zijn hand
hand vasthield.
vasthield. Nu
Nu branden
branden haar
haar vingers,
vingers, nu
nu moet
moet zij
zij ze
ze altijd
altijd
even zijn
koelen.»
..
koelen.»
Maar
ondanks deze
deze fragmentarische
fragmentarische schoonheden,
schoonheden, schijnt
schijnt mij
mij· De
De Berg
Berg
Maar ondanks
van
Droomen na het
het vorige
vorige werk
werk van
van dezen
dezen auteur
auteur een
eenbesliste
beslisteterugval.
terugval.
van Droomen
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LEVENSWOORDEN.
rede kan
kan niet
nietscheppen,
scheppen,maar
maar omlijnt
omlijnt en
en voegt
voegt wat
wat leeft
leeft
De rede
leeg ding
dingwaar
waar het
hetleven
leven kwijnt.
kwijnt.
en is uit eigen reden en wordt een leeg
v.
EEDEN.
V. EEDEN.

o0
0, zij
zij een mensch
mensch onwankelbaar
onwankelbaar indachtig
indachtig elke seconde
seconde en
en
bij elke
elke gril
gril zijns
zijns geestes,
geestes,dat
datzijner
zijnergedachten
gedachtenpracht
prachtzich
zich be.
be::
bij
toont
worden, niet
niet in
in zijn.
zijn.
toont in worden,
v.
EEDEN.
V. EEDEN.

o[::]
ons handelen,
handelen, ons
ons intellect
intellect en
en ons
ons gevoel
gevoelontstaat
ontstaat er
er
Door ons
mach~
drukking in
in de
derichting
richtingvan
vanhet
hetaltruïsme,
altruïsme,een
eeneven
evenmach,
een drukking
tige,
expansieve kracht
kracht als
als die
die de
desterren
sterren doet
doetwentelen
wentelen;; het
het
tige, expansieve
den''
is die
die kracht,
kracht, bewust
bewust van
vanhaar
haar kunnen,
kunnen, die
diezichzelve
zichzelvedan
danden
naam
van »plichtc<
»plicht« geeft.
naam van
GUIJAU.
GUIJAU.

o0
Goddelijk
wanneer hetin
het'indedemeest
meeststormachtige
stormachtige
Goddelijk oogenblik, wanneer
zij licht.»
licht.»
klinkt:: c<Er
«Er zij
ziel klinkt
CARLYLE.

ou
Begrijpt gij
gij wel
welhoeveel
hoeveelgemakkelijker
gemakkelijker het
het isis tetedroomen
droom en
Begrijpt
dan
goed
te
handelen
en
hoe
gaarne
de
zwakste
mensch
dan goed te handelen en hoe gaarne de zwakste mensch
dweept,
omdat hij
hij het
het niet
niet waagt
waagt goed
goedtetehandelen.
handelen.
dweept, omdat
LESSING.

El

ONZE
LEESTAFEL.
ONZE LEESTAFEL.
Inleiding tot
de beoefening der
statistiek, door
door Dr.
Dr. C.
C. A.
A. Verrjjn
der statistiek,
Verrijn Stuart, Hoogleeraar
InIeiding
tot de
U niverseit te Groningen.
Groningen. Tweede
Tweede Deel: de toepassing
toepassing der
derstatistische
statistische
aan de Rjjks,
Rijks.Universeit
de zedelijke
zedelijke en
enverstandelijke
verstandelijke eigenschappen van den mensch. Haarlem,
methode op de
methode
Bohn,, 1913.
1913.
de Erven
Erven F. Bohn
de

Reeds
voltooiing van
vanhet
heteerste
eerstedeel,
deel,waarin,
waarin, na
nade
de behande,
Reeds kort
kort na de voltooiing
behande%
der statistische
statistische methode als
als zoodanig, hare
het gebied
gebied
ling der
hare toepassingen op het
verklaard, doet het eerbiedwekkende
eerbiedwekkende arbeidver.
der demographie werden
werden verklaard,
arbeidver%
het tweede
tweede lijvige deel zijner
van den
den schrijver
schrijver het
mogen van
zijner «Inleiding» het
licht
zien, waarin
waarin de
deuitkomsten,
uitkomsten, die
die langs
langs statistischen weg verkrijgbaar
verkrijgbaar
licht zien,
het gebied
gebied van
van de
de kerkgenoorschappen, het huwelijk, den
cultuur,
zijn
zijn op het
den cultuur%
toestand,
de politieke
politieke ontwikkeling,
ontwikkeling, op
op
toestand, de criminaliteit, de intellectueele
intellectueele en de
heldere
belangwekkende wijze ontvouwd
ontvouwd worden.
'
heldere en belangwekkende
De
stof, in
in het
het tweede deel verwerkt,
verwerkt, is heel
heel wat
watweerbarstiger
weerbarstiger dan
dan die
die
De stof,
welke
het materiaal
materiaal voor het eerste
eerste uitmaakte.
uitmaakte. Is
Is het
het bij
bij de
de demographi,
welke het
sche statistiek
moeilijk, uit het
het overvloedig
overvloedig beschikbare materiaal
materiaal de
statistiek soms
soms moeilijk,
hetgebied
gebiedder
der «moraalstatistiek»
het integen'
goede keuze
keuze te
te doen,
doen, op
ophet
c<moraalstatistiek» is
goede
is het
integen,
deel dikwijls bezwaarlijk,
bezwaarlijk, genoegzaam
genoegzaam omvangrijk
omvangrijken
enbetrouwbaar
betrouwbaarmateriaal
materiaal
te vinden.
vinden. DeDeaard
aard
verschijnselen
maakt
soms
scherpewaarneming
waarneming
te
derder
verschijnselen
maakt
soms
scherpe
hetmaken
makenvan
vangevolgtrekkingen
gevolgtrekkingenontstaat
ontstaat het
hetbezwaar,
bezwaar,
onmogelijk. En
En bij
bij het
onmogelijk.
dat,
wanneer uit
uit de
debeschikbare
beschikbare feiten,
feiten, verschijnselen, gedragingen,
dat, wanneer
gedragingen, tot
moet worden geconcludeerd, eenig subjectief
menschelijke eigenschappen
eigenschappen moet
of hypohetisch element bij de interpretatie
interpretatie niet altijd
altijd kan
kan worden
uitge,
worden uitge%
schakeld.
Intusschen mag worden getuigd,
de schrijver
schrijver met
met de
degrootste
grootste
schakeld. Intusschen
getuigd, dat de
werk gegaan
gegaan en
en nooit
nooit verzuimde
behoedzaamheid en
behoedzaamheid
en voorzichtigheid
voorzichtigheid isis te werk
punt voor
voor punt
puntdede
feitelijkebasis
basisaan
aante tewijzen,
wijzen,waarop
waaropzijn
zijnuitkomsten
uitkomsten
punt
feitelijke
steunen.
Binnen
bestek een
een reproductie
reproductie te geven
geven van
van het
het beeld, dat de schrij,
Binnen kort bestek
schrij%
factoren
ver van onzen
onzen cultuurtoestand, door vergelijking van verschillende factoren
ver
samenstelt, is niet wel doenlijk.
zij slechts,
slechts, dat
dat Prof.
Prof. Verrijn Stuart
doenlijk. Vermeld zij
ook in
indit
ditboek
boekterugkomt
terugkomtop
opeen
eenaangelegenheid,
aangelegenheid,reeds
reedsmeermalen
meermalen door
door
hem behandeld
behandeld:: de beweging
beweging van
van ons
onsnationaal
nationaalinkomen
inkomenen
enons
onsnationaal
nationaal
vermogen. Meent
Meent hij op grond
grond van
van de
detoenemende
toenemendeopbrengst
opbrengstder
der belas,
belas%
vermogen.
tingen, in
in welker
welker samenstel
samenstel de
de verzwaring
verzwaring en
en ontheffing van
van lasten
lasten in de
de
tingen,
periode 1880-1909 naar
zijn oordeel
oordeel elkander
elkandervrijwel
vrijwel compenseeren, tot
naar zijn
eene stijging
stijging van
van het
het nationaal
nationaal inkomen te kunnen
kunnen concludeeren, —
- zoo
blijkt uit de
de opbrengsten
opbrengsten der
der succesiebelasting, dat het
het nationaal
nationaal vermogen
vermogen
blijkt
jaar ongeveer stationnair bleef.
Doorvergelijking
vergelijking der
der
sedert
minstens 23 jaar
sedert minstens
bleef. Door
uitkomsten van de
de bedrijfs%
bedrijfs, en de vermogensbelasting
vermogensbelasting wordt
wordt dit
dit verschijnsel
uitkomsten
nader bevestigd. Het bedrijfsinkomen steeg van ff 420.9 millioen in 1902-1903
tot (623.1
millioen in 1910-1911, dus
per hoofd der
der bevolking
bevolking van
vanf79.33
f79.33
f623.1 millioen
dus per
daarentegen klom
klom in
in dat
dattijdvak
tijdvak slechts
slechts
tot /105.56. Het belaste vermogen
vermogen daarentegen
per hoofd der
van
van f6028 millioen tot jj 7121
7124 millioen, dus per
der bevolking van
/1136
f
1136 tot fj 1210.
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Op
dit bedenkelijke
bedenkelijke verschijsel
verschijsel werd
werd in
in dit
dittijdschrift
tijdschrift reeds
reeds eerder
eerder door
door
Op dit
den
heer H. W.
W. E.
E. Struve
Struvegewezen,
gewezen, alalstemmen
stemmenoverigens
overigensbeide
beideschrijvers
schrijvers
den heer
in
hun algemeene
algemeene waardeering
waardeering van
vanonzen
onzenocconomischen
occonomischentoestand
toestand niet
niet
in hun
overeen. V. K.
overeen.
V. K.

El
Neerland's Onafhankelijkheid
Onafhankelijkheidhersteld
herstelddoor
door Dr.
Dr. J.
J. R.
Neêrland's
R. Callenbach.
- Nijkerk
Nijkerk,,
Callenbach. —
e, 8.,
Callenhach,
8e, g9ee en 10
Callenhach, 77.,
10ee aflevering.

Deze laatste
laatste vier
vierafleveringen
afleveringenbehandelen
beh~ndelenhet
heteigenlijke
eigenlijkebevrijdingstijdperk,
bevrijdingstijdperk,
slag bij
bijLeipzig,
Leipzig,het
hettijdperk
tijdperkwaarin
waarinvolksbewegingen,
volksbewegingen,
aanvangende
aanvangende na
na den slag
eerlang
het optreden
optreden van
vanPruisische
Pruisische en
enRussische
Russische troepen
troepen de
de
eerlang gevolgd
gevolgd door het
doen terugtreden.
terugtreden.
Fransche
Fransche autoriteiten
autoriteiten doen
Vrij uitvoerig
wordt het
hetomwentelingsprocès
omwentelingsprocèsininAmsterdam
Amsterdam en
enandere
andere
Vrij
uitvoerig wordt
wij voor
voorde
deduidelijkheid
duidelijkheid der
der voorstelling
voorstelling
groote
steden beschreven,
beschreven, waarbij
waarbij wij
groote steden
wel gaarne
wel
gaarne een
een paar
paar datums
datumsmar
méérzouden
zoudenhebben
hebbenaangetroffen,
aangetroffen, daar
daarde
de
gebeurtenissen
meerdere dagen
dagen verdeeld
verdeeld hebben.
hebben.
gebeurtenissen zich
zich over meerdere
De auteur
auteur heeft zich
zich gewacht
gewacht voor
voor onbepaalde
onbepaalde toejuiching
toejuiching van
van de
dewijze
wijze
haar werk
werk ging
ging;; meermalen
meermalen toont
aan, dat
dat
waarop
omwenteling in haar
waarop de
de omwenteling
toont hij
hij aan,
het
ijzeren juk
juk niet,
niet, zooals
zooalshet
hetheet,
heet,met
metkracht
krachtvan
vandedeschouders
schouderswerd
werd
het ijzeren
ondertegenstribbeling
tegenstribbeling
geworpen,
maar er
erzeer
zeerlangzaam
langzaamafgleed,
afgleed,dikwijls
dikwijlsonder
geworpen, maar
van
moedig
van den
den belanghebbende
belanghebbende zelf
zelf. Naast
Naasthethet
moedigoptreden
optredender
derbekende
bekende
mannen
van 1813,
mannen van
1813, moest
moest menigmalen
menigmalen vermeld
vermeld worden
worden hoe
hoe vele
velenotabelen
notabelen
slechts
rust bewaarden
bewaarden waar
waar naar
naarvrijheid
vrijheid gestreefd
gestreefd had
had moeten
moeten worden,
worden,
slechts rust
eene «tot
«tot angstige
angstige benauwdheid
benauwdheid uitgegroeide
uitgegroeide voorzichtigheid»
voorzichtigheid» het
het on,
on~
hoe eene
derscheid
derscheid tusschen
tusschen piekeniers
piekeniers en pinkeniers
pinkeniers deed ontstaan
ontstaan en
en hoe
hoenog
nogmaar
maar
even bij
bij tijds
tijds voorkomen
voorkomen werd
werddat
datNederlands
Nederlands gebied
gebied door
door de
debondge
bondge~
even
als veroverd
veroverd land
land beschouwd
beschouwd werd.
werd.
nooten als
De «note
«note comique»
comique» komt
komthier
hierenendaar
daartottothaar
haar
recht
een
paaraardige
aardige
recht
inin
een
paar
kozakken_incidenten, die
hadden kunnen
kunnen dienen
dienen voor
voorhet
het in
inonze
onze
kozakken,incidenten,
die als
als type
type hadden
denKi5penick,kapitein
Köpenick-kapitein;; de
de schrik
schrik voor
voor de
de kozak,
kozakdagen bekende
bekende geval
geval van
vanden
dagen
ken
ken zat
zat er
er na
na 1812 overal in,
in, maar
maarmen
men overschatte
overschatte schromelijk
schromelijk hunne
hunne mili,
militake
taire waarde.
waarde.
zijne slotbeschouwing
slotbeschouwing spreekt
spreektschrijver
schrijver een
eenbemoedigend
bemoedigendwoord,
woord,naar
naar
In zijne
aanleiding van de
deeeuw
eeuwdie
diesedert
sedert1813
1813verliep
verliep;
wijbeamen
beamendat
datgaarne.
gaarne.
aanleiding
; wij
Een woord
woord van
van waardeering
waardeering isis hier
hierop
opzijne
zijneplaats,
plaats,dat
datdede
schrijver,tot
totde
de
Een
schrijver,
kerkelijk-rechtzinnige richting
ontkent dat
dat ook
ook van
vanan,
an~
kerkelijk,rechtzinnige
richting behoorende,
behoorende, niet
niet ontkent
dere
dere zijde
zijde licht
licht komen
komen kan.
kan.
Ten slotte
slotte wenschen
wenschen wij
wij het
het werk
werk van
van den
den Heer
HeerCallenbach
Callenbach in
in zijn
zijn ge,
ge_
Ten
- ook om
om den
denbescheiden
bescheidenprijs
prijs —
- in
in veler
velerhanden.
handen.
heel —
B.

o
Wereldbibliotheek. De W.
W.B.B.deed
deederergoed
goedaan,
aan,prof.
prof.Henri
HenriHauvette's
Hauvette's
Wereldbibliotheek.
Dante~studie in een
een vertaling
vertaling van William
William Davids
Davids uit
uit te
te geven.
geven. Onder
Onder de
de
Dant&studie
Dante-anthologiënneemt
neemtzij
zijeen
eeneerste
eersteplaats
plaatsin,in,enen
fijnzinnigegeleerde
geleerde
Dantmnthologiën
dede
fijnzinnige
dat
stelde zich
zich allerminst
allerminst te
te vreden
vreden met
metHilty's
Hilty'spathetische
pathetischeopmerking
opmerking dat
stelde
dichting een
een sterrenhemel
sterrenhemelwas,
was,die
diemen
menmaar
maar rustig
rustig moest beschouwen
beschouwen
Dante's dichting
is niet
niet bij
bijde
debeschouwing
beschouwingalleen
alleengebleven,
gebleven, en
en heeft
heeft
meer. Hauvette
Hauvette is
zonder meer.
Hiltyverre
verre overtroffen
overtroffen in astrologische aanschouwing
aanschouwing van dien.
dien «sterrenhemel.»
«sterrenhemel.v
Hilly
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Over sterrenkunde
sterrenkunde sprekend,
sprekend, kunnen wij
wij tevens
tevens met
met voldoening
voldoeningnoteeren
noteeren
J. *van
·van der
der Bilt's
Bilt's boekje
boekje over
over «Sterrenkunde»,
de beste
beste vorm
vorm van
van
«Sterrenkunde», dat
dat de
J.
verwezenlijkt. Het
helder en ovey
over~
populaire wetenschap
populaire
wetenschap in
in zich
zich verwezenlijkt.
Het werkje
werkje is
is helder
geschreven.
zichtig geschreven.
Prof. Theobald Ziegler's.
Ziegler's. «Geestelijke
«Geestelijke stroomingen
stroomingen der
der 19e
1ge eeuw»
eeuw» deel
deelIIII
Prof.
is door
doorLeo
LeoPalak
Palakvertaald.
vertaald.In
Inhoeverre
hoeverrelatere
laterehistorie,schrijvers
historie~schrijversalle
allebeschou,beschou~
van Ziegler
ZiegIerzullen
zullenlaten
latengelden,
gelden,zij
zijhier
hierniet
nietuitgemaakt.
uitgemaakt. Aanvechtbare
Aanvechtbare
wingen van
ideeën komen er stellig bij massa's
een sympathieke
sympathieke persoonlijk,
persoonlijk~
massa's in
in voor,
voor, doch een
heid
ligt bovenal
bovenal inindit
ditwerk
werkeneneen
eenindividueelen
individueelenkijk
kijkals
alsdedezijne
zijnespitst
spitst
heid ligt
de belangstelling.
belangstelling.
De Vondel's
Vondel's spelen,uitgave
spclen~uitgave ts
ts thans
thansvermeerderd
vermeerderd met
met Joseph
Joseph ininEgypte,
Egypte,
Salomon, Lucifer,
Lucifer, Salmoneus—Jefta
Salmoneus-Jefta en
Samson. Wij
Wij zouden
zoudenmet
metonze
onzeprijs
prijs~
en Samson.
in herhaling
herhalingvervallen
vervallendoor
doornader
nader over
overdit
ditreuzenwerk
reuzenwerk van
van Simons
Simons
woorden in
en de
de Klerk
Klerk uit
uit tetewijden.
wijden.De
Deverrichtingen
verrichtingenvan
vanhet
hetnieuwe
nieuweVondeltooneel
Vondeltooneel
zullen
verdienste van dit
dit werk
werk genoeg
genoeg in
in het
hetlicht
lichtstellen.
stellen.
zullen de verdienste
ook weer
weer een
eenmassa
massatetenoteeren
noteeren:
Schaikjer's
Toonee/bibliothepk geeft ook
De TooneelbibliothePk
: Schaikjer's
van den
denDominee,
Dominee, Roervink's Freuleken,
Freu/eken, Sowerbij's Rutherfort
en Zoon,
Rika van
Rutherfort en
Sophocles-Hofmannsthal's
Dumas
en Gaillardet's
Gaillardet's De Toren
Toren van
van Nesle
Nes/e en Sophocles—Hofmannsthal's
Dumas en
het vorige
vorigeseizoen
seizoenopgevoerde
opgevoerdestukken,
stukken, vinden
vindenwe
wehier
hier
Oedipus —
- alle
alle het
terug in zijn
zijn reeds
reeds elders
elders genoegzaam
genoegzaam in
in bespreking
bespreking genomen
genomen om
om nog
nog veel
veel
terug
toelichting en critiek
critiek te
te verlangen.
verlangen. Verder
Verder kwam
kwam ererHauptmann's
Hauptmann's «De
toelichting
A. Simons—Mees'
Simons-Mees' «Van Hoogten
Hoogten en
enVlakten»
Vlakten» en H. van der
der
Wevers» uit,
uit, J. A.
Zegefeest.» De kritiek
kritiek op
op het
hetvoorlaatste
voorlaatste werk
werk vindt
vindt men
men in
in
Wal's «Het Zegefeest.»
het boekje
boekje zelf,
zelf, en
enwat
wathethet
laatstgenoemdebetreft,
betreft,heeft
heeftAlbert
AlbertVogel's
Vogel's
het
laatstgenoemde
voordracht daarvan
dichterlijke kracht
kracht van
N ero~
voordracht
daarvan reeds
reeds eerder
eerder van
van de dichterlijke
van den Nero,
dichter
getuigd.
dichter getuigd.
In
vierden druk
drukisisverschenen
verschenenbijbij
MartinusNijhoff
NijhoffMr.
Mr.C.C.Vosmaer's
Vosmaer's
In vierden
Martinus
«Nanno», de bekende
bekende stijlvol
stijlvol Grieksche
Grieksche idylle,
idylle, welke
welkeechter
echter in
inonze
onzedagen
dagen
«Nanno»,
niet
meer zoo
zoovoldoen
voldoenkan,
kan,omdat
omdatdedewoordwending
woord wending en
en de
debeelding
beelding er
er
niet meer
is.Na
NaSpitteler
Spitteleris is
Grieksehedichting
dichting
zoo stram
stram en
en weinig
weinig elegant
elegant is.
zoo
de de
Grieksehe
feitelijk
onmogelijk geworden.
geworden.
feitelijk onmogelijk
A. Z.
Z.

o
Twee moeders,
moeders, een
eenware
waregebeurtenis,
gebeurtenis, naverteld
naverteld door
doorJohanna.
Johanna. -— G.
F. Callenbach,
Twee
G. F.

Nijkerk.

In de
de serie
serie «Groene
«GroeneBoekjes»
Boekjes»zal
zaldit
ditkunsteloos
kunsteloosverhaaltje
verhaaltjeeen
eenaangename
aangename
afwisseling
zijn tusschen
tusschen tractaatjes
tractaatjes en
en dergelijke
dergelijke stichtelijke
stichtelijke lectuur.
lectuur. De
De
afwisseling zijn
Schr.
bij het
hetverwijzen
verwijzennaar
naarberusting
berustingininGods
Godswil,
wil,toch
tochnaar
naareenigen
eenigen
Schr. zoekt, bij
een tweede
tweedezwaar
zwaarbeproefde
beproefde moeder
moeder laat
laat beloven,
beloven,
aardschen
daar zij een
aardschen troost,
troost, daar
naast het graf
graf van
van haar
haareenig
eenigkind,
kind,ook
ookdat
datvan
vanden
denjongen
jongenzeeman
zeeman tete
naast
verzorgen, die
storm omkwam.
zal dan
dan de
de
verzorgen,
die op
op zijn
zijn eerste
eerste reis
reis in
in een
een storm
omkwam. Zoo zal
arme visschersvrouw
dat in
inhet
hetverre
verreland,
land,waar
waarhaar
haareeniggeborene
eeniggeborene
arme
visschersvrouw weten,
weten, dat
op dat
dat eenzame
eenzame graf
graf bloemen
bloemen zal
zal strooien.
strooien.
rust, een
liefderijke hand
rust,
een liefderijke
hand op
E.
E. S.

o
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Hollandsche jongens
jongens in
in den
Franschen tijd,
Van
den Franschen
G. van
van de
de Hulst.
Hulst. ----Van Hollandsche
tijd, door
door W.
W. G.
Ruys.
Utrecht, G.
G. J.
J. A. Ruys.
Utrecht,

Een frisch,
Een
frisch, gezond jongensboek!
In warmen,
In
warmen, levendigen
levendigen verteltrant
verteltrant wordt
wordt hier
hier aan
aan dedeNederlandsche
N ederlandsche
jeugd van
1913 duidelijk
duidelijk gemaakt,
gemaakt, wat
wat die
die van
van1813
1813persoonlijk
persoonlijkheeft
heeft
jeugd
van 1913
ofminstens
minstensmet
meteigeri
eigenooren,
ooren,alsals
dagelijksvoorkomende
voorkomendege%
ge.
bijgewoond,
bijgewoond, of
dagelijks
beurtenissen,heeft
heeft hooren
hooren bespreken.
bespreken.Met
Met veel
veel tact,
tact, en
en zonder
zonder groote
groote
beurtenissen,
onwaarschijnlijkheid,wordt
wordtininde
de ondervindingen
ondervindingen van
van eene enkele
enkele familie
familie
onwaarschijnlijkheid,
het
voornaamste saamgevat,
saamgevat, wat
wat hier
hier tetelande
landeinindat
dat
merkwaardige jaar,
jaar,
het voornaamste
merkwaardige
nit juist
nu
juist een
een eeuw
eeuwgeleden,
geleden,tetebeleven
belevenviel.
viel.De
Dehoofdpersonen
hoofdpersonen zijn:
zijn: een
een
oude Utrechtsche
en diens twee
oude
Utrechtsche onderwijzer
onderwijzer en
twee kleinzoons.
kleinzoo!.1s. De
De oudste
oudstedezer
dezer
jong
loteling
Russischen
veldtocht
meege.
twee heeft
jong
loteling
denden
Russischen
veldtocht
meege%
twee
heeft reeds
reedsalsalszeer
zeer
dien
zonderlingen
kenteringstijd,waarin
waarin
maakt
komt juist
juist thuis
thuisinindien
maakt en
en komt
zonderlingen
kenteringstijd,
niemand recht
hethet
al of
waagbare
vanvan
Oranje%ge
al niet
of niet
waagbare
Oranje.ge<
niemand
recht weet
weethoe
hoehijhijover
over
zindheid te
zindheid
te denken
denkenheeft.
heeft.Hij
Hijenenzijn
zijnveertigjarige
veertigjarigebroer
broerkomen
komenhierdoor
hierdoor
in allerhande
in
allerhande moeilijkheden
moeilijkheden en
en gevaren,
gevaren, maar
maar slaan
slaan zich
zichdaar
daar flink
flink
doorheen,
gedragen door
hun eerlijk
eerlijk karakter
karakter en
en hartelijke
hartelijke liefde
liefde voor
voor
doorheen, gedragen
door hun
hun moeder
hun
moeder en
en grootvader.
grootvader. Met
Met historischen
historischen zin
zinworden
wordenverschillende
verschillende
zijden van
van de
in het
hetlicht
lichtgesteld.
gesteld.Zoowel
Zooweldedeeigeno
eigen.
zijden
de toenmalige
toenmalige toestanden
toestanden in
schuld.oorzaken,
horizon verruimende voorrechten van
van de
deFransche
Fransche
schuld%oorzaken,als
als de
de horizonverruimende
overheersching
even aangeroerd
aangeroerd;; en
de te
te wairdeeren
waàrdeeren trouw
trouw van
van
overheersching worden
worden even
en de
een Franschman
voor zijn
zijnkeizer
keizerisisverpersoonlijkt
verpersoonlijkt in
inden
denveteraan
veteraanJean
Jean
een
Franschman voor
Larousse.
Kortom,
boek kan
kanniet
nietanders
anders dan
dan goede
goede gevoelens
gevoelens wekken,
wekken, en
en isis
Kortom, het
het boek
daarom in alle
alle opzichten
opzichtenaanbevelingwaardig.
aanbevelingwaardig. Ook uit
uit een
een oogpunt
oogpunt van
van
daarom
taal.
zou men
men den
den schrijver
schrijver in
in bedenking
bedenking kunnen
kunnen geven,
geven, tetebreken
breken
taal. Alleen
Alleen zou
gebruik van
van het
hetwoord
woord«blikken»
«blikken»in
in
met enkele
enkele germanismen,
germanismen, als:
met
als : het gebruik
den zin
zin van
van«kijken»
«kijken»ofof
«staren»,enenzinwendingen,
zinwendingen,als
als;
«zoolang zij
zij te
te
den
«staren»,
; «zoolang
wachten
zat»
: «dat
Holland
leven begon.» G.G.C.
of: of
«dat
Holland
weer teweer
leventebegon.»
C.
wachten zat»

o0
Laat
geluk. Oorspronkelijke
Laat geluk.
Oorspronkelijke Roman,
Roman, door
door Mr.
Mr. van
van Eysten. Rotterdam,
Rotterdam, D. Bolle.
Bolle.

watveel
veel
gevergd
liefdesgeschiedenisje
Maurits
Gan.
Het isiswat
gevergd
ditdit
liefdesgeschiedenisje
vanvan
Maurits
vanvan
Gan%
telen, waarin
waarin zoo
zooweinig
weinigmerkwaardigs
merkwaardigs voorvalt,
voorvalt,een
eenroman
romantetenoemen.
noemen.
telen,
in eentonigen
eentonigen stijl
stijl vullen
vullende
demeeste
meestebladzijden.
bladzijden.
Ellenlange beschrijvingen
beschrijvingen in
Ellenlange
Wat gebeurt
gebeurt er
er eigenlijk
eigenlijk in
indit
ditboek
boek?
Eenautoreisje.
autoreisje.....
maarniet
nietgeestig
geestig
? Een
. . maar
hetgeheim
geheimvan
vanbezit.
bezit.. . ..
eenklein
kleinavono
avon.
zooals Cyriel
CyrielBuysse
Buyssedaar
daarhet
verteld, zooals
. een
dooreen
eenverschrikt
verschriktpaardje
paardje;
eenzelfmoord,
zelfmoord,(welke
(welkegeschiedenis
geschiedeniseigeno
eigen.
tuur door
; een
geheel op
opzich
zichzelf
zelfstaat)
staat)verder
verdereen
eenpaar
paarengagementen
engagementen van
van oude
oudeen
en
lijk geheel
jonge
jonge heeren.
heeren. Onder
Onder dit
dit alles
allesblijft
blijftdedeheld,
held,Maurits,
Maurits,moe
moeenenmat,
mat,lusteloos
lusteloos
een woord.
woord. Naar
NaarIndië
Indiëgegaan
gegaan met
metgeen
geenedeler
edeler doel
doel
landerig, saai
saai in een
en landerig,
dan geld
geld teteverdienen,
verdienen,zooveel
zooveelenenzoo
zoo
gauwmogelijk,
mogelijk,keert
keerthij
hijnaar
naarhet
het
dan
gauw
vaderland terug,
hem vrij
vrij snel
snel gelukt
gelukt is,
is,en
enzonder
zonderenergie
energieslentert
slentert
vaderland
terug, als
als dit hem
hetleven
levendoor,
door,tottot
zijn
wagentje,
door
ander
voortgeduwd,
lang.
hij het
zijn
wagentje,
door
eeneen
ander
voortgeduwd,
lang%
zaam aan
rollen begint,
begint, maar
fut in
in zal
zalkomen
komen en
en
zaam
aan weer
weer te
te rollen
maar of
of er
er ooit veel fut
waarom zoo iemand
iemand in
in onze
onzeTweede
TweedeKamer
Kamer moet
moet gekozen
gekozen worden,
worden, isiseen
een
waarom
onopgelos~ raadsel.
raadsel. Enfin,
Enfin, einde
einde goed,
goed,alalgoed.
goed.Mogelijk
Mogelijk
werd
werkje
onopgelost
werd
ditdit
werkje
puntnog
nogvrij
vrijwat
wattete
als stijloefening
stijloefening bedoeld,
bedoeld, dan
dan valt
valtererechter
echter op
opdit
ditpunt
als
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verbeteren.
Duitsche wendingen,
wendingen,als
als«in
«indedetwintiger
twintigerjaren»,
jaren»,p.p.206
206:
hel"
verbeteren. Duitsche
: hero
halingen van
van hetzelfde
denzelfden zin
zinzijn
zijnschering
schering en
en inslag.
inslag.
halingen
hetzelfde woord
woord inindenzelfden
Geen
zweempje humor
humor of
of pit
pit;; geen
geen streven
streven naar
naar schoonheid
schoonheid of
of naar
naar iets
iets
Geen zweempje
atIedaagsche,
valt valt
hier hier
waar waar
te nemen.
E. S.
S.
meer
meerdan
danhet
hetzeer
zeer
alledaagsche,
te nemen. E.

o0
Sancta
door F. de
de Sinclair.
Sinclair. Uitgave
Uitgavevan
vanHolkema
Holkemaen
enWarendorf,
Warendarf, Amster,
Amster.
Sancta Musica,
Musica, door
dam , 1913.
dam,

Het
gegeven, ditmaal
ditmaal door
door den
denininhet
hethumoristisch
humoristisch genre
genre zoo
zoo gunstig
gunstig
Het gegeven,
kleinsteedsche omgeving.
Het
bekenden
auteur gekozen,
gekozen, speelt
speelt weder
weder in kleinsteedsche
bekenden auteur
omgeving. Het
is de
muziekgezelschappen,
is
de kleingeestige
kleingeestigenaijver
naijvervan
vantwee
twee
muziekgezelschappen,eigenlijk
eigenlijk twee
twee
minder muzikale
muzikale kringen,
kringen, op
op elkander.
elkander.
meer of minder
meer
Een
orkestdirecteur —
- muziekleeraar,
muziekleeraar, wiens karakter
karakter wordt
wordt aangeduid
aangeduid
Een orkestdirecteur
door de
de Mephistoachtige
Mephistoachtige figuur
figuur op
opden
denomslag,
omslag,heerscht
heerschtenenbeheerscht
beheerschtzijn
zijn
aanbidsters even onbeschaamd
onbeschaamd als
als listig.
listig. «La
«La note
note
leerlingen,
vereerders en
leerlingen, vereerders
en aanbidsters
gaie» komt
gaie»
komt in
in deze
dezevertelling
vertellingminder
mindertottothaar
haarrecht
rechtdan
danininandere
andere van
van
Welgrappig
grappig maar
maar aan
aan het
hetonmogelijke
onmogelijke grenzend,
grenzend, zijn
zijn de
de
dezen
schrijver. Wel
dezen schrijver.
haar
spionnentocht
allerakeligstregeno
regen.
avonturen
van freule
freule Mia
Miaopop
avonturen van
haar
spionnentocht
bijbij
allerakeligst
eenton
tonterecht
terechtgekomen,
gekomen,voelde
voeldeziqh
ziçhdaar
daarblijkbaar
blijkbaar
weer.
Dezedame
dameinineen
weer. Deze
zijn vat,
vat, want
want »de
»de kille
kille regen
regen stroomde
stroomde op
op
minder
minder thuis
thuis dan
dan Diogenes
Diogenes in
in zijn
haar
neer, —
- ijskoude
ijskoude stralen,
stralen, die
diehaar
haarkleeren
kleeren en
enkousen
kousendoorweekten.
doorweekten.
haar neer,
Op
haar handen
handen voelde
voeldeMia
Miaplotseling
plotselingook
ookwarme
warme druppels
druppels vallen.
vallen. Zij
Zij
Op haar
huilde.» p. 175.
huilde.»
175.
De rol,
rol, die
die deze
dezefreule
freulespeelt
speeltininhet
hetboek,
boek,is iszoo
zoo
onaardig,dat
datzelfs
zelfshare
hare
onaardig,
benarde positie
ton ons
ons medelijden
medelijden niet
niet kan
kan opwekken.
opwekken. Tragisch
Tragisch
benarde
positie in
in deze ton
het lot
lotvan
vanBertha
BerthaZijlmans,
Zijlmans,wier
wierwerkelijk
werkelijktalent
talentvermoord
vermoordwordt
wordtdoor
door
is het
naijverigenmuziekdirecteur
muziekdirecteur;
immers,zijzijwas
waseen
eenleerling
leerlingvan
van
een
buiten.
den naijverigen
; immers,
een
buiten%
Tot allen
allen prijs
prijs moest
moest voorkomen
voorkomen worden,
worden, dat
dat zoo
zoo
landsche beroemdheid.
landsche
beroemdheid. Tot
iemand door fraai,
fraai, gevoelvol, ja
ja schitterend
schitterend spel
spel zijn
zijnnaam,
naam, den
dennaam
naamvan
van
iemand
Schiiler
Schüler te na
na kwam.
kwam.
In het
het begin
beginisisditditboek
boek
een
beetjegerekt
gerekt;
ookhet
hetkinderengedoe
kinderengedoe bij
bij
In
een
beetje
; ook
Hetgeheel
geheelisisechter
echtereen
eenaaro
aarden fanatisch
fanatisch muzikalen
muzikalen notaris
den
notaris boeit
boeit niet.
niet. Het
de kennis
kennisvan
vanzoogenaamd
zoogenaamdkunstminnende
kunstminnendekringen
kringen in
inhet
het
bijdrage tot de
dige bijdrage
goede Nederland.
Nederland.
EUSE SOER.
SOER.
ELISE

o
0
Hoog en
enLaag.
Laag. Het
Heteerste
eersteLevensboek
Levensboekdoor
doorCyriël
CyriëlBuysse,
Buysse,uitgegeven
uitgegevendoor
door
Van Hoog
C. A.
A. J.J. van
vanDishoeck,
Dishoeck,teteBussum,
Bussum,ininhet
hetjaar
jaar1913.
1913.

Ditmaal
Ditmaal neemt
neemt Schr.
Schr. ons
onsniet
nietmede
medeopopeen
eenvroolijken
vroolijkenautotocht
autotocht;
maar
; maar
brengt ons in
in Meulegem,
Meulegem, het
het kleine
kleine dorp,
dorp, met
met zijn
zijn eenvoudige
eenvoudige bevolking,
bevolking,
brengt
voleerbied
eerbiedopziet
opzietnaar
naardedebeide
beidekasteelen,
kasteel en,«de
«detwee
tweeregeerende
regeerendekasteelen,
kasteel en,
die vol
zij heerschten,
heerschten, men
men zag
zag-ze
-ze voelbaar
voelbaar heerschen
heerschen over
over 't gansche
gansche land ....
p. 93,
93,
....»» p.
De bewoners
bewonersdezer
dezeradellijke
adellijkeverblijven
verblijvenzijn
zijnde
dehoogen
hoogen;
koewachtertjes,
De
; dedekoewachtertjes,
«die den
den ganschen
ganschen dag
dagmet
methun
hunbeesten
beesteninindedevrije
vrijeweiden
weidenwaren»
waren»p.p.8,8,
«die
laaggeplaatsten van
van wie
wiehier
hierverteld
verteldwordt.
wordt.En
Endeze
dezelaatsten,
laatsten,Fonske,
Fonske,
de laaggeplaatsten
anders dan
dan zijn
zijnmakkertjes,
makkertjes,krabbelt
krabbeltteekeningetjes,
teekeningetjes,waarover
waaroverde
dejongens
jongens
anders
tot zij
zij elkaar
elkaar herkennen
herkennen in de
de potloodlijnen
potloodlijnen en
en nu
nuom
omstrijd
strijdhun
hun
lachen, tot
lachen,
portret willen
willen laten
laten maken.
maken. Wie
Wie onzer
onzerlezers
lezers zich
zich Lis
Lis Doris,
Doris, van
van Maarten
Maarten
portret
Maartens, herinnert,
maakt bij
bij dit
ditwerkje
werkjeonwillekeurig
onwillekeurigvergelijkingen,
vergelijkingen,
Maartens,
herinnert, niaakt
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als daar,
daar, ook
ook hier
hier een
eentalent,
talent,zich
zichontwikkelend
ontwikkelendbij
bijeen
eeneenvoudigen
eenvoudigen
Even als
knaap,
knaap, gesteund
gesteund en geleid
geleid door
doorde
dehulp
hulpeener
eenerjonge
jongedame,
dame, voor
voor wie
wie de
de
liefdeontvlamt.
ontvlamt.Maar
Maar
Cyriel
Buysse's
verhaal
is een
eenvou.
jonge artist
artist ininliefde
jonge
Cyriel
Buysse's
verhaal
is een
eenvou%
dige, frissche
frissche dorpsvertelling
dorpsvertelling gebleven,
gebleven, kan
kan voor
voor het
het overige
overige niet
nietgesteld
gesteld
dige,
naast den
dendoorwrochten,
doorwrochten,ingewikkelden,
ingewikkelden,meesterlijken
meesterlijkenroman
roman van
van
worden naast
Vlaamsche dialect
dialect dat
dateen
eeneigenaardige
eigenaardigebekoring
bekoringaan
aan
Maartens. Zonder
Maartens.
Zonder het Vlaamsche
zou het
het ontluiken
ontluikenvan
vanden
denboerschen
boerschenartist
artist in
in
de gesprekken
gesprekken verleent,
verleent, zou
de
Meulegem wel
wat heel
heel naïf
naïfen
ennuchter
nuchterlijken.
lijken.
Meulegem
wel eens wat
heteerste
eerstelevensboek,
levensboek,denkelijk
denkelijkwacht
wachtons
onsdus
duseen
eenvervolg,
vervolg,waarin
waarin
Dit isis het
wordt beschreven.
beschreven.
Fonske's verder
verder leven wordt
Fonske's
E.
E. S.
S.
o
0
Res non Verba.
Verba. Leo
Leo Verbeme,
Verberne, door
door A.
A. L.
1.Terégo.
Terégo ..~ Amsterdam,
Amsterdam, 1.
Veen.
L. J. Veen.
Res
—

scripsi, scripsi».
scripsi». Met deze
deze woorden
woordenvan
vanPontius
PontiusPilatus,
Pilatus,als
alsmotto,
motto,
«Quod scripsi,
Schr. van
"an de
de ernstige
ernstige levensbiecht,
levensbiecht, ons
ons hier
hier geboden,
geboden, dat
dathij
hijgeen
geen
bedoelt Schr.
wenscht terug
terug te
te nemen
nemenvan
vanhetgeen
hetgeenhijhijneerschreef.
neerschreef.Ook
Ookhierdoor
hierdoor
woord wenscht
draagt dit werk
werk een
een zeer
zeerintiem
intiemkarakter.
karakter.
draagt
In het
het begin
beginwemelt
wemelthet
hetvan
vanfijne,
fijne,humoristische
humoristischetrekjes.
trekjes. Aardige
Aardigeinvallen,
invallen,
het gemoedelijk
gemoedelijk gekeuvel.
gekeuvel. Hoe
Hoeverder
verdermen
men
geestige gezegden
gezegden doorvlechten
doorvlechten het
geestige
door leest
leest hoe
hoe meer
meer de
deernst
ernstop
opden
denvoorgrond
voorgrondtreedt.
treedt.Kinderspel
Kinderspelen
enlach
lach
worden vervangen
vervangen door
door strijd,
strijd, moeiten
moeiten;; door
door zorgen
zorgen en
enontgoochelingen,
ontgoochelingen,
worden
elk volwassen
volwassenmensch
menschmeer
meerofofminder
minderondervindt.
ondervindt.InInruime
ruimemate
mate worden
worden
die elk
zij het
het deel
deelvan
vanA.A.L.L.Terégo
Terégo(Alter
(AlterEgo).
Ego).De
Deteleurgestelde
teleurgesteldeCatholiek
Catholiek isis
zij
hier aan
aan het
het woord,
woord,dede
man,diedie
geen
vrede,geen
geenrust,
rust,geen
geenlevenstaak
levenstaak
hier
man,
geen
vrede,
kon vinden
vinden binnen
binnen de
deschaduw
schaduw der
dermoederkerk
moederkerk;; die
die als
als geleerde
geleerde en
en
kon
als priester
priester optreedt
optreedt;; door
door zijn
zijnomgang
omgang met
met
menschenvriend meer
menschenvriend
meer dan
dan als
andersdenkenden
'aanstoot geeft
supérieuren wiens geweten
geweten ininhet
het
andersdenkenden raanstoot
geeft aan
aan zijn
zijn supérieuren
gedrang
de uitoefening
uitoefening zijner
zijner plichten.
plichten. Hoe
Hoe hij
hij ten
tenslotte
slotteaan
aan
gedrang raakt
raakt bij
bij de
heengaan
voorkeur geeft,
laatste waarschuwing
waarschuwing van
zijn hoog
hoog.
heengaan de
de voorkeur
geeft, trots
trots de laatste
van zijn
geschatten Deken;Wellaert,
DekenJWellaert, en
en zijn
zijn«Sturm
«Sturmund
undDrangperiode»
Drangperiode»als
als«apostaat»,
«apostaat»,
totnijpend
nijpend geldgebrek
geldgebrek hem
hem allen arbeid
arbeid ook zeer
zeer
in Parijs
Parijs doorleefd,
doorleefd, tot
in
vaakfijn
fijngestyleerde
gestyleerde
minderwaardigen arbeid
zegenen, leze
Ieze men
meninindedevaak
minderwaardigen
arbeid doet
doet zegenen,
blz.
van het
het 2de
2de deel,
deel, die
dieevengoed
evengoedhethet
kenmerkvan
van
«Wahrheitund
und
blz. van
kenmerk
«Wahrheit
Dichtung»
de lichter
lichter getinte,
getinte, die
dievan
vaneen
eenonbezorgde
onbezorgdejeugd
jeugd
Dichtung» dragen,
dragen, als
als de
vertellen.
valt niet
niet aan
aantetetwijfelen,
twijfelen, dit
ditboek
boek zal
zal velen
velen een
eendoorn
doorn in
in
vertellen. Er
Er valt
het
oog zijn,
zijn, maar
maar doodgezwegen
doodgezwegen kan
kan het
het niet
nietworden.
worden.De
Degebeurtenissen
gebeurtenissen
het oog
slot bevestigen
bevestigen eenigszins
eenigszins naïf
naïf dat
dat monseigneur
monseigneur het
het nog
nog zoo
zooslecht
slecht
aan
aan het slot
niet inzag,
inzag, toen
toenhij
hijininLeo
LeoVerberne
Verbernehet
hethout
houtmiste,
miste,waaruit
waaruitdedeR.R.C.C.priester
priester
wordt
gesneden. Maar
Maar een
priester in het
het rijk
rijk der
der letteren
letteren school
schoolererstellig
stellig
wordt gesneden.
een priester
in dezen
dezenernstigen'
ernstigen'denker
denkerenenwerker.
werker.TeTebejammeren
bejammerenis ishet,
het,
er kerkdatdat
er kerk%
in hun
hun midden
midden
genootschappen
bestaan die zoo
zooiemand
iemand geen
geen eervolle
eervolle plaats
plaats in
genootschappen bestaan
kunnen
aanwijzen, maar
een hoekje
hoekje verstoppen
verstoppen of
ofuitstooten.
uitstooten.
kunnen aanwijzen,
maar liever
liever in
in een
E.
E. S.
o0
Histonsche
door Melati
Melati
Karakters.Hortense
Hortense de
de Beauhamais,
Beauharnais, Koningin
Koningin van Holland, door
Historische Karakters.
van
Java, met een
een portret.
portret. Uitgave
Uitgave van
vandedeHollandiadDrukkerij
HolIandia,Drukkerij te
te Baarn.
Baarn.
van Java,

Historische
karakters kunnen
in 't algemeen
belangstelling rekenen,
rekenen,
algemeen op belangstelling
Historische karakters
kunnen in
hetditmaal
ditmaaleene
eeneschoone,
schoone,geestige,
geestige,talentvolle
talentvolleprinses
prinses geldt,
geldt, die
die
te meer
meer waar
waar het
koninginisisgeweest.
geweest.AlAlverspreidt
verspreidtdeze
dezebeschrijving
beschrijvingniet
niet veel
veel
Hollands eerste
eerste koningin
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nieuw licht over
en personen
nieuw
over tallooze bekende gebeurtenissen en
personen uit het veel
veel
bewogen Napoleontische
tijdperk ; toch
door lossen
lossenprettigen
prettigenverhaaltrant
verhaaltrant
bewogen
Napoleontische tijdperk;
toch door
houden tot het
het einde.
einde.
gelukt
aandacht geboeid
gelukt het Schr. onze
onze aandacht
geboeid te
te houden
Auteur tracht
onpartijdig te
te zijn.
zijn. Velerlei
Velerlei meening en oordeel
tracht bovendien onpartijdig
wordt
door haar
haar aangehaald.
aangehaald. Een
Een zuiver
zuiver beeld
beeld vermag
vermag zij
zij echter
echter niet
niet tete
wordt door
geven.
Wij staan
staan steeds
steeds aan
aan den
dendrempel
drempelvan
vaneen
eenanders
andersgedachten
gedachten en
en
geven. Wij
hoeveel te
te meer
meerwordt
wordtdit
ditbewaarheid,
bewaarheid,
roerselen,
roerselen, als die ander onze gelijke
gelijke is, hoeveel
waar
het personen
personen geldt, voortgekomen
ander volk,
volk, anderen tijd,
waar het
voortgekomen uit
uit een ander
punten in het
het
andere
kringen. Er
Er blijven
vele vraagteekens en
duistere punten
andere kringen.
blijven vele
en duistere
en
leven
van Hortense
Hortense de
de Beauharnais, wier weergalooze lieftalligheid
leven van
lieftalligheid en
gratie
haar tijd
tijd wellicht
wellicht
gratie gebreken
gebreken bedekten,
bedekten, zeer
zeer vrouwelijke
vrouwelijke gebreken,
gebreken, die in haar
nog
meer althans
althans niet
nietminder
mindervoortkwamen
voortkwamen dan
dantegenwoordig.
tegenwoordig. Durocs
nog meer
zij elkaar
elkaar lief,
lief_
weigering haar
een onopgelost
weigering
haar te trouwen
trouwen -— een
onopgelost raadsel,
raadsel, daar
daar zij
hadden -— heeft
mogelijk bij Hortense veel goeds verstikt, haar
heeft mogelijk
haar tot
tot een
uit «dépit)~
huwelijk
Louis uit
huwelijk met
met Louis
«dépit bewogen.
Wie
Vincent Loosjes uitnemende
over Hollands eersten
Wie Vincent
uitnemende studie over
eersten Koning
kent,
de mémoires van
made de Rémusat enz.
heeft gelezen,
gelezen, kan
kan
kent, wie
wie de
van mad"
enz. heeft
medelijden
met de
de gemalin
gemalin van
vandien
dienziekelijken
ziekelijken egoist
egoïstechter
echter niet
nietonder,
ondermedelijden met
drukken.
onze dagen
dagen had
hadeen
eenvrouw
vrouw
van
Hortense'skarakter
karakter stellig
stellig
drukken. In
In onze
van
Hortense's
minder
zich niet openlijk
openlijk kan
kan of
of durft
Wat zich
minder verdragen
verdragen van haar
haar huistyran. Wat
uiten, zoekt
zoekt zijwegen,
zijwegen, bijpaadjes waarop
licht struikelt.
struikelt. Hoe
Hoe het
het
uiten,
waarop men
men zoo licht
zij,
diepe zielkundige
zielkundigestudie
studiewerd
werdhier
hierniet
nietgegeven,
gegeven,wel
weleen
eenaangename
aangename
zij, een diepe
Keizer weer
weer eens
eens
causerie, die
ons de
de omgeving van Frankrijks
causerie,
die ons
Frankrijks grooten Keizer
levendig onder de oogen brengt.
brengt. Hortense
de Beauharnais is trots
trots haar
haar
Hortense de
koninginnetitel
de velen, wier felbewogen levens, in 't begin
koninginnetitel slechts
slechts een
een uit de
der negentiende
negentiende eeuw,
eeuw, op
op een
eentragedie
tragedie uitliepen.
uitliepen. Stellig
Stelligheeft
heeftzijzijhaar
haar
der
stiefvader
met een
een genegenheid,
genegenheid, waarvan
waarvan slechts
slechts vrouwen
vrouwenals
alszijzij
stiefvader liefgehad met
geheim bezitten
bezitten en
en vond
vondzij
zijdaardoor
daardoor den
den weg
wegnaar
naar het
hetzoo
zoomoeilijk
moeilijk
het geheim
hart van
van «madame
«madame mère».
mère». Waarschijnlijk
Waarschijnlijk steekt
achter de ge,
gete winnen hart
steekt achter
op haar
haar pelgrimstocht door Frankrijk
Frankrijk
voormalige koningin
dragingen der voormaIige
koningin op
- Zie
Zie p.
p. 205 —
- meer
meer politiek dan
dan Schr.
Schr. vermoedt of
of wil
wil toegeven.
toegeven. Hortense
Hortense
—
voor haar
haar eenig overgebleven
overgebleven wettigen
wettigen zoon en
en...
was eerzuchtig
eerzuchtig voor
was
... zeer
aandacht op hem
hem vestigen,
vestigen, belangstelling voor hem
hem opwekken,
opwekken,
handig., De aandacht
handig..
voorzichtig het
het terrein
terrein verkennen,
verkennen,dat
datwas
washaar
haar toevertrouwd
toevertrouwd;; al keurde
keurde
voorzichtig
niet;; dit kan
kan
vader Louis
Louis zulke
zulke machinaties
machinaties streng
streng af.
af. Zijn
Zijn meening telde niet
vader
men
men van
van de
de beleedigde verbitterde
verbitterde vrouw begrijpen.
begrijpen. Maar
Maar Louis
Louis werd
werd in
in
het gelijk gesteld.
gesteld. Hortense beleefde slechts
slechts haar
haar zoons
zoons échec.
Toen Napoleon
Napoleon den
den keizerstroon in Frankrijk
Frankrijk beklom, door zijn
zijn «Coup
«Coup
d' &tat»,
état», zoo
snijdend beschreven
beschreven in
in «l'Histoire d'un
d'un Crime»
Crime» van
d'
zoo snijdend
van Victor
Hugo, rustte
rustte zijn
zijn moeder
moeder onder
onder de
de zerken
zerken in
indedekerk
kerkvan
van Rueil. «Sic
Hugo,
transit gloria
gloria mundi».
E. S.
S.
E.

o
0
Naast den Troon.
Troon. Historische
Historische Roman,
Roman, uit
uit den
den tijd
tijd van
vanden
denStadhouder
Stadhouder Willem
Willem III,
lIl,
Naast
door Mr.
Mr. J.
Eysten. -Uitgave van
vanH.
H.Honig,
Honig,teteUtrecht,
Utrecht,1913.
1913.
door
J. van
van Eysten.
-- Uitgave

In stijl en zeggingskracht
zeggingskracht staat
staat dit
ditwerk
werkvrij
vrijwat
wat hooger
hoog er dan «Laat
«Laat geluk»,
Het isiseen
een heele durf,
durf, na
na
zal het
het menigeen
menigeen niet
veel nieuws
nieuws vertellen.
vertellen. Het
al zal
niet veel
bekenden cyclus
cyclus van
van Marjorie
Marjorie Bowen,
Bowen, over het
het tijdvak
tijdvak van
van den
den stad,
stadden bekenden
houder,Koning,
houder-Koning, Willem
Willem III,
III, een
een roman
roman te
te schrijven,
schrijven, die in
in denzelfden
denzelfden tijd
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speelt.
bij haar
haar voorkomen.
voorkomen. Toch,
Toch. waar
waar zoo'
speelt, personen
personen behandelt.
behandelt, die
die ook bij
z000
dé
vreemdelingen. met
minder talent,
talent. de
de laatste
laatste helft
helft onzer
onzer 17
veel vreemdelingen,
met meer
meer of minder
17"
eeuw tot
tot bron
bron van
vanstudie
studienemen,
nemen.ererwerken
werkenover
overdichten,
dichten, isis het
het aange.
eeuw
aangeo
te ontmoeten
ontmoeten op
op denzelfden weg.
Mr. van
van Eystens
weg. Mr.
naam een landgenoot te
den Troon.
Troon. Zijn
held is van
van geheel
geheel ander
ander maaksel dan
staat Naast den
Zijn held
boek staat
de geestkrachtige
geestkrachtige figuur
figuur van Willem
WillemIII
III;; het is de ongelukkige
ongelukkige bastaardzoon
van Engelands
koning:: Karel
11., James,
James, hertog
Diens
Engelands koning
Karel II
hertog van
van Monmouth.
Monmouth. Diens
in elkaar
elkaar gezet;
diepte is
is er
er niet in, maar
maar de in.
geschiedenis is
geschiedenis
is goed in
gezet ; veel
veel diepte
ino
trigues uit die
die dagen,
dagen. het
het geharrewar
geharrewar en
en de
de samenzweringen
samenzweringen zijn
zijn niet
niet van
van
dat een
een geoefend
geoefend schrijver
schrijver in het
het hedendaagsch
lucht. Ik
Ik verbeeld
verbeeld mij,
mij, dat
de lucht.
kunnen laten
laten spelen.
Als mr.
mr. van
van
Portugal
een dergelijken roman
roman zou
zou kunnen
spelen. Als
Portugal een
het wel
wel dit, dat
naast den troon
troon nog
nog haast
haast
boek iets bewijst
bewijst is het
dat er naast
Eystens boek
er~erlijker
dien verheven
verheven zetel.
zetel. P.
P. 56 toont dat
dat
ergerlijkerdingen
dingen gebeuren
gebeuren dan
dan op dien
schr.:
aan het
het teekenen van
een karakter
karakter als
als dat
datvan
vanWillem
Willem III
111
van een
zich aan
schr. : zich
moet wagen;
minderwaardigen gelukken hem
hem beter.
beter.
wagen ; minderwaardigen
niet moet
zoo eens
eensuit
uittetedrukken
drukken -— hebben hier
Tweedehandsmenschen —
- om
om het zoo
hoogste woord.
woord. Aan
Aanlage
lagehartstochten,
hartstochten, obscure
obscure liefdesavonturen.
dus het hoogste
dus
liefdesavonturen,
eeuwig gedraai
gedraai om het eigen
eigen ik,
ik, vuig winstbejag, foutieve berekeningen
berekeningen
een eeuwig
eigen oog
oog en
en niet
niet eens
eens heele menschen
menschen zijn.
geen
gebrek. Halfgoden
Halfgoden in eigen
geen gebrek.
Monmouth en zijn
zijn gezellen,
gezellen, levende
levende als
alsgeboren
geboren spelers, tot zij, door
Monmouth
door nood
gedrongen, alles
alles plotseling
plotseling op
op één kaart zetten en
Overbeo
en.....
. . . verliezen. Overbe.
gedrongen,
kend hoe
hoe de
derampzalige
rampzalige Monmouth
Monmouth eindigt,
eindigt, misschien dat auteur het hierom
achtte, zijn
geen wreede bijzonderheid te
te besparen.
besparen.
zijn lezers geen
noodig achtte,
tot haar
haar recht
recht komend,
komend, isis de
dealles
allesvergevende,
vergevende,
Mooi, maar niet geheel
geheel tot
voor
alles verdragende,
verdragende, noodlottige
noodlottige liefde
liefde van
van lady
ladyHenrietta
Henrietta Wentworth
Wentworth voor
alles
den
lichtzinnigen hertog.
Maar ook deze
deze liefde
liefde isis een
een moerasbloem, geen
den lichtzinnigen
hertog. Maar
ver%
geuren uitademend
uitademend maar
maar doodelijke miasmen
miasmen verspreidend,
verspreidend, in ver.
gezonde geuren
peste omgeving.
Wat was
was er
er van het
het Engeland uit Cromwells dagen geworden?
was
geworden ? Dit was
Wat
het rijk,
rijk, waarover
waarover kort
zou zijn; geen wonder,
wonder,
kort daarna
daarnaWillem
Willem III
III koning zou
dat
hij er
er miskend
miskend werd,
werd, en
en op
op zijn
beurt het degelijke
degelijke Holland boven
boven
dat hij
zi.j.n beurt
hetminderwaardige
minderwaardige van
van zoovele hoogo
hoog.
«old
merry England»
England» stelde. Ons
Onshet
gold merry
laaggeplaatsten uit dien
dien tijd diep
hebben doen
doen gevoelen,
gevoelen, is
is een
een ver.
vero
diep te hebben
en laaggeplaatsten
Het moge
moge ook
ook daarom een gunstig
gunstig
dienste van
Mr. van
van Eysten boek.
boek. Het
dienste
van Mr.
E.
E. S.
onthaal vinden.
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TIJDSCHRIFTEN.
Onze Eeuw.
Eeuw. Maandschrift
Maandschrift voor Staatkunde,
Staatkunde, Letteren,
Letteren, Wetenschap
Wetenschap en
enKunst,
Kunst,
Onze
P. J.
J. Blok,
Blok, P.P.D.D.Chantepie
Chantepie de
delalaSaussaye,
Saussaye, G.
G. F.F.
onder redactie
redactie van
van P.
onder
Haspels, E.
E. B.
B. Kielstra,
Kielstra, K.
K. Kuiper,
Kuiper, Jhr.
Jhr. H.
H.Smissaert
Smissaert en
en J.
J. D.
D. van
vander
der
Haspels,
F. Bohn.
Bohn.
Waals Jr.
Jr. Haarlem,
Haarlem, de Erven
Erven F.
Waals
December.aflevering wordt golipend
geöpend met
met een
eennabetrachting
nabetrachting over
over1813
1813door
door
De Decemberoaflevering
Prof. P.
P. J.J.Blok.
Blok.Louis
LouisCarbin
Carbingeeft
geefteene
eenenovelle,
novelle,ccde
«deonzekerheid».
onzekerheid». Mr.
Mr.F.F.E.E.
Prof.
Meyjes behandelt
behandeltde
dequaestie
quaestieder
der
onderwijs.hervorming.Dr.
Dr.H.
H.M.
M.R.R.
Posthumus Meyjes
onderwijsohervorming.
Leopold beëindigt
beëindigt de godsdienstige
godsdienstige ontwikkeling
ontwikkeling van
Rome. Dr.
Dr. J.
J. de
de Jong
Jong
Leopold
van Rome.
schrijft nog
over Giuseppe
Giuseppe Verdi.
Verdi.
schrijft
nog eens over
Gids. Onder
Onder redactie
redactie van D.
D. van
van Blom,
Blom, H.
H.T.T.Colenbrander,
Colenbrander, C.
C. Th.
Th.
De Gids.
van Deventer,
Deventer, J.
van Hall,
Hall, A.
A.A.A.W.
W.Hubrecht,
Hubrecht, E.E.J.J.DeDeMeester,
Meester,
van
J. N. van
W. L.
L. P.P.A.A.Molengraaff
Molengraaff en
enR.R.P.P.J. J.
TuteinNolthenius.
Nolthenius.Amsterdam,
Amsterdam,
W.
Tutein
P. N.
N. van
vanKampen
Kampen G.
s.. Zoon.
Zoon.
P.
In de
de Decemberoaflevering
December.aflevering besluiten de
de heer
heer en
enmevrouw
mevrouwScharten
Scharten Antink
Antinkden
den
Bakhuizen van
vanden
denBrink.
Brink.Prof.
Prof.Dr.
Dr.R.R.C.C.Boer
Boergeeft
geeftfragmenten
fragmenten
levensroman van Bakhuizen
levensroman
het journaal
journaal zijner
zijner reis
reis op IJsland.
Ijsland. De
Deheer
heerM.
M.H.H.van
vanCampen
Campenhandelt
handeltover
over
uit het
litteraire critiek.
C. Boutens
Boutenscomponeert
componeert
het historischomaterialisme
de litteraire
critiek. Dr.
Dr. P. C.
historisch.materialisme inin de
Isouda en
en Dr.
Dr.Julius
Juliusde
deBoer
Boerbespreekt
bespreekt Prof.
Prof. Van
Vander
derWijck's
Wijck's
liederen van Isouda
vijf liederen
Gestalten en Gedachten.
Gedachten. «Het
«Het nuttelooze
nuttelooze wonder»
wonder» isiseen
eenVlaamsche
Vlaamschenovelle
novellevan
van
Gestalten
een critiek
critiek van
van den
denheer
heerR.R.P.P.J.J.Tutein
Tutein
heer Herman
Herman Baccaart
Baccaart getiteld.
den heer
getiteld. Na een
deWoningwet»
Woningwet» door
doorv.v.Welderen
WelderenRengers
Rengers en
en
Nolthenius op «Friesland
«Friesland en de
Nolthenius
Johan Wesselink
Wesselink een
eenschets
schets«het
«hetbad».
bad».Verzen
Verzenzegt
zegt
Faber,
van den
denheer
heerJohan
Faber, volgt van
dan de heer
heer J. Toot.
Toot.
dan
De Nieuwe
Nieuwe Gids,
Gids, [mede
nieuwe serie
serievan
vandedeTwintigste
TwintigsteEeuw
Eeuwen
Twee.
[mede nieuwe
en hethet
Twee%
maandelijksch Tijdschrift],
letteren, kunst,
kunst, wetenschap
wetenschap
maandelijksch
Tijdschrift], maandschrift
maandschrift voor
voor lefteren,
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
Jac. van
van Looy,
Looy,Frans
FransNetscher.
Netscher.
Willem Kloos, Jac.
Uitgegeven
te 's Gravenhage door
N.V.V.Electr.
Electr.Drukkerij
Drukkerij gLuctor
«Luctor
door de N.
Uitgegeven te
et Emergo».
In het
hetDecembernummer
Decembernummer geeft de
de heer
heer Felix
FelixTimmermans
Timmermans weder
weder twee
twee Vlaam,
Vlaam.
sche
natuurtafreelen, waarna
verhaal doet
het
sche natuurtafreelen,
waarnade
de heer
heer Frits
Frits van
van Raalte
Raalte een
een verhaal
doet van het
roofriddertje
heer Johan
Johan de
de Zeeuw
Zeeuw geeft
geeft een
een studie
studie over
over
roofriddertjeehehde
de witte
witte rozen.
rozen. De heer
San
Marino, de
de kleinste
kleinste republiek
republiek der wereld.
wereld. De
Deheer
heerT.T.Landré
Landré handelt
handelt over
over
San Marino,
en tooneel,
tooneel,dedeheer
heerC.C.Pekelharing
Pekelharingover
overhet
hetverband
verband
dans,
rhytmische gymnastiek en
dans, rhytmische
Scepticisme. De
Deheer
heerF.F.Erens
Erenskondigt
kondigtmet
metwarmte
warmteeen
een
tusschen
Darwinisme en Scepticisme.
tusschen Darwinisme
R.van
vanStuwe
Stuwe Hzn.
Hzn.
boek
over Lourdes
Lourdes aan
aan door
door Grillot
Grillot de
de Givry,
Givry, de
deheer
heerJ.J. R.
boek over
leert
Rabindranath Tagore
Tagore kennen. Dr.
Dr. A.
A.Aletrino
Aletrinodoet
doetons
onsNapoleon's
Napoleon'szorg
zorg
leert ons Rabindranath
voor de
de oeconomische
oeconomischeontwikkeling
ontwikkelingzijner
zijnerlanden
landenbewonderen
bewonderenenen
verhaaltverder
verder
verhaalt
St. Helena.
Helena. De
Deheer
heerFrans
FransBastiaanse
Bastiaansegeeft
geeftgedichten.
gedichten.
van
verblijf op St.
van het verblijf
De Beweging,
Beweging, algemeen
maandschrift voor
voor letteren,
letteren, kunst,
kunst, wetenschap
wetenschap en
en
algemeen maandschrift
Berlage Nz.,
T. J.
J. de
deBoer,
Boer,Albert
Albert
staatkunde,
staatkunde,onder
onderredactie
redactievan
vanH.
H. P.
P. Berlage
Nz., T.
Verwey,
de Vooys.
Vooys.Amsterdamsche
AmsterdamscheBoekhándel,
Boekhándel,Amsterdam.
Amsterdam.
Verwey, Is.
Is. P. de
In het
het Decembernummer
Decembernummer zet
heer Jacob
Jacob Israël
Israël De
DeHaan
Haanzijne
zijnebeschrijving
beschrijving
zet de heer
Dr. C. G.
G. N.
N.dedeVooys
Vooysgeeft
geefteen
eenbijdrage
bijdrage
van
Russische gevangenissen
gevangenissen voort.
van Russische
voort. Dr.

94

TIJDSCHRIFTEN.
TIjDSCHRIFTEN.
tot de
de kennis
kennis van
van de
deNederlandsche
Nederlandscheletterkundige
letterkundige critiek
critiek v66r
vóór den
den Gids,tijd.
Gids,tijd. De
De
heer
P. Berlage
Berlage Nzn.
Nzn.brengt
brengteen
eenstudie
studieover
overhet
hetboerenhuis
boerenhuis van
van het
hetBerner
Bemer
heer H.
H. P.
Oberland. Else
Else Bukowsky zingt
Oberland.
zingt stemmingsvolle
stemmingsvolle gedichten.
gedichten.

Tjds, Maandschrift
Stemmen
des Tijds,
Christendom en Cultuur.
Cultuur. Onder
Onder
Stemmen des
Maandschriftvoor
voor Christendom
redactie
Dr. W. J.
j. Aalders,
Aalders, Mr.
Mr. A.
A. Anema,
Anema, Mr.
Mr. P.
P. A.
A. Diepenhorst,
Diepenhorst,
redactie van
van Dr.
Dr.
P. J.
j. Kromsigt,
Kromsigt, Dr. J. C.
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
Slotemakerde
deBruine,
Bruine, Dr.
Dr. j.J.Th.
Th.De
DeVisser,
Visser,
Dr. B.
B. Wielinga.
Wielinga. Utrecht,
Dr.
Utrecht, G.
G. J.
J. A.
A. Ruys.
Ruys.
ln het
In
nummer van
van December
December besluit
besluit Dr.
Dr. W.
W.J.J.Aalders
Aalderszijn
zijnindrukken
indrukken van
van
het nummer
Palestina.
D. Snoeck
SnoeckHenckemans
Henckemansbehandelt
behandelthet
hetzg.
zg.«Nieuw,Malthusianisme».
"Nieuw,Malthusianisme».
Palestina. Dr. D.
G.Quack's
Quack'sherinneringen.
herinneringen. «De
"De her,
her,
Oud,minister
Oud,minister Talma
Talma bespreekt
bespreekt Mr.
Mr. H. P.P.G.
wonnen vrede»
wonnen
vrede» is de
detitel
titel van
van een
eennovelle
novelle door
door Q
de Ridder.
Ridder. Verzen
Verzen zijn
zijn
Q A. de
er
Heinrich Petermeyer,
Petermeyer, Elise
Berends en Joh. van
van Hulzen.
Hulzen.
er van Heinrich
Elise Berends
Tjdschrift. Christelijk
Ons Tijdschrift.
onder redactie
redactie van
van
Christelijk letterkundig
letterkundig maandblad
maandblad onder
L.
Bückmann, C.
Gerretson, J.
J. Lens,
Lens, G.
G. Schrijver,
Schrijver, Dr. J. van
van der
der Valk.
Valk.
L. Biickmann,
C. Gerretson,
's Gravenhage, D. A.
A. Daamen.
Daamcn.
Het
nummer van
van 15
15December
Decemberwordt
wordtge6pend
geöpendmet
metmededeelingen
mededeelingenvan
vanJhr.
Jhr.
Het nummer
Mr.
W. H.
H.dedeSavornin
SavominLohman
Lohman uit
uitGroen's
Groen'sjeugd.
jeugd. Krachtige
Krachtige verzen
verzen zingen
zingen J.
J.
Mr. W.
analyse
onzer
Indische
onderwijspolitiek
H.
Tollig enenWillem
Willemdede
Mérode.DeDe
H. Tollig
Mérode.
analyse
onzer
Indische
onderwijspolitiek
wordt
voortgezet. H.
Armin geeft
geeft een
een gevoelige
gevoeligenovelle
novelle:
"debegrafenis
begrafenis van
vanhet
het
wordt voortgezet.
H. Armin
: «de
kindje.»
De heer
heerC.C.Gerretson
Gerretsonhervat
hervateene
eene«sociale
"socialekroniek»
kroniek»enenbelangrijk
belangrijkals
als
kindje.» De
steeds is de
steeds
de«Terugblik.»
"Terugblik.»

Onze
Kunst, geïllustr.
maandschrift voor beeldende
beeldende kunst
kunst;; hoofdredacteur
hoofdredacteur
geillustr. maandschrift
Onze Kunst,
P. Buschmann
Buschmann Jr.;
Jr.; rubriek
rubriek Ambachts,
Ambachts, enenNijverheidskunst
Nijverheidskunst onder
onder
Dr.
Dr. P.
redactie van
«Nederlandsche Vereeniging
Vereeniging voor
voor Ambachts,
Ambachts, en
en Nijver,
Nijver,
redactie
van de «Nederlandsche
de Roos,
Roos, Jac.
Jac. Ph.
Ph. Wormser,
Wormser, H.
H.
heidskunst»,
heidskunstv, redactie,commissie
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
Amsterdam.
Veen, Amsterdam.
Decembemummer brengt de
de laatste
laatste schatten
schattender
derNationale
NationaleTentoonstelling
Tentoonstelling
Het Decembernummer
OudeKerkelijke
Kerkelijkekunst
kunstte
te 's,Hertogenbosch,
's,Hertogenbosch,beschreven
beschrevendoor
doorFrans
FransVermeulen.
Venneulen.
van Oude
Een prachtige
band van het
het Evangeliarium van den H. Lebuinus te Utrecht
Utrecht prijkt
prijkt
prachtige band
het begin
begin der
der 14e eeuw,
eeuw, een kunstvol
kunstvol
marmeren madonna
madonna uit het
een marmeren
er tusschen een
triptiek, een
eenprachtig
prachtigrealistisch
realistisch zilveren
zilveren Reliekhoofd
Reliekhoofd van
van den
den H.
H. Eusebius
Eusebius
gesneden triptiek,
Arnhem, een
eenkruisafneming
kruisafnemingeneneen
eenkruisdraging
kruisdraging
anderemerkwaardige
merkwaardigestuk,
stuk,
uit Arnhem,
enenandere
Com. van
vander
derSluijs
Sluijsverkondigt
verkondigtgezonde
gezondegedachten
gedachtenover
overhedendaagsche
hedendaagsche
ken. Corn.
ken.
vonnen voor
voor lampen
lampen;; wij
wij staan
staanthans
thansvoor
voorhet
hetprobleem
probleemom
omwaarheid
waarheid in
inidee
idee
vormen
materiaal ook
machinalen weg
moeten verwezenlijken.
verwezenlijken. Iets goeds
goeds in
in
en materiaal
ook langs
langs machinalen
weg te moeten
richting vertoonen
vertoonen de
de afgebeelde
afgebeelde electrische
electrische lampen
lampen reeds,
reeds, terwijl
terwijl de
de staande
staande
die richting
lamp op
op trapbaluster
trapbaluster van
vanJan
JanEisenloeffel
Eisenloeffeleen
eeninin
constructieenenvormenspraak
vormenspraak
lamp
constructie
volkomen gerijpt
gerijpt werk
werk mag
mag heeten.
heeten. Een
Eenkroon
kroondaarentegen,
daarentegen, waarin
waarin drie
drie lichten
lichten
volkomen
in ouderwetsche
ouderwetsche theebussen
theebussen met
met deksels
deksels(Van
(Vanden
denBosch)
Bosch)-,
worden in
opgesloten worden
—,
andere, waarin
waarin een
eennaar
naar idee
ideeen
enconstructie
constructie nuttelooze
nuttelooze à,jour,bal
à,jour,bal dient
dient om
om
een andere,
drie lampjes
lampjes met
met hun
hunstaart
staartaan
aanvast
vastteteplakken
plakken(Berlage)
(Berlage)—,
-,muurlichten,
muurlichten,die
die
drie
pal naar
naar beneden
beneden werpen
werpen (Van
(Van der
der Sluijs)
Sluijs) —,
-, toonen
toonenwel
weleen
eenzoeken,
zoeken,
hun licht pal
nog slechts
slechtsgebrekkig
gebrekkig tasten.
tasten.
maar een nog
maar

Revue der
derUitvindingen
Uitvindingenenen
Ontdekkingen.
De Revue
Ontdekkingen.
den 10e.
10enjaargang
jaargang bevat
bevat een
eenoverzicht
overzichtvan
vanden
denlevensloop
levensloopvan
vanProf.
Prof.
No. 6 van den
Dr. Hugo
Hugo de
de Vries.
Vries.
Dr.
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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
van Dr.
Dr.Z.
Z.P.P.Bouman.
Bouman.
wetenschappen
en hare
Utrecht, J.
G. Broese.
Broese.
Utrecht,
J. G.
Het
nummer van 15
15 December
December bevat
bevateen
eenstudie
studieover
overwaterfietsen
waterfietsen door
door de
de
Het nummer
redactie
het besluit
besluit van
van die
die van
van den
den heer
heer D.
D. J.
J. van
van der
der Ven
Ven over
over vogel,
vogelredactie en
en het
enhet
hetgebruik
gebruik daarvan.
daarvan. Dr.
Dr. H.
H. J.
J. C.
C.
eieren. Mimosa
over kapok
kapok en
eieren.
Mimosa vertelt
vertelt iets
iets over
Snijders
de tegenwoordige
tegenwoordige hoogoven,industrie
hoogovendndustrie voort.
voort. Dr.
Dr. W.
W.
Snijders zet
zet zijn
zijn studie
studie over de
Schut
handelt over
over de
derol,
rol,diedie
uiterstkleine
kleinehoeveelheden
hoeveelhedenvan
vanchemische
chemischevet.,
ver,
Schut handelt
uiterst
bindingen spelen
het landbouwbedrijf.
landbouwbedrijf. De
De heer
heer J.J.Daalder
Daalderbehandelt
behandeltde
de
bindingen
spelen in het
eendenkooi.

Levende Natuur,
Natuur, onder
redactie van E.
E. Heimans
Heimans en
enJac.
Jac.P.P.Thijsse,
Thijsse,
onder redactie
De Levende
W. Versluys
Versluys teteAmsterdam.
Amsterdam.
uitgave van W.
uitgave
In het
het nummer
nummer van
van1 1December
Decemberhandelt
handeltdedeheer
heerE.E.Heimans
Heimansover
overhet
hetver,
ver,
In
versteeningen. De
De heer
heerJ.J.Metzelaar
Metzelaar vertelt
vertelt wat
wat er
er al
al zoo
zoo bij
bij het
het
zamelen van
zamelen
van versteeningen.
trawlervisschen
een lijst
lijst van
vande
de
trawlervisschengevonden
gevondenwordt.
wordt.De
De heer
heer J.J. Scholten
Scholten geeft
geeft een
zoetwaterslakken. De heer
heer Jac.
Jac. P.
P. Thijsse
Thijsse komt
komt nog
nog
verspleiding
verspreiding onzer
onzer land,
land, en zoetwaterslakken.
het roode
roode kroos
kroos azolla.
azolla. Iets
Iets over
overpothoofdterreinen
pothoofdterreinen en
en een
een abnor,
abnor,
eens terug
terug op het
eens
van koolzaad
koolzaad wordt
wordt door
door den
denheer
heerL.
L.Dorsman
DorsmanCzn.
Czn.medegedeeld.
medegedeeld.
malen
vorm van
malen vorm
Poortmanhandelt
handeltover
overde
devogels
vogelsinindedeScheveningsche
ScheveningscheBoschjes
Boschjes
heer J.J.J.J.Poortman
De heer
.•en
heer J.
H. Wiskerke
Wiskerke over
over den
dentorenvalk.
torenvalk.
en de
de heer
J. H.
het nummer
nummer van 15
15 December
December besluit
besluit de
deheer
heerE.E.Heimans
Heimanszijn
zijnartikel
artikelover
over
In het
versteeningen. Onze
Onze huisspinnen
huisspinnen worden
worden door
door den
denheer
heerM.
M.
verzamelen van
het verzamelen
van versteeningen.
deomstreken
omstreken van
van
Pinkhof
beschreven. Over
eene mycologische
mycologische excursie
excursie in de
Pinkhof beschreven.
Over eene
Oisterwijk
de heer
heer Meulemeester
Meulemeester verslag
verslag uit en
en de
de heer
heer K.
K. Boedyn
Boedynbe.
be,
Oisterwijk brengt
brengt de
schrijft
winterwandeling. De heer
heer H.
H.A.
A.Kuyper
Kuyperdeelt
deeltnog
nog
overeen
eenpaar
paar
schrijft een
een winterwandeling.
ietsiets
over
in Deli
Deli gevangen
gevangen slangen
slangen mede.
mede.

De Hollandsche
Hollandsche Revue,
Revue, geredigeerd
Frans Netscher en uitgegeven door
geredigeerd door Frans
Vincent Loosjes
Loosjes te
te Haarlem.
Haarlem.
Tegenover de
eerste blz.
25 Nov.
Nov.staat
staathet
hetportret
portretvan
vanden
denheer
heerH.
H.Polak,
Polak,
Tegenover
de eerste
blz. van 25
sociaal,demokratisch
der Eerste
Eerste Kamer.
Kamer.
sociaal,demokratisch lid der
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Willem Kloos,
Kloos, Verzen.
111. W.
w. Versluijs, Amsterdam.
Amsterdam.
Verzen. III.
Nederlandsche Bibliotheek,
Bibliotheek, 255,
van Suchtelen,
Suchtelen, De
De tuin
tuinder
derdroomen,
droomen,
Nederlandsche
255, Nico van
Comedie der
liefde, in
in 55bedrijven.
bedrijven.
Comedie
der liefde,
Bibl., 257.
Borel, Een
Een droom.
droom. Nieuwe
Nieuwe uitgave.
uitgave.
Nederl. Bibl.,
257. Henri
Henri Borel,
Bibl., 252-54. Vondelsspelen.
Vondelsspelen. III.
III. 1.
1.
Nederl. Bibl.,
Louis Couperus,
Couperus, Uit blanke
blanke steden
stedenonder
onderblauwe
blauwelucht.
lucht. Tweede bundel.
bundel. L.
L. J.
Amsterdam.
Veen, Amsterdam.
Menschen. Zijden en Keerzijden,
Keerzijden, dl. 9.
9.
Jeanne Reyneke
Reyneke van
van Stuwe,
Stuwe, Gelukkige
Gelukkige Menschen.
L.
J. Veen,
Veen, Amsterdam.
Amsterdam.
L. J.
van Gogh
Gogh Kaulbach,
Kaulbach, De Sterkste,
Sterkste, (Roman).
Veen, Amsterdam.
Amsterdam.
(Roman). L.
L. J. Veen,
Anna van
L. J. Veen.
zegde
dewaarheid.
waarheid. L.
Veen. Amsterdam.
Amsterdam.
deSavornin—Lohman,
Savornin-Lohman, Ik zeg
A. de
Gedichten. Van
Van der
der Haar
Haar en
en V.
V. Ketel,
Ketel,
J.
G. van
van der
derHaar,
Haar, Droomland,
Droomland, Gedichten.
J. G.
den Haag.
Haag.
Brieven van
van A.
A.L.1.G. G.
Bosboom=Toussaint
aan
Potgieter, bewerkt
Bosboom.Toussaint
aan
E. E.
J. J.
Potgieter,
bewerkt en
Brieven
toegelicht door
Bosboom Nz.
Nz. D.
D.Bolle,
Bolle,Rotterdam.
Rotterdam.
toegelicht
door J.
J. Bosboom
Wereldbibliotheek.
geschiedenis van
van Abradatas
Abradatas en
en Panthea.
Panthea.
X enophon, De geschiedenis
Wereldbibliotheek. Xenophon,
Tooneelbibliotheek,
F. Hebbel,
Hebbel, Judith.
Judith. Treurspel
Treurspel in
in 55bedrijven.
bedrijven. Mij.
Mij.
III. 9. F.
Tooneelbibliotheek, lIl.
voor Goede
Goede en
en Goedk.
Goedk.Lectuur,
Lectuur, A'dam.
A'dam.
J.
H. Wolfson,
Wolfson, Maarten Luther.
Luther. Hollandia-Drukkerij,
Baarn.
HollandiadDrukkerij, Baarn.
J. H.

96

ONTVANGEN BOEKEN.
BOEKEN.

Daniël Harldnk.
Harkink. Een oude
oude «Dageraadv.schuld
"Dageraad»=schuldvereffend
vereffendmet
metProfessor
Professor
Bolland.
Bolland.
Chr.
Chr. W.
W. Souffrée, Gouda.
.
Le Palais
Palais de
de la
la Paix.
Paix. Mémoire
publié par
"Vrede door
Le
Mémoire publié
par la rédaction de «Vrede
recht». Gebr. Belinfante, den Haag.
Haag.
Johan W.
W. A. Naber, Van
Johan
de Revolutie
Revolutietot
totdedeRestauratie.
Restauratie. Derde
Derde druk.
Van de
druk. H.
D. Tjeenk
Tjeenk Willink en Zn.,
Zn., Haarlem.
Haarlem.
Wynandts Francken—Dyserinck,
Francken-Dyserinck, Drie maanden
maanden in
inde
deWest.
West. Reisbrieven.
W. Wynandts
H. D.
D. Tjeenk
Zn., Haarlem.
Haarlem.
Tjeenk Willink en Zn.,
Onze Koloniën,
Koloniën, I. 4. Gerungan S. S. J. Ratu.Langie,
Serikat Islam. Hollandia.
RatuoLangie, Serikat
Hollandia%
Drukkerij, Baarn.
Baarn.
Generaal
van IsseIt,
waardeen
endedebeteekenis
beteekenis
Openlucht.
Generaal J.
J. van
van Dam van
Isselt, De waarde
derder
Openlucht,
Toestellenoefeningender
der
Gymnastiek. Hollandia.
spelen tegenover
tegenover dedeToestellenoefeningen
spelen
Gymnastiek.
Hollandiao
Drukkerij, Baarn.
Kerk en
en Secte,
Secte, VI. 6. Dr.
S. D.
D.van
vanVeen,
Veen,Inrichting
InrichtingenenBestuur
Bestuur der
der
Kerk
Dr. S.
Roomsch.Katholieke
RoomschoKatholieke kerk. Hollandia.Drukkerij,
HollandiavDrukkerij, Baarn.
Levensvragen, VII. 3. Dr.
G. Honig.
Honig. De
DeReligie.
Religie. Hollandia.Drukkerij,
Levensvragen,
Dr. A. G.
HollandiaoDrukkerij,
Baarn.
Oude Joodsche
Joodsche gelijkenissen.
gelijkenissen. Bijeengebracht
Naar het
het
Bijeengebrachtdoor
door Edwin
Edwin Collins.
Collins. Naar
P. ter
ter Braak,
Braak, Deventer.
Deventer.
Engelsch bewerkt
J. Herderschee. H. P.
bewerkt door
door Dr. J.
Oude Egyptische
Egyptischelegenden,
legenden, door
A. Murray.
Murray. Naar
Naar het
het Engelsch bewerkt
door M. A.
F. Johs. J.
C. van
van der
der Burgh,
Burgh, Deventer.
Deventer.
door H. F.
J. C.
door
Dr. H.
H. Thoden van Velzen, Geneeskracht.
Dr.
Geneeskracht. Meyer en Schaafsma, Leeuwarden.
Uit Zenuw.
Zenuw- enenZieleleven,
Zieleleven, 111.
L. Leignes
Bakhoven. Verstand
Leignes Bakhoven.
Verstand en
III. 3. Dr. L.
Spraak. Hollandia.Drukkerij,
HollandiadDrukkerij, Baarn.
Van
rechts en
en links,
links, 11.
C. A.
A. Hoffman,
Hoffman, Het
Het Bizonder Onderwijs
II. 2. Dr.
Dr. A. C.
Van rechts
en de
de weg tot
tot zijne gelijkstelling
het Openbaar
Openbaar Onderwijs
Onderwijs vanwege
vanwege
gelijkstelling met het
de Overheid.
Overheid. Hollandia%Drukkerij,
Hollandia.Drukkerij, Baarn.
De geschiedenis
geschiedenis van
vanhet
helRomeinsche
Romeinschevolk.
volk. Bewerkt
het Engelsch van
Bewerkt naar het
E. M.
M. Tappan,
Tappan, door
Dr. B.
B. C.
C. Goudsmit. W. J.
J. Thieme &
s.. Cie, Zutphen.
Zutphen.
door Dr.
E.
M.
C. Poelhekke, Taalbloei. I.
Letterkundig leesboek.
Tweede druk.
druk. J.
J.
I. Letterkundig
leesboek. Tweede
M. A. C.
W oIters, Groningen.
Groningen.
B. Wolters,
J. van Gelderen, Duitsch Woordenboek
derde druk.
druk. J.
J. B.
B. Wolters,
W oIters,
I/II, derde
Woordenboek 1/11,
Groningen.
K.
Bruggencate's Engelsch Woordenboek
Woordenboek 1/11,
druk. J.J. B.
B. Wolters,
WoIters,
I/II, zesde druk.
K. ten Bruggencate's
Groningen.
Dr. P.
P. V. Sormani en Dr.
Dr. P.
P. Versmeeten, Grieksch
Themaboek, met vocabi.
vocabio
Grieksch Themaboek,
Dr.
woordenlijsten en
en regels.
regels. Tweede
Tweede Druk.
Druk. P.
P. Noordhoff, Groningen.
larium, woordenlijsten
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DEEL.
TWEEDE DEEL.
lIl!
III.'

E

LVIRE drukte
drukte al
al dadelijk
dadelijk hare
hare verwondering
verwondering uit
uit:: omdat
omdat
ELVIRE
ze hier
hier gewone
gewone straten
straten zag,
zag, zonder
zonder iets
iets van
van het
het eigen,
eigen.
ze
aardige of
grootsche dat
dat ze
ze zich
zich van
van eene
eenestad
stadals
alsParijs
Parijshad
had
aardige
of grootsche
voorgesteld.
- Wacht maar,
maar, verzekerde
verzekerde de
de kapelaan.
kapelaan. Gij
Gij zult
zultwel
welanders
anders
—
spreken.
In het
het cd-lótel
«Hótel du
du bon
bonLafontaine»
Lafontaine»werden
werdenElvire
Elviremet
metIrma
Irma
samen
eene kamer
kamer aangewezen
aangewezen en
en de
de geestelijke
geestelijke kreeg
kreeg er
er de
de
samen eene
aanpalende.
Iedereen
zich haastig
haastig op
op en
enwelhaast
welhaasthoorde
hoordede
dekape,
kape.
Iedereen sloot zich
plassen
en
't
zotte
giechelen
der
meisjes
die
zotte
giechelen
der
meisjes
die
laan 't water
water plassen en
ergens
om een
eenkleinigheid
kleinigheidaan
aanden
denzottelach
zottelachgerocht
gerochtwaren.
waren.
ergens om
Nu zij
zij zich
voor 't eerst
haar eigen
eigen domein,
domein,afgesloten
afgesloten en
en
eerst op haar
zich voor
veilig wisten,
wisten, nadat
nadat zij
zij zich
zichheel
heeldien
dientijd
tijdgespannen
gespannen gehouden
gehouden
hadden, wilden
wilden zij
zijzich
zichongestoord
ongestoordovergeven
overgevennu
nuaan
aanhaar
haar eigen
eigen
zottigheid.
Buiten
het onbedaarlijk
onbedaarlijk uitproesten,
uitproesten, kon de
de kapelaan
kapelaan niets
niets
Buiten het
duidelijk
vernemen, maar
maar hij
hij veronderstelde
veronderstelde wel dat
dat het
het de
de
duidelijk vernemen,
advokaat
zijn vrouw
vrouw die het
het bij
bij die
die zothoofden
zothoofden ont,
ont.
advokaat was
was en
en zijn
gelden
moesten.
gelden moesten.
In 't uitgaan
klopte hij
hij eens
eens op
ophaar
haar deur
deuren
envermaande
vermaande
uitgaan klopte
dat
zij zich
zich te
te sp;oeden
spoeden hadden
hadden en hij
hij beneden
beneden wachten
wachten zou.
zou.
dat zij
De bedevaarders
bedevaarders die
die gereed
gereed waren,
waren, vertrokken
vertrokken in
in groepjes
groepjes
naar
jardin du
duLuxembourg
Luxembourgwaar
waarmen
menbijeen
bijeenmoest
moestkomen
komen
naar den jardin
om
daar uit
uit een
eenwandeltoertje
wandeltoertje tetemaken
makenmet
metgidsen,
gidsen, door
door
om van daar
de
stad.
de stad.
-— Moet
nu alalbeginnen?
beginnen?dacht
dachtdedeonderpastor,
onderpastor,die
die moe
moe
Moet het nu
werd
over en
en weer
weer te
te loopen
loopen in
in de
de gang.
gang. Hij
Hij had
had wel
wel
werd van
van over
1.I.
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eens hooren
hooren beweren
beweren dat
dat dames
dames zulk
zulklastig
lastiggezelschap
gezelschap en
en
eens
zooveel
omslag meebrachten.
meebrachten. Hij
Hij verkorzelde
verkorzeide zich
zichnaarmate
naarmate
zooveel omslag
het langer
langer duurde
duurde en
enmiek
mi ek zich
zichgereed
gereed haar
haar eens
eens bondig
bondig tete
het
zeggen hoe
hoe hij
hij het
hetbegeerde
begeerdeenenwelke
welke
voorwaarden hij
hij tete
zeggen
voorwaarden
stellen had.
had.
Maar zijn
zijn voornemen
voornemen veranderde
veranderde als de
dejuffers
juffers nu
nulangs
langs
Maar
de trap
trap beneden
beneden geflodderd
geflodderd kwamen,
kwamen, lustig,
lustig, frisch
frisch van
vangelaat
gelaat
en
opgeschikt, versch
versch uit
het bad
bad
en opgeschikt,
uit het
bekende haar
haar niet
nietmeer
meer1J
Hij bekende
Elvire vooral
vooral;; zij
had haar
haar bruine
bruine tailleur
tailleur afgelegd
afgelegd en ver,
ver~
zij had
scheen
in een
een écru
écru kleedje
kleedje met
met witte,
witte, crêpe
crêpe blouse,
blouse, smal,
smal~
scheen nu in
sluitend
vlottend als
als dundoek
dundoek om
omhaar
haar ranke
ranke gestalte.
gestalte. En
En
sluitend en vlottend
zijn zuster
zuster van
van 't zelfde,
een beige
beige complet
complet die
die haar
haar won,
won~
zelfde, in
in een
zijn
dergoed
stond.
dergoed stond.
De meisjes
meisjes merkten
merkten niet eens
eens dat
dat er
eriemand
iemand zijn
zijnongeduld
ongeduld
had verbeten,
verbeten, terwij1
terwijl zij
zij in
inzotte
zottepret,
pret,((à
«àgrande
grande eau»
eau» zich
zich
had
het stof
stof van
van 't lijf hadden
hadden gespoeld,
gespoeld, en
en zich
zich dan
danmet
metuiterste
uiterste
zorg hadden
hadden opgeschikt
opgeschikt en aangekleed
aangekleed om
om Parijs
Parijs te gaan
gaan be,
be~
zorg
wonderen.
nu 1J maar
maar we zijn
zijn de
delaatsten
laatsten!1 riep
riep Elvire.
Elvire.
-— Gauw nu
't Mankeerde
Mankeerde er nog
nog aan
aandat
datzijzijzich
zichzelf
zelfnu
nuverhaast
verhaastzouden
zouden
J
aanstellen
aanstellen 1
de hoving,
hoving,waar
waarzijzijbijeen
bijeenkwamen,
kwamen,ontmoette
ontmoettemen
menreeds
reeds
In de
eenige
bekende wezens
wezens onder
onder 't gezelschap —
- 't was
al iets
iets
was al
eenige bekende
- men
men voelde
voelde
anders
op de
de kaai
kaai te
te Brussel
Brussel in
in 't station
station —
anders als
als op
reeds meer
meer samenhoorend.
samenhoorend.
zich reeds
In dat
dat warme
warme namiddaguur
namiddaguur en
enmet
metdie
diezuidersche
zuiderschelucht,
lucht,
In
uitzicht van
hof —
- iets
iets
lag
er iets
ietsonwezenlijks
onwezenlijks over
over 't uitzicht
van dien hof
lag er
als de
de herinnering
herinnering aan
aan een
eenschilderij.
schilderij.
als
-— Ik
Ik moet
moet mij
mijzelf
zelfgedurig
gedurigherhalen
herhalen dat
dat het
het echt
echt isis;; dat
dat
het nu
nu gebeurt
gebeurt JI zegde Elvire,
Elvire, anders
anders komt het
het me
me voor
vooralsof
alsof
ik het
het effen
effen uit
uit een
een boek
boek aan
aan 't lezen ben
ben!
1
-— Als het
het nu
nureeds
reedsbegint,
begint,loech
loechdedeonderpastor,
onderpastor, houd
houddan
dan
maar goed
oogen open
open;; want
want gij
gij krijgt
krijgt nog
nogeenige
eenigecapitteltjes
capitteltjes
maar
goed de oogen
is 't'tnog
nog maar
maar de
de inzet!
inzet!
te lezen,
lezen, nu is
te
bijkans voorbij
voorbij en
en we
we kregen
kregen
-— En
onze eerste
eerste dag
dag isis alalbijkans
En onze
nog niets
niets te
te zien
zien!I riep
riep Irma
Irma plagend.
plagend.
dag van
van gister
gister—
- Brussel
Brussel!! schijnt
schijntmij
mij inin't 'tverschiet
verschiet
-— De dag
al maanden
maanden geleden
ware ...
geleden ware...
alsof 't al
-— Dat komt,
komt, juffer,
juffer, omdat
omdat elk
elk oogenblik,
oogenblik, op
opreis,
reis, zijn
zijn eigen
eigen
datmen
men
verrassing
brengt en
zoo zeer
zeervervuld
vervuldisisdat
verrassing mede
medebrengt
en de
de dag zoo
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hem,
een grootere
grootere tijdruimte
tijdruimte gevoelt.
gevoelt.
hem, achteraf
achteraf beschouwd,
beschouwd, als een
Thuis integendeel
brengt de
de gewone
gewone dag
Thuis
integendeel brengt
dag niets
niets nieuws
nieuws en
en de
de
of
eene
achter de
de andere
andere gaat
gaat erervoorbij
voorbij zonder
zonder beteekenis
beteekenis of
eene achter
zonder wij
wij op 't't verloop acht
zonder
acht geven.
geven.
N
waren de
de twaalfhonderd
twaalfhonderd bedevaarders
bedevaarders in
in een
eentwintigtal
twintigtal
Nuu waren
kuddenachter
achterden
dengids,
gids,die
die
groepen verdeeld en liepen
liepen als zooveel
zooveelkudden
hun de bijzonderste
van de
hun
bijzonderste merkweerdigheden
merkweerdigheden van
de stad
stad zou
zoulaten
laten
Het Panthéon
Panthéon met
met
zien
den noodigen
noodigen uitleg
uitleg ervan
ervan geven.
geven. Het
zien en den
het
van Napoleon
Napoleon en
endedemuurschilderingen
muurschilderingenvan
van Puvis
Puvis de
de
het graf van
Chavannes;
otre Dame;
sainte Chapelle
Chapelle;; le
Ie Chitelet
Chatelet ; de
de
Chavannes ;NNotre
Dame ; la
la sainte
Hallen ; de
de Tuilleriën....
Hallen;
T uilleriën. '" Doodmoe
Doodmoevan
vandraven,
draven,van
vankijken
kijken en
en
van
luisteren, kwamen
kwamen de
de wandelaars
wandelaars tegen
tegen avond
avond weer
weer aan
aan
van luisteren,
waar
zij uitgezet
uitgezet waren.
waren. Gelukkig
Gelukkig wachtte
wachttehen
hen't 'tmiddagmaal
middagmaal
waar zij
't hotel
hotel en
en de
de vrijheid
vrijheid voor
voor 't'toverige
overige van
van den
denavond.
avond.
in
in 't
Er
heerschte al
al meer
meer gezelligheid
gezelligheid aan
aan tafel
tafel;; men
men verkende
verkende
Er heerschte
al iemand
al
iemand waarmede
waarmede men reeds
reeds gesproken
gesproken had
had en
en men
men begon
begon
al met
Dekapelaan
kapelaan
al
met de
de geburen
geburen vertrouwelijk
vertrouwelijk om
om tetegam.
gaan.De
zat
tusschen zijn
zijn twee
tweejuffers
juffersenenininhunne
hunnenabijheid
nabijheidwaren
waren
zat tusschen
juist
juist een
een groep
groeplustige
lustigegezellen
gezellenmet
metonder
onderander
ander een
eengezette
gezette
echte <<beau
«beau parleur»
beheerschte
pastor, echte
parleurydie
die heel
heel zijne
zijne omgeving
omgeving beheerschte
door zijne
door
zijne geestigheid.
geestigheid. Iedereen
Iedereen voelde
voeldezich
zichaangedaan
aangedaan door
door
iets als
als eene
eenefeeststemming,
feeststemming, men
men verkende
verkende 't'top
opmalkaars
malkaars
iets
gelaat.
Er was
was een
eengeest
geestvan
vanbroederlijke
broederlijkegemeenschap
gemeenschap;
men
aelaat. Er
; men
2,
wist dat
dat men
meneen
eengeheel
geheel
vormde
samen't vaderlandsch
't vaderlandsch
wist
vormde
enen
samen
bewustzijn meedroeg
den vreemde,
vreemde, en
en de
degenoegens
genoegens
bewustzijn
meedroeg door
door den
deelen zou van
van een
een verre
verre reis.
reis. Men
Men viel
vielsamen,
samen,scheidde
scheidde van
van
deelen
malkaar en
vond in
in die
diegedurige
gedurigeafwisseling,
afwisseling,dedegekende
gekende
malkaar
en vond
wezens terug,
terug, al
al volgens
volgens het
het toeval
toeval wilde,
wilde,den
dendag
dagdoor.
door.
wezens
Zoogauw men
men iemand
iemand uit
uitdede
karavaantwee
tweemaal
maalontmoet
ontmoet
Zoogauw
karavaan
had,
had, kreeg
kreeg men
men 't gevoel
gevoel iets
iets tetemoeten
moeten zeggen
zeggen en
en 't't her,
her.
kenningsteeken
kenningsteeken -— de
de nationale
nationale cocarde,
cocarde, was
was genoeg
genoeg om
om een
een
groet en
en een
eenvriendelijken
vriendelijken glimiach
glimlach uit
uit te
te lokken,
lokken, naar
naarden
den
groet
onbekende die op
opeen
eenafstand
afstand voorbijging.
voorbijging. Men
Menkreeg
kreeg niet
niet
onbekende
de gewaarwording
gewaarwording in
in een
eenvreemde
vreemdestad
stadtetezijn,
zijn, zoo
zooveilig
veilig
eens de
men zich
zichomgeven
omgevendoor
doorlandgenooten
landgenootendie
dievan
vande
dezelfde
zelfde
voelde men
geaardheid waren.
waren.
—
nu de
deveertiende
veertiende keer
keer dat
datikikdedereis
reismeêmaak,
meêmaak,ver,
ver.
- 't't Is nu
klaarde de
vroolijke pastor
pastor en
en telkens
telkens heb
heb ikikmaar
maareen
eenreden
reden
klaarde
de vroolijke
spijt dat
dat 't'tafgeloopen
afgeloopen isis:: als
alswe
weuituitelkaar
elkaargaan
gaan
waarom 't me
waarom
me spijt
met
met 't'tgedacht
gedacht nooit
nooitmeer
meerdezelfde
dezelfdekennissen
kennissenteteontmoeten.
ontmoeten.
zoudedereis
reistelkens
telkens
met
hetzelfde
volk
willen
terug
maken
Ik zou
met
hetzelfde
volk
willen
terug
maken
—-
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't zijn
er telkens
telkens andere
andere die
dieikikontmoet
ontmoeten
ende
denieuwe
nieuwekennissen
kennissen
zijn er
ookaltijd
altijdeyen
eyenkostelijk
kostelijk!
zijn
zijn me ook
1
kapelaan moest
moest ermede
ermede instemmen:
instemmen: dat
dat hij
hij nergens,
nergens, in
in
De kapelaan
gezelschap, zulken
zulken goeden
goedengeest
geesthad
hadgevonden
gevondenen
en zooveel
zooveel
geen gezelschap,
opene welgezindheid.
welgezindheid. Waarlijk,
Waarlijk, 't't was
was alsof
alsof al
al die
diemenschen
menschen
opene
sedert
met elkaar
elkaar bevriend
bevriendwaren
warenen
endoor
dooreen
eengrootschen
grootschen
sedert jaren met
ineens samen
samen gekomen
gekomen waren
waren om
die vriend,
vriend~
oproep
oproep nu
nu ineens
om van die
schap
genieten in
in de
degemeenschap.
gemeenschap.
schap te genieten
uurtje aan
aan tafel
tafelhad
hadElvire
Elvirebijzonder
bijzonderwel
welbevallen
bevallen;; men
men
Dat uurtje
en overal
overal
had geluisterd
geluisterd en gelachen,
gelachen, rechts
rechts en
en links
linksgepraat
gepraat en
had
de blijde
blijde bewonderende
bewonderende blikken
blikken ontmoet.
ontmoet. 't Bedeed haar
haar als
als
een
lichte roes
roes om
om zoo
zoodruk
drukinindedeweer
weerenenzoo
zooininaanmerking
aanmerking
een lichte
te komen,
komen, zij
zij die
die gewend
gewend was
was aan
aan de
destille
stilleeenzaamheid.
eenzaamheid. De
De
kapelaan
had
er
zelf
zijn
deugd
en
behagen
in,
te
zien
dat
kapelaan had er zelf zijn deugd
behagen in, te zien dat
zijn gezelschap
en goeden
zag hoe
hoe die
die
zijn
gezelschap zulk
zulken
goeden indruk
indrukmiek.
miek. Hij
Hij zag
ofweerhouden.
weerhouden. Aan
Aan
twee
zich gaan
gaan lieten
lieten zonder
zonderachterdocht
achterdocht of
twee zich
zijn
een deftigen
deftigen ouden
ouden
zijn linkerhand
linkerhand was
was zijn
zijn zuster
zuster bezig
bezig met een
heer, die
die haar
haarbijzonder
bijzonder vriendelijkheid
vriendelijkheid betuigde.
betuigde. En
En Elvire
Elvire
heer,
hing
met oogen
oogen en
en mond
mond aan
aan den
dengezelligen
gezelligen pastor
pastor die,
die,
hing met
recht tegenover
tegenover haar
kneep van
van weg
weg had
had om
om
recht
haar gezeten,
gezeten, er
er een
een kneep
argelooze meisje
meisje met
pittige uitvallen
uitvallen te plagen
plagen en
en op
opde
de
het argelooze
met pittige
lustigste
wijze
te
ergeren.
lustigste wijze te ergeren.
-— Ik
heb nog
nog nooit
nooiteen
eenfeestmaal
feestmaal bijgewoond
bijgewoond waar
waar 'k
'kme
me
Ik heb
beter heb
heb verzet
verzet11 verklaarde
verklaarde zij
zij aan
aanden
denkapelaan
kapelaan die
diehaar
haar
beter
de orde
orde riep
riep omdat
omdat 't't tijd
tijd was
was op
op tetestaan.
staan.
tot de
-— 't Is omdat
omdat gij
gij uitgehongerd
uitgehongerd waart
waart en
envermoeid.
vermoeid.
- Ik ben
ben uitgerust
uitgerust!heelegansch
heelegansch!
riepzijzijenenhaar
haarblinkende
blinkende
—
1 riep
oogen wilden
wilden ervan
ervan getuigen
getuigen dat
dat zij
zij nog
nog geen
geen trek
trek had
had om
om
oogen
het op te
te geven.
geven.
het
- Wij moeten
moetenerergebruik
gebruikvan
vanmaken
maken;
zullen:tijd genoeg
genoeg
—
; wewe
zullenr_tijd
we
thuis
komen,
nietwaar,
Irma?
hebben
om
te
slapen
als
hebben
te slapen als we thuis komen, nietwaar, Irma ?
Er
werd besloten
besloten onder
onder hun
hun drie
drie een
eentoertje
toertjeteterijden
rijdenover
over
Er werd
de boulevards
boulevards om
om Parijs
Parijs te
te zien
zien bij
bijavondlicht.
avondlicht.
Het
wekte een
eenontzaglijke
ontzaglijke verbazing,
verbazing, die
die overvloed
overvloed van
van
Het wekte
klaarte over
de breede
breede banen,
banen,—- die
dieweelde
weeldeaan
aande
detoogramen
toogramen
klaarte
over de
Hetgeflikker
geflikkerder
derlichtende
lichtende
en die
die drukte
drukte aan
aan de
dekoffiehuizen.
koffiehuizen.Het
reclame~borden
hoog
boven
de
gevels
en
de
kleurschittering
reclame,borden hoog boven de gevels en de kleurschittering
en ongehoorde
ongehoordeweeldevertoog
weeldevertoog
der kostelijke
kostelijke kleederdracht
kleederdracht en
der
beneden, bracht
altijd in heviger
heviger verbazing,
verbazing, maar
maar te
te
beneden,
bracht hen
hen altijd
men~
zelfdertijde
zicht over
over die
die strooming
strooming van
van men,
zelfdertijde was
was er
er in
in dat zicht
schen,
iets dat
dat hen
hen ontstemde
ontstemde en
enangstig
angstigmiek
miek—- 't'tgevoel
gevoeldat
dat
schen, iets
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ze
hier niet
niet op
ophun
hunplaats
plaatswaren
warenalsalsbedevaarders.
bedevaarders.Parijs
Parijsver,
verze hier
hunals
als de
de groote
groote zondestad,
zonde stad,waar
waar 't verderf onder
toonde
zich aan
aan hun
toonde zich
vorm van
van uitdagende
uitdagende weelde
weeldeen
enonbeschroomde
onbeschroomde wulpscheid
wulpscheid
vorm
wordt uitgestald
uitgestald —
- waar
duivel onder
onder duizend
duizendvormen
vormen de
de
wordt
waar de duivel
meester is.
is.
verleiding en
en de
deaanloksels
aanloksels gebruikt
gebruikt en
en 't kwaad
kwaad meester
verleiding
-— Wat verschil
verschil als
als ge
ge denkt
denkt aan
aan den
den avond
avond op
opons
onsdorp
dorp!1
mijmerde
en de
de kapelaan
kapelaan wist niet
niet wat
wat gedaan
gedaan om
om de
de
mijmerde Irma
Irma en
aandacht en
en de nieuwsgierigheid
aandacht
nieuwsgierigheid der
dermeisjes
meisjesafaftetehouden
houdenvan
van
al
geen onder
onderhare
hare oogen
oogenonbetamelijk,
onbetamelijk, pervers
pervers en
en vlakaf
vlakaf
al 't'tgeen
walgelijk was en
en haar
haar schuchter
schuchter gemoed
gemoedzou
zouverontrusten.
verontrusten.
walgelijk
-— We zijn
zijn hier
hier in
in een
eenvoorgeborchte
voorgeborchte der
der hel,
hel, zegde
zegde hij.
hij.
ongemak van den
den geestelijke,
geestelijke, die
die misschien
misschien
Elvire voelde 't't ongemak
zelf verlegen
verlegen was
was omdat
omdat hij
hij haar
haar langs
langs hier
hier had
had gebracht
gebracht en
en
opzicht voor
voor hem
hemdurfde
durfdezijzijniet
nietgebaren
gebarenhoe
hoedat
datvreemde
vreemde
uit opzicht
schouwspel haar
haar aanzette
aanzette met
meteen
eenjagende
jagendenieuwsgierigheid
nieuwsgierigheidom
om
er
meer van
weten en
en alles
alles te
te zien.
zien.Het
Hetspeet
speethaar
haardat
dathij
hij
er meer
van te weten
in priesterkleeren
priesterkleeren was
was en
en alzoo
alzoolast
lastkon
konaangedaan
aangedaanworden
worden
door die
die menigte,
menigte, die
diehier
hiervoorzeker
voorzekernooit
nooitpriesters
priestersofofgeeste,
geestelijken gezien
gezien had.
had. Zij
Zijdrong
drongzich
zich
dicht
tegen
haarvriendin
vriendinaan
aan
lijken
dicht
tegen
haar
en fluisterde
fluisterde met
metgemaakte
gemaaktevrees
vrees 't geen haar nu als een
een opperste
opperste
verleiding bekoren
bekoren kwam
kwam::
wij hier
hiereens
eensheel
heelalleen
alleenmoesten
moestenrondloopen
rondloop enen
enver,
ver-— Als wij
Irma?
waren, Irma
doold waren,
?
-— Gij
gerocht er
niet uit gelijk
gelijk gij
gij er
er in
inkwaamt,
kw aamt, merkte
merkte
er niet
Gij gerocht
kapelaan. Hier loopen
loopen meer
meer wolven
wolvendan
danlammeren
lammeren en
en alle
alle
de kapelaan.
moet hier
hier vergaan
vergaani1
onschuld moet
De kapelaan
kapelaan zag
zag het
het en
enhij
hij meende
meende
bij. De
huiverde er
er bij.
Elvire huiverde
dat
heilige schrik
schrik haar
haar bevangen
bevangen had, maar
maar dat het
het zicht
zicht
dat een heilige
van den wolf
wolfop
ophet
hetlam
lamzulk
zulkeen
eengeheime
geheimeaantrekkelijkheid
aantrekkelijkheid
van
uitoefende en de
de zonde
zonde haar
haar verbijsterde
verbijsterde van
zou hij
hij
uitoefende
van genot,
genot, zou
bij zulk
zulk een
eenmeisje
meisjenooit
nooitdurven
durvenonderstellen.
onderstellen. Zij
Zijdurfden
durfden
bij
_eerst
de stem
stem weer
weer verheffen
verheffen en
enelkaar
elkaar bezien
bezien als
als het
hetrijtuig
rijtuig
eerst de
hen aan
aan den
den overkant
overkant der
der Seine,
Seine, in
in de
destille
stillewijk
wijkhad
hadterug
terug
hen
gebracht.
En
nu verlangden
verlangden zij
zijnaar
naar de
derust.
rust. De
Demeisjes
meisjes lagen
lagen nog
nog
En nu
eenigen tijd
tijd hare
hare bevindingen
bevindingentetebespreken
besprekenenentoen
toenIrma
Irmareeds
reeds
eenigen
ingeslapen was
Albert nu
nu alal
ingeslapen
was kwam
kwam Elvire
Elvire tete denken
denken...
. . . hoe
hoe Albert
't bederf
wasblootgesteld
blootgesteld!
jaren in zulk
zulk eene
eenegroote
grootestad,
stad,aan
aan't bederf
jaren
was
I
zij
te
raden
wat
En
met
haar
onervaren
verbeelding
trachtte
En met haar onervaren verbeelding trachtte zij te raden wat
er
hem gebeurde
gebeurde ginder
ginder te
te Weenen.
W een en. Zij
Zijbetreurdes
betreurdè 't,
't, dat
dat hij
hij
er hem
dorp gebleven
gebleven was
waswaar
waarhij
hijininhaar
haarbijzijn
bijzijn de
de deugd
deugd
niet op
op 't'tdorp
niet
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ware getrouw
getrouw gebleven.
gebleven. Zij
Zij vergeleek
vergeleek hem
hem nu
numet
metden
denonder,
onder~
ware
pastor tot
gedaante en
en het
hetuitzicht
uitzichtvan
vandie
dietwee
tweezoodanig
zoodanig
pastor
tot de gedaante
vermengelde dat
Albert op reis
reis te
te zijn.
zijn...
vermengelde
dat zij
zij droomde
droomde met
met Albert
..
werd een
een gekke
gekkedroom
droomvol
volnarigheden
narighedendie
diehaar
haargeheel
geheel
Het werd
ontstelde en
en 's'smorgens
morgens bij
bij 't'tontwaken
ontwaken durfde
durfdezij
zijererniets
nietsvan
van
ontstelde
steldehaar
haargerust
gerustteteweten
wetendat
datIrma
Irmaererniets
niets
vertellen en
en 't'tstelde
vertellen
scheen te
te merken.
merken.
van scheen
zij 't
't hótel
hótel en begaven
begaven zich
zich met
met
In de
de vroegte
vroegte verlieten
verlieten zij
In
metronaar
naar Montmartre,
Montmartre, waar
waar er
er in de
de basiliek
basiliekeene
eeneplechtige
plechtige
den metro
Deonderpastor
onderpastorstond
stond
gedaan werd
werd voor
voorde
debedevaarders.
bedevaarders.De
mis gedaan
verrukking voor
voor dien
dienprachtigen
prachtigen tempel,
tempel, maar
maar Irma
Irma en
en
in verrukking
Elvire verklaarden
verklaarden dat
niet konden
konden bidden
bidden in
in die
die ont,
ont~
Elvire
dat ze
ze er
er niet
zaglijke hand
halle 1
zaglijke
Is er
er te
te wijd
wijd en
entetehoog
hoogIJmerkte
merkte de
de eene.
eene.
- 't Is
—
- En ik
ik heb
hebgedurig
gedurigaan
aanafgoderij
afgoderijgedachtI
gedacht 1zegde
zegdede
deandere.,
andere. \
—
Maar hij
hij deed
deed haar
haar uiteen
uiteendat
datdie
diekerk
kerkzoo
zooontzaglijk
ontzaglijkgroot
groot
Maar
werd aangelegd
aangelegd om
om uit
uit tetesteken
stekenals
alseen
eensymbool
symbool van
van den
den
werd
godsdienst, den
den zegepraal
zegepraal verkondend
verkond end der
derkatholieke
katholieke kerk,
kerk,
godsdienst,
die heidensche
heidensche wereldstad.
wereldstad.
boven die
-— Ik heb
heb toch
tochliever
lieverons
onsdorpskerkje
dorpskerkje11meende
meende Elvire.
Elvire. Hier
Hier
loopen de
de menschen
menschen als
als over
over eene
eenemarkt.
markt.
-— Ja,
Ja, daar
daar ben ik
ik mede
mede 't accoord,
accoord, maar
maar dat
en die
die
dat gevoel en
noodwendigheid
iets innigs
innigs om
om er
er te
te kunnen
kunnen bidden,
bidden, isis
noodwendigheid aan
aan iets
slechts
eene kwestie
kwestie van
van gewoonte
gewoonte —- gij
gijzoudt
zoudtuuevenzeer
evenzeer
slechts eene
verloren voelen
Sint Pieterskerk
Pieterskerk te
Rome. Voor
Voor de
degroote
groote
verloren
voelen in
in Sint
te Rome.
betoogingen echter
echter en
en den
denindruk
indrukder
derplechtigheden
plechtigheden in
ineene
eene
betoogingen
stad
als Parijs
Parijs isis er
er zulk
zulkeene
eene kerk
kerk noodig!
noodig 1Maar
Maar ze
zebleven
bleven
stad als
genieten
van het
hetheerlijke
heerlijkeuitzicht,
uitzicht,waar
waarheel
heeldedeuitgestrekte
uitgestrekte
genieten van
stad
de morgenzon
morgenzon voor
voorhun
hunblik
blikuitspreidde.
uitspreidde.Beneden
Beneden
stad onder de
gekomen
stonden, ininonafzienbare
onafzienbare rij,
rij,dedeprachtige
prachtigerijtuigen
rijtuigen
gekomen stonden,
die
de bedevaarders
bedevaarders nu
de stad
stad zouden
zouden voeren.
voeren.
die de
nu door de
Het geleek
geleek eene
eent:' inhuldiging
inhuldigingofofeen
eenfeeststoet,
feeststoet,waar
waarde
de voor,
voor~
bijgangers
naar opkeken.
opkeken.
bijgangers vreemd
vreemd naar
hun landeau,
landeau,gemakkelijk
gemakkelijkuitgestrekt,
uitgestrekt,kregen
kregenzij
zijgedrieEn,
gedrieën,
In hun
nu
bij klaarlichten
klaarlichten dag,
dag,dedeheerlijkheden
heerlijkheden van
van Parijs
Parijs te
te zien.
zien.
nu bij
En
de stemming
stemming was
was nu
nuook
ookheel
heelanders
andersalsals
gisteravond.
En de
gisteravond.
Het zondige
zondige en
en de
deverleiding
verleiding schenen
schenen gescholen
gescholen voor
voor de
dezon
zon
en
alles was
was weer
weerininzijn
zijndeftigheid
deftigheidgekeerd.
gekeerd.Niets
Nietsdan
danrijkdom
rijkdom
en alles
nu
langs de
deprachtig
prachtigbreede
breedelanen
lanenen
enopene
openepleinen:
pleinen:Magenta,
Magenta,
nu langs
duBois,
Boïs,Passy,
Passy,Trocadero,
Trocadero,
Lafayette,
l'Etoile, Avenue
Avenuedu
Lafayette, Place
Place de l'Etoile,
....
Invalides
Invalides....
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viel van
van de
deeene
eeneverrukking
verrukking in
inde
deandere
andereenende
dekape,
kape~
Men viel
laan had er
er zijn
zijn lust
lust in
inden
denuitroep
uitroepvan
vanElvire
Elvireteteherinneren
herinneren
laan
hare aankomst
aankomst gister
gister en
enhaar
haarminachting
minachtingvoor
voordie
die«gewone
«gewone
bij hare
straten»! IJa,
ze 't'tniet
niet gelooven
gelooven dat
dat het
het al
al een
een en
en
straten»
Ja,nu
nu kon
kon ze
doorreden
reden!
Detriomftocht
triomftocht ein,
ein~
dezelfde stad
stad was
waswaar
waarzijzijdoor
dezelfde
1 De
digde aan
aan de
de«Pont
«Pontd'Alexandre»
d' Alexandre» juist
juist op
op 't'tuur
uur voor
voor het
het
digde
tweede
ontbijt.
Aan
tafel,
onder
de
algemeene
opgewektheid
tweede ontbijt. Aan tafel, onder de algemeene opgewektheid
kwam het
het eigenlijke
eigenlijke doel
doel der
der reis
reisweer
weerop
opden
denvoorgrond.
voorgrond.
kwam
Parijs had
schier doen
doen vergeten
vergeten dat
dat ze
ze op
opweg
wegnaar
naar
Parijs
had het
het schier
Lourdes waren!
moest weer
weer ingepakt
ingepakt en
enbeneden
beneden
Lourdes
waren 1 Het
Het goeds moest
gehaald en nu
nu op
opweg
wegnaar
naardede«Gare
«Gared'Austerlitz
d' Austerlitz1!
gehaald
aan den trein
trein en
en aan
aan het
hetgezelschap
gezelschap schemerde
schemerde
't Gedacht aan
als een
een nieuwe
nieuweaantrekkelijkheid
aantrekkelijkheid en
endededrie
drieverlangden
verlangdenalalnaar
naar
als
den
advokaat
en
zijn
vrouw
als
naar
oude
vrienden.
den advokaat
zijn vrouw als naar oude vrienden.
dekaai
kaaiwas
waser er
weeral
schilderachtigvertoog
vertoog van
van
Op de
weeral
hethet
schilderachtig
de bonte
bonte wemeling
wemeling en
en 't drukke
drukke geloop
geloop der
derkaravaan
karavaan waar
waar
de
ieder, beladen
beladenmet
metzijn
zijnreisgoed
reisgoeddat
datverzwaard
verzwaardwas
wasmet
metden
den
een ieder,
mondvoorraad voor
voor anderhalven
anderhalven dag,
dag, aankwam
aankwam en zijn
zijn weg
zocht.
mondvoorraad
weg zocht.
In een
een uithoek
uithoek van
vandat
datgroot
grootstation
stationstond
stonddaar
daar nog
nog de
de
In
eigenste «Train
nu door
door 't heetste
heetste van
den dag
dag en
en
van den
eigenste
«Train Bleu»
Bleu» die
die nu
zonder ophouden,
nacht door
door tot
tot 's anderdaags tegen den
den
zonder
ophouden, den
den nacht
noen, de
de lange
lange reis
reis zou
zouaanvatten.
aanvatten. 't \XT
as om
om al
al wie
wie er
er lust
lust
noen,
Was
in
had ineens
ineens teteverzadigen
verzadigen en
en een
een blik
blikopopdedekaart
kaartvan
van
in had
Frankrijk langs
heel die
diestreep,
streep, gaf
gafererreeds
reedseen
eenvoorsmaak
voorsmaak
Frankrijk
langs heel
van 't
't geen
worden zou
zou?? En
En met
met zulk
zulkeen
eenweer!
weer IEr
Erwerd
werd
van
geen het worden
gelachen, geklaagd bij
bij 't'tzien
zien van
vanalaldie
dieontvlamde,
ontvlamde,benAreette
bezweette
gelachen,
wezens, waar
waar de haast,
haast, de
de zorg
zorg en
en de
degejaagdheid
gejaagdheid de
de zweet,
zweet~
wezens,
druppels
geweldiger perelen
perelen deed.
deed.Maar
Maar elk
elkzocht
zochtzijn
zijn
druppels nog geweldiger
zelfde
plaats te
te bemachtigen,
bemachtigen, blij
blij met
met de
de verwachting
verwachting van
van de
de
zelfde plaats
onbekende
streek waar
waar men
men naartoe
naartoe reed.
reed.
onbekende streek
't venster,
Elvire nestelde
zich in
in haar
haar zelfde
zelfdehoekje
hoekjebijbij't venster,
nestelde zich
Irma
te
midden
en
de
onderpastor
aan
den
anderen
kant. De
Irma te midden en de onderpastor aan den anderen kant.
advokaat
zijn vrouw
vrouw die
die met
met hun
hun tweeën
tweeën over
over een
een heele
heele
advokaat en
en zijn
gemakkelijk.
bank
beschikten, mieken
mieken het zich
zich van
van eersten
eersten afafgemakkelijk.
bank beschikten,
't Vooruitzicht
hiernu
nuanderhalven
anderhalven dag
dag te
te verblijven
verblijven in
in
Vooruitzicht om hier
het
zelfde hokje,
hokje, gaf
gafdedereizigers
reizigers 't'tgevoel
gevoel alsof
alsof zij
zij in
in eigen
eigen
het zelfde
kamer
waren, die
die zij
zijten
tenhunnen
hunnengerieve
gerievemochten
mochteninrichten.
inrichten.
kamer waren,
De advokaat
advokaat had
zijn jas
jas uit
uit en
en bleef
bleefininzijn
zijnzijden
zijdenhemd.
hemd.
had al zijn
Hij
trok daarbij
daarbij nog
nogde
deschoenen
schoenen uit
uiten
enhaalde
haaldezijn
zijn sliffers
sliffers
Hij trok
voor
den dag.
dag. Hij
Hijhing
hingzijn
zijnuurwerk
uurwerkaan
aan de
dewand,
wand, spelde
spelde
voor den
eene
kaart van
van Frankrijk
Frankrijk open
open waar
waar een
een blauwe
blauwe streep
streep de
de
eene kaart
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richting
van den
richting van
den tocht
tocht moest
moest aanwijzen.
aanwijzen. En
En als
als ererniets
nietsmeer
meer
doen viel,
viel,stopte
stoptehijhijeen
een
pijp
strektezich
zichgenoegelijk
genoegelijkuit.
uit.
te doen
pijp
enen
strekte
- Een
Een beetje
beetje vroeger
vroeger of
ofwat
watlater,
later,merkte
merkte hij,
hij, ik
ikheb
heberer
—
liever aanstonds
aanstonds de
van, . . . want
want gij
gij doet
doethet
hetme
mewel
wel
liever
de deugd
deugd van,
na!1 Denk
maar dat
hier op
op 't onze zijn
zijn en
en opgesloten
opgesloten tot
tot
na
Denk maar
dat we hier
morgen middag
middag...
en 't geen
geen waarop
waarop we
we nu
nu zitten,
zitten, moet
moet
morgen
. . . en
dezen nacht
nacht ons
ons bed
bedworden
worden!
dezen
I
Aan zijne
zijne onbevangen
onbevangen houding
houding bleek
bleek het
het wel
wel dat
dat hij
hij nog
nog
Aan
meer gereisd
wist hoe hij
hij het
het doen
doen moest.
moest.
meer
gereisd had
had en
en wist
dacht er
er niet
niet aan
aandat
datdedebemerking
bemerkingvan
vanden
denadvokaat
advokaat
Elvire dacht
haar zelf of
of eene
eene der
der dames
dames betrof
betrofen
enzij
zijbleef
bleefrechtop
rechtopzitten
zitten
haar
alsof de
de hitte
hittehaar
haarniets
nietsdeed.
deed.Irma
Irmawisselde
wisseldemet
met de
dejonge
jonge
alsof
dame nu
en dan
dan een
een blik
blik alsof
alsof ze
ze 't van elkaar
elkaar weten wilden
dame
nu en
wie
er
't
eerst
den
stoot
zou
geven
om
de
vormelijkheid op
op
eerst den
zou geven om de vormelijkheid
wie er
zeggen. De
Deonderpastor
onderpastorherinnerde
herinnerde 't gezelschap
gezelschap dat
dat er
er
te zeggen.
gemeenzame gebeden voorgeschreven
voorgeschreven en
enaan
aande
dedagorde
dagordewaren
waren
gemeenzame
hij wilde
wilde er
er maar
maar dadelijk
dadelijk mede
mede beginnen.
beginnen. Daarmede
Daarmede viel
viel
en hij
de stilte
stilte ininterwijl
terwijldedetrein
treindoor
doordede
blakendelandschappen
landschappen
de
blakende
heen snorde.
snorde. Uren
Uren aan
aan een
een stuk
stuk ging
ging het
hetnu
nudoor
doorde
devlakten
vlakten
heen
van «la
«la Beauce»
Beaucc» —
- groene
groene vruchtvelden,
vruchtvelden, te
baden in
in de
de
van
te baden
namiddagrust, verlaten,
ofdorp
dorptenzij
tenzijheel
heelzelden
zelden
namiddagrust,
verlaten, zonder
zonder huis
huis of
en
heel ver
verdat
dat
men
kerkjeontwaarde,
ontwaarde,eigenaardig
eigenaardig van
van
en heel
men
eeneen
kerkje
vorm
en heel
heel afgezonderd,
afgezonderd, op
op grooten
grootenafstand
afstand eene
eene hoeve
hoeve
vorm en
soms
soms....
..
Terwijl
men in
in eentonige
eentonigereeks
reeksden
denpaternoster
paternosterbad,
bad, bleven
bleven
Terwijl men
geeninin
regelmatigendraai
draaivoorbij
voorbijschijverde
schijverde
de oogen
oogen opop't 't
de
geen
regelmatigen
en
op maat
maat van
van 't geronk
en gestomp
gestomp der
der wagens
wagens over
over de
de
geronk en
en op
schenen,
te werken
werken en
enteteversmelten
versmelten tot
totéén
één
schenen, samen
samen begon
begon te
ding waar
waar men
men geen
geen gerucht
gerucht meer
meer onderscheidde
onderscheidde van
van 't geen
men
te zien
zienkreeg
kreegtottot
oogen
eindelijkzwaar
zwaarwerden
werdenen
en
men te
dede
oogen
eindelijk
toevielen
en 't bewustzijn
alles ongemerkt
ongemerkt liet
liet
toevielen en
bewustzijn wegslierde
wegslierde en alles
voortrotteren
voortrotteren in 't oneindige.
Een
korte schok
schok bracht
bracht echter
echter de
de bezinning
bezinning weder.
weder.
Een korte
Aubrais!!
-— Les Aubrais
Men
was inineen
eengroote
grootestatie
statieenendaar
daarwaren
warende
dereizigers
reizigers
Men was
al
bij de
dewaterkraantjes,
waterkraantjes, zottigheid
zottigheid aan
aan 't plegen met
met malkan
malkanal bij
gelaat te
te speiten.
speiten. Men
Men dronk,
dronk, men
men
der
den waterstraal
waterstraal in
in 't'tgelaat
der den
men ging
ging
waschte
de handen,
handen, overspoelde
overspoelde 't gelaat
gelaat of men
waschte zich
zich de
bij 't buffet
gebruiken.
buffet iets gebruiken.
Elvire
mi ek er
lrma opmerkzaam,
opmerkzaam, hoe
hoeiedereen
iedereen zich
zich ontdaan
ontdaan
Elvire miek
er Irma
had
van de
deovertollige
overtollige kleederen
kleed eren en
en op de
de sliffers
sliffers en in
in de
de
had van
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hemdsmouwen
of met
met een
eenlinnen
linnenjas
jasaan
aan....
demeisjes
meisjes
hemdsmouwen liep
liep of
. . de
gezel,
zelfs
zonder keurslijf,
keurslijf, achteloos
achteloosen
enzonder
zonderopzicht
opzichtvoor
voor 't gezel~
zelfs zonder
schap.
bespraken er
er het
het onwelvoegelijke
onwelvoegelijke van,
van, maar
maar beleg,
beleg~
schap. Zij
Zij bespraken
den
ondereen hoe
hoe zij
zij het
hetzelf
zelfzouden
zoudenaangaan,
aangaan, en
en zij
zij riepen
riepen
den ondereen
er
vrouw van
van den
den advokaat
advokaat bij
bij om
om raad
raad te
te vinden.
vinden.
er de
de vrouw
-— Want ik
ik vvord
word ziek
ziek van
vandedehitte
hitte!
verklaarde Elvire.
Elvire.
1 verklaarde
-— Als 't nu
maar
in
tegenwoordigheid
van
die
heeren
niet
nu maar tegenwoordigheid van die heeren niet
moest gebeuren
gebeuren!I
hebben wij
wij juist
juistdedekans
kans!
kom,we
wezijn
zijnalleen!
alleen!
-— Maar
Maar nu hebben
1 kom,
zij den
den wagen
wagenop,
op,trokken
trokken
En
als schuwe
schuwe hinden
hinden vluchtten
vluchtten zij
En als
de
deur dicht
dicht en
en 't gordijntje
de heeren
heeren opkwa,
opkwa~
de deur
gordijntje neer.
neer. Toen
Toen de
men
alles in
in orde.
orde. Elvire
Elvirehield
hieldzich
zichgesloten,
gesloten, de
dearmen
armen
men was
was alles
gekruist over
gekruist
over de
de borst
borst en
enzezeglimiachten
glimlachteninzichtig
inzichtignaar
naarelkaar
elkaar
omdat
advokaat het
het nu
nu eerst
eerst tetemerken
merken scheen
scheen en
en deed
deed
omdat de
de advokaat
alsof
men hem
hem iets
ietsweggemoffeld
weggemoffeldhad.
had.EnEndede
onderpastor,
alsof men
onderpastor,
bewonderde zonder
spreken hoe
hoe zij
zij door
doorhaar
haarschuchterheid
schuchterheid
bewonderde
zonder spreken
gedwongen,
ingeving gekregen
gekregen hadden
hadden om
omzich
zichop
opkiesche
kiesche
gedwongen, de ingeving
wijze en zonder iemand te ontstichten, verlost
verlost hadden
hadden van
van 't geen
haar ongemakkelijk
rolde zelf
zelfzijn
zijn singel
singel op,
op, ontknoopte
ontknoopte
ongemakkelijk miek. Hij rolde
't bovenste
bovenste van
zijn toga en
en haalde
haalde ook
ook een
eenpaar
paarsliffers
sliffers uit.
uit.
van zijn
- Ge moet
moet het
het warm
warm hebben
hebben in
in dat
datzwarte
zwarte goeds
goeds?
infor~
—
? infor,
meerde
advokaat, met
met gemaakte
gemaakte deelneming.
deelneming.
meerde de advokaat,
- Ja,
Ja, maar
maar ik zou
zou teteveel
veelbeziens
bezienskrijgen
krijgen als
als ik
ik nu
nu ook
ook
—
moest uitspelen
uitspelen 1 loech hij.
hij.
dat moest
Ze zaten
zaten er
er nu
nu precies
precies gereed
gereed om
om slapen
slapen te
te gaan
gaan en
en de
de
Ze
juffrouwen bijzonder,
bijzonder, die zich
zich zoo
zoostreng
strengvormelijk
vormelijk gehou,
gehou~
juffrouwen
den hadden,
hadden, voelden
voelden het
het vreemde
vreemde en
en den
denschroom
schroom om
om op
op
den
opschik,
trein, tegenover
tegenover gezelschap,
gezelschap, nu
nu zonder
zondertooisel
tooiselofofopschik,
den trein,
in haar
haar lichte
lichte goeds,
goeds, zonder
zonder iets
iets dat
dat dedevormen
vormenvan
vanhaar
haar
in
slaap~
fatsoen
nog
omsloten
hield,
te
moeten
zitten
als
op
haar
fatsoen
omsloten hield, te moeten zitten als op haar slaap,
kamer en
gelijk ze
ze nooit
nooitvoor
vooriemand
iemandtetevoorschijn
voorschijnwaren
waren
kamer
en gelijk
De onderpastor
onderpastor wilde
wilde haar
haar 't minst ongemak
ongemak aan,
aangekomen. De
gekomen.
doen en
en bleef
bleef met
met inzicht
inzicht door
door 't venster
venster zien,
zien, maar
maar de advo,
advo~
doen
kaat stelde
stelde er
er blijkbaar
blijkbaar behagen
behagen ininhaar
haar teteplagen
plagenmet
metzijn
zijn
kaat
onderzoekenden blik.
blik.
over~
Welhaast echter
echter was
was dedevrouwelijke
vrouwelijkeschuchterheid
schuchterheidover,
Welhaast
wonnen door
door't't gedacht
gedacht dat
zij drie
drie waren
waren tegen
tegen twee
twee en
en dat
dat
wonnen
dat zij
de noodzakelijkheid
noodzakelijkheid het
het zoo
zoovereischte,
vereischte,aangezien
aangezien iedereen
iedereen
zij.
deed gelijk
gelijk zij.
Opeens
Opeens liet
liet Elvire
Elvire een kreet
kreet van
van bewondering
bewondering en
en riep
riep de
de
aandacht langs
haren kant
kant om
om een
een zonsondergang
zonsondergang te
te zien
zien
aandacht
langs haren
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gelijk
zij er thuis
thuis nooit
nooit een
een tetezien
zienkreeg
kreeg1J Heel
Heelde
delucht
luchtwas
was
gelijk zij
als
een toovertooneel,
toovertooneel, vol
vol gouden
goudensluiers
sluiers behangen
behangen en
enoranje
oranje
als een
dundoek over een
een uitspansel
uitspansel van
van 't teederste
teederste blauw.
blauw. Met die
die
dundoek
stilte
wijde landschap
landschap er
er om
om heen
heen enenhet
hetheerlijke
heerlijke
stilte over
over het
het wijde
zicht over
over de
de Loire
Loire die
diestatig
statigover
overhaar
haarvlak
vlakbedde
beddevan
vankeien
keien
zicht
en
rotsblokken met
met breeden
breeden zwaai
zwaai hare
hareomschrijving
omschrijving miek
miek
en rotsblokken
door
de uitgestrektheid
uitgestrektheid van
van 't landschap,
alles samen
samen
door de
landschap, -— dat
dat alles
met de rust
rust erover
erover van het
het dageinde,
dageinde, gaf
gaf aan
aan het
het geheel
geheel iets
iets
met
van de onwezenlijke
onwezenlijke schoonheid
schoonheid uit
een droomland.
droomland. Alle vijf
vijf
van
uit een
stonden
zij tegen
tegen 't venster
hoofden door
door of
stonden zij
venster gedrumd,
gedrumd, de
de hoofden
de raamopening
raamopening in
in stilzwijgende
stilzwijgende verbazing.
verbazing.Toen
Toen gebeurde
gebeurde
tegen de
Elvire het
wat terzijde
terzijde neeg om
om uit
uit eene
eene lastige
lastige
't dat
dat Elvire
het hoofd wat
houding
te geraken
geraken en
enmerkte
merkte tete zelfdertijde
zelfdertijde in
in den
den zwong
zwong
houding te
dat de
de advokaat
advokaat in
in 't gedrang
hand over
over
dat
gedrang zijn
zijn vrouw
vrouw met de hand
't lijf streelde
streelde en de
de gelegenheid
gelegenheid niet
nietweerstaan
weerstaan had
had om
om haar
haar
Ineen
eenonbedachten
onbedachten nood
nood
ongemerkt in
den hals
hals tetekussen.
kussen. In
ongemerkt
in den
om
zich te
te vergewissen,
vergewissen, zocht
zocht Elvire
Elvire den
denblik
blikvan
vanden
denonder,
onder~
om zich
haar duidelijk
pastor en
en hare
hare verlegenheid
verlegenheid verdubbelde
verdubbelde nu
nu 't haar
pastor
werd
dat hij
hij ook
ook gezien
gezien had
had 't geen
er gebeurd
gebeurd was...
De
werd dat
geen er
was... De
tooverij en
tooverij
en de
deverrukking
verrukkingvan
vanden
denzonsondergang
zonsondergangwas
waser
erdoor
door
verbroken,
er voort
voort naar
naar kijken
kijken tot
tot 't laatste
verbroken, maar
maar Elvire
Elvire bleef er
ontroe~
tikje oranje
oranje aan
aan den
den hemel
hemel verdwenen
verdwenen was
was om
omalzoo
alzoohaar
haarontroe,
te verduiken
verduikenenenhaar
haarschaamtegevoel
schaamtegevoelniet
niettetelaten
latenmerken.
merken.
ring te
N u de
dekapelaan
kapelaan wist
wist dat
dat zij
zij het
het gezien
gezien had,
had, was
was 't alsof zij
zij
Nu
op eene
eeneoneerlijke
oneerlijke daad
daadbetrapt
betrapt werd
werd en
en 't koste haar
haar
zelf op
de grootste
grootste moeite
moeite zich
zichweer
weeropgewekt
opgewekttetegebaren
gebaren;
denadvo,
advo~
; den
kaat echter
echter durfde
zij niet
niet meer
meer bezien
bezien uit
uitvrees
vreesnog
nogeens
eensiets
iets
kaat
durfde zij
merken dat haar
haar verschrikken
verschrikken zou.
nu kreeg
kreeg Elvire
Elvire het
het
te merken
zou. En nu
voorgevoel
dat erertusschen
tusschendie
diejonggehuwden
jonggehuwdeniets
ietsgebeuren
gebeuren
voorgevoel dat
gmg
terwijl zij
zijhier
hiersamen
samenden
den
nacht
zouden
oyerbrengen!
ging terwijl
nacht
zouden
oyerbrengen
1
Dat
gedacht
wekte
bij
het
jonge
meisje
eene
ontroerende
Dat gedacht wekte bij het jonge meisje eene ontroerende
nieuwsgierigheid en
eneen
eenstrijd
strijdtusschen
tusschenbegeerte
begeerteenenvrees
vrees;
- de
de
;—
begeerte was
was ininhaar
haardedenatuurlijke
natuurlijkeaandrang
aandrangnaar
naarvoorlichting
voorlichting
begeerte
in 't geen
haar als
alseen
eenmysterie
mysterie was
wasgeborgen
geborgen gebleven
gebleven en
en
geen haar
veelvermoedde
vermoedde maar
maar niets
nietsmet
metzekerheid
zekerheid
waarvan zij
waarvan
zij wel veel
wist;
vrees kwam
kwam voort
voort uit
uithet
hetongemak
ongemakomdat
omdathet
het
wist ; -— en
en de vrees
in tegenwoordigheid
tegenwoordigheid van
vanden
denonderpastor
onderpastorgebeuren
gebeurenzou
zou—- een
een
dubbel ongemak
ongemak:: eerstens
eerstens omdat
omdat hij
hij zelf
zelf er
er niet
niet bij
bij hoorde,
hoorde,
dubbel
waar iets
aard gebeurde
gebeurde en meest
meest nog
nog omdat
omdat hij
hij in
in
waar
iets van
van dien aard
hare tegenwoordigheid
tegenwoordigheid het
zooveel teteerger
ergerzou
zouvinden.
vinden.
hare
het geval zooveel
werd
En het
het daglicht
daglicht verging
verging altijd
altijd voort
voortaan
aanden
denhemel
hemelenenwerd
En
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vervangen door
ernst van
van den
den avond.
avond. Maar
Maar het
het voorstel
voorstel
vervangen
door den ernst
om het
om
het avondeten
avondeten tetegebruiken
gebruiken bracht
bracht afwisseling
afwisseling en
en nieuwe
nieuwe
opgewektheid.
koffers en
en pakken
pakken werden
werden geopend
geopend en
en den
den
opgewektheid. De koffers
voorraad
rondgedeeld. Elders
Elders moest
moest -men
men ook
ook
voorraad er
er uitgehaald,
uitgehaald, rondgedeeld.
bezig zijn
zijn aan
aan den
denmaaltijd,
maaltijd, want
wantererwas
wasmeer
meergerucht
gerucht dan
dan
bezig
vroeger en
men hoorde
hoorde nu
nu enendan
danden
denkorten
kortenknal
knaleener
eener
vroeger
en men
flesch die buiten
buiten gegooid,
gegooid, tegen
tegen de
desteenen
steenenininstukken
stukkenspatte.
spatte.
flesch
Over banken
Over
banken en
en op
op hun
hunschoot
schootlag
laghet
hetalalvol
volenenElvire
Elvire
was juist een
een groote
groote meloen
meloen aan
aan 't opsnijden, als de deur open
was
ging en
en de
de groote
grootegestalte
gestaltevan
vaneen
eengeestelijke
geestelijkebinnentrad.
binnentrad. De
De
juffrouwen schormden
maar zagen
middel om
om aan
aan 't
juffrouwen
schormden op
op maar
zagen geen middel
ontgaan—- zij
zijmoesten
moestenzich
zichvertoonen
vertoonengelijk
gelijkzij
zijwaren.
waren.
bezoek teteontgaan
't Was de
degeestelijke
geestelijke bestuurder
bestuurder die
dieals
alsopzichter
opzichterde
deronde
ronde
naging of
of alles
alles in
in orde
ordewas,
was, niemand
niemand eenige
eenige hulp
hulp of
of
deed
deed en naging
inlichting behoefde.
behoefde. Hij
Hij verontschuldigde
verontschuldigde zich
zich bij
bij de
dedames
dames
inlichting
om zijn
zijn onbescheiden
onbescheiden inval,
inval,enenmet
metzijn
zijnwaalsch
waalschtalent
talentwist
wisthij
hij
er
compliment van
van te maken
maken en
en haar
haar gerust
gerust te
te stellen.
stellen.
er een compliment
het gezelschap
gezelschap aan
aan de
debezigheid,
bezigheid,om
omverder
verderzijn
zijnbe,
beo
liet het
Hij liet'
zoek door den
den trein
trein voort
voort te
te zetten.
zetten.
zoek
Met 't't ontsteken
ontsteken der
derelektrische
elektrische lamp
lamp was
wasererde
deavondstem,
avondstem.
ming heelegansch.
heelegansch. Te
Poitiers liep
liep men
men nog
nogeens
eens voor
voor de
de
ming
Te Poitiers
aardigheid
over
de
kaai,
om
er
een
prentkaart
te
schrijven
en
aardigheid over
kaai, om er een prentkaart te schrijven en
daarna
op;; men
men trok
trok de
de gordijntjes
gordijntjes dicht
dicht
daarna sloot
sloot iedereen
iedereen zich
zich op
en
kon de
de trein
trein gerust
gerust doorrijden
doorrijden heel
heel den
den nacht
nacht —
- men
men
en nu kon
voelde zich
zich lekker
lekker ondereen
ondereen en gereed
gereed om
om te
te slapen.
slapen.
voelde
Buiten
was 't donker
vanhet
hetheerlijke
heerlijke Touraine,land,
T ouraine.land.
donker en van
Buiten was
schap
men niets
niets meer
meeronderscheiden.
onderscheiden.
schap kon men
Er was
was alleen
alleennog
noghet
hetgeraas
geraasder
derwielen,
wielen,dat
dataanhield
aanhieldals
als
Er
geruisch van
vangeweldig
geweldigwater,
water,in in
-eenbaarlijkenmaatgang,
maatgang,
een geruisch
-eenbaarlijken
met de
destooten
stoot enover
overdededwarsliggers
dwarsliggersen
enonderbroken
onderbroken
doorklopt met
soms
door een
eenschravend
schravend geluid
geluid telkens
telkens er
er geremd
geremd werd
werd of
of
soms door
een
gedonder over
de viaducten
viaducten en
dof gebrom
gebrom door
door de
de
een hol gedonder
over de
en dof
onderbroken, in 't
tunnels om weer
weer te
te hernemen
hernemen waar
waar 't was
was onderbroken,
tunnels
zelfde geraas
geraas dat
gewend was
was en
enniet
nietmeer
meerhoorde.
hoorde.
zelfde
dat men gewend
Maar
de reizigers
reizigers voelden
voeldennog
noggeen
geenvaak,
vaak,integendeel,
integendeel, erer
Maar de
eene nieuwe
nieuweopgewektheid,
opgewektheid,die
dieuitgegalmd
uitgegalmdwerd
werdininkreten
kreten
kwam eene
en
gelach over
over heel
heel den
dentrein
treinen,
en,hier
hierinin
denwagen
wagenwaar
waarmen
men
en gelach
den
zich
zoo gezellig
gezellig voelde,
voelde,haalde
haaldededeadvokaat
advokaataltijd
altijdnieuwe
nieuwe
zich zoo
geestige vertelsels
vertelsels uit,
uit, met
met opzet
opzet de
de juffers
juffers en
en zijn
zijn vrouw
vrouw te
te
geestige
behagen. Ondertusschen
Ondertusschen hield
hield hij
hij zich
zichook
ookmet
metden
dengeestelijke
geestelijke
behagen.
bezig
over hun
hun studiejaren
studiejaren of
ofover
overdedepolitieke
politieketoestanden
toestanden
bezig over
ofeen
eenander
anderernstig
ernstigonderwerp.
onderwerp.
van het land
land of
van
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Te Angoulème
Angoulème was
was er
erniemand
niemand van
vande
devijf
vijfdie
dienog
noglust
lusthad
had
te stappen.
stappen. 't Gesprek
Gesprek was stil
stil gevallen
gevallen en
enmen
menkwam
kwamtot
tot
uit te
besluit om
om tetetrachten
trachtenininslaap
slaaptetegeraken.
geraken.Irma
Irma had
had het
het
't besluit
avondgebed opgezegd
opgezegd en
en nu
nuzou
zouiedereen
iedereenzich
zichinrichten
inrichten om
om
avondgebed
gemakkelijke houding te
te zoeken.
zoeken.
een gemakkelijke
onderpastor kruiste
kruiste de
dearmen,
armen, strekte
strekte de
debeenen
beenenv66r
vóór
De onderpastor
uit en
enbleef
bleefzijn
zijnpaternoster
paternosterbidden
bidden—-hijhijzou
zoudedeanderen
anderen
zich uit
maar laten
laten begaan.
begaan. De
Deadvokaat
advokaathaalde
haaldede
deteederste
teederstezorgen
zorgen
maar
voor zijn
zijn vrouw
vrouw;; plooide
plooide zijn
zijn overjas
overjas tot
tot een
eenkussen
kussen om
om
uit voor
haar hoofd
hoofd op
op teterusten
rusten en
enhield
hieldzich
zichininden
denuitersten
uitersten hoek
hoek
haar
ze de
debeenen
beenenop
opdedebank
bank
haar veel plaats
plaats te
laten zoodat
zoodat ze
om haar
te laten
kon leggen
leggen als
als in
in een
eenbed.
bed.Hij
Hijtrok
trokhet
hetlichtscherm
lichtscherm voor
voor de
de
kon
lamp
en
nam
ook
eindelijk
zijn
plaats
in.
lamp
nam ook eindelijk zijn plaats in.
wagen was
was nu
nu in
in 't halfduister
halfduister zoodat men
men nauwelijks
nauwelijks
De wagen
klaarte der wezens
wezens en
en der
derhanden
handenop
ophet
hetdonker
donkergetoonde
getoonde
de klaarte
onderscheiden kon. Het
Hetwas
waszelfs
zelfsniet
nietduidelijk
duidelijktetemer,
mer~
goeds onderscheiden
ken wie
wie er
er dedeoogen
oogenopen
open
hield
reeds
ingeslapenwas.
was.
ken
hield
of of
reeds
ingeslapen
niemanden
enachter
achter de
de
Een geruimen
geruim en tijd
tijd roerde
roerde ererniets
nietsofofniemand
Een
of uit
uitdede
verderewagens
wagenssteeg
steegererook
ookgeen
geengeruchte
geruchte
wand of
wand
verdere
van stemmen
stemmen meer,
meer, —
- het
hetwas
wasdedealgemeene
algemeenerust
rustgelijk
gelijkzij
zij
van
aangegeven en
beschreven was
was op
op het
hetprospectus
prospectusdat
datde
de bede,
bede~
aangegeven
en beschreven
vaarders met
met hun
hun verkenningsteeken
verkenningsteeken hadden
haddenontvangen
ontvangen:
«La
vaarders
: «La
calmerègne
règnedans
dansleslescompartiments
compartimentsendormis
endormis
est venue,
venue,leIecalme
nuit est
et
l' on roule
rouletranquille
tranquille sous
sous lalaprotection
protection des
desbons
bonsAnges
Anges!»
et l'on
I»
Te Bordeaux
Bordeaux bleef
bleefiedereen
iedereen stil
stilenendedetrein
treinhernam
hernamzijne
zijne
met 't
rommelslaan der
derraderen
raderen
vaart
donker met
't eentonig rommelslaan
vaart door 't donker
dat
dienen moest
moest om
om de
dereizigers
reizigers in
intetesluimeren.
sluimeren.
dat nu dienen
be~
Elvire lag
haar hoekje,
hoekje, gebarens
gebarens te
te slapen
slapen maar
maar vast
vast be,
lag in haar
sloten
alles af
afteteloeren
loeren wat
wat er
ergebeuren
gebeuren zou.
zou. Zij
Zij boog
boog zich
zich
sloten alles
een
voorover om
om te
te zien
ziennaar
naar den
denkapelaan.
kapelaan. Irma
Irma lag
lag
een weinig voorover
met 't hoofd achterover
achterover en
ende
deregelmatige
regelmatigeademhaling
ademhalinggetuigde
getuigde
genoeg
deze vast
vast was
wasingeslapen.
ingeslapen.
genoeg dat deze
Nu bleef
bleefElvire
Elvirestilstildoor
door
haarwimpers
wimpersheen
heengluren
glurennaar
naar
haar
het
koppel op
op de
de bank
bank v66r
vóórhaar.
haar.
het koppel
zij hief het
De jonge
jonge vrouw
vrouw roerde
roerde zich
zich 't eerst;
het hoofd,
hoofd,
eerst ; zij
zij de
de
keek
de overtuiging
overtuiging dat
dat iedereen
iedereen sliep,
sliep, liet zij
keek rond
rond en
en in de
beenen
bank, en
en legde
legdededehand
handopopden
den
armvan
vanharen
haren
beenen van
van de bank,
arm
man.
Deze had
hadmaar
maar gebaard
gebaard te
te slapen,
slapen, want
want op
op het
het teeken
teeken
man. Deze
zette
hij zich ook
ook overeind.
overeind. Ze
Zekeken
kekenelkaar
elkaarlangen
langentijd
tijdin
inde
de
zette hij
uit:
oogen
en door
door dedeschemering
schemeringmerkte
merkte Elvire
Elvire iets
de uit.
oogen en
iets in
in de
drukking
hun gelaat
gelaat dat
dat ze er
er nog
nog niet
niet in
in gezien
gezien had
had - zij
drukking van
van hun
—
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schenen elkaar
geen ze
ze heel
schenen
elkaar te bekennen
bekennen 't't geen
heel den
den dag
dag door
door 't't
bijzijn
anderen hadden gedoken
gedoken gehouden.
gehouden.Hij
Hijnam_
namhare
hare
bijzijn der
der anderen
hand
enoverstreelde
overstreeldezezemet
metteederheid.
teederheid.ZeZebekeken
bekekenelkaar
elkaar
hand op en
nuwas
wasererdedevraag
vraagtusschen
tusschcnhen
hen:
watze
ze zouden
zouden
nog
altijd en
en nu
nog altijd
: wat
aanvangen ?Dan
Dan liet hij
aanvangen?
hij omzichtig
omzichtig zijn
zijn arm
armgaan
gaanom
omhaar
haar lijf,
lijf,
haalde
kuste haar
haar stil.
haalde haar
haar wezen
wezen tegen 't zijne en
en kuste
stil. Zij wendde
zich
ook naar
naar hem
hem toe
toe en
enkuste
kustehem
hemlang
langeneninnig
innigop
op den
den
zich nu
nu ook
mond. Zoo bleven
mond.
bleven ze
ze liggen
liggenininelkanders
elkanders armen.
armen.
was maar
Elvire was
maar bang
bang dat
dat 't kloppen
haar hart
hart zou
kloppen van haar
zou ge.
ge,
hoord
worden. Zij
Zij hield
hield den
den adem
adem ininenendurfde.
durfdègeen
geenlid
lidver,
ver.
hoord worden.
roeren.
Gelukkig dat
dat men
men niet
nietmerken
merken kon
kon hoe
hoedoodsbleek
doodsbleek
roeren. Gelukkig
zij daar
zij
daar zat,
zat, want
want zij
zij voelde
voeldehaar
haarbloed
bloedstilstaan
stilstaanenenhaar
haarwan,
wangen koud
koud worden
worden door
doordedeontroering.
ontroering. Zij
Zij was
wasbang
bang dat
dat erer
gen
iets ergers
ergers gebeuren
gebeurenzou
zouen
ende
deonderpastor
onderpastorkon
konwakker
wakkerworden!
worden!
Zij
miek het
voornemen de
oogen te
te sluiten,
sluiten, want
want 't geen
Zij miek
het voornemen
de oogen
geen ze
. . . maar
deed was
was zondigen
zondigen...
maar zezekon
konhare
harenieuwsgierigheid
nieuwsgierigheidniet
niet
overwinnen en
en bleef zitten
overwinnen
zitten luikoogen.
luikoogen.
Zij dacht aan
Zij
aan Albert, aan
aan hunne
hunne bijeenkomsten
bijeenkomsten vroeger
vroeger in
in den
den
aangeraakt,
tuin —
- dat
dat hij
hij haar
haartoen
toennooit
nooithad
had
aangeraakt,—-dat
dathet
hethaar
haar
ontroerd
had zelfs
zelfs telkens
telkens hij
hij wat
wat tetedicht
dichtgenaderd
genaderd was
was en
en
ontroerd had
haar kleed
kleed tegen hem
. . . aan
haar
hem had
had voelen
voelenwrijven
wrijven...
aan iets
ietsverders
verders
had zij
had
zij toen nooit
nooit gedacht,
gedacht, of
of nooit
nooit was
was de
debegeerte
begeerte in
inhaar
haar
ontstaan
.
.
.
Maar,
was
het
dan
wel
liefde
geweest
tusschen
ontstaan. .. Maar, was het dan wel liefde geweest tusschen
hen?? Zou
Zou de
debegeerte
begeerte ook
ooknooit
nooitbijbijhem
hemontstaan
ontstaanzijn
zijnhaar
haar
hen
te omhelzen
? 't Geen
omhelzen of
of maar
maar de
de hand
hand tetestreelen
streelen?
Geen de advo,
advo.
kaat daar
daar even
even gedaan
gedaanhad,
had, scheen
scheenhaar
haarnu
nuhet
het heel
heel eenvoudige
eenvoudige
kaat
Dat
toegeven aan
aan een
een natuurlijken
natuurlijken drang, misschien wel
wel een plicht.
plicht. Dat
toegeven
toehalen en
en ineenstrengelen,
ineenstrengelen, was
was het
het niet
niethet
heteenige
eenigemogelijke
mogelijke
toehalen
gebaar waarmede
waarmede men
men 't'tgevoel
gevoel der
der liefde
liefdekon
koninededeelen?
mededeelen?
gebaar
het zonde
zonde was
was en
enverboden,
verboden, ja,
ja, maar
maar het
het bleek
bleek zoo
zoo ver,
ver.
Dat het
leidelijk schoon,
zoo rustig,
rustig, zoo
zoovolmaakt
volmaakt en
engewettigd
gewettigd:: de
de
leidelijk
schoon, zoo
volledige
volledige bevrediging
bevrediging van
van het
het opperste
opperste geluk.
geluk. 't Was
Was het
het
voldoen aan
zij altijd
altijd als
als eene
eenedringende
dringendebehoefte
behoeftege,
ge.
aan 't geen zij
had zonder
zonderhet
hettetekunnen
kunnenbepalen
bepalenofofuitspreken
uitspreken:: het
het
voeld had
zwakke, het
teedere dat
ze in
in zich
zichhad,
had,tetesteunen,
steunen, zich
zich
zwakke,
het teedere
dat ze
neer te vleien
vleien in
indedearmen
armenvan
vanden
denflinken
flinkenkloeken
kloekenman.
man.Iets
Iets
neer
als de
de slingerplant
slingerplant die
zich opwerkt
opwerkt en den
den stevigen
stevigen eik
eik om,
om.
als
die zich
knelt als
als 't eenige
eenige middel
middel om
om met
met hem
hem de
de lucht
lucht in
in tetegaan.
gaan.
numet
methaar
haargebeuren
gebeuren moest?
moest?I1Van
Van de
de
Maar als
als zoo
zooiets
ietsnu
Maar
kende zij
zij alleen
alleen de
dereine
reinetoeneiging,
toeneiging,het
hetsmachtend
smachtendge,
ge.
liefde kende
omtetebeminnen
beminnenenenbemind
bemindteteworden
wordenzonder
zondermeer
meer—voel om
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geen er
er achter
achter school ontsteide
ontstelde haar.
Dietwee
tweelagen
lagennog
nog
haar. Die
't't geen
altijd tegen
tegenelkaar
elkaaraan
aanenen-vvaren
waren misschien ingesluimerd. Elvire
Elvire
altijd
zocht haar
haar gemak
gemak in
in 't't veranderen
veranderen van
van houding
houding en
en bij
bij toeval
toeval
zocht
ontwaarde zij dat
dat Irma,
Irma, nevens
nevens haar,
haar, de
deoogen
oogenopen
open hield.
hield. De
De
ontwaarde
twee
op het koppel
twee meisjes
meisjes doelden
doelden tegelijkertijd
tegelijkertijd op
koppel en
en met
meteen
een
glimlach
verontschuldigen
glimlach trachtten
trachtten zij
zij zich
zichvoor
voorelkaar
elkaarte te
verontschuldigen
zij iets
iets ongeoorloofds
ongeoorloofds bekeken
bekeken hadden.
hadden. Dan
Danfluisterde
fluisterde
omdat zij
omdat
Elvire haar
haar vriendin
vriendin iets
iets in het
het oor
ooren
endaarop
daaropvervvisselden
verwisselden
Elvire
zij van
van plaats
plaats enenIrma
Irmaging
ging
hoekje
innementerwiji
terwijl
zij
nunu
hethet
hoekje
innemen
Elvire te
te midden
midden kwam
kwam zitten.
zitten.
Elvire
De lundering
lunderingvan
vanden
den
trein
hield
altijd
aan
diepste
De
trein
hield
altijd
aan
enen
inin't 'tdiepste
van den
den nacht
nacht ging
gingdat
datgerucht
geruchtals
alseene
eenebezetenheid,
bezetenheid,zoodat
zoodat
van
kreeg dat
dat de
de trein
trein ter
ter plaats
plaats bleef
bleefstampen
stampen en
en
men 't't gevoel kreeg
maar gebaarde
te rijden.
rijden.
maar
gebaarde voort te
De gewaarwording
om nu
nu zoo dicht
gewaarwording om
dicht in
in de
de nabijheid
nabijheid en
en in
in
omstandigheid bij den
den onderpastor
onderpastor te
te zijn,
zijn, hield
hieldElvire
Elvire
zulke omstandigheid
bezig.
voortaan bezig.
Zij kon
konharen
haren jubel
jubel niet
niet betoomen
betoomen om
om 't'tgeluk
geluk van
van al
al die
die
Zij
dagen naareen
naareen in
zijn gezelschap
gezelschap te
mogen overbrengen.
overbrengen. Hij
Hij
dagen
in zijn
te mogen
kwam haar
haar voor gelijk
gelijk altijd,
altijd, met
metzijn
zijnnette
nettekleeding
kleedingdie
diehaar
haar
kwam
zoo behaagde, zijn
zijn donkere,
donkere, weelderige
weelderigeharen,
haren,zijn
zijnfijne
fijnehanden
handen
en
scherpe gelaatstrekken
gelaatstrekken en
haar telkens
telkens tot
tot in
in
en scherpe
en zijn
zijn blik
blik die haar
't diepste
der ziel
zielontroerde.
ontroerde.Zij
Zijachtte
achttezich
zichfier
fieren
enbevoorrecht
bevoorrecht
diepste der
om
door hem
hem opgemerkt
opgemerkt te
te worden
worden en
enininzijne
zijnegunst
gunsttetestaan
staan
om door
en
ze wilde
wilde nu
nu ook
ookalaldiediedagen
dagengoed
goedoppassen
oppassen om
om die
die
en ze
gunst nog
nogteteverhoogen
verhoogendoor
doorzich
Z"ichvriendelijk,
vriendelijk, voor,
voor$
achting
achting en gunst
komend
ondergeschikt te
en alles
alles tetedoen
doenwat
wathem
hem
komend en
en ondergeschikt
te toonen en
kon aangenaam zijn.
God,wat
watzouden
zoudendie
diedagen
dagenhaar
haarbrengen
brengen?
zijn. God,
? 1!
Lourdes
en
al
't
geen
er
achter
kwam,
lag
in
ongekende
geen
er
achter
kwam,
lag
nog
in
ongekende
Lourdes en
haar nu op
op den
denstond
stondmet
metbehagelijkheid
behagelijkheid
verte;
geen haar
verte ; want 't geen
en
ontroering vervulde
veel om
om heel
heel
en ontroering
vervuldewas
was reeds
reeds genoeg
genoeg en
en te veel
het
eentonige leven
bij nonkel
nonkel en
en tante
tante tetedoen
doenvergeten.
vergeten. Zij
Zij
het eentonige
leven bij
blikte
met medelijden
medelijden op haar
haar eigen
eigen bestaan
bestaan ginder,
ginder, hoe
hoe zij
zij
blikte met
zich
tevreden stellen
stellen moest
moest met
meteen
eenzeldzaam
zeldzaam bezoek
bezoek waar
waar
zich tevreden
alles
heel vormelijk
vormelijk en
en in
indedepuntjes
puntjesging
gingenenzijzijmaar
maar wat
wat
alles nog heel
andere
praten
durven aankijken.
aankijken. Al 't't andere
praten mochten,
mochten, zonder
zonder hem
hem te
te durven
ingebeelde ge,
ge$
waren
met verlangen
verlangen en ingebeelde
waren ijle
ijle gapingen,
gapingen, vervuld
vervuld met
beurtenissen.
echter was
was 't'tde
de volheid
volheid;; het
hetschijverde
schijverde
beurtenissen.Hier
Hier echter
langs
haar heen zonder
zonder dat
dat zij
zijhet
hetbiihouden
bijhouden kon.
kon. En
Ennu
nureeds
reeds
langs haar
stelde
voor hoe
hoealles,
alles,tot
totinindedekleinigheden
kleinighedenhaar
haarlater
later
stelde zij
zij zich voor
dienen
hare verbeelding
verbeelding te
verweeldigen eens
eens dat
dat ze
ze
dienen zou
zou om hare
te verweeldigen
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in 't onverroerbare
onverroerbare bestaan
bestaan zou
zou zijn
zijn teruggekeerd.
teruggekeerd. Albert
Albert
weer in
kwam
van
kwam er
er ook
ook weer
weertusschen
tusschenenendedeverhouding
verhouding
vanharen
harenoom
oom
zijn vader
vader en
enhoe
hoehet
hetzou
zouafloopen
afloop enbij
bijzijne
zijnethuiskomst,
thuiskomst, ...
met zijn
...
maar van
van hier
hier uit
uitgezien
gezienscheen
scheen haar
haar heel
heel die
die toestand
toestand zoo
zoo
maar
zij zelf
zelfererniet
nietinin
gering, zou
zou klein
klein en
en onbelangrijk,
onbelangrijk, alsof
alsof zij
gering,
gemengd was.
was ...
gemengd
..
hier voort
voort gingen
gingendedegedachten
gedachtenhun
hunvrijen
vrijenloop
loopzonder
zonder
Van hier
zij er
er toezicht
toezicht over
over houden
houden kon,
kon,enennunuhadden
haddendedeverhoudin,
verhoudin.
zij
gen ook
ookhunne
hunneonderlinge
onderlingeweerde
weerdeenen
beteekenisverloren
verloren:
gen
beteekenis
:
nuzou
zoudedeonderpastor
onderpastor zoo
zoolang
lang
Albert was
was ergens
ergens weg
wegen
ennu
Albert
zijne plaats
plaats innemen
innemen —
- maar
maar de
deonderpastor
onderpastor was
was nog
nog geen
geen
zijne
priester, hij
studeerde nog en
en was
wasgekleed
gekleedgelijk
gelijkAlbert
Albert—- en
en
priester,
hij studeerde
zij wandelde
wandelde nu
nu met
met hem
hem in
in den
dentuin
tuin;; hij
hij hield
hieldden
denarm
armom
om
zij
hare leden
leden en
en zij
zij vleide
vleide voor
voor 't eerst
haar hoofd tegen
tegen zijn
zijn
eerst haar
hare
schouder —
- 't scheen
scheèn haar
haar dat
dat zij
zijbeiden
beidengeen
geengrond
grondgenaakten
genaakten
voortzweefden.
en voortzweefden.
onderpastor echter
echter was
waslang
langreeds
reedsingeslapen
ingeslapen en
enhad
had
De onderpastor
niet gemerkt
gemerkt dat
dat zijn
zijnzuster
zustervan
vanplaats
plaatsverwisseld
verwisseld had.
had. Hij
Hij
niet
dat hij
hij de
deMinnezanger
Minnezanger was,
was, die,
die, met
met een
een toovervloek
toovervloek
droomde dat
beladen, ronddolen
ronddolen moest
moest om
om het
hetnoodlot
noodlotteteontgaan
ontgaandat
dathem
hem
beladen,
Hij was
was nu
nu
oplegde zijn
zijn vader
vader en
moeder te
vermoorden. ... . Hij
oplegde
en moeder
te vermoorden.
Rotsburg aangekomen
aangekomen waar
waar hij
hij de
dejonge
jongegravin
gravinBasilissa
Basilissa
op Rotsburg
ontmoette.
speelde op
opdedeharp
harpenenzong
zonghaar
haarzijn
zijnschoonste
schoonste
ontmoette. Hij speelde
zij hem
hemhare
hareliefde
liefdebekende
bekende en
enzich
zichtegen
tegenhem
hem
liederen
liederen tot zij
aan
vleien kwam.
dat het
het zoo
zoo gebeuren
gebeuren moest,
moest, maar
maar
aanvleien
kwam. Hij
Hij wist
wist dat
't
hoofd drukte
drukte zwaar
zwaar op
op zijn
zijnschouder
schouder
't gewicht
gewicht van
van haar
haar hoofd
deed;; toch
tochdurfde
durfdehij
hijzich
zichniet
nietroeren
roeren
zoodat het
het hem
hempijn
pijndeed
zoodat
om den
haarkroezeling
om
den toover
toov~rniet
niettetebreken.
breken.Hare
Hare
haarkroezelingkittelde
kittelde
hem
in den
denhals,
hals,haar
haarwarme
warmeadem
adem blies
blieslangs
langs zijne
zijne wang
wang
hem in
doorde
dedunne
dunne
en
de hitte
hittevan
vanhaar
haarmollig
mollig lijf
lijfvoelde
voeldehij
hijdoor
en de
kleeding
branden als
als een
een vuur.
vuur.Hij
Hijwerd
werdhalveling
halvelingbewust
bewust
kleeding branden
ongemak en
en de
degewaarwor,
gewaarwor.
van
zijn gekken
gekkendroom
droom;
maar 't'tongemak
van zijn
; maar
ding
der hitte
hitte tegen
tegen zijn
zijn schouder
schouder bleef
bleefer
erals
alsiets
ietswezenlijks
wezenlijks
ding der
waaraan
zich niet
niet onttrekken
onttrekken mocht
mocht om
omdedebehagelijk,
behagelijk.
waaraan hij
hij zich
heid
niet te
te doen
doen ophouden.
ophouden. Hij
Hijsoesde
soesdezoo
zoovoort
voorttusschen
tusschen
heid niet
tot de
derateling
ratelingvan
vanden
dentrein
treinhem
hemtetebinnen
binnen
slapen
en waken,
waken, tot
slapen en
bracht
was. Toen
Toen hij
hij de
deoogen
oogenopende,
opende,blikte
bliktehij
hij met
met
bracht waar
waar hij
hij was.
verrassing
klaarlichten dag
den advokaat
advokaat en
en zijn
zijn
verrassing den
den klaarlichten
dag aan
aan en den
vrouw
die daar
daar alalkip,wakker,
kip.wakker,hem
hemglunder
glunderglimlachend
glimlachendzaten
zaten
vrouw die
aan
alsof zij
zij aan
aan hem
hem iets
iets tetebewonderen
bewonderen hadden.
hadden.
aan te
te zien alsof
-— Zij
slaapt zoo
zooschoon!
schoon!fluisterde
fluisterde't 'tjonge
jongedametje
dametje met
met
Zij slaapt
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meewarigheid
dat hij
hij 't onschuldige nichtje
nichtje storen
storen zou
meewarigheid en
en bang dat
door
een bruske
bruske beweging.
beweging.
door een
Dan eerst
eerst werd
werd hij
hij zijn
zijntoestand
toestandgewaar,
gewaar,maar
maarkon
konnog
nogniet
niet
achterhalen hoe
dat gebeurd
gebeurd was.
was. In
In 't verschot
hij
achterhalen
hoe dat
verschot behield hij
de
beradenheid om
zich uitwendig
uitwendig goed
goed te
te houden
houden en
en tete
de beradenheid
om zich
kunnen glimlachen
glimlachen; ; maar
beroering overweldigde
overweldigde zijn
zijn
kunnen
maar de beroering
bij 't gedacht aan
aan 't vreemde behagen dat hem bezeten
bezeten
binnenste bij
had als
als eene
eene kwade
kwadeverzoeking.
verzoeking.Gelukkiglijk
Gelukkiglijkopende
opendeElvire
Elvire nu
nu
had
ook
de oogen.
oogen.Zij
Zijsnapte
snaptezich
zichrecht
rechtmet
meteen
eenschok
schok;; maar
maar
ook de
toen
zij daar
daar den
den advokaat
advokaat en
enzijn
zijnvrouw
vrouwzoo
zooordentelijk
ordentelijk
toen zij
hun deftig
deftig fatsoen
fatsoen neveneen
neveneen zag
zag zitten,
zitten, die
diehaar
haar met
metmee,
mee~
in hun
doogend
bewonderenden blik
blik bezagen,
bezagen, en
enIrma
Irmaook
ookalal;
doogend bewonderenden
; . ....
...
toen
zij gewaar
gewaar werd
werd hoe
hoezij
zijten
tenaanschijn
aanschijn van
van hen
hen allen
allen in
in
toen zij
't
klare
daglicht
daar
gelegen
had!
0,
zij
durfde
den
onder~
't klare daglicht daar gelegen had 1 0, zij durfde den onder,
pastor en niemand
niemand meer
meer bezien
bezien;; zij
zij voelde
voelde zich
zich zoo
zooschamel,
schamel,
pastor
beklagenswaardig, hulpeloos
kinderachtig om
alzoo toe,
toe~
beklagenswaardig,
hulpeloosen
en kinderachtig
om alzoo
gegeven te
te hebben
hebbenininhare
hareargeloosheid,
argeloosheid,aan
aanhaar
haarkinderlijk
kinderlijk
gegeven
gevoel; ; -— zoo
zoo troosteloos
troosteloos weemoedig
weemoedig en
en zoo
zoo ellendig
ellendig met
met
gevoel
die
zweetdroppels op het
het hoogroode
hoogroode schaamtegelaat
schaamtegelaat .. ..
en
die zweetdroppels
. . en
de haren
haren verward,
verward, bij
bij 't ontwaken
dewerkelijkheid
werkelijkheid waar
waar
ontwaken in de
't
zooeven nog
desmachtende
smachtende volheid
volheidvan
vanalle
allegeneuchten
geneuchten
nog de
't zooeven
..
Eene
onbedaarlijke
droefheid
steeg
in
haar
op;; zij
zij
was.
was. . . Eene onbedaarlijke droefheid steeg in haar op
kon
niet meer
meer huichelen
huichelen ofofverduiken,
verduiken, —- zij
zijmoest
moestbeken,
beken~
kon niet
nen,
haar overvol
overvol gevoel
gevoel loslaten
loslaten enendedeeindeloosheid
eindeloosheidvan
van
nen, haar
haar
wee. Ze
Ze zat
zatdaar,
daar, dedehanden
handenopopdede
bank
gesteund,
haar wee.
bank
gesteund,
zonder moed om
omde
deoneerbaarheid
oneerbaarheidharer
harerkleedij
kleedijteteverduiken,
verduiken,
zonder
dom te staren,
staren, alal een
eenverongelijkt
verongelijkt schepsel
schepsel dat
dat bespot
bespot wordt
wordt
dom
om zijn
zijn vertrouwen
vertrouwen in de
de goedheid
goedheid der
dermenschen.
menschen. Er
Errolden
rolden
om
twee
dikke tranen
tranen uit
uit hare
hare groote
groote blauwe
blauwe oogen
oogenen
endan
dan sloeg
sloeg
twee dikke
zij
de handen
handen voor
voor't
barst in
in geweldig
geweldig snikken
't gelaat en barst
zij opeens de
eau~de~
uit. Iedereen
Iedereen sprong
sprong toe,
toe, men
menschrikte,
schrikte,zocht
zochtnaar
naareau,de,
uit.
cologne ...
alle hulp weg.
weg.
cologne
. . . maar
maar Elvire
Elvire stootte
stootte alle
mij gerust
gerust!I Ik heb
heb akelig
akeliggedroomd
gedroomdI1IkIkmoet
moetalleen
alleen
-— Laat
Laat mij
gedacht aan
zijn 1I Zij
lieten haar
haar gaan,
gaan, gerust
gerust gesteld
gesteld met
met 't gedacht
aan
zijn
Zij lieten
een
zenuwaanval die
wel aanstonds
aanstonds zou
zou beteren.
beteren.
een zenuwaanval
die wel
was als
als eene
eene verlossing,
verlossing, toen
toen zij
zij aan
aan 't eerste station
station er
er
Het was
't
stof
af
spoelen
uit
konden
springen
om
zich
het
zweet
en
stof
af
te
uit konden springen om zich het zweet en
Nognooit
nooithad
hadhet
hetkoele
koele
waterzulken
zulkenindruk
indruk
aan
fontein. Nog
aan de fontein.
water
zij waren
waren er
er op
op't
misselijk
't einde misselijk
gegeven
reiniging;; want
gegeven van reiniging
want zij
nuaan
aan't'tbuffet
buffet hun
hun
van
geworden. En
En terwiji
terwijl de
deanderen
anderennu
van geworden.
warme koffie
dronken, haastte
haastte Elvire
zich met
met Irma
Irma om
om mal,
mal~
warme
koffie dronken,
Elvire zich
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kaar de
verwarde haren
haren in
in orde
orde tetebrengen
brengenen
enzich
zichweer
weer
kaar
de verwarde
fatsoenlijk in
in de kleederen
fatsoenlijk
kleederen te
te steken.
steken.
zijinindat
datnauwe
nauweomhein
omhein
Heel
dien verleden
verleden nacht,
nacht, waar
waarzij
Heel dien
met
't ongemak
ongemak om zich
zich niet
niettetekunnen
kunnenuitstrekken,
uitstrekken, als
alsgerad,
gerad~
met 't
braakt waren
uitgekomen, scheen haar
haar nu
nu als
alseen
eennare
naredroom
droom
braakt
waren uitgekomen,
waar
zij al
alom
dwaas dooreen
dooreen gemarteld
gemarteld en alle
alle vor,
vor$
waar zij
om 't even
even dwaas
melijkheid
er niet aan
aan denken
denken
melijkheid verloren
verloren hadden.
hadden. Elvire
Elvire mocht
mocht er
of de
deschaamtevlam
schaamte vlam sloeg haar
haar over
over 't't gelaat
gelaat tot in
in den
den hals.
hals.
Van
uit dedehelderheid
helderheidbeschouwd
beschouwdwerd
werdhet
hetnog
nogvreeselijker
vreeselijker
Van uit
zij voelde
voelde een
een razemij
razernij en
en een
een ongekende
ongekende spijt
spijt in
in haar
haar op,
Op$
en
en zij
komen
bij 't't gedacht
gedacht hoe de
deadvokaat
advokaat daar
daar nu
nuzat
zatininzijn
zijn
komen bij
onschuldig glimlachen
glimlachen
beminnelijken ernst en
en zijn
zijn vrouw
vrouw die zoo onschuldig
kon omdat
omdatniemand
niemand gezien
gezien had
had of
ofwist
wist 't geen zij binst den nacht
zij zelf,
zelf, die
diehet
hethad
hadafgespied
afgespied bij
bij
bedreven hadden,
dat zij
bedreven
hadden, en
en dat
anderen, nu in
in de
de wezenlijkheid
wezenlijkheid van
van den
denklaren
klaren dag,
dag, zich
zich
de anderen,
met
hare innigste
innigste gevoelens
gevoelens had
had bloot
bloot gegeven
gegevenvoor
voorde
de oogen
oogen
met hare
van
van iedereen.
iedereen. 't Was of
ofde
deduivel
duivelonder
ondereene
eenebank
bankgescholen,
gescholen,
de
reis had
hadmeégemaakt
meêgemaakt en
en de
de geest
geestvan
van't'tkwaad
kwaad heel
heel dien
dien
de reis
bewust
akeligen
hen allen
allen had
had geheerd,
geheerd,zoodat
zoodatzijzijbewust
akeligen nacht
nacht over
over hen
of onbewust
onbewust hadden
hadden toegegeven
toegegeven aan
aan 't geen
zij anders
anders niet
niet
geen zij
met gedachten
gedachten benaderen
benaderen durfden.
durfden. Met
Methet
hetzonnelicht
zonnelichtvan
vanden
den
opgefrischt en
en aangekleed
aangekleedwaren,
waren,moest
moest
morgen, nu zij allen weer opgefrischt
alles weer
weer zijn
zijngewoon
gewoonuitzicht
uitzichthernemen.
hernemen.Elvire
Elvirezag
zagdat
datmen
mener
er
over
praatte, —
- dat
dat men
men met
met een
een goedwilligen
goedwilligenglimlach
glimlach
over heen praatte,
haar
vergrijp trachtte
trachtte goed
te maken,
maken, maar
maar inwendig
inwendig kon
kon zij
zij
haar vergrijp
goed te
't
geraken: : hoe
zij misdaan
misdaan had en
en de
deonder,
onder~
't verwijt
verwijt niet
niet los
los geraken
hoe zij
pastor
alle achting
achting voor
voor haar
haar zou
zouverloren
verlorenhebben.
hebben. Zij
Zijdurfde
durfde
pastor alle
'tniet
wagen hem
hem aan
aan tetezien
zienenenwist
wistevenmin
evenminhoe
hoezij
zijhare
hare
'tniet wagen
schuld
bekennen moest
moest en
en verschooning
verschooning vragen,
vragen, want
want eerder
eerder
schuld bekennen
zou
zij geen
geen rust
rust hebben.
hebben.
zou zij
De advokaat
advokaat vertelde
vertelde van
van de
deuitgestrekte
uitgestrekte Landes
Landes en
en de
de
resinebosschen die zij
zij den
dennacht
nachtwaren
warendoorgereden
doorgereden zonder
zonder ze
ze
resinebosschen
zien en
en hij
hij wees
weesinindedeverte
vertedede
eerstewijngaardvelden
wijngaardveldendie
die
te zien
eerste
onder 't
't blekkerende
blekkerende licht,
hevig groen
groender
dervruchten
vruchtendeed
deed
onder
licht, het hevig
Vic$
uitkomen
het witte
wittezand.
zand.Maar
Maarvoorbij
voorbij Tarbes
T arbes en
en Vic,
uitkomen op
op het
Bigorre
hij haar
haar iets
ietsbekijken
bekijken tegen
tegenden
deneinder.
einder. Het
Het
Bigorre deed
deed hij
scheen
onwezenlijk —
- blauw,
blauw, tegen
tegen 't blauw van
van de
de lucht
lucht
scheen zoo onwezenlijk
nauwelijks te
onderscheiden -— iets
ontzaglijk, zoo
zoo boven
boven
nauwelijks
te onderscheiden
iets zoo ontzaglijk,
alle denkelijke
denkelijke afmetingen
afmetingen hoog,
hoog, dat
dat men
men aan
aan wolken
wolken dacht
dacht
alle
of aan
aan eene
eene lichtspiegeling
lichtspiegeling der
der lucht
luchten
enalwie
alwiehet
hetnooit
nooitgezien
gezien
had,
aan geen
geen bergen
bergen wilde
wilde gelooven,
gelooven, gelijk
gelijk dedeadvokaat
advokaat
had, aan
I.
8
1.

114

DORPSLUCHT.

het
beweerde en
enhield
hieldstaan.
staan. Maar
Maar heel
heel den
deneinder
einderrondom
rondom
het beweerde
stond er
stond
er vol
volvan
vanI 1Een
Eenvreemde
vreemdeontroering
ontroeringbeving
bevingiedereen,
iedereen,
raam om
wonder te zien
zien dat
dat alle
alle ver,
ver.
men keek
keek door
door 't raatn
men
om het wonder
Wantdie
dieonwezenlijke
onwezenlijkeluchtdroom
luchtdroom kreeg
kreeg
wachting
overtrof. Want
wachting overtrof.
al
duidelijker vorm
vorm; ; de
wolken scheidden
scheidden zich
zich af
afvan
van de
de
al duidelijker
de wolken
op
schuin
oploopende lijnen
lijnen die
diede
debergen
bergenuitteekenden
uitteekenden en
en op
schuin oploopende
de vlakke
vlakke wanden
wandenwerd
werdmen
menalalonderscheidelijk
onderscheidelijk de
dediepten
diepten
groengewas.
gewas.
en uitsprongen
uitsprongen gewaar
gewaar met
met de
de kleur
kleur der
der rots
rotsofofgroen
De gang
gang van
vanden
dentrein
treinvoldeed
voldeedniet
nietaan
aanhet
hetongeduld
ongeduld der
der
Nu
reizigers
duurde te
lang! Nu
reizigers-—men
menwilde
wildeer
er bij
bij zijn
zijn en
en het
het duurde
te langl
kwam
er een
eenvan
vandie
dieontzaglijke
ontzaglijkereuzengevaarten
reuzengevaarten bloot,
bloot, die,
die,
kwam er
met een
een donkerpaarsche
donkerpaarsche massa,
massa, zijn
zijn spits
spits tot
tot in
in de
dewolken
wolken
met
opstak, waar
waar de
de kruinholten
kruinholtenmet
metglinsterend
glinsterend wit
witwaren
waren geblest.
geblest.
opstak,
Een
andere
kwam
te
voorschijn
als
een
Golgotha,
met
drie
Een andere kwam te voorschijn als een Golgotha, met drie
overgroote
Heel de
de omgeving
omgeving kreeg
kreeg een
een
overgroote kruisen
kruisenop
op den
den top.
top. Heel
streng
en grootsch
grootsch uitzicht,
uitzicht, somber,
somber, dreigend
dreigend met
met ongekende
ongekende
streng en
heerlijkheid
telken stonde
stonde door
door alaldederaampjes
raampjesvan
van
heerlijkheid zoodat
zoodat er
er telken
den trein,
trein, kreten
kreten van
van bewondering
bewondering opgingen.
opgingen.
Maar als
als de
deadvokaat
advokaatnu
nubeweerde
beweerdedat
dathetgeen
hetgeen daar
daar zoo
zoo
Maar
glinsterde, ginder
echte sneeuw
sneeuw was,
was, begonnen
begonnen de
de
glinsterde,
ginder hooge,
hooge, wel echte
meisjes luidop
en vol
volongeloof
ongelooftetelachen.
lachen.DeDe
onderpastor
meisjes
luidop en
onderpastor
moest het
het helpen
helpen bevestigen
bevestigen en
en die
die beloofde
beloofdeererdan
dannog
nogbijbij:
moest
:
dat
hij haar
haar brengen
brengenzou
zouwaar
waarzijzijelkaar
elkaarmet
metsneeuwballen
sneeuwballen
dat hij
konden bestormen
bestormen!
1
-— Neen,
Neen, maar
maar met
met zulke
zulke hitte
hittevan
vansneeuw
sneeuwspreken,
spreken, dat
dat
te sterk
sterk!I
was te
we zien!
zien 1riepen
riepen zij
zijtegelijk.
tegelijk.
- Dat willen
willen we
—
N u was
was er
er iets
iets anders
anders dat
dat er
er weer
weer de
deplechtigheid
plechtigheid en
en den
den
Nu
ernst in
in bracht
bracht::
ernst
-— Lourdes]
Lourdes 1 Men
de heilige
heilige plaats.
plaats. Dat
Datgevoel
gevoel ver,
ver.
Men was
was op de
dween echter
echter gauw
gauwvoor
vooreene
eeneandere
anderestemming
stemmingbij
bijde
deaankomst
aankomst
in de
denieuwe
nieuwestad.
stad.Eene
Eenewemeling
wemelingvan
vanvolk,
volk,uitstalling
uitstalling van
van
op ene winkels
winkels —
- het
hetgeleek
geleekeene
eenewereldsche
wereldschefoore.
foore.De
Dejuffrou,
juffrou.
opene
al dadelijk
dadelijk door
door aangetrokken
aangetrokken en
en wilden
wilden zich
zich
wen werden
werden er
er al
wen
altijd
bezighouden zoo
zoo dat
datdedekapelaan
kapelaangedurig
gedurigmoest
moest aan,
aan.
altijd bezighouden
hötel te komen.
komen.
dringen
naar 't ibtitel
dringen om naar
De «Villa
«Villa Ste Rose»,
die
hun
was aangewezen,
aangewezen, viel
viel best
best in
in
Rose»,
hun was
den smaak.
smaak. Niets
Nietsvan
vaneen
eenhiRel,
hötel,een
eenecht
echtlustverblijf
lust verblijf—
- alle
alle
den
kamers vlakvloers
lage paviljoenen
paviljoenen rond
rondeen
eenopen
opentuin,
tuin,met
met
kamers
vlakvloers in lage
ruime
eetplaats en salons,
salons, wit
witgemeubeld
gemeubeldenenmet
metgroote
grooteramen
ramen
ruime eetplaats
Pic~du.Jer. 't'tWas
Was erer
en
uitzicht op de
de Gave
Gave en
endedemachtige
machtigePic..clujer.
en uitzicht
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even aantrekkelijk,
alles om 't't even
aantrekkelijk, lief en
en lustigi
lustig! Zij
Zijkregen
kregener
erhun
hun
kamers neveneen,
neveneen, de
de onderpastor
de zijne
kamers
onderpastor de
zijne en de
de twee
twee juffers
juffers
eene
groote voor
voor haar
haar twee.
twee. In
Inhet
hetzelfde
zelfdepaviljoen
paviljoen was
was de
de
eene groote
advokaat
en overal
overal zag
zag men
men nog
nogandere
andere bekende
bekende
advokaat gelogeerd
gelogeerd en
wezens zoodat
wezens
zoodat men
men zich
zichverwachten
verwachten mocht
mocht aan
aan een
een gezellig
gezellig
en lustig gemeenschap.
en
gemeenschap.
Dien
eersten middag
middag reeds,
reeds, aan
aan tafel,
tafel, heerschte
heerschte er
er in
in heel
heel
Dien eersten
de zaal
de
zaal die
diegemoedelijke
gemoedelijke welgezindheid
welgezindheid als
als aan
aaneen
eentalrijk
talrijk
vriendenmaal.
dames en
en juffers
juffers vooral
vooraldie,
die,ontdaan
ontdaannu
nu van
van
vriendenmaal. De
De dames
haar
reiskostuum, in licht
licht gewaad
gewaad en
en pertig
pertig opgeschikt
opgeschikt in
in 't
haar reiskostuum,
gezelschap verschenen,
verschenen, zagen
zagen er
er opgewekt
opgewekt en gelukkig
gezelschap
gelukkig uit.
uit. En
En
daar
er dien
dien eersten
eersten dag
dagvoor
voordede
belgischebedevaarders
bedevaardersgeene
geene
daar er
belgische
vaste oefeningen
vaste
oefeningen voorgeschreven
voorgeschreven waren,
waren, flodderde
flodderde iedereen
iedereen op
op
goed
geluk
door
de
stad
om
er
de
uitstallingen
te
bekijken
goed geluk door de stad om er de uitstallingen te bekijken
en om
en
om 't genot
drukte en
en 't behagen
al die
die vreemde
vreemde
genot der drukte
behagen van
van al
wezens uit
uit alie
allenatieën
natieëntetezien
ziendooreenwemelen.
dooreenwemelen.Elvire
Elvireen
enIrma
Irma
voelden
hier niet
niet beangst
beangst gelijk
gelijk in
inde
destraten
stratenvan
vanParijs,
Parijs,
voelden zich hier
integendeel, er
erwas
washier
hiereen
eenstemming
stemmingvan
van vertrouwelijke
vertrouwelijkevriend,
vriend~
schap waardoor
schap
waardoor men
men zich
zich tot
totelkaar
elkaar aangetrokken
aangetrokken voelde als
als
onder bekenden
van den
den zelfden
zelfden aard
aard zijn.
zijn. Hier
Hierzagen
zagen de
de
onder
bekenden die
die van
vlaamsche
juffers
voor
den
eersten
keer
die
donkeroogige
vlaamsche juffers voor den eersten keer die donkeroogige
meisjes met
met den
denuitdrukkelijk
uitdrukkelijksmachtenden
smachtend enblik,
blik,het
hetrond,volle
rond~volle
meisjes
ranke lijf
lijf en
enden
denveerkrachtigen
veerkrachtigenstap
stapwaar
waarhet
hetleven
levenin
inbruischte
bruischte
ranke
tot in
in de
deminste
minstevezels
vezels1J
—
- DAt
Dàt zijn
zijn nu de spaansche
spaansche Dona's,
Dona's, meende
meende Elvire,
Elvire, die in
in
haar
ideaal vormden
vormden van
van het
het avon,
avon~
haar romantische
romantische verbeelding
verbeelding 't ideaal
tuurlijke en
driftige in
in het
het liefdeleven.
liefdeleven. En
Enweerom
weerommoest
moest
tuurlijke
en het driftige
ze 't herhalen
herhalen:: hoe het
het kwam,
kwam, of
ofwat
watererhier
hierinindedelucht
luchthing
hing
dat iedereen
iedereen zoo
zoo opgewekt
opgewekt en
enwelgezind
welgezindstemde
stemde?
dat
?
—
- Ik denk
denk niet
niet eens
eens aan
aan ons
onsdorp
dorpofofaan
aanthuis
thuis;
wezijn
zijn
; —- we
hier nog
nog maar
maar pas
pas en
en 't is alsof
alsof ik
ik er
eraltijd
altijd geweest
geweest ben
ben en
en
hier
meer weg
weg moest
moest JI We gaan
gaan er
er ons
ons.genoegen
genoegen van
van doen
doen
nooit meer
binst we
1
wehier
hierzijn
zijn!
De onderpastor
onderpastorhad
hadzich
zichrechtstreeks
rechtstreeksnaar
naarde
deGrotte
Grottebegeven,
begeven,
De
blij om nu
nu eens
eens op
opvrije
vrije voeten
voeten en
enontslegen
ontslegen tetezijn
zijnvan
vanhet
het
blij
gezelschap, dat
dat hem
hem toch
toch te
te licht
licht viel
viel en
enniet
nieternstig
ernstig genoeg
genoeg
gezelschap,
om hem
hem geheel
geheel tetekunnen
kunnenbevredigen.
bevredigen. Zijn
Zijn groot
groot en
en innig
innig
om
nu was
wasnaar
naarhet
hetheiligdom,
heiligdom,het
hetmiddenpunt
middenpuntwaar
waar
verlangen nu
verlangen
al de
de godsvrucht
godsvrucht der
der Christene wereld samenstroomde.
samenstroomde.
Bij dat
dat eerste
eerste bezoek
bezoek wilde
wildehij
hijalleen
alleenzijn,
zijn,ongestoord
ongestoordom
om
Bij
er
er ten
ten volle
volle den
den grooten ontroerenden
ontroerenden indruk
indruk van
van te
te onder.
onder~
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gaan.
Hoe meer
meer hij
hijnaderde,
naderde, hoe
hoemeer
meer de
dedrukte
drukte van
van volk
volk
gaan. Hoe
toenam; geloop
geloop en
engerij
gerijvan
vankarretjes,
karretjes, auto's
auto's met
met zieken
zieken die
die
toenam;
men er heen
heen voerde.
voerde. En
En eindelijk,
eindelijk, op
op het
hetgroote
grooteopene
openeplein,
plein,
men
stond de
de menigte
menigte alalopeengetast
voordede
sacraments#processie
opeengetast voor
sacraments,processie
en
hij had
had alle
alle moeite
moeite om
om er
er door
door tetegeraken.
geraken.
en hij
badplaats was
was er
er geen
geenmiddel
middelergens
ergensbij
bijtetekomen
komen—
Bij de badplaats
volk stond
stond erertegeneengepakt,
tegeneengepakt, op
op de
deteenen
teenentetereiken
reikenmet
met
het volk
den
angst en de
de vervoering
vervoering en de
de nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid op al
al de
de
den angst
wezens,
in de
deverwachting
verwachting om
om een
eenwonder
wondertetezien
ziengebeuren.
gebeuren.
wezens, in
zieken werden
werdenerereffenaan
effenaaninin't omhein
't omheingebracht
gebrachten
enandere
andere
De zieken
weer
uitgedragen terwijl
terwijl eene stem
stem in
in 't midden
de afge,
afgeweer uitgedragen
midden van de
was op
opaanmatigenden
aanmatigenden toon
toon en
en
sloten
plaats aan
aan 't roepen
sloten plaats
roepen was
altijd
zelfdensmeekkreet
smeekkreet herhaalde
herhaalde die
die 't mirakel afdwingen
altijd den zelfden
moest::
moest
-— Seigneur,
nos malades1
malades !
Seigneur, guerissez nos
-— Seigneur,
pouvezles
lesguerir
guerir1!
Seigneur, vous pouvez
Een,
twee, drie,
drie, vier
vier keeren
keeren naareen
naareen en
en telkens
telkens op
op den
den
Een, twee,
zelfden
toon uitgeworpen
uitgeworpen als
als een
eenstriemende
striemendezweepslag
zweepslagen
en
zelfden toon
herhaald als
een dreigend
dreigend gebrom
gebrom door
door de
deingetogen,
ingetogen, ont,
ont#
herhaald
als een
roerde bende.
bende. Er
Er was
wasiets
ietssarrends
sarrends in
in om
omden
denhemel
hemel alzoo
alzoo
roerde
geweld aan
aan te
te doen,
doen, iets
ietsdat
dathet
hetbloed
bloeddeed
deedkrijzelen,
krijzelen, 't'tge,
ge#
geweld
moed
opwekte
en
beangstigde
van
al
wie
't
voor
den
eersten
moed opwekte
beangstigde van al wie 't voor den eersten
onderpastor dacht
dacht aan
aan niets
niets meer
meer of
ofaan
aan
keer bijwoonde.
bijwoonde. De onderpastor
keer
niemand, hij
bij, hij
hij moest
moest het
het zien
zienen
enhij
hijwrong
wrongen
en
niemand,
hij wilde
wilde er bij,
drumde
hij de
dekarretjes
karretjes zag
zagen
ende
deongelukkigen
ongelukkigen die
die er
er
drumde tot
tot hij
half#bewusteloos
werdenopgepakt
opgepakteneninindedebadplaats
badplaatsgedragen.
gedragen.
half,bewusteloos werden
Telkens de
de gordijn
gordijn weer
weeropen
openging
gingwas
was't 'teen
eennieuwe
nieuweangst
angst
Telkens
en
benieuwdheid met
met eene rilling
rilling om
om 't'tgelaat
gelaat te
te zien
zien van
vande
de
en benieuwdheid
zij in
in 't mirakuleus
mirakuleus water
zieken
die men
men er
er uit
uitbracht
bracht waar
waar zij
zieken die
genezing hadden
haddenbeproefd.
beproefd.Het
Hetwas
waseen
eenvertoog
vertoogwaarvan
waarvan
hunne genezing
men nooit
nooit moe
moewerd,
werd,altijd
altijdafgewisseld
afgewisseldenenaltijd
altijdmet
metde
dezelfde
zelfde
men
spannende verwachting
verwachting naar
naar den
den jubelkreet
jubelkreet die
die 't wonder moest
al maar
maar door
doorstond
stonddie
diepriester
priesterteteroepen
roepen
verkondigen. En
verkondigen.
En al
op de
de zelfde
zelfde maat
maat en
en den
den zelfden
zelfden toon,
toon, zoodat
zoodat't'tzweet
zweethem
hem
en wangen
wangen liep.
liep.De
Dekapelaan,
kapelaan,zonder
zonderhij
hijhet
het
van 't't voorhoofd en
van
omstaanders om
omhet
hetwonder,
wonder,
wist, riep
riepmede
medemet
metalaldedeomstaanders
zelf wist,
hun lichaam,
lichaam, door
door de
de
om
hulp voor de
de ongelukkigen
ongelukkigen die
in hun
om hulp
die in
ofkwalen.
kwalen.
natuur gestraft
gestraft waren
met ziekten
ziekten of
natuur
waren met
pitié, Seigneur!
Exaucezmous11
-— Aye-z
Seigneur 1 Exaucez,nous
Ayez pitié,
hij verder
verder weggedrumd
weggedrumd en
en moest
moest plaats
plaats
Eindelijk werd
werd hij
maken
doortocht. En
En zoo
zoogerocht
gerochthij
hijverderop,
verderop, tus,
tus.
maken voor
voor den doortocht.
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schen de
de Gave
schen
Gave en
en de
derots
rotswaar
waarhet
hetbeeld
beeldder
derHeilige
HeiligeMaagd
Maagd
boven
vloed van
van waslicht,
waslicht, ten
stond. Hier
Hier was
was het
het
boven een
een vloed
ten toon
toon stond.
de
plotse overgang
overgang van 't't gedruisch
gedruisch in de
de stilte.
stilte. 't Kalme
de plotse
Kalme ge~
ge,
klots
en gekabbel
gekabbel van
vanden
denwaterstroom,
waterstroom, het
hetgesuis
gesuisin
in de
de hooge
hooge
klots en
boomen
en eene
eeneenkele
enkelestem
stem die
diebedaard
bedaard en
en ingetogen
ingetogen den
den
boomen en
wees~gegroet
Demenigte
menigtezat
zathier
hiergeknield
geknieldop
opbanken,
banken,
wees,gegroet voorlas. De
op
den grond,
grond, het
het hoofd
hoofd gebogen
gebogen in
in stille
stille aanbidding.
aanbidding. De
De
op den
anderen
in opeengedrongen
opeengedrongen stoet
stoet elkaar
elkaar op
in den
den
anderen volgden
volgden in
op in
doortocht
binnen het
hetijzeren
ijzerenhek,
hek,onder
onderde
derotsholte
rotsholtedie
diezwart,
zwart~
doortocht binnen
gerookt
was door
door het
het kaarslicht.
kaarslicht. De
Dekapelaan
kapelaan liet
liet zich
zich mee,
mee~
gerookt was
drijven
hij aan
aan de
debeurt
beurtkwatn,
kwam,kustte
kusttehij
hijvol
voleerbied
eerbied
drijven en
en toen hij
den gladden
aan den
den wand,
wand, hield
den
gladden granietblok
granietblok aan
hield den
den adem
adem op
op
en
bad inwendig
inwendig mede
mede met
met de
destem
stemdie
dieinineeuwig
eeuwigherhalen
herhalen
en bad
den
wees~gegroet opzegde
opzegde; ; stortte
stortte zijn
zijn aalmoes
aalmoes gelijk
gelijk de
de
den wees,gegroet
anderen
buiten gekomen
gekomen wierp
wierp hij
hij zich
zich op de
de knieën
knieën en
en
anderen en
en buiten
bleef
er
neergebogen
zitten
bidden,
gelijk
hij
nooit
in
zijn
bleef er neergebogen zitten bidden, gelijk hij nooit in zijn
leven
gebeden had.
had. Het
Hetwas
waseen
eenplotse
plotsevervoering
vervoering der
der ziel,
ziel,
leven gebeden
een opschieten
opschieten langs
langs de
desteile
steile rots
rots de
dehoogte
hoogtein,
in,waarbij
waarbij al
al
een
het aardsche
aardsche verdween
verdween als
als weggevaagd
weggevaagd door
door eene
eenegeestelijke
geestelijke
dronkenheid.
Toen
hij weer
weer tot
tot zichzelf
zichzelf kwam,
kwam, wist
wist hij
hij niet
niet van
van duur
duur of
of
Toen hij
tijd
- eene
eene andere
andere priester
priester had
had den
deneerste
eerstevervangen
vervangen om
om
tijd —
lezen en
en de
dewees,gegroet
wees~gegroet ging
gingalalmaar
maardoor
door
't gebed
gebed voor
voor te lezen
zijn kalm
kalm vasten
vastengang
gangalsof
alsofhij
hijafhing
afhingenensamen
samenhoorde
hoorde
in zijn
eh der bladeren en 't gespokker
met 't geklots der Gave, 't geruis
geruisch
der waskaarsen
waskaarsen die opgingen
opgingen in
indedestilte
stiltezonder
zonderzezeteteberoeren
beroeren
der
te storen.
storen. Nu
Nuwilde
wildehijhijweer
weer
badplaats,want
wanthij
hijwas
was
of te
bijbij
dede
badplaats,
reeds overtuigd
overtuigddat
datdedenatuurwetten
natuurwettenhier
hieropgeheven
opgehevenwaren
waren
nu reeds
alles hier
hier mogelijk
mogelijk was.
was.
en alles
zieken lagen
lagen ererininvierdubbele
vierdubbelerei
reigerangschikt
gerangschikt om
om
De zieken
binnengedragen te
worden;; sommigen
sommigen hielden de
de oogen
oogen dicht
dicht
binnengedragen
te worden
hun wasbleek
wasbleek gelaat
gelaat had
had het
hetuitzicht
uitzichtvan
vaneen
eenlijk,
lijk,anderen
anderen
en hun
lagen met
met het koortszweet
koortszweet en draaiden
draaiden de oogen
oogen akelig
akelig rond
rond
lagen
als zochten
zochten zij
zijtetevergeefs
vergeefsnaar
naarhulp
hulpenenverzachting
verzachting;
maar
allen
; maar allen
behielden dezelfde
dezelfde kalme
kalme gelatenheid,
gelatenheid, de
de berusting
berusting in
inhun
hun
behielden
lijden, de volle
volleovergave
overgaveaan
aanhun
hunellendig
ellendiglot,
lot,met
metiets
ietsals
alseen
een
lijden,
bij't
straal van
die glinsterde
glinsterde inineen
eentraanperel
traanperelbij
straal
van hoop die
't aanhoo$
aanhoo,
ren hoe de
de omstaande
omstaande menigte
menigte hunne
hunnegenezing
genezingonophoudend
onophoudend
ren
zicht alleen
alleen wekte
wekte't'tmedegevoel
medegevoelenende
devervoe,
vervoe$
afsmeekte. Dat zicht
afsmeekte.
't
joeg
hem
alseen
een
ring;
het
kropte
den
kapelaan
in
de
keel,
ring ; het kropte
kapelaan de keel, 't joeg hem als
van begeestering
begeestering door de
de ziel,
ziel, hij
hijschreeuwde
schreeuwde mee
mee zoo
zoo
vloed van
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luid het kon
kon terwijl
terwijl hij
hij vrijen
vrijen loop
loopliet
lietaan
aandedetranen
tranendie
diehem
hem
de oogen
oogenbolden.
bolden.Hij
Hijwilde
wildelangs
langseeneen
anderen
kantnader
nader
uit de
anderen
kant
geraken en
en o-peens
opeens zag
hij vlak
vlak vóór
vóór zich
zich zijn
zijnzuster
zuster neffens
neffens
geraken
zag hij
Elvire,
alle twee
twee met
metspannende
spannendeaandacht
aandachten
enverslonden
verslonden in
in
Elvire, alle
't
er gebeurde.
gebeurde. Zij
Zij ook
ookhadden
haddende
deverrukking
verrukking op
op het
het
't geen
geen er
gelaat
oogen vol
voltranen.
tranen.
gelaat en
en de oogen
Zonder spreken
spreken leidde
leiddehij
hijhaar
haarbijbijdedeGrotte,
Grotte,deed
deedmet
methaar
haar
samen
nog eens
eensden
dendoorgang
doorgangonder
onderde
de rots
rots en
en neveneen
neveneen bleven
samen nog
zij langen tijd
tijd geknield en verslonden
keerden
zij
verslonden in
ingebed.
gebed. Daarna
Damn keerden
zij terug,
terug, voelden
voelden zich
zich door
dooralles
allesaangetrokken,
aangetrokken,bleven
blevenoveral
overal
zij
haperen
gerochten eindelijk
eindelijk los
los uit
uitde
dewoelende
woelendemenigte
menigte
haperen en gerochten
en gingen
gingen beurtelings
beurtelingsde
deCrypte,
Crypte,de
deRosaire.kerk
Rosaire~kerken
ende
de Basiliek
Basiliek
bezichtigen.
Er was
was iets als
als een
een nieuw
nieuw gevoel
gevoelininhen
hengekomen
gekomen;
deaan,
aan~
Er
; de
doening
geweldig geweest
geweest en
en toen
toen zezeop
opeene
eenebank
bankin
in
doening was
was te geweidig
Esplanade wat
wat neerzaten
neerzaten om
om uit
uit teterusten,
rusten,zagen
zagenzijzijhet
hetinin
de Esplanade
Was
elkanders wezen
- er moest
moest eene
eene ontspanning
ontspanning volgen.
volgen. 't't Was
elkanders
wezen —
alsof ze
ze nu
nu nog
nogdichter
dichterenen
innigersamen
samenhielden
hielden en
en deel
deel
alsof
inniger
uitmieken met
met alaldie
dievreemdelingen
vreemdelingen van
vaneene
eenegroote
grootefamilie
familie
uitmieken
bezield door
doordedezelfde
zelfde
gevoelens,
samengekomen
gekomenwaren
warenen
en
die bezield
gevoelens,
samen
de
wereld
en
't
gewone
leven
voor
een
tijd
verlaten
hadden
de wereld en 't gewone leven voor een tijd verlaten hadden
om
buiten alle
alleaangenomene
aangenomene verhoudingen,
verhoudingen, vrij
vrij en
en los
los van
van
om buiten
alles,
openlijk de
de godsvrucht
godsvrucht tetekomen
komenoefenen
oefenenenenzich
zichverder
verder
alles, openlijk
op aangename
aangename wijze,
wijze, vriendschappelijk
vriendschappelijk te verzetten.
verzetten. Elk
Elk met
met
zijn
volk en
en gezelschap
gezelschap vormde
vormde er
er een
een groep
groep in
in die
die groote
groote
zijn volk
gemeenschap waar
omsloten voelde.
voelde. Juffers
Juffers en
en
gemeenschap
waar men
men zich
zich omsloten
heeren flodderden
flodderden ererrond,
rond,priesters
priestersmet
metmeisjes,
meisjes, geeste,
geeste~
jonge heeren
lijken
allen staat
staat en
en orde
orde liepen
liepen erervrij
vrij in
in 't bewust,
bewust~
lijken van
van allen
zijn
van hun
hun eerlijk
eerlijk inzicht,
inzicht, met
met de
de zekerheid
zekerheid dat
dat erernergens
nergens
zijn van
eenig kwaad
kwaad vermoeden
vermoedenof
ofdubbelzinnigheid
dubbelzinnigheidzou
zouontstaan.
ontstaan. Van
Van
alle conventie
conventie en
enafgepaste
afgepastevormelijkheid,
vormelijkheid,opzicht
opzichten
enpreutsch,
preutsch~
alle
heid
voelde men
menzich
zichhier
hierontheven
ontheven en
eniedereen
iedereen kon
kon ererzijn
zijn
heid voelde
ofbewimpelen.
bewimpelen.
vrije wegen gaan zonder iets te moeten verduiken of
vrije
die ongedwongenheid
ongedwongenheid ininhaar
haargemoed
gemoedals
alseen
een
Elvire voelde die
zij nu eerst
eerst voluit
voluit en
enzonder
zonder
nieuwe behagelijkheid
behagelijkheid waarvan
waarvan zij
nieuwe
schroom
zat op
op dezelfde
dezelfdebank,
bank,aan
aande
dezijde
zijde
schroom genieten
genieten kon.
kon. Zij zat
van den
den onderpastor,
onderpastor, die
diezijn
zijnbewondering
bewonderinguitsprak
uitsprakover
overhaar
haar
helderkleurige
lichtdoek die
die haar
haar zoo
zoogoed
goedstond
stonden
en
helderkleurige bloese
bloese in
in lichtdoek
haar
onkennelijk had
gemaakt toen
toen zij
zij er
er tetemiddag
middag mede
mede
haar onkennelijk
had gemaakt
den dag
dag kwam.
kwam.
voor den
dragen moest
moest!1 plaagde
plaagde hij.
hij.
-— Als
gij dat
dat op
op 't dorp dragen
Als gij
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eene
andere
meégebracht!
- Ik
Ik heb
heb erervoor
voorelken
elkendag
dag
eene
andere
meêgebracht!
—
weer. Wij zijn
zijn hier
hier ver
ver van
van 't dorp af,
af, dat
datziet
zietgij
gij
plaagde zij
plaagde
zij weer.
wel!1 Als we
we thuis
thuis zoo
zooneveneen
neveneenmoesten
moesten over
overstraat
straat loopen
loopen
wel
er al
al gebabbeld
gebabbeld worden.
worden.
zou er
- 0, 't is maar
maar best
best dat we
we 't dorp
dorp ginder
ginder gelaten
gelaten hebben
hebben
—
een
al het
het konkelfoes
konkelfoes der
der venijnige
venijnige kwatongen!
kwatongen! Hier
Hier isiserereen
en al
andere geest
geest en
endaaraan
daaraanziet
zietgegedat
dat
allesmaar
maareen
eengewoonte
gewoonteisis11
andere
alles
En de
dekapelaan
kapelaan wees
weesover
overdedewegen
wegender
derEsplanade
Esplanadewaar
waar
En
bijna al de
de pristers
pristers iningezelschap
gezelschapwaren
warenvan
vanjuffrouwen
juffrouwenwaar,
waar~
bijna
onder er
er enkele
enkelezeer
zeerwereldsch
wereldschenenopzichtelijk
opzichtelijkgekleed,
gekleed, die
die
onder
zich heel
heel ongedwongen
ongedwongen gedroegen.
gedroegen.
zich
- Maar
Maar dat
hier ook
ook de
deuitgelezene
uitgelezene plaats
plaats en
en alleen
alleen in
in
dat is hier
—
zulke omstandigheid
omstandigheid is
is 't te begrijpen
begrijpen omdat
omdat de lucht
lucht hier
hier
zulke
doordrongen is van
van godsvrucht
godsvrucht en
endedemenschen
menschendie
dieererkomen
komen
doordrongen
om 't even
even goed gesteld
gesteld zijn
zijn en
en met
metgoede
goedeinzichten
inzichtenbezield.
bezield.
Terwijl zij
zij verder
verder door
doordedestadsdrukte
stadsdruktemedesleept
medesleeptwerden
werden
Terwijl
waar een
een blijde
blijde uitgelatenheid
uitgelatenheid en
en een
een feestroes
feestroes scheen
scheen tete
waar
bruischen samen
zaligen wellust,
wellust, sloeg
sloeg de
dejubel
jubelweer
weer
bruischen
samen met
met den zaligen
door Elvire's
Elvire's gemoed
omdat zij
zij er
er nu
nu volop
volopmeedoen
meedoenmocht
mocht
door
gemoed omdat
ofonrust
onrusthaar
haar geweten
geweten
geneugten van
van wellust,
wellust, zonder
zonderangst
angstof
in de geneugten
bezwaren. De
Deveerkracht
veerkracht spande
spande haar
haar zenuwen
zenuwen zoodat
zoodatheel
heel
te bezwaren.
haar lijf
opging bij
bij elken
eIken stap
stap en
en haar
haar oogen
oogen de
deweelde
weelde
haar
lijf opging
dronken van
van den
denzonneschijn,
zonneschijn, 't 'tkleurgeschater
kleurgeschater op
op 't'ttoover,
toover~
dronken
achtige
omhein der
der hooge
hoogebergen
bergen die
dieerernog
nogaltijd
altijdstonden
stonden
achtige omhein
haar te
te herinneren
herinneren dat
datzijzijinineen
eenwonderland
wonderlandverbleef,
verbleef,waar
waar
om haar
men van de
de eene
eeneopenbaring
openbaring inindedeandere
anderezou
zouvallen
vallen en
enaltijd
altijd
men
nieuwe ontroeringen
ontroeringen opdoen
nooit geziene
gezieneschoonheid
schoonheid
nieuwe
opdoen en nooit
ontdekken.
moest zich
zichgedurig
geduriginkeeren
inkeerenom
om't
nietals
alseene
eene
ontdekken. Zij moest
't niet
zinsbegoocheling
nemen en
en zich
zich wel
weltetevergewissen
vergewissendat
dat
zinsbegoocheling op
op te nemen
zij het
het wakend
wakend en
en inin
het werkelijk
werkelijk met
met haar
haar gebeurde,
gebeurde, dat
dat zij
het
levenden
lijve medemaakte!
medemaakte ! Zij
Zij moest
moestvoortdurig
voortdurigaan
aanhaar
haar
levenden lijve
geluk denken
denken en
en het
hetdedeanderen
anderenmededeelen
mededeelenenenherhalen
herhalen:: hoe
hoe
zij 't betreurde
dat
er
menschen
waren
ginder
in
het
afgelegene
betreurde
er menschen waren ginder in het afgelegene
dorp
van Vlaanderen,
Vlaanderen, die
van dat
dat alles
alles niets
nietswisten
wisten;
die
dorp van
die van
; die
niet
vermoedden dat
dat er
er zoo
zoo iets
iets bestond
bestond en
endie
diemaar
maar voort,
voort_
niet vermoedden
van den
den
leefden
tevreden met
met 't kalme,
leefden tevreden
kalme, eentonig
eentonig verloop
verloop van
.... En
Enwaar
waarzij
zijeen
eenstonde
stondeingekeerd
ingekeerd bleef,
bleef, kreeg
kreeg Elvire
Elvire
dag
dag....
zij
heel
haar eigen
in één greep
omvademen en
en zij
greep te omvademen
heel haar
eigen levensloop in
overschouwde
bestaan waar
waar het
het uitgestrekt
uitgestrekt lag
lag in
in zijn
zijn
overschouwde haar
haar bestaan
afgebleekt, zonder
zonder deining
deining ofofberoering,
beroering,
geruste
evenheid, afgebleekt,
geruste evenheid,
hetgeluk
gelukvan
vanuitmaken
uitmaken
waar
stilte en
enreine
reinegemoedsrust
gemoedsrustalalhet
waar de
de stilte
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moesten —
- omdat
omdat zij
zij nooit
nooitiets
ietsanders
andersveriangd
verlangd ofofgekend
gekend
moesten
had. Van hieruit
hieruit beschouwd,
beschouwd,lag
lagdat
datverre
verreafgelegen,
afgelegen,vergeten
vergeten
had.
bijkans en 't was met
met minachting
minachtingen
enmedelijden
medelijdendat
datzij
zijneerzag
neerzag
bijkans
over de
de omgeving
omgevingwaarin
waarinzij
zijginder
ginderininzulk
zulkbenepen
benepenkringetje,
kringetje,
geaard had
met de
de bewustheid
bewustheid dat
dat dedewereld
wereldniet
nietverder
verder
geaard
had met
Haareigenlijke
eigenlijke
strekte
dan de
deenge
engegrenzen
grenzender
dergemeente.
gemeente. Haar
strekte dan
leven
was hier
hier eerst
eerst begonnen
begonnen;; hier
hierwas
washaar
haarblik
blikverruimd
verruimd
leven was
en opengedeind
opengedeindvoor
voorgewaarwordingen
gewaarwordingenvan
vangrootscheren
grootscherenaard
aard—
er was
was afwisseling
afwisseling enenbewogenheid
bewogenheidenenalzijdige
alzijdigevoldoening.
voldoening.
er
Men
viel erervan
van't'teene
eeneinin't'tandere.
andere. Samen
Samen met
met de
debehage,
behage~
Men viel
lijkheid van
van het
het wereldsch
wereldsch vertoog
vertoog en
en een
een zorgeloos
zorgeloos weelde,
weelde~
lijkheid
leven in
in vroolijk
vroolijkgezelschap,
gezelschap,was
wasererdedeopperste
opperstevervoering
vervoering
leven
der godsvrucht
godsvrucht waar
opging tot
tot ongekende,
ongekende, duize,
duizeder
waar de
de ziel
ziel in opging
lingwekkende hoogte.
zoo om
omdedebeurt
beurtwisselden
wisseldenhier
hierdie
die
lingwekkende
hoogte. En zoo
twee
gevoelens
en
vormden
er
samen
die
nooit
ondervonden
twee gevoelens en vormden er samen die nooit ondervonden
volledigheid van
dat men
men alleen
alleen inineen
eendroom
droom kan
kan
volledigheid
van geluk
geluk dat
ondervinden:
begeerte ophoudt
ophoudtomdat
omdatmen
mentetebaden
baden
ondervinden : waar
waar alle
alle begeerte
in de
deopperste
opperstegeneuchte.
geneuchte.
ligt in
mijgoed
goedinprenten,
inprenten, zegde
zegdezij,
zij, en
en er
er nu
nu
-— Ik
Ik moet
moet het
het mij
op den
den stond
stond van
vangenieten
genieten....
en denken
denken dat
dat het
het eens
eens
op
. . . . en
voorbij
zijn en
en 't gewone
leven herbeginnen
herbeginnen van
van waar
waar
gewone leven
voorbij zal
zal zijn
terug~
dan naar
naar«dit
«dithier»
hier»alleen
alleenmet
metdedeherinnering
herinneringzal
zalterug,
ik dan
keeren als naar
naar een
een schoonen
schoonendroom
droomdie
dieheel
heelmijn
mijnverder
verder leven
leven
keeren
zal bijblijven
bijblijven omdat
toch eens
eens het
hetgeluk
geluktastelijk
tastelijk heb
heb
zal
omdat ik
ik dan toch
aangeraakt en
aan mij
mij voorbij
voorbijisisgegaan
gegaanen
enikikhet
hetgegrepen
gegrepen
aangeraakt
en het aan
Nuwist
wistzij
zij
heb
tot het
het -door
·door mijne
mijne vingers
vingers is heen
heen gegleden.
gegleden. Nu
heb tot
het reeds,
reeds, zonder
zonder dat
dathet
hetzich
zichininwoorden
woordenverduidelijkte
verduidelijkte:: dat,
dat,
't
zij hier
hier nu
nu beleefde,
beleefde, een
eenhoogtepunt
hoogtepunt zou
zou vormen
vormen in
in
't geen
geen zij
haar
bestaan, waar
meer aan
aan reiken
reiken zou
zoumaar
maar enkel
enkel
haar bestaan,
waar zij
zij nooit meer
met een
een mengeling
mengeling van
van treurnis
treurnis en
enbehagen,
behagen,altijd
altijdzou
zoublijven
blijven
met
aan denken
dat te schoon,
schoon, te
te goed
goeden
entetevolledig
volledig
aan
denken als
als aan
aan iets
iets dat
was
om het
het tetekunnen
kunnenbestendigen.
bestendigen.
was om
had die
dieeerste
eerstedag
daghaar
haaralaleen
eenbruischenden
bruischendenrijkdom
rijkdom
Wat had
van
behagen en
en weeldegevoel
weeldegevoel geschonken
geschonken en
en wat
wat zou
zou het
het
van behagen
zij nog
nog te
te goed
goedhad
had?!
worden al
dagen die zij
worden
al die
die dagen
?!
-— Wat nu
nu?
vroegzij,
zij,terwijl
terwijlde
devervoering
vervoeringhaar
haar in
in de
de oogen
oogen
? vroeg
blonk. En
En de
dekapelaan
kapelaan die
diehaar
haartrouwe
trouweleidsman
leidsmanwas
wasen
enraad,
raadblonk.
gever, schikte
schikte effenaan
effenaan en
enregelde
regeldealles
allesvolgens
volgenseigen
eigeninzicht;
inzicht;—
geen hij
hij wilde.
wilde. Uit
Uitde
de
de meisjes
meisjes vroegen
vroegen maar
maar om
doen 't'tgeen
om te doen
weer door
door de
deEsplanade
Esplanade en
en
wereldsche
wereldsche drukte
drukte keerden
keerden zij
zij weer
kwamen met
veel moeite
moeite in
in het
hetomhein
omheinder
derarcaden,
arcaden,v6ór
vóórde
de
kwamen
'net veel
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basiliek
menigte volgepropt
volgepropt stond,
stond,gereed
gereedtetewachten
wachten
basiliek waar
waar de menigte
voor de
voor
desacraments,processie.
sacraments~processie. De
Dezieken
ziekenwaren
warengeschaard
geschaard in
in
zijden
denzegen
zegenvan
vanhet
hetAllerheiligste
Allerheiligste
een
ruimen kring
kring waar
waar zij
een ruimen
zouden ontvangen.
ontvangen.
-— Dit nu
nu isiseene
eeneder
derroerendste
roerendste plechtigheden
plechtigheden die
die we
we zien
zien
zullen 1I beweerde
beweerde de
dekapelaan,
kapelaan,—- de
deopperste
opperstevervoering
vervoeringwaarin
waarin
de
zieken gebracht
gebracht worden
worden en
en 't't is
is hier
hier dat
dat 't't meerendeel
meerendeel de
de zieken
mirakels gebeuren.
mirakels
gebeuren. Zij
Zij kregen
kregen gedrieEn
gedrieën stand
stand waar
waar men
men een
een
groot
deel van
van den
denkring
kring en
endedemiddenruimte
middenruimte overzien
overzien kon.
kon.
groot deel
Hier
tegeneen moesten
moesten zij
zij zich
zichvasthouden
vasthouden om
om niet
nietwegge,
wegge e
Hier tegeneen
dreven
Zulk een
eenmenigte
menigtehad
hadniemand
niemandooit
ooitgezien1
gezien 1
dreven te
te worden. Zulk
Heel die
die wijde
wijdeomheining
omheiningwas
wasvlakvol
vlakvolals
alsgestampt
gestampt;; de
de breede
breede
dobbele
wenteltrap boven de
de arcaden
arcaden tot op
op de
deborstwering
borstwering
dobbele wenteltrap
en
balustrade, de
gaanderij over
plein boven
bovenaan
aande
de
en balustrade,
de gaanderij
over heel
heel het plein
basiliek en
en achterwaards
achterwaards over
overheel
heeldedeEsplanade
Esplanade—
- 't zag overal
zwart
bontvan
vanvolk
volkenenover
overheel
heeldien
dienzwerm
zwermmenschen
menschen
zwart en bont
dofgezoem,
gezoem, een
eeningehouden
ingehouden
ging geen
geen ander
ander geruchte
geruchte dan
daneen
een dof
geruisch waar
waar het
het leven en
geruisch
en 't gewoel
der stemmen
stemmen door
door eerbied
eerbied
gewoel der
en
spannende verwachting
verwachting was
was onderdrukt
onderdrukt en
en ingetoomd.
ingetoomd.
en spannende
Eindelijk
hoorde men
men uit
uit de
derichting
richting der
der Grotte
Grotte het
hetgezang
gezang
Eindelijk hoorde
opgaan
- daar
daar kwam
kwam de
de processie.
processie. Het
HetAllerheiligste
Allerheiligste werd
werd
opgaan —
gedragen
door een
eenHongaarschen
Hongaarschenbisschop
bisschoponder
ondereen
eenbaldakijn
baldakijn
gedragen door
waarvan 't goudweefsel
goudweefse'l schitterde
zon, tusschen
tusschen twee
twee
schitterde in
in de zon,
Indische waaiers,
waaiers, omgeven
omgeven door
door hoogere
hoogere geestelijken
geestelijken en
en een
een
Indische
langen stoet geloovigen
geloovigen met
metbrandend
brandend waslicht.
waslicht.
langen
Zoogauw de
stoet het
hetomhein
omheinbinnentrad,
binnentrad, hief
hief eene
eene luide
luide
de stoet
stem den smeekkreet
smeekkreet aan,
aan, die
die door
doorduizenden
duizendenmet
metvervoering
vervoering
stem
herhaald werd
werd::
- Seigneur,
Seigneur, faites
—
faitesque
que je
je voie!
void
—
- Seigneur,
Seigneur, faites que
que jejemarche
marche!
!
En gedurende
gedurende heel
heel den
den tijd
tijd dat
dat de
debisschop
bisschopdederonde
rondedeed
deed
En
de zieken
zieken één
éénvoor
vooréén
éénmet
met
remonstranszegende,
zegende,werd
werd
en de
dede
remonstrans
kreet de
delucht
luchtingeslingerd
ingeslingerd als
als een
eenuiterste
uiterste smeeking
smeeking die
die
die kreet
als een
een eisch,
eisch,die
diededegenezing
genezing
moestafdwingen
afdwingenvan
vanden
den
klonk als
moest
hemel. Maar
Maar 't'troerendste
roerendste was
was om
om telkens
telkens de
debisschop
bisschop voor
voor
hemel.
ple~htigeteeken
teek enmiek
miek dat
dat
een ander
ander ligbed
ligbed stilhield
stilhield en
enhet
hetplqhtige
een
zegent
bewustzijn der
der dadelijke
dadelijke tegenwoordigheid
tegenwoordigheid van
van
zegent —
- 't bewustzijn
nabij, wezen
wezen tegen
tegen wezen
wezen met
metdie
die
den almachtigen
almachtigen God,
den
God, zoo nabij,
ellende die
die vroeg
vroeg en
ensmachtte
smachtte naar
naar redding
redding —
- om
om het
het gelaat
gelaat
ellende
en de
de oogen
oogen enendedevervoering
vervoeringtetezien
zienbij
bij den
den zieke
zieke in
in de
de
en
geen hem
hem kon
kongeschonken
geschonken
onmiddelijke verwachting
onmiddelijke
verwachting van
van 't't geen
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genezing! Men
Menvoelde
voeldezich
zichopgaan,
opgaan,ontheven,
ontheven,
worden — de genezing!
den adem
adem stilhouden,
stilhouden, de
de keel
keeltoegewrongen,
toegewrongen, ijlen
ijlenvan
vangeeste,
geeste"
lijke verrukking
verrukking; ; -— het was
was iets
ietsals
alseen
eenlaaiende
laaiendevuur
vuur dat
dat
lijke
de menigte
menigte voer
voer en
enererdededronkenheid
dronkenheidinbracht.
inbracht.
over de
Daar klonk het
het als
als 't'tbevel
bevel over
overeen
eenleger
leger:
Daar
:
- A genoux
gen ou x 1! Les
Les bras
bras en
en croix!
croix!
—
als voor
vooreen
eenrukwind
rukwindvielen
vielendede
scharenneder
nederenenreikten
reikten
En als
scharen
armen op.
op.
de armen
- Seigneur
Seigneur!1 Sauvez"nous,
nouspérissons
périssons!
—
Sauvez,nous, nous
1
David'I
- Hossanah1
Hossanah! au
au Fils
Fils de
de David
—
weende, men
men was
wasverheugd,
verheugd, men
men raasde
raasde en
envergat
vergatdat
dat
Men weende,
er
er een
een wonder
wonderverwacht
verwachtwerd
werd—- omdat
omdatdedesamenhang
samenhangder
der
dingen niet meer
meer bestond
bestond en
en men
mengeen
geenwonder
wondernoodig
noodigachtte
achtte
dingen
om nog
nog iets
iets aan
aande
devervoering
vervoeringteteverhoogen.
verhoogen.En
Endedeprocessie
processie
vervolgde haren
haren gang en
en na
naden
denkring
kringomschreven
omschreventetehebben,
hebben,
vervolgde
vertrok de
stoet weer
weer onder
onder jubelend
jubelend gezang
gezang met
met den
den goud,
goud"
vertrok
de stoet
glanzenden baldakijn
vederbossen en
en het
hetkaarslicht
kaarslicht en
en
glanzenden
baldakijn en
en de vederbossen
menigte ging
open om
om den
den doortocht
doortocht vrij
vrij te
te laten
laten aan
aan de
de
de menigte
ging open
brancadiers die
zieken terug
terug naar
naar 't'tgasthuis
gasthuis voerden.
voerden.
brancadiers
die de zieken
deonderpastor
onderpastor en
enzijn
zijngezelschap
gezelschap elkaar
elkaar in
in de
de oogen
oogen
Als de
keken, verkenden
verkenden zij
zij welke
welkeontroering
ontroeringererininhun
hunbinnenste
binnenste ont,
ont"
zij waagden
waagdenhet
hetniet
nietererover
overtetespreken
spreken—staan was,
was, maar
maar zij
staan
het was
was te
te geweldig
geweldig geweest
geweest en
en na
nadie
dieschokkende
schokkendegemoeds,
gemoeds"
het
snakten zij
zijnaar
naarrust
rusten
enom
ombuiten
buiten 't gewoel te komen
beweging snakten
en
alleen te
te zijn.
zijn. Al
Aldie
diemenschelijke
menschelijke ellende
ellende en
en die
die boven,
boven"
en alleen
een"
menschelijke poging
al die
die ellende
ellende teteweren
weren —
- die
die een,
menschelijke
poging om
om al
baarlijke roepstem
aandoenlijke van
hoop op
op
baarlijke
roepstemen
en het
het aandoenlijke
van die
die hoop
verlossing
hun ontzenuwd
ontzenuwd enen't gemoed
't gemoedoverspannen.
overspannen.
verlossing had
had hun
Daarom
stelde de
de kapelaan
kapelaan voor
voor om
om nu
nu met
metden
denFuniculair
Funiculair
Daarom stelde
naar
te klimmen
klimmen en
enopopden
den«Pic,du,Jer
«Pic"du"Jer»in
»indedestilte
stiltezich
zich
naar boven te
te gaan
gaan afzonderen
afzonderenen
ende
dekalmte
kalmtevan
vanhet
hetdageinde
dageindeininteteademen.
ademen.
Hier boven
boven was
was het
heteene
eenenieuwe
nieuweverrukking,
verrukking,maar
maarvan
van heel
heel
anderen
bergland —
- de
de grootsche
grootsche oneindigheid
oneindigheidder
der
anderen aard.
aard. Het bergland
of ooit
ooit
kruinen
ietsbovenmenschelijks
bovenmenschelijks dat
dat nooit
nooit gezien
gezien was
was of
kruinen had iets
iemand had
had kunnen
kunnenverbeelden
verbeelden—- een
eenschrikkelijke
schrikkelijke schoonheid,
schoonheid,
die sidderen
sidderen deed
deed door
doorhare
hareaangrijpende,
aangrijpende, wreede
wreede woestheid
woestheid
besef van
en ontroerende
ontroerende pracht.
pracht. Voor 't eerst kreeg men hier het besef
eene andere verhouding
tegenover het
het geweldige
geweldigeder
derafmetingen.
afmetingen.
verhouding tegenover
Er
was iets
ietsgedrochtelijks
gedrochtelijks in
in die
die bergreuzen,
bergreuzen, die
die zoo
zoo onver,
onver"
Er was
saagd en
en machtig
machtig tegen den hemel overeind stonden met
met diepten
diepten
Zooonverroerbaar
onverroerbaar kalm,
kalm, zoo
zoo
er
tusschen, die duizelen
duizelen deden.
deden.Zoo
er tusschen,
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hing de
de lucht
lucht hier
hier over
overeene
eeneschepping
scheppingwaar
waar de
de
doodsch hing
mensch en
en het
mensch
het menschelijke
menschelijke niet
niet bij
bij hoorde
hoordeen
enwaar
waargeen
geen
sterveling
hand had
hadaan
aan gestoken
gestoken —
- het
het leven
leven was
was er
er tete
sterveling de hand
grootsch en
van eene
eeneverhouding
verhouding die
diezich
zichom
omons
onsbestaan
bestaan
grootsch
en van
steen~
bekreunde —
- iets dat
dat zijn
zijneigen
eigenstatigen
statigen gang
gang ging, steen.
niet bekreunde
vast,
onverroerbaar, zonder
maan, licht
of donker
donker
vast, onverroerbaar,
zonderdat
datzon
zon qf
of maan,
licht of
er
eenigen invloed
hadden —
- een leven
leven op
op zijn
zijn eigen
eigendat
dat
er eenigen
invloed op hadden
stand
hield enenhet
hetander
anderwankelbare
wankelbare en
enwisselende
wisselendelevendje
levendje
stand hield
dat maar
maar van toevalligheden
toevalligheden afhing,
afhing, aan
aanzich
zichliet
lietvoorbijgaan
voorbijgaan
dat
zonder dat
dat de
de starheid
starheid van
van het
hetuitzicht
uitzichteen
eenrimpel
rimpelverroerde.
verroerde.
zonder
Zie
maar in
in de
dediepten
dieptenginder,
ginder, hoe
hoe veilig,
veilig, gescholen
gescholen in
in de
de
Zie maar
plooien
plooien van
van het
het bergkleed
bergkleed de
dedorpjes
dorpjes er
er liggen,
liggen, als
als vogel,
vogel~
nestjes
het I En
Endedeverkeerwegen
verkeerwegen die
die kronkelend
kronkelend de
de
nestjes zijn
zijn het!
af~ en
enoploopen
oploopenschijnen
schijnenvoorgetrokken
voorgetrokken
lijntjeswaar
waar
hellingen af,
lijntjes
onzichtbare mieren
bergkoeien
onzichtbare
mieren over
over kruipen
kruipen moeten.
moeten. De kudden bergkoeien
die
de zoden
zodenafgrazen
afgrazen schijnen
schijnen tikkelingen
tikkelingen —
- iets
iets van
van de
de
die de
onderdeeltjes
verloren gingen
gingen uit
uit eene
eenespeelgoeddoos1
speelgoeddoos J
onderdeeltjes die
die verloren
-— En
wij hied
hier Izegde
zegdede
deonderpastor,
onderpastor, wat
watnietelingen
nietelingen zijn
zijn
En wij
we in
in die
die grootschheid.
grootschheid.
Maar zijne
zijne bemerking
bemerking bleef onbeantwoord,
onbeantwoord, men
men was
was ver,
ver~
Maar
sion
den
aan
't
staren
over
dat
vastgesteven,
steenen
wonder
staren
over
dat
vastgesteven,
steenen
wonder
slonden aan
dat
de gekende
gekende wereld
wereld niet
niet scheen
scheen te
te hooren.
hooren.
dat tot de
zon tooverde
tooverde erereen
eenfeestelijke
feestelijkepracht
prachtover
overdederotswan,
rotswan~
De zon
den die
die ofwel
ofwelnaakt,
naakt,blauwendig
blauwendigenenperelgrijs
perelgrijsbeglansd
beglansdwerden
werden
of begroeid,
begroeid, met
metdedevriendelijkste
vriendelijkstetonen
tonenvan
vangroen
groenschakeersel,
schakeersel,
of
in ongelooflijken
ongelooflijken rijkdom
rijkdom opgloeiden.
opgloeiden.
En
wekte die
die schoonheid
schoonheid alleen
alleen stille
stilleverbazing,
verbazing, geen
geen
En toch wekte
ofluidruchtige
luidruchtige bewondering
bewondering kwam
kwam er
er bij
bijtetepas
pas—- men
men
jubel of
bleef bevangen
bevangen door
door een
een geheime
geheime vrees
vrees en
eneen
eenvreemden
vreemden
bleef
voor't
onbekende,met
met
weemoed. Men
Men stond
stondhier
hieruitheemsch,
uitheemsch,voor
weemoed.
't onbekende,
een gruw
gruw voor
voorde
deschrikwekkende
schrikwekkendetegenwoordigheid
tegenwoordigheidder
derreuzen
reuzen
die dreigden
dreigden met
met dood
doodenenvernieling.
vernieling.Het
Hetnaderende
naderendedageinde
dageinde
reeds een
een voorgevoel
voorgevoel van
vanhet
hetvereende
vereendeschouwspel
schouwspel dat
dat
gaf reeds
zich
hier ging
gingvoordoen,
voordoen,eens
eensdat
dathet
hetvriendelijke
vriendelijkelicht
lichtzich
zich
zich hier
terugtrekken en
en de
degruwbare
gruwbareduisternis
duisternisuit
uitde
de afgronden
afgronden
moest terugtrekken
oprijzen om het
het al
al teteoverdekken.
overdekken.
zou oprijzen
Men
voelde zich
zich hier
hier tetehoog
hoogboven
boven 't leven,
men over,
over~
Men voelde
leven, men
heerschte
te
veel
het
gewone.
De
stad
met
haar
drukte
die
heerschte te veel het gewone. De stad met haar drukte die
ginder
beneden te
te raden
radenlag,
lag,had
had
al hare
aantrekkelijkheid
ginder beneden
al hare
aantrekkelijkheid
verloren en
hier uit
uit gezien,
gezien, geen
geen indruk
indruk maken.
maken. En
En
verloren
en kon
kon van hier
verder, waar
waar dat
dat groepje
groepje menschen
menschen rond
rond die driedubbele
driedubbele
ginder verder,
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kerk —
- verpletterd
verpletterd als
als een
een nietig
nietigding
ding—- hunne
hunnegodsvrucht
godsvrucht
kerk
men~
oefenden,
dat scheen
scheen allemaal
allemaal niet
nieternstig
ernstigmeer:
meer:heel
heelhet
hetmeno
oefenden, dat
schelijke
te loor
loorinindie
dieontzagwekkende
ontzagwekkendeomgeving
omgeving
schelijke bedrijf
bedrijf ging te
en miek
miek alles
alles klein
klein en
enbelachelijk.
belachelijk. Daar
Daarbeneden
benedenbleef
bleefslechts
slechts
een
ding grootsch
grootsch en
en zijn
zijn statigheid
statigheid houden.
houden. De
De schoone
schoone
een ding
eenmachtig
machtiggebaar
gebaardedeberg,.
berg~
stroom,
eenomhaal,
omhaal,alsalseen
stroom, die inineen
hoogten omschreef
omschreef en
zonder zich
zich om
omlets
ïets tetestoren,
storen, door
door
hoogten
en zonder
voor~
het stadje
stadje en
envoorbij
voorbij de
deGrotte
Grottevoer,
voer,plechtstatig
plechtstatigzijn
zijnvooro
het
geschreven wegen vorderde
vorderde naar
naar ongekende
ongekendeverten,
verten,vast
vastmaar
maar
geschreven
overhaasting als een noodwendig
noodwendig onderdeel
onderdeel en
en bijhoorte,
bijhoorte,
zonder overhaasfing
maar
als stroom
stroom en
en onafhankelijk,
onafhankelijk, even
even groot
groot
maar zelfstandig
zelfstandig ook
ook als
als alal het
hetovermachtige
overmachtige dat
dathij
hij op
opzijn
zijnwegen
wegen
en
machtig als
en machtig
tegenkwam.

ry,1

VERZEN.
HERMAN MIDDENDORP.
MIDDENDORP.

FOREVER.
Elk
uur, dat
dat van
van de
de kimmen
kimmen klom,
klom,
Elk uur,
elk
uur, dat
dat in
in den
den nacht
nacht verglom,
verglom,
elk uur,
heb ik
ik van
van verre
verre heerlijkheid
heerlijkheid
één lichtsprank
lichtsprank in uw
uw woord
woord gebeid.
gebeid.
Maar
uw gelaat
gelaat
Maar altijd
altijd lag
lag op uw
haat;
de glimlach
glimlach van
van uw
uwkalmen
kalmenhaat
;
en
lachend bij
kouden spot
spot
en lachend
bij uw kouden
wist
voor alle
alle tijd
tijd mijn
mijn lot.
lot.
wist ik voor
T
oen stierven
stierven eenzaam
eenzaam in
in mijn
mijn hart
hart
Toen
mijn
traan en
lied en
en smart;
smart;
mijn droom
droom en
en traan
en lied
en
zelfs de
de erinnring
erinnring van
van uw
uw schoon
schoon
en zelfs
tijden woon.
woon.
vergrijsde in
vergrijsde
in al
al der tijden
nu nog
nogkomen
komen zoudt
zoudt
Doch
zoo gij
gij nu
Doch zoo
-— mijn
ziel werd
werd arm
arm en
en oud
oud;
mijn leege
leege ziel
;—
ik vroeg
vroeg ribg,
nog, voor ik
ik sterven
sterven ging,
ging,
uw'r
zachte handen
handen zegening.
zegening.
uw'r zachte

o
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VREDE.

Vrede,
als goucl,glans
goud~glans uit
uit uw
uwklare,
klare,
Vrede, die als
lachende
licht, voor
voor alle
alle tijd
tijd
lachende oogen
oogen licht,
in verholen
verholen zielekaamren
zielekaamren te
te bewaren
bewaren
schat
zonnige bezonkenheid
bezonkenheid;
schat van zonnige
;—
-— vrede,
vrede, met
val der
der doode
do ode jaren
jaren
met den val
door een
een stilTedragen
stil~gedragen smart
smart gewijd,
gewijd,
die
u 't eindlijk
eindlijk milde
in zwaren
zwaren
die u
milde lot in
schrijn
van tijdlooze
tijdlooze eeuwigheid.
eeuwigheid. .
schrijn besloot
besloot van
Dat uw
uw ziel
ziel mij
mij zeegnend
zeegnend meê
meê kon
kon deelen
deelen
dat
stil~blijde en
schoone zielsgemis
ziels~gemis
dat stilklijde
en schoone
van wat mij
mij,, —
- valsch
valsch goud
goud en
enbeursche
beurschevruchten,
vruchten, —
van
al~door
aWoor

en droef
droef behoeven
behoeven is.
is.
dor en
Po
over kleed van
van schamele
schamele genuchten,
genuchten,
Poover
die
voor uu mijn
mijn zwakheid
zwakheid niet
niet verhelen.
verhelen.
die voor

■."''4
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HEB IK
HEB
IK NIET
NIET AL
AL MIJN
MIJNVREUGDE
VREUGDE WEG-GEDRAGEN?.
WEG,GEDRAGEN?..

ik niet
niet alalmijn
mijnvreugde
vreugdewegTedragen
weg$gedragen,,
Heb ik
mijnwenschen
wenschenstaêg
staêggebracht
gebracht
heb ik
ik niet
niet alalmijn
heb
-— met
vertrouwen op
Uw hoog
hoogbehagen
behagen—
met stil vertrouwen
op Uw
schrijnen van
van berusting,
berusting, zwart
zwart van
vannacht
nacht?
in schrijnen
?
En wilt Gij
Gij al
al mijn
mijn lijden
lijden nog
nogvervagen
vervagen
En
purper$vlammen van
van Uw
Uwsmarten,macht
smarten$macht?
in purpemlammen
?
zal
dan nog scheller
scheller leedaon
leed$zon voor
voor mij
mij dagen
dagen?
zal dan
?
Hebt Gij
Gij nog
nogfeller
fellerwee
weemij
mijtoegedacht
toegedacht?
? . . ...
..
. . .. .. Vergeef,
0 God,
God, Uw
Uwkind,
kind,dat
datniet
nietbevroedt
bevroedt
Vergeef, o
waarom
rozen welken
welken,, —
- milde
milde gloor
gloor
waarom de
de rozen
Liefstes lachende
lachende oogen gaat
gaat te
te loor,
loor,
uit Liefstes
daar eens
Dooddedebroze
brozegiansen
glansenbreekt
breekt;
daar
eens de Dood
;—
waartoe
verslagen hart
hart het bloed
bloed
waartoe uit
uit dit verslagen
al-door in donker,trage
donker$trage droppen
droppen leekt.
leekt. ...
alodoor
.. .

o
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ANNEER men in Londen, van Victoria station afkomend,
afkomend,
NVANNEER
de stad
stad ingaat
ingaatenenHydepark
H ydeparkrechts
rechtslaat
laatliggen,
liggen,dan
dan komt
komt
men al
al spoedig
spoedig links
linksafslaande
afslaande aan
aan de
debreede
breedestraat,
straat,die
dienaar
naar
men
Kensington voert;
of men
menkrijgt
krijgt aan
aan de
de
Kensington
voert ; 't'tduurt
duurtniet
niet lang
lang of
rechterhand
naast elkander
elkander gelegen
gelegenreusachtige
reusachtigepaleizen
paleizen
rechterhand twee naast
tempels in
in 't gezicht
gezicht:: het Victoria
Victoria en
enAlberto
Albert~ en
en het Natural
N atural
of tempels
History museum.
museum. Tempels
Tempels?? Ja,
zijn zij
zij in
inden
denvolsten
volstenzin
zin
History
Ja, dat zijn
woord'!>;; tempeis
tempels der
der kunst en
en der
der wetenschap.
wetenschap. Men
Men kan
kan
des woords
des
gerust
zij, ieder
ieder op'
op' hun
gebied, éénig
éénig zijn.
zijn. Alles
Alles
gerust zeggen
zeggen dat
dat zij,
hun gebied,
wat de
de mensch
mensch het
het schoonst
schoonstop
opkunstgebied
kunstgebiedwrocht,
wrocht,alles
alleswat
wat
wat
zijn onderzoekende
onderzoekende nimmer
nimmer rustende
rustende geest
geest in
in het
hetrijk
rijk van
van
zijn
dierkunde en
en biologie
biologieen
enpalaeontologie
palaeontologienaspeurde
naspeurde en
en ontdekte,
ontdekte,
dierkunde
hier in
in de
deschitterendste
schitterendste exemplaren
exemplaren vertegenwoordigd,
vertegenwoordigd, en
en
is hier
wat niet
niet minder
minder verdienstelijk
verdienstelijk is,
is, op
opdedemeest
meestleerzame
leerzame en
en
wat
duidelijke
wijze tentoongesteld.
tentoongesteld.
duidelijke wijze
Wanneer wij
wij het
hetlaatstbedoeld
laatstbedoeldmuseum,
museum,dat
datvan
vannatuurlijke
natuurlijke
Historie, binnentreden,
binnentreden, dan
ons oog
oogonmiddelijk
onmiddelijkop
op twee
twee
Historie,
dan valt
valt ons
meer
opeen
eenvero
ver~
meer dan
dan levensgroote
levensgroote beelden.
beelden. Recht
Recht vóór
v6ór ons, op
hevenheid,
verrijst
de
eerwaardige
gestalte
van
den
grooten
hevenheicl, verrijst
eerwaardige gestalte van den grooten
hervormer,
Charles Darwin
Darwin;;
hervormer, den schepper der
der moderne biologie,
biologie, Charles
aan
rechterhand treft
treft ons
ons de
deafbeelding
afbeeldingvan
vanzijn
zijngrooten
grooten
aan onze rechterhand
medestrijder en
medestrijder
enkampioen
kampioenvoor
voorde
de evolutieleer,
evolutieleer, Thomas Huxley.
Huxley.
Met laatstbedoelden
laatstbedoelden zullen
zullenwij
wijons
onseen
eenoogenblik
oogenblikhebben
hebbenbezig
bezig
te houden.
houden.
Mt>n
schreef 1886;
1886; de
destrifcl
strijdover
overhethet
ontwikkelings~
Men schreef
ontwikkelingso
beginsel in
tegenstelling met
met het
het vroegere
vroegere geloof
geloof aan
aan de
de
beginsel
in tegenstelling
had
onveranderlijkheid
Réville had
onveranderlijkheidder
der soort
soort woedde
woedcle nog
nog hevig. Réville
zijn
«Prolégomènes de
de L'Histoire
L'Histoire des
desReligions»
Religions»doen
doenvero
ver~
zijn «Prolégomènes
schijnen,
waarin hij
hij in
in't'tlicht
lichtstelde
steldedat
dathet
hetscheppingsverhaal
scheppingsverhaal
schijnen, waarin
in Genesis geenszins
geenszins in
in overeenstemming
overeenstemming was
was met
met de
de jongste
jongste
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ontdekkingen op
op anthropologisch,
ontdekkingen
anthropologisch, zoiilogisch
zoölogisch en
en palaeontolo,
palaeontolo.
gisch
gebied. Dit
Dit haalde
haalde hem
hem een
eenscherpe
scherpe berisping
berisping van
van«the
«the
gisch gebied.
(<19th
th
grand
man», W.
Gladstone op den
den hals,
hals, die
die in
in de
de «19
grand old
old man»,
W. E. Gladstone
Century»
ontboezeming ten
gaf: «But
«But the
the
Century» de
de volgende
volgende ontboezeming
ten beste
beste gaf:
«question
not here
here ofofaalofty
loftypoem,
poem,orora askilfully
skilfullyconstructed
constructed
((question is not
«narrative:
wh ether natural
natural science,
scÎence,in
inthe
thepatient
patientexercise
exercise
«narrative :itit is whether
«of its
its high
highcalling
callingtotoexamine
examinefacts,
facts, finds
findsthat
th atthe
theworks
works
«of
cry out
outagainst
againstwhat
what we
we have
have fondly
fondly believed
believed to
to
(<of God
God cry
or whether,
whether, in
in this
this
«be
his word
word and
and tell
tellanother
another tale
tale;; or
«be his
«nineteenth
Christian progress,
progress, ititsubstantially
substantially
«nineteenth century
century of Christian
«echoes
back the
the majestic
majestic sound
sound which,
which, before
before ititexisted
existed asas
«echoes back
«a
pursuit, went
went forth
forth into
into all
all lands.
lands.
«a pursuit,
thenarrative,
narrative,
«First,
largely the
the latter
latter portion
portion ofofatatthe
((First, looking
looking largely
«which
describes . •the
living organisms,
organisms, and
and
((which describes
the creation
creation of living
ofwhich
which the
theSeptuagint
Septuagint seems
seems to
to
«waiving
some of
«waiving details,
details, on some
«vary
from
the
Hebrew,
there
is
a
grand
fourfold
division,
(wary from the Hebrew, there is a grand fourfold division,
«set
forth in an
anorderly
orderly succession
succession of times
times as
as follows
follows:: on
on
((set forth
«the
«the fifth
fifth day.
day.
11°° the waterpopulation
waterpopulation;;
2° the air,population
air.population;;
«and on
on the
«and
the sixth
sixth day;
day;
land.population of
ofaminals
aminals;;
3° the land,population
land.population consummated
consummated in man.
man.
4° the land,population
«N ow this
this same
same fourfold
fourfold order
order isisunderstood
understood tetehave
havebeen
been
«Now
«so affirmed
affirmed in our
our time
time by
bynatural
natural science,
science, that
that itit may
may be
be
((so
«taken as
as aa demonstrated
demonstrated conclusion
conclusion and
and established
established fact.»
fact.>,
«taken
ziet het,
het, Gladstone
Gladstone houdt
houdtvast
vastaan
aan't'tgeen
geenhij
hijverkoos
verkoos
Men ziet
ofscripture,»
scripture,» en
enwanneer
wanneer
noemen:: ((the
«the impregnable
impregnable rock
rock of
te noemen
nu, na
nadertig
dertigjaar,
jaar,dergelijke
dergelijkeopvatting
opvattingslechts
slechtseen
eenglimlach
glimlach
nu,
Huxley, in
in de
de
kan ontlokken,
ontlokken, was
geen wonder
wonder dat
dat toen Huxley,
kan
was het geen
glorie van
vanzijn
zijnbaanbrekende
baanbrekendeontdekkingen
ontdekkingen op
op het
het gebied
gebied
volle glorie
der vergelijkende
vergelijkende ontleedkunde,
den grand
grand old
old
der
ontleedkunde, vuur
vuur vatte
vatte en den
man
te
lijf
ging,
die
zich
onvoorzichtig
op
een
gebied
had
man te lijf ging, die zich onvoorzichtig op een gebied had
gewaagd waarin
waarin hij
thuis was.
was.
gewaagd
hij niet thuis
Ter staving
staving van
van zijn
zijnbeweringen
beweringenhaalt
haaltGladstone
Gladstone Cuvier
Cuvier
Ter
aan; ; maar
daarbij over
over 't't hoofd
hoofd dat
dat sedert
sedert diens
diens dood
dood
aan
maar zag
zag daarbij
geheele werelden
werelden van
vanoud
oudorganisch
organischleven
levenzijn
zijnontdekt,
ontdekt,
(1832) geheele
dat juist
juist degenen
degenen die
diemet
metden
denmeesten
meestenernst
ernstdedeonderzoe,
onderzoe.
en dat
kingen van
van den
den grondlegger
grondlegger der
derpalaeontologie
palaeontologiehebben
hebbenvoort,
voort.
kingen
gezet,
gezet, het waren
waren die
die er
erhet
hetmeest
meesttoe
toehebben
hebbenbijgedragen
bijgedragenhet
het
aan de
de oude
oudeoverlevering
overlevering wankel
wankel tetemaken.
maken.
geloof aan
I.
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Huxley
nu begint
begintininzijn
zijn
«Genesisversus
versusNature»
Nature»eerst
eerst
Huxley nu
«Genesis
heeftteteverstaan
verstaan
duidelijk
maken wat
wat men
men ininGenesis
GenesisI, I,2121heeft
duidelijk te maken
land;
steltdaarna
daarna
onder
bovolking van
vanlucht,
lucht,water
waterenenland
onder de bovolking
; enenstelt
licht dat
datdedemoderne
modernenatuurwetenschap
natuurwetenschap zich
zich in
ingeenen
geenen
in 't'tlicht
deele
kan vereenigen
vereenigen met
met de
devolgorde
volgordeals
alsdoor
doorGladstone
Gladstone
deele kan
degeologische
geologischegetuigenis
getuigenis isisvolledig
vollediggenoeg
genoeg
opgesomd.
opgesomd. Of de
om
ons in
in staat
staat te
te stellen
stellen met
met juistheid
juistheid de
devolgorde
volgordetetedeter,
deter~
om ons
mineren waarin
waarin organische
organische wezens
wezens op
opaarde
aardezijn
zijnverschenen,
verschenen,
mineren
Of zij
zij is dit
dit niet.
niet. In
In 't eerste
hetslechts
slechtseen
eenvraag
vraagvan
van
bf
eerste geval isishet
waarnemen;; in
in 't tweede geval ontkent
ontkent of
ofbevestigt
bevestigt
nauwkeurig waarnemen
de wetenschap
wetenschap niet,
niet, maar
maar zwijgt.
zwijgt.
seriën van
van fossiele
fossiele overblijfsels
overblijfsels van
van dieren,
dieren, die
die in
inlang
lang
De seriën
vervlogen tijdperken
tijdperken op aarde
aarde voorkwamen
voorkwamenen
enalléén
alléénvoldoend
voldoend
bewijs
vroeger bestaan
bestaan opleveren,
opleveren, kunnen
kunnen als volgt
volgt
bewijs voor
voor hun vroeger
worden gerangschikt,
gerangschikt, de
de oudsten
oudstenonderaan
onderaan;;
FORMATIËN::
FORMATIËN

EERST
VAN::
EERST BEKENDE
BEKENDE VERSCHIJNING
VERSCHIJNING VAN

Quaternair.
Gewervelde luchtbevolking
luchtbevolking (Vleermuizen)
(Vleermuizen)
Quatemair.
Gewervelde luchtbevolking
luchtbevolking (Vogels
(Vogels en
Gewervelde
en
Plioceen.
Pterodactylen)
Pterodactylen)
Mioceen.
Eoceen.
Krijt.
Jura.
Trias
Boven~palaeozoisch
Boven,palaeozoisch
Gewervelde landbevolking
landbevolking
Midden~palaeozoisch .
Midden,palaeozoisch
(Amphibiën, Reptielen)
Lager~palaeozoisch
Lager,palaeozoisch
Silurisch.
waterbevolking (Visschen).
(Visschen).
Silurisch . . . . Gewervelde waterbevolking
Ongewervelde
lucht~
en
landbevolking
Ongewervelde lucht, en landbevolking
(vliegende insecten
insecten en
en schorpioenen).
schorpioenen).
Cambrisch..
Ongewerveldewaterbevolking.
waterbevolking.
Cambrisch . . . Ongewervelde
vloeit dus
dusvoort
voortdat
dat
wetenschapleert
leertten
tenopzichte
opzichte
Hieruit vloeit
dedewetenschap
water~,
der
consecutieve verschijning
verschijning van
organische wezens
wezens:: water,,
der consecutieve
van organische
land~ en
enluchtbevolking
luchtbevolking ; en
enallerminst
allerminst Gladstone
Gladstone in
in 't'tgelijk
gelijk
land,
stelt,
waar deze, zich
zich beroepend
beroepend op
opGenesis,
Genesis,meent
meenttetemoeten
moeten
stelt, waar
aanvoeren:
en landbevolking.
landbevolking.
aanvoeren : water~,
water., lucht~
lucht, en
dat de
deuitdrukking
uitdrukking van
vanGenesis
Genesis
Veronderstellen
Veronderstellenwe
we nu
nu dat
besoin de
de la
la cause,
cause, ook
ook kan
kan
«gevleugeld
«gevleugeld gevogelte»,
gevogelte», pour
pour Ie
le besoin
ver~
worden uitgestrekt
uitgestrekt tot vliegende
vliegende insecten,
insecten, dan
dan moet
moet de
de ver,
worden
schijning der luchtbevolking
millioenenvan
vanjaren
jaren worden
worden achter,
achter~
luchtbevolking millioenen
uitgeschoven,
kunnen vastgesteld
vastgesteld worden
worden dat
dat zij,
zij, vlie,
vlie.
uitgeschoven, daar
daar is
is kunnen
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rotsformatie voorkomen,
voorkomen, en
en er
er
gende insecten, reeds in Silurische rotsformatie
eenige hoop
hoopzijn
zijn voor
voor de
de «fourfold
«fourfoldorder
orderof
ofcreation»
creation»ware
ware
zou nog eenige
niet dat
dat overblijfselen
overblijfselen van
van scorpioenen,
scorpioenen, dus
duswel
wel kruipend
kruipend
het niet
gedierte par
par excellence,
excellence, almede
almede in
in die
dieSilurische
Silurischerotsen
rotsenzijn
zijnte
te
gedierte
vinden;
volgorde der
derwaargenomen
waargenomen overblijfselen
overblijfselen
vinden ; zoodat
zoodat de volgorde
2. Land,
Land~ en
en luchtbevolking
luchtbevolking
1.
Waterbevolking
1. Waterbevolking
toch
niet ininovereenstemming
overeenstemming isistetebrengen
brengenmet
metGladstone's
Gladstone's
toch niet
3.
Landbevolking
3. Landbevolking
2.
Luchtbevolking
2. Luchtbevolking
1.
Waterbevolking
1. Waterbevolking
afgezien
van het
hetfeit
feitdat
daterertoch
tochwerkelijk
werkelijk veel
veel goede
goede
afgezien nog
nog van
wil toe
toe vereischt
vereischt wordt
wordtom
omdedeuitdrukking
uitdrukking«gevleugeld
«gevleugeld ge,
ge~
wil
vogelte»
uit tetestrekken
strekken tot
totinsecten.
insecten.
vogelte» ook uit
Gladstone'
commentaar:: «Pursuing
«Pursuingthat
thatregular
regularprogression
progression
Gladstone'ss commentaar
«from the lower
lower totothe
thehigher,
higher,from
fromthe
thesimple
simpletotothe
thecomplex,
complex,
«from
«the
text now
nOw gives
givesususthe
thework
workofofthe
thesixth
sixth«day»
«day»which
which
«the text
«supplies the
land population,
population, air
air and
and water
water having
having been
been
«supplies
the land
«already
ook verre
verre van
van gelukkig.
gelukkig. Want
Want het
het isis
«already supplied»
supplied» is
is ook
onwaar
dat de
deluchtbevolking
luchtbevolking ininhaar
haargeheel
geheelgenomen
genomenlager
lager
onwaar dat
georganiseerd
de landbevolking.
landbevolking. Integendeel,
Integendeel, ieder
ieder die
die
georganiseerd isis dan de
de
morphologie
der
dieren
heeft
bestudeerd,
weet
dat
de
de morphologie der dieren heeft bestudeerd, weet dat de
organisatie
een vleermuis,
vleermuis, vogel
vogelofof
pterodactyldie
dievan
vaneen
een
organisatie van een
pterodactyl
zij alléén
alléén
viervoetig aardbewonend
aardbewonend dier
dier veronderstelt,
dat zij
viervoetig
veronderstelt, en
en dat
een uiterste
uiterste wijziging
wijzigingvan
vaneen
eenzoodanig
zoodanigdier,
dier,
begrijpelijk
begrijpelijk is
is als een
't
dan zoogdier
zoogdier ofofreptiel.
reptiel.Geheel
Geheelop
opdezelfde
dezelfdewijze
wijzezijn
zijn
't zij
zij dan
gevleugelde
tot de
delucht,
lucht~
gevleugeldeinsecten,
insecten, aangenomen
aangenomendan
dan dat
dat ze tot
konden worden
wordengerekend,
gerekend,niet
nietanders
andersdenkbaar
denkbaardan
dan
bevolking konden
als
modificatie van
van een
een kruipend
kruipend prototype,
prototype, dat
dat dan
dan alweer
alweer
als modificatie
tot
delandbevolking
landbevolking zou
zou moeten
moeten behooren.
behooren. Theorie
Theorie zoowel
zoowel
tot de
als waarneming
waarneming verzetten
tegen de
deopeenvolging
opeenvolgingvan
van
als
verzetten zich
zich dus tegen
dierlijk
Genesis te
te ont,
ont~
dierlijkleven,
leven, zooals
zooals Gladstone
Gladstone die
die meent
meent in
in Genesis
dekken.
Integendeel zouden
zoudenvele
velewaardige
waardigevertegenwoordigers
vertegenwoordigers
dekken. Integendeel
der
natuurwetenschappen bereid
bereid zijn
zijn te verklaren,
verklaren, alléén
alléén op
op
der natuurwetenschappen
theoretische
gronden, dat
dathet
hetverschijnen
verschijnen der
derluchtbevolking
luchtbevolking
theoretische gronden,
vóór de
de landbevolking
landbevolking absoluut
absoluut ongeloofelijk
ongeloofelijk is,
is, —
- en
endat,
dat,
vóór
indien
zoodanige bewering
bewering in
in Genesis
Genesisvoorkomt,
voorkomt, dit
ditalleen
alleen de
de
indien zoodanige
wetenschappelijke
onbetrouwbaarheid
van
een
dergelijke
bron
wetenschappelijke onbetrouwbaarheid van een dergelijke bron
waterbe~
bewijst. Zelfs kan
kan niet
niet worden
worden volgehouden
volgehouden dat
dat de
de waterbe,
bewijst.
volking
haar geheel
geheel vóér
vóórde
delandbevolking
land bevolking zou
zou zijn
zijn ont.
ont~
volking in haar
staan;
bewijze mogen
mogen strekken
strekken de
decetacea,
cetacea,bruinvisschen,
bruinvisschen,
staan ; ten
ten bewijze
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dugongs
en andere
andere echte
echte zoogdieren
zoogdierendie,
die,oorspronkelijk
oorspronkelijkland,
land~
dugongs en
bewoners of
bewoners
ofalthans
althans daarvan
daarvan afstammende,
afstammende, zich
zich wederom
wederom tot
tot
water hebben
hebben gekeerd
gekeerdenendaarin
daarinnu
nuhun
hunnatuurlijk
natuurlijkelement
element
het water
vinden.
weet, werd
werdvroeger
vroegerals
alseen
eender
dergroote
grootebezwaren
bezwaren
Zooals ieder weet,
tegen de
de evolutie,hypothese
evolutie~hypothese altijd
altijd weer
weer op
opden
denvoorgrond
voorgrond
tegen
gesteld
hetgemis
gemisaan
aanovergangsvormen
overgangsvormen waardoor
waardoor de
deafstam,
afstam~
gesteld het
ming kon
konworden
wordenbewezen,
bewezen,althans
althansaanschouwelijk
aanschouwelijkgemaakt.
gemaakt.
ming
Het zou
zoumij
mijtetever
ver.
voerenhier
hieruiteen
uiteentetezetten
zettenwaarom
waaromdat
dat
.voeren
gemis volstrekt
volstrekt niet als
als argument
argument tegen
tegen de
deontwikkelingsidee
ontwikkelingsidee
gemis
kan gelden, en ik kan alleen constateeren
constateeren dat dit gemis hoe
hoe langer
langer
lichter te torschen
torschen valt
valt doordien
doordien steeds
steeds nieuwe
nieuwe vondsten
vondsten
hoe lichter
en
feiten aan
aan het
licht komen.
komen. Om
Omslechts
slechts één
éénvoorbeeld
voorbeeld tete
en feiten
het licht
noemen herinner
herinner ik
dev6ór
vóórettelijke
ettelijkejaren,
jaren,ininCentraal
Centraal
noemen
ik uu de
Afrika gevonden
gevonden nieuwe
nieuwe diersoort
diersoort de
deOkapi,
Okapi,een
eenduidelijke
duidelijke
Afrika
tusschenvorm
giraffe en
en antilope.
antilope.
tusschenvorm van
van giraffe
Maar
het stond
stond geschreven
geschreven dat
dat de
denatuur
natuur ons
onsalthans
althans
Maar het
één
harer geheimen
geheimen zou
zouopenbaren
openbaren uit
uit·een
eenmillioenen
millioenenjaren
jaren
één harer
vervlogen
tijdperk. Daartoe
moet ik
ik den
denlezer
lezerverzoeken
verzoekenzich
zich
vervlogen tijdperk.
Daartoe moet
met mij
met
mij teteverplaatsen
verplaatsen naar
naar het
het Mtiseum
Museum far
für Naturkunde
N aturkunde in
in
de Invalidenstrasse
Invalidenstrasse te
is in
inde
deverste
versteverte
verteniet
niettete
te Berlijn.
Berlijn. Dit is
vergelijken met het
hetLondensche
Londensche South
SouthKensington
Kensington Museum,
Museum,
vergelijken
ook
niet met
met dederijke
rijkefossiliën,verzamelingen
fossiliën~verzamelingen in
in Parijs
Parijs en
en
ook niet
Brussel, want
want de
de paleeontologische
paleeontologische afdeeling
afdeeling van
vandedeBerlijner
Berlijner
Brussel,
verzameling
reusachtige «Zugstücke»,
b. v.
v.
verzameling bezit
bezit geen
geen reusachtige
«Zugstiicke», (zooals b.
het twintigtal
twintigtal iguanodonskeletten,
iguanodonskeletten, prachtig
prachtig geconserveerd,
geconserveerd, in
in
Brussel), men
men vindt
vindt er
er niets
niets dan
daneenige
eenigegeraamten
geraamtenvan
vannijlpaarden
nijlpaarden
(uitgestorven
van Madagascar)
Madagascar) voorts
voorts van
van moa's,
moa's, (de
(de
(uitgestorven soort
soort van
Nieuw~Zeeland, insgelijks
insgelijks uitgeroeid),
uitgeroeid), en
en nog
nog
reuzenvogel uit
reuzenvogel
uit Nieuw,Zeeland,
een
en ander
ander te hooi
hooi en
entetegras.
gras.Maar
Maarhet
hetbezit
bezitéén
éénschat,
schat, die
die
een en
tegen
heel
wat
mastodonten,
dinosauren
en
andere
monsters
tegen heel wat mastodonten, dinosauren en andere monsters
opweegt;
bezit . . . den
den eersten
eersten vogel.
vogel.
opweegt ; het
het bezit
In
een hoek
hoekbijbijhethet
venster
staateen
eenonaanzienlijke
onaanzienlijke tafel
tafel
In een
venster
staat
met glasbedekking,
glasbedekking, daaronder
daaronder twee
tweegeelaChtige
geelaèhtige steenen
steenen platen
platen
reclame~achtig opschrift:
opschrift: en
en toch
toch betaamt
betaamt het
het
zonder eenig
eenig reclame,achtig
zonder
hoofd teteontblooten,
ontblooten,want
wantmen
menbevindt
bevindtzich
zichvoor
vooreen
een
hier het hoofd
hier
Voor
reliquie, voor den
den natuurvorscher
natuurvorschervan
vanonschatbare
onschatbarewaarde.
waarde. Voor
den oningewijde
oningewijde isis op
opdeze
dezesteentafel
steentafelaanvankelijk
aanvankelijkin
in't'tgeheel
geheel
vol~
niets te zien;
zien;'. kijkt
ontrolt zich
zich het
het vol,
niets
kijkt hij
hij scherper
scherpertoe,
toe, dan
dan ontroit
gende
beeld voor
voorhem
hem:: Op
Opeen
eenkleverigen
kleverigenbodem
bodemvan
vanslijk
slijkof
of
gende beeld
leem is
een kraai
kraai of
of andere
andere soortgelijke
soortgelijke vogel
vogel geplukt
geplukt gewor,
gewor~
leem
is een

HET GEVEDERDE
GEVEDERDE GESLACHT.
GESLACHT.

133

den;; enkele
hebben zich
zich in
in het
hetmoeras
moerasafgedrukt
afgedrukt en
en
den
enkele vederen
vederen hebben
het kadaver
kadaver schijnt
schijnt op de
de plaats
plaats tetezijn
zijnblijven
blijvenliggen
liggenenendaar
daar
ontbinding overgegaan,
overgegaan, want
want enkele
enkele stukjes
stukjesbeen
beenziet
zietmen
men
tot ontbinding
nog in
in dedeversteende
versteendebrij
brij steken.
steken. En
En nu,
nu, deze
deze steen
steen isis voor
voor
nog
ons
een hoeksteen.
hoeksteen. Op
Ophem
hemvertoonen
vertoonen zich
zichde
deeerste
eerstesporen
sporen
ons een
van het
het orgaan
orgaan dat
dat wij, twintigste,eeuwers,
twintigste~eeuwers,met
metalle
alle macht
macht pogen
pogen
ons
eigen te
te maken
maken:: het
het orgaan
orgaan dat
dat de
de lucht
lucht verovert;
verovert; deze
deze
ons eigen
enkele veder.afdrukken,
veder~afdrukken, deze
weinige beenderen
beenderen zijn
zijn de
descha,
scha~
enkele
deze weinige
duwachtige
omtrekken van
van den
denoudsten
oudstenvogel
vogeldien
dienwij
wijkennen,
kennen,
duwachtige omtrekken
den
oervogel Archaeopteryx
Archaeopteryx;; op
op deze
deze vederen
vederen en
enbeenderen
beenderen
den oervogel
het gewervelde
gewervelde dier,
dier, dat
dat zich
zichvan
vanvisch
vischtot
totsauriër
sauriërhad
had
begon het
ontwikkeld,
nieuw leven
leven —
- het
hetleven
levenininhet
hetheerlijke
heerlijke
ontwikkeld, een
een nieuw
blauwe luchtruim,
luchtruim, in den
den aether,
aether, het
het leven
levenvan
vanden
denarend,
arend, de
de
blauwe
zwaluw, de
de albatros.
albatros. Ook
Ookwij
wijmenschen
menschenzijn
zijnnaar
naaronzen
onzenbouw
bouw
zwaluw,
werveldieren,
vogelvlucht zal,
zal, hoe
hoehij
hijook
ookworde
wordever,
ver~
werveldieren, en
en onze vogelvlucht
volmaakt,
grenzen en
en wetten
wetten van
van onzen
onzen
volrnaakt,toch
toch steeds
steeds de
de grenzen
lichaamsbouw niet
niet kunnen
kunnenoverschrijden,
overschrijden. maar
maar wij
wij hebben nog
lichaamsbouw
iets
voor boven
boven de
deoude
oudehagedis
hagedisdie
dieging
gingvliegen
vliegen;
wijhebben
hebben
iets voor
; wij
orgaan van
van 't'twerktuig,uitvinden
werktuig~uitvinden —
- de
de hersens.
hersens.
het orgaan
Dat ons
ons nu
nunog
nog
deze
hoeksteen,deze
dezepijler
pijlerder
dergansche
gansche
Dat
deze
hoeksteen,
vlucht~ontwikkeling
van
het
werveldier
voor
oogen
staat,
dat
vlucht,ontwikkeling van het werveldier voor oogen staat, dat
aan een
eensamenloop
samenloopvan
vangelukkige
gelukkigeornstandigheden
omstandigheden
danken
danken wij aan
waarvoor wij
dankbaar genoeg kunnen
kunnen zijn.
zijn.
waarvoor
wij niet dankbaar
Vatten wij
wij die
die kortelijk
kortelijk in
in 't oog.
Vatten
zijn in
in de
degroote
grooteperiode
periodevan
vanonze
onzeaarde
aardedie
diemen
menmet
met
We zijn
den
naam van
van Jura,tijd
J ura~tijd pleegt
bestempelen; alzoo
alzoo in den
den
den naam
pleegt te
te bestempelen;
tijd dat
dat er
er nog
nog geen
geen Alpen
Alpenwaren,
waren, en
endedeMiddellandsche
Middellandschezee
zee
tijd
zich tot
tot midden
midden ininDuitschland
Duitschlanduitstrekte
uitstrekte;; het
het toenmalig
toenmalig
zich
«home» van
den Ichthyosaurus.
Ichthyosaurus. In
het ruime
ruime sop
sop regent
regent
«home»
van den
In het
onophoudelijk kalk
kalk omlaag,
omlaag, mikroskopisch
mikroskopisch kleine
kleinebehuizingen
behuizingen
van
oerdiertjes, zooals
nog thans
thans onze
onzezeeën
zeeënbevolken;
bevolken; de
de
van oerdiertjes,
zooals die nog
foraminiferen.
Langzaam maar
maar zeker
zeker wordt
wordt daardoor
daardoor de
de bodem
bodem
foraminiferen. Langzaam
bedekt en
en verhoogd.
verhoogd. Ook
Ooknog
nogandere
andereoorzaken,
oorzaken, thans
thans niet
niet
bedekt
met zekerheid
zekerheid vast
stellen, werken
werken er toe
toe mede
mede dat
dat de
dezee
zee
met
vast te
te stellen,
zich langzamerhand
langzamerhand naar
naar het
het Zuiden
Zuidenterugtrok,
terugtrok, totdat
totdateindelijk
eindelijk
ondiepten, door
door de
dekoraaldieren
koraaldieren uit
uitkalk
kalkopgebouwd,
opgebouwd,zich
zich
de ondiepten,
verheffen...
deJuratijd
Juratijd loopt
loopt ten
ten
boven den
den waterspiegel
waterspiegel verheffen
boven
. . . de
geheele zeebodem
zeebodem komt
komt bloot;
bloot; wolken
wolkenvan
vankalkstof
kalkstof
einde. De geheele
einde.
jaagt de
de wind
windvoor
voorzich
zichuit,
uit,en en
brengt
langzamerhand van
van
jaagt
brengt
langzamerhand
noordelijker streken
zaden en
en kiemen,
kiemen, die
diededewoestijn
woestijnmet
met
noordelijker
streken de
de zaden
een groen
groen kleed
kleedovertrekken,
overtrekken, en
endaarmee
daarmee gelijken
gelijken tred
tred houdend
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trokken
er ook
ook landdieren
landdieren heen.
heen. Nu
Nu kwam
kwam er
ereen
eenwijziging
WIJZIgmg
trokken er
in de
de atmospherische
atmospherische toestanden
toestanden:: wolken trokken
trokken zich
zich om
om de
de
geboren bergen
bergen saam,
saam, het
het begon
begonteteregenen.
regenen. Het
Hetwater
water
nieuw geboren
drong in de
de rotspleten,
rotspleten, de
de eene
eene beek
beek na
nade
deandere
anderebrak
brakzich
zich
drong
baan en stortte
stortte zich
zich omlaag
omlaag waar
waarhun
hunzoet
zoetwater
waterzich
zichmengde
mengde
baan
met de
de langzaam
langzaam uitdrogende
uitdrogende inhammen
inhammen en
en golven
golvender
derterug,
terug~
trekkende
Het zoetwater
zoetwater was
wasrijkelijk
rijkelijk met
met kalk
kalk uit
uit de
de
trekkende zee.
zee. Het
bergen bezwangerd,
bezwangerd, die
die aldus
alduswederom
wederom den
denschoot
schootbereikte
bereikte
bergen
waaruit zij
was aangevoerd.
aangevoerd. Die
kalk nu
nukreeg
kreeg een
een eigen,
eigen~
waaruit
zij was
Die kalk
aardige
vervullen;; zij
zij werkte
werkte als
als lijkwade;
lijkwade;als
alslijkwade
lijkwade
aardige rol
rol te vervullen
hetorganische
organische afgestorvene,
afgestorvene, voor
voor de
detallooze
talloozedieren
dieren
voor alal het
voor
en
planten die
die na
nakortstondig
kortstondig bestaan
bestaan op
op den
denondiepen
ondiep en
en planten
zeeboezem
zonken. Die
Diekalk
kalkwerkte
werkte als
alsgipsafgietsel,
gipsafgietsel, zoodat
zoodat
zeeboezem zonken.
zij
vorm van
van het
hetwezen
wezenaannam
aannam en
enook
ookbehield
behieldnadat
nadatde
de
zij den vorm
ontbinding
het organisme
organisme was
was ingetreden
ingetreden:: In
Inonze
onzedagen
dagen
ontbinding van het
zien wij
wij iets
iets dergelijks
dergelijks in
inPompeji,
Pompeji,waar
waarde
devormen
vormenvan
vanmen,
men~
zien
schen
dieren zoo prachtig
prachtig in de
de vulkanische
vulkanische asch
asch zijn
zijn be,
be~
schen en
en dieren
waard
waard gebleven.
De tijd
tijd ging
gingvoorbij
voorbij;; de
dekalkbeeken
kalkbeeken droogden
droogden uit,
uit, het
hetwater
water
danéén
éénreusachtige
reusachtige
verdampte en ten
ten slotte
slottebleef
bleefererniets
nietsover
overdan
verdampte
steenmassa
die het
hetdagboek
dagboekder
dervervlogen
vervlogeneeuwen
eeuwenvast
vastomsloot
omsloot;
steenmassa die
;
terwijl
nieuw geslacht,
geslacht, de mensch,
mensch, homo
homo sapiens
sapiens op het
het
terwij1 een
een nieuw
verscheen.
tooneel verscheen.
Nu was
was erereen
eenhomo
homosapiens,
sapiens,een
eenlepidum
lepidum caput,
caput,
Nu
Senevelder
uitvinding deed, die
die het
het dorp
dorp
Seneveldermet
metname,
name,die
die eene
eene uitvinding
der
Solnhofen
Oberfranken beroemd
beroemd maakte.
maakte. Aan
Aan 't eind
Solnhofen in Oberfranken
eind der
achttiende
eeuw verzon
verzon hij
hij een
een kunst,
kunst, zooals
zooals wij
wij zullen
zullen zien
zien
achttiende eeuw
aan
de natuur
natuurontleend
ontleend:
lithographieofofsteendrukkunst.
steendrukkunst.
aan de
: dedelithographie
En
het was
was juist
juist de
dekalksteen
kalksteenvan
vanSolnhofen,
Solnhofen,die
diedaartoe
daartoehet
het
En het
onmisbaar materiaal
liet zich
zich kleuren
kleuren
onmisbaar
materiaalleverde;
leverde ;die
die steen
steen toch liet
en bewerken,
bewerken, zonder
zonderafaftetesplinteren,
splinteren,haarscherp
haarscherp snijden,
snijden, zonder
zonder
barsten, in de
de drukpers
drukpers zwaar
zwaar belasten
belasten;; tot
tot op
oponze
onzedagen
dagen
te barsten,
heeft hij
hij zijn
zijnreputatie
reputatiebewaard
bewaardenenducht
duchtgeen
geenconcurrentie.
concurrentie.
heeft
Tegelijkertijd werden
den omtrek
omtrek de
de bosschen
bosschen geveld
geveld en
en
Tegelijkertijd
werden in
in den
stortte
men zich
zich met
met alle
alle macht
macht op
op dit
ditoude
oudeblok
blokJura,kalk,
Jura~kalk,
stortte men
om
het voor
voor allerhande
allerhande doeleinden
doeleinden uit
uit te
te houwen.
houwen.
om het
Door een
een merkwaardigen
merkwaardigen samenloop
samenloop der
der dingen
dingen liet
liet ook
ook
thans
wetenschap zich
zich gelden.
gelden.Smith
Smithhad
hadin
inEngeland
Engeland voor
voor
thans de wetenschap
't eerst
tabel opgesteld
opgesteldvan
vandedeverschillende
verschillendetijdsgewrichten
tijdsgewrichten
eerst een tabel
aard~geschiedenîs; ; en
Leopold von
vonBuch
Buchhad
hadden
denjuratijd
der aard,geschiedenis
der
en Leopold
Juratijd
de verschillende
verschillende steenbeddingen
steenbeddingen beschreven
beschreven en
en ingedeeld,
ingedeeld,
uit de
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terwijl de
de nieuw gevonden
terwijl
gevonden techniek
techniek er
er het
het hare
hare toe
toebijbracht
bijbracht
om afbeddingen
om
afbeeldingen van
van wat
watmen
menuitgroef
uitgroefalom
alomteteverbreiden.
verbreiden.
En ziet,
ziet, ook
ook<<uit
«uit der
der kinderen
kinderen mond
mond hoorde
hoordemen
mende
dewaarheid.»
waarheid.»
't Duurde
lang of
ofdedeeenvoudige
eenvoudigesteenhouwers
steenhouwerswerden
werdener
er
Duurde niet lang
attent
dat de
desteenplaten
steenplatendie
diezijzijvoor
voor«illustraties»
«illustraties»opgroe,
opgroe~
attent op, dat
ven
en loshakten,
loshakten, zelven
zelvenneillustreerd»
«geïllustreerd»tetevoorschijn
voorschijnkwamen,
kwamen,
ven en
kreeften,
allerhand gedierte
daarop duidelijk
duidelijk te
te
kreeften, visschen,
visschen, allerhand
gedierte was daarop
onderkennen. Het
Het was het
onderkennen.
het oude
oudedagboek
dagboekder
dernatuur,
natuur,dat
dat zich
zich
ontsloot!
En toen
toendedeechte
echte
natuuronderzoekers dergelijke
dergelijke
ontsloot I En
natuuronderzoekers
reliquieën in
in handen
twijfelden zij
zij geen
reliquieên
handen kregen,
kregen, twijfelden
geen oogenblik
oogenblik of
of
men
had hier
hier met
meteen
eenvondst
vondst
van
den
allereerstenrang
rang tete
men had
van
den
allereersten
doen. De
; ieder
De roem
roem van
vanSolnhofen
Solnhofenwies
wiesmet
metden
dendag
dag;
iederwilde
wilde
doen.
wat
van den
denrijken
rijkenbuit,
buit,dede
verschillendemusea
museabetwistten
betwistten
wat van
verschillende
zich deze
zich
deze merkwaardige
merkwaardige bladen
bladen uit
uit het
hetalbum
albumder
dernatuur
natuur;; en,
en,
zooals 't altijd
gaat, daar
daar de
de vraag
vraag het
hetaanbod
aanbodovertrof,
overtrof,
altijd gaat,
stegen
prijzen tot een
een hoogst
hoogsteerbiedwaardig
eerbiedwaardigcijfer.
cijfer.
stegen de prijzen
't Was in
in 1860.
1860. Men
Men had
had zich
zich nu,
nu, dank
dank ijverige
ijverige en
en onver,
onver~
droten
nasporingen, een
een vrijwel
vrijwel klaar
klaar beeld
beeldkunnen
kunnenvormen
vormen
droten nasporingen,
van het
Jura~tijdperk,enenererzich
zichrekenschap
rekenschap
van
het oneindig
oneindiglange
langeJura,tijdperk,
van kunnen
kunnen geven
gevendat
dathethet
toenheel
heel
andersuitzag
uitzagdan
danthans
thans;
erertoen
anders
;
zoo
zag men
men in,
in,dat
datvan
vanhet
hetgenus
genusmensch
mensch toen
toen nog
noggeen
geen
zoo zag
sprake
geweest; ; wel
men in
in overgrooten
overgrooten getale
getale de
de
sprake was
was geweest
wel vond men
afdrukken van
reptiliën en sauriErs,
sauriërs, zoodat
men, terecht,
terecht, dat
dat
afdrukken
van reptiliën
zoodat men,
tijdvak als den
deneigenlijken
eigenlijken bloeitijd
bloeitijdvan
vandit
ditgeslacht
geslachtleerde
leerde
tijdvak
beschouwen. Daar
zoogdier en
en vogel
vogelden
denmensch
mensch veel
veel
beschouwen.
Daar nu
nu zoogdier
staan dan
dan b.v.
b.v. een
eenschildpad
schildpadof
ofhagedis,
hagedis,zoo
zoonam
nammen
menaan
aan
nader staan
toenmaals de
de geheele
geheeledierenwereld
dierenwereldzich
zichnog
nogop
opeen
eenlageren
lageren
dat toenmaals
trap van
van ontwikkeling
ontwikkeling moest
moest hebben
hebben bevonden.
bevonden. Het
Het geloof
geloof
trap
aan Darwin's
Darwin' s evolutiewetten
tijd nog op
op zeer
zeer
aan
evolutiewettenstond
stond om
om dien
dien tijd
schroeven, de
demeeste
meestenatuurkundigen
natuurkundigen hielden
hielden nog
nog vast
vast
losse schroeven,
aan de meening,
meening, dat,
dat, bij
bij ontstaan
ontstaan zoowel
zoowel als
als teteniet
nietgaan
gaander
der
aan
verschillende diersoorten,
diersoorten, bovennatuurlijke,
bovennatuurlijke, buitenissige
buitenissige mach,
mach.
verschillende
ten in
in 't spel
spel waren.
waren. Hierover
Hierover echter
echter was
was men
men het
heteens
eens:
ten
:
zoowel als
alszoogdieren
zoogdierenhadden,
hadden, zoo
zoozijzijalalvoorkwamen,
voorkwamen,
vogels zoowel
niet dan
dan eene
eene zeer
zeer ondergeschikte
ondergeschikte rol
spelen gehad.
gehad. Men
Men
niet
rol te spelen
wel op
opandere
andereplaatsen
plaatsenreusachtige,
reusachtige, drie,teenige
drie.teenigeafdrukken
afdrukken
had wel
maar wist
wist niet
nietofofdie
dieaan
aanvogel,
vogel.dan
danwel
welaan
aansaurier,
saurier.
gevonden, maar
wijdat
dathet
hetlaatste
laatste
waren toe
toe teteschrijven
schrijven;; thans
thansweten
wetenwij
pooten waren
het geval
zijn de
de voetsporen
voetsporen van
van den
den iguanodon. Maar
Maar
geval was
was;; 't zijn
daar op
op éérimaal
éénmaal .stiet
.stiet men
men op
opiets
ietsmerkwaardigs
merkwaardigs:: op
op een
een
daar
versch uitgehouwen
uitgehouwen lithographische
lithographische plaat
plaat zag men
men den
den duide,
duide.
versch
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afdruk van
van een
een. ...
veertje.Het
Het
oude
spreekwoordzegt
zegt:
lijken afdruk
. . veertje.
oude
spreekwoord
:
den vogel
vogel kent
kent men
men aan
aan zijn
zijn veeren
veeren ;; ergo,
ergo, waar
waareen
eenveertje
veertje
den
gevonden werd,
werd, daar
daar moest
moest ook een
een vogel
vogelzijn
zijngeweest.
geweest.
gevonden
kunnennaar
naaralle
allewaarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid aannemen
aannemen dat
dat de
de
Wij kunnen
vederdos een
eenzich
zichaan
aanveranderde
veranderdeomstandigheden
omstandighedenaangepast
aangepast
vederdos
mutatie isisvan
vanhet
hetoarspronkelijke
oorspronkelijkeschubbenpantser
schubbenpantser;;
hebbende mutatie
maar een
dat die
diemutatie
mutatie zou
zou
maar
een ander
ander dier
dier behalve
behalve den
den vogel,
vogel, dat
hebben doorgemaakt,
doorgemaakt, is
ons niet
nietbekend
bekend;
daaromrees
rees
hebben
is ons
; enendaarom
men hier
hier met
meteen
eenechte
echteveder
vederdan
danwel
welmet
meteen
een
twijfel of men
twijfel
daarop gelijkend
gelijkend plantaardig
plantaardig voortbrengsel
voortbrengsel te
doen had,
had, en
en
daarop
te doen
twist zou
zou nog
nogzoo
zoospoedig
spoedigniet
nietzijn
zijnbeslecht,
beslecht,alsalsmen
menniet
niet
die twist
jaar daarop,
daarop, dus
dus in
in 1861,
1861, een
eenandere
andere vondst
vondstgedaan
gedaan had,
had,
het jaar
dezaak
zaakvoor
voorgoed
goeduitmaakte
uitmaakte;; men
mentrof
trofden
denafdruk
afdrukaan
aan
die de
van een
een hoop
hoopdooreengeworpen
dooreengeworpenbeenderen,
beenderen, enendaaromheen
daaromheen
van
gansche massa
massa veeren!
veeren 1
een gansche
Een
Een arts
arts te
te Solnhofen,
Solnhofen, Ernst
Ernst HHberlein,
Häberlein, werd
werd de
de gelukkige
gelukkige
der wonderplaat
wonderplaat en
enverzuimde
verzuimdeniet
nietom
omzijne
zijneontdekking
ontdekking
bezitter der
wereldkundig te
te maken
maken;; maar
maar hij
hij bewaarde
bewaarde zijn
zijn schat
schat zorg,
zorg~
wereldkundig
en wilde
wildedien
dienniet
nietlaten
latenafbeelden
afbeeldenofofnateekenen.
nateekenen. Maar
Maar
vuldig en
de natuurvorscher
natuurvorscher Oppel,
die het
het geval
geval te
te zien
zien kreeg,
kreeg, wist
wist
de
Oppel, die
raad; ; gelijk
Mozart het
het ((miserere»
«miserere» van
van Allegri,
Allegri, dat
dat in
inde
de
raad
gelijk Mozart
Sixtijnsche kapel
werd gezongen
gezongen maar
maar niet
nietmocht
mochtworden
worden
Sixtijnsche
kapel werd
gepubliceerd,
auditu in
in zijn
zijn hoed
hoedschreef,
schreef, zoo
zooleerde
leerde Oppel
Oppel
gepubliceerd, de
de auditu
den
geheelen afdruk
afdruk tot
totinindede
kleinstebijzonderheden
bijzonderheden van
van
den geheelen
kleinste
en teekende
teekende hem
hemthuis
thuis na.
na. Andreas
Andreas Wagner
Wagnerin
inMiinchen
München
buiten, en
toen naar
naar deze
deze betrouwbare
betrouwbare gegevens
gegevens aan
aanhet
hetnieuwe
nieuwedier
dier
gaf toen
een Latijnschen
Latijnschen naam
naam (Archaeopteryx).
(Archaeopteryx). Maar
Maar zoo grif
grif ging
ging het
het
De zo6loog
zoöloogGiebel
Giebelverklaarde
verklaardede
deheele
heelehistorie
historievoor
vooreen
een
niet. De
niet.
sauriër~beenderen en vogel.
vogel~
mystificatie,
omdat de teekening
teekening sauriër,beenderen
mystificatie, omdat
veeren
saam
vereend
te
zien
gaf.
Dat
was
immers
onmogelijk,
veeren saam vereend zien gaf. Dat was immers onmogelijk,
althans
iemand die
die nog
nogsteeds
steedsvasthield
vasthieldaan
aandedeconstant,
constant~
althans voor iemand
heid der
der soort.
soort. Deliberante
Deliberante senatu
senatu Saguntum
Saguntum periit.
periit. Op
Op raad
raad
van
zijn grooten
grooten adviseur
adviseur Richard
Richard Owen,
wel zag
zag hoe
hoe de
de
van zijn
Owen, die
die wel
vork
in den
den steel
steelzat,
zat,verkreeg
verkreeghet
hetMuseum
Museum te
te Londen
Londen de
de
vork in
kostbare
natuur~lithographie voor
voor 14,000
14,000mark,
mark,en
ende
de Duitsche
Duitsche
kostbare natuur,lithographie
geleerden
daar nog steeds,
steeds, ininBerlijn
Berlijn
geleerden mochten
mochtentoezien.
toezien. Zij
Zij is
is daar
heeft
men eene
eene kopie
kopie in
in gips
gips (rechts
(rechts in
in de
dezaal).
zaal).
heeft men
De Duitschers
Duitschers ajurèrent,
«jurèrent, mais
tard, qu'on
les y
mais un
un peu
peu tard,
qu'on ne les
nu boven
boven twijfel
twijfel ver,
ver~
prendrait plus»;
echtheid was
was nu
plus» ; want
want de
de echtheid
heven.
Intusschen, wat
watnu
nuvoor
voorDuitschland
Duitschlandvoor
voorgoed
goedverloren
verloren
heven. Intusschen,
ging,
was toch
toch maar
maar een
eenzeer
zeergeschonden
geschondenreproductie
reproductievan
vanhet
het
ging, was
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raadselachtige
kon worden
wordenwaargenomen
waargenomen
raadselachtige wezen;
wezen ; maar
maar genoeg kon
om grenzenlooze
grenzenlooze verwarring
verwarring in
inde
degeleerde
geleerdehoofden
hoofdentetestichten.
stichten.
Als dit een
vogel moest
moest verbeelden,
verbeelden, dan
dan ging
ging een
een heel
heel
een vogel
systeem
gronde. Op de
de plaat
plaat toch
tochlagen
lagenals
alsbestanddeelen
bestanddeelen
systeem te
te gronde.
van eenzelfde
eenzelfde dier
dier:: ruggewervels
ruggewervels in
in zandlooper,vorm,
zandlooper~vorm, die nooit
van
nimmer bij
bijvogels,
vogels,maar
maarwel
welbij
bijhagedissen,
hagedissen, b.v.
b.v. den
den
of tete nimmer
Ichthyosaurus,
voorkomen;; daaraan
daaraan sloot
zich een
eenstaart
staart van
van
Ichthyosaurus, voorkomen
sloot zich
wervels, immer
immer smaller
smaller wordend,
wordend, en
en aan
aanelken
eIkenwervel
wervel
twintig wervels,
zaten duidelijk
duidelijk en
en onmiskenbaar
onmiskenbaar een
een paar
paar veeren.
veeren. Wat
Wat was
was
zaten
«mit diesem
diesem R5thselwort
Räthselwort gemeint»
gemeint»?
slechts een
een dier
dier
Kon slechts
«mit
? 't Kon
zijn, een
een trap
trap hooger
hoogerdan
dandedesauriEr,
sauriër,warmbloedig
warmbloedigen
en
geweest zijn,
naar
overblijfselen van
van pooten
pootenenenarmen
armenonmiskenbaar
onmiskenbaarbij
bij
naar de overblijfselen
de
vogels in
in te
te deelen.
deel en.
de vogels
Maar
de
staart?
behoorde toch
toch zeker
zeker aan
aan een
eenreptiel.
reptiel.
Maar de staart ? Die behoorde
En nog
nog een
eentegenstrijdigheid
tegenstrijdigheid: : de
de vleugel
vleugel was
was als
als die
dieeens
eens
En
'Vogels
behalve in
in één
éénpunt.
punt.Bij
Bijden
denechten
echtenvogelwiek
vogelwiekzijn
zijnarm
arm
Nogels behalve
hand saamgesmolten,
saamgesmolten, geheel.
geheel.Maar
Maarbij
bijhet
hetSolnhofer
Solnhoferraadsel
raadsel
en hand
kwam de hand
hand nog
noguit
uitden
denvleugel
vleugeltetevoorschijn,
voorschijn, want
want op
op
kwam
scherpe, goed
goedonderscheiden
onderscheidenklauwen
klauwen
het gewricht kwamen drie scherpe,
te
voorschijn. «Summa
«Summa summarum»,
summarum», het
spook was
was àf
ofeen
een
te voorschijn.
het spook
vliegende hagedis
hagedis met
met vogelveeren,
vogelveeren, 6f
ófeen
eenvogel
vogelwaaraan
waaraannog
nog
vliegende
ettelijke kenteekenen
kenteekenen kleefden
kleefdender
derlagere
lagereorde,
orde,die
dieder
dersauriërs.
sauriërs.
ettelijke
Maar daarmee
uit. De
Degeheele
geheeleberoering
beroering
Maar
daarmeewas
was de
de zaak
zaak niet
niet uit.
was
natuurlijk koren
koren op
op den
denmolen
molender
derevolutionisten,
evolutionisten, die
die
was natuurlijk
juichten bij
elke bres
bres die
dieinindedeoude
oudesystematiek
systematiekwerd
werd ge,
ge~
juichten
bij elke
schoten;
bij den
den wonderlijken
wonderlijken visch
visch amphioxus,
amphioxus, die
die door
door
schoten ; zoo
zoo bij
den
een visch,
visch,door
doorden
denander
andervoor
vooreen
eenongewerveld
ongewerveld
den een
een voor een
dier werd
werd uitgekreten
uitgekreten;; evenzoo
evenzoo bij
bijden
denmerkwaardigen
merkwaardig en sala,
sala~
dier
mander~visch uit Zuid,Amerika.
Zuid~Amerika.
mander,visch
De oervogel
oervogel archaeopteryx
archaeopteryx was
was voor
voor dedeaanhangers
aanhangers van
van
Darwin luce
luce meridiana
meridiana clarius
clarius de
detusschen,
tusschen~ofof
overgangsvorm
overgangsvorm
sauriër en
eene opvatting
opvatting waartegen
waartegen de rechtzinnigen
rechtzinnigen
van sauriër
en vogel,
vogel, eene
zich natuurlijk
natuurlijk met
met hand
handen
entand
tandverzetten.
verzetten. Intusschen
Intusschen één
één
zich
wensch was
was den
dentegenstanders
tegenstandersgemeen
gemeen;; dat
dathet
hetmocht
mocht gelukken
gelukken
nog
een tweede,
tweede,beter
betergeconserveerd
geconserveerdexemplaar
exemplaarmachtig
machtig te
te
nog een
worden. En
wensch zou
zou verhoord
verhoord worden.
worden. In
In 1877
1877
worden.
En ziet,
ziet, die wensch
werd op
op een
eenpaar
paaruur
uurafstands
afstandsvan
vandedeeerste
eerstevondst
vondsteen
eennieuw
nieuw
werd
exemplaar
denmeest
meestvolmaakten
volmaakten
exemplaar uitgehouwen;
uitgehouwen ; ditmaal
ditmaal in
in den
to.estand
dien men
men maar
maar wenschen
wenschen kon.
kon. Friberlein,
Häberlein, dezelfde,
dezelfde,
toestand dien
die het
het eerste
eerste exemplaar
exemplaar was
wasmachtig
machtiggeworden,
geworden, verkreeg
verkreeg ook
ook
en bood
boodhet
hettetekoop
koopvoor
voorhet
hetbagatel
bagatelvan
van36,000
36,000mark.
mark. Nu
Nu
dit, en
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begon van
van alle
alle kanten
kanten een
eenloven
lovenenenbieden
bieden;
herhaaldemalen
malen
begon
; herhaalde
deschat
schatopophet
hetpunt
puntnaar
naarhet
hetbuitenland
buitenlandteteverhuizen,
verhuizen,
was de
maar ten
ten slotte
slotte werd
werd het
het«Berliner
«BerlinerMuseum
Museumfar
fürNaturkunde»
N aturkunde»
maar
eigenaar voor 20,000
20,000mark.
mark.
eigenaar
der grootste
grootste merkwaardigheden
merkwaardigheden van
het nieuwe
nieuwe exem,
exem~
Een der
van het
plaar was
was de
dekop,
kop,dien
dienmen
mennunuvoor
voor't 'teerst
eersttetezien
zienkreeg
kreeg;
plaar
;
tanden
in
boven
en
onderkaak.
Dit
was
want
die
kop
had
boven en onderkaak.
was
want die kop had
zooverreniet
nietalalteteonbegrijpelijk
onbegrijpelijkofofverrassend,
verrassend, want
want
nu ininzooverre
men had zeven
zeven jaar
jaar te
te voren
voren in
inNoord,Amerika
N oord~Amerika de
deoverblijf,
overb1ijf~
men
van een
een echten vogel uit
uit de
dekrijtperiode
krijtperiode gevonden,
gevonden, den
den
selen van
Hesperornis regalis,
evenzeer in gleuven
gleuven in
inboven,
boven~ en
en
Hesperornis
regalis, die
die evenzeer
had;
maardedetanden
tandenvan
vande
dearchaeop,
archaeop~
echte tanden
tandenhad
onderkaak echte
; maar
waren ontwijfelbaar
ontwijfelbaarsauriër,tanden.
sauriër~tanden.
teryx waren
In hoofdzaak
hoofdzaak was
was er
er nu
nu geen
geen ontkomen
ontkomen meer
meer aan
aan:: op
op het
het
oogenblik dat
dat de
de natuur
natuur van
van de
de hagedis
hagedis naar
naar den
den vogel
vogel wou
wou
oogenblik
opklimmen, moest
archaeopteryx als
als sport
sport van
van den
denladdep
ladde~
opkliminen,
moest de archaeopteryx
dienst doen.
doen. Maar
Maar welke
welke?
Datwas
wasdedevraag
vraag;
want dat
dat er
er
dienst
? Dat
; want
meer sporten
sporten moesten
moesten zijn
zijn en
en de
de geheele
geheele ladder,
ladder, die
die de
de
nog meer
verbond, compleet
compleetwas,
was,daaraan
daaraantwijfelde
twijfeldeniemand
niemand;
geslachten verbond,
;
en ook
ook nu
nu nog
nogisisniet
nietmet
metzekerheid
zekerheiduit
uittetemaken
makenofofde
dedoor
door
en
gevonden sport
sport dichter
dichter bij
bij den
den vogelen,
vogelen~ dan
dan wel
welbij
bijden
den
ons gevonden
repti1ien~kant
zich
bevindt.
reptilien,kant
bevindt.
Hoe het
het ook
ook zij
zij:: wij
wij staan
staan hier
hier voor
voor een
eender
dergrootste
grootste pro.
pro~
En hier
hiermoeten
moetenwij
wij onderscheiden
onderscheiden
blemen :: dat van
van het vliegen. En
tusschen
men wil
wil actief
actief
tusschen willekeurig
willekeurig en
en onwillekeurig,
onwillekeurig, of,
of, zoo men
en
passief vliegen.
vliegen. Het
Het laatste
laatste deden
dedenongetwijfeld
ongetwijfeld de
demikros,
mikros~
en passief
kopische wezens, die
die wij
wijbacteriën
bacteriënof
ofbacillen
bacillen noemen,
noemen, wezens
wezens
kopische
die
de oneindige
oneindige keten
keten van
van het
hetorganisch
organisch leven
leven den
denmeest
meest
die in de
eenvoudigen
vorm vertegenwoordigen
vertegenwoordigen; ; aan
bepaling van
van
eenvoudigen vorm
aan een bepaling
het
gewicht valt
valt natuurlijk
natuurlijk niet te
te denken,
denken, bij
bij de
deminste
minsteaan,
aan~
het gewicht
leiding
of beweging
beweging zweven
zwevenzij
zijdoor
doorhet
hetluchtruim
luchtruimen
enoefenen
oefenen
leiding of
hun
deels zegenrijken
zegenrijken deels
deels vernielenden
vernielenden invloed.
Maar naar
naar
hun deels
invloed. Maar
gelang
de natuur
natuur ininhaar
haaronafgebroken
onafgebrokenontwikkelingsgang
ontwikkelingsgang
gelang de
voortschreed,
de organismen,
organismen,oorspronkelijk
oorspronkelijkééricellig,
ééncellig,
voortschreed, werden de
allengs
gecompliceerder en dus
dus ook
ookzwaarder
zwaarder;; met
methet
het zweven
zweven
allengs gecompliceerder
her~
en derwaarts
derwaarts op
op den
den wind
wind was
was het
het gedaan.
gedaan. Het
Hetwater
water
her, en
zou
nu
het
milieu
worden,
waarin
de
evolutie
verder
ging;
de
zou nu het milieu worden, waarin de evolutie verder ging ; de
ons de
de ballon
ballon is,
is,
visschen
visschen verschenen
verschenenten
tentooneele.
tooneele.Wat
Wat voor
voor ons
namelijk
om zich
zichkunstmatig
kunstmatig in
in het
het ons
ons omgevende
omgevende
namelijk het
het middel om
element,
lucht, te
te verheffen,
verheffen, dat
dat was
was voor
voor den
den visch
visch de
de
element, de
de lucht,
zwemblaas,
dan een
een huidplooi
huidplooi aan
aan den
den
zwemblaas, oorspronkelijk
oorspronkelijk niets
niets dan
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darm
doorden
denvisch
vischingeslikte
ingesliktelucht
luchtgepompt
gepomptwerd.
werd.
darm waarin
waarin de door
Daarbij werden
Daarbij
werden als
als stuur
stuurde
devinnen
vinnenontwikkeld,
ontwikkeld,zoodat
zoodatwij
wij
in
zekeren zin kunnen
kunnen zeggen
zeggen: : de
de visch
visch vliegt
vliegt in
in het
hetwater.
water.
in zekeren
De bekende
bekende vliegende
vliegendevisschen
visschenhebben
hebbenhet
hetzelfs
zelfsklaargespeeld
klaargespeeld
op
hun vinnen
vinnen een
eenkorte
kortespanne
spannetijds
tijdsininhet
hethun
hunvreemde
vreemde
op hun
element, de lucht,
; maar
zij niet
niet thuis,
thuis,
element,
lucht, tetevertoeven
vertoeven;
maardaarin
daarinzijn
zijnzij
in
de
lucht
kunnen
zij
niet
leven,
maar
moeten
verstikken;
in de lucht kunnen zij niet leven, maar moeten verstikken ;
langs dezen weg
het met
met het
het vliegen
vliegen niets
niets gedaan.
gedaan.
weg is het
Eerst
devisch
vischals
alssalamander
salamanderlucht,ademer
lucht~ademerworden,
worden, de
de
Eerst moest de
zwemblaas
en de
delongen
longenaanschaffen.
aanschaffen. De
Devinnen
vinnengingen
gingennu
nu
zwemblaas af~
af, en
ook verloren,
verloren, ininhunne
hunneplaats
plaatstraden
traden beenen,
beenen, die
diegeschikt
geschiktbleken
bleken
voor springen, loopen,
loopen, klimmen
klimmen:: het
het vlieg,probleem
vlieg~probleemwas
wastijdelijk
tijdelijk
op
den achtergrond
achtergrond geraakt.
geraakt. Dit
Dit zou
zouweer
weerzijn
zijnrechten
rechten her,
her~
op den
nemen toen
toen de
de vliegende
vliegende hagedis,
hagedis, pterodactylus
pterodactylus(vleugelvinger)
(vleugelvinger)
verscheen ; bij
bij haar
verscheen;
haar treffen
treffen wij een.
een vlieshuid
vlieshuid aan,
aan,die
diezich
zichvan
van
één
vinger der
der hand
hand tot
totop
ophet
hetachterbeen
achterbeenspande
spande;
eengroot
groot
één vinger
; een
onderscheid
dus met
met de
devleermuis,
vleermuis,waarbij
waarbij het
het vliegvlies
vliegvlies isis
onderscheid dus
uitgespannen tusschen
verlengde vingers
hand of
of
uitgespannen
tusschen de
de verlengde
vingers van
van de
de hand
voorarm.
hunbinnenste
binnenstewerd
werd
N u kwamen
kwamensauriErs,
sauriërs, wier bloed
bloed van
van uit
uithun
Nu
hunwarmte
warmteaan
aande
dezonnestralen
zonnestralen
verwarmd, in plaats
plaats van
vanalleen
alleenhun
verwarmd,
oorzaak hiervan
hiervan was,
niet met
met zeker,
zeker~
ontleenen. Wat
te ontleenen.
Wat de oorzaak
was, is niet
heid na
na tetegaan
gaan;
wellichteene
eeneaanpassing
aanpassingaan
aanhet
hetkouder
kouder
heid
; wellicht
wordend klimaat
klimaat;; de
de huid
huidzocht
zochtom
omden
deneenmaal
eenmaalverkregen
verkregen
wordend
innerlijken gloed
tegen de
dekoude
koudebuitenlucht
buitenluchttetebeschermen
beschermen
innerlijken
gloed tegen
een slechter
slechter warmtegeleider
warmtegeleider als
als bedekking
bedekking;; het
hetvederenkleed
vederenkleed
een
trad in de
de plaats
plaats der
der schubben.
schubben.
trad
Onder deze
deze gevederden
gevederden waren
waren er
ervan
vangering
geringgewicht,
gewicht, die
die
Onder
gemakkelijk
op
de
takken
der
boomen
rond
konden
springen;
gemakkelijk
de takken der boomen rond konden springen ;
hadden zij
zij reeds
reeds gedaan
gedaaneer
eerzich
zichdedemutatie
mutatievan
vanschubben
schubben
dit hadden
vederen had
had voltrokken,
voltrokken,gelijk
gelijkwij
wijnog
nogkunnen
kunnenwaarnemen
waarnemen
tot vederen
aan den tropischen
tropisch en kikvorsch
kikvorsch Rhacophorus,
Rhacophorus, die
die in
inde
deboomen
boomen
aan
enzich
zichmetterdaad
metterdaad tot
tot vliegenden
vliegendenvorsch
vorschheeft
heeftontwikkeld
ontwikkeld;
leeft en
;
hij naar
naar beneden,
beneden, dan
dan gebruikt
gebruikt hij
hij zijn
zijn zeer
zeerontwikkelde
ontwikkelde
wil hij
zwemvliezen als
als valscherm.
valscherm. Voeg
hierbij nu
nu nog,
nog,dat
datreeds
reedsbij
bij
zwemvliezen
Voeg hierbij
pterodactylus zich
zich holle
hollebeenderen
beenderentoonden
toondenwaardoor
waardoor het
het
den pterodactylus
gewicht verminderd
verminderd werd,
eene verbetering
verbetering die
de vogels
vogels
gewicht
werd, eene
die de
natuurlijk
nog
hebben
onderstreept
en
ik
zou
meenen
dat
natuurlijk nog hebben onderstreept — en zou meenen dat
een niet
nietalalteteongeloofwaardig
ongeloofwaardigofofphantastisch
phantastischbeeld
beeldhebben
hebben
wij een
de wijze
wijze waarop
waarop het
hetgevederd
gevederdgeslacht
geslachtisisontstaan.
ontstaan.
van de
Eindelijk nog een
eenwoord
woordover
overdede
naaste
stamverwantenvan
van
Eindelijk
naaste
stamverwanten
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archaeopteryx. Vogelokenteekenen
Vogel~kenteekenen werden
werden reeds
reeds vroeg
vroegbij
bij
den archaeopteryx.
Zoo
verschillende dinosauren
dinosauren (schrikhagedissen)
(schrikhagedissen) aangetroffen.
aangetroffen. Zoo
verschillende
in de
deeerste
eersteplaats
plaatsbijbijeene
eeneorde
ordevan
vandat
datgeslacht,
geslacht, die
die den
den
naam van
van ornithopoda
ornithopoda (vogelvoeters)
ontvangen. Deze
Deze
naam
(vogelvoeters) heeft
heeft ontvangen.
hetnaast
naastverwant
verwant aan
aan de
degroep
groepder
derpachypoden
pachypoden en
enwaar,
waar~
is het
schijnlijk
van
een
anderen
tak,
de
chelidosauria,
af
te
leiden.
schijnlijk van
anderen tak, de chelidosauria, af te leiden.
Beide orden
orden worden
worden ook
ook wel
wel eens
eens onder
onder den
dennaam
naamvan
van
Beide
Orthopoda (rechtvoeters)
(rechtvoeters) vereenigd,
vereenigd, waarbij
waarbij de
deovereenstem,
overeenstem~
Orthopoda
mende bouw
bouw van
van het
hetopen
openbekken
bekkenenenzijn
zijnlange
langeparalel
paralelaan
aan
mende
ischium, postopubes.
post~pubes. Maar,
Maar, en
en dit
dit isisvan
vangroot
grootgewicht,
gewicht,
het ischium,
de Ornithopoda
Ornithopoda onderscheiden
onderscheiden zich
zich van
van de
depachypoda
pachypoda door
door
de holle
holle beenderen
beenderen (een
(eenecht
echtvogelteeken),
vogelteeken),dedezeer
zeerverlengde
verlengde
metatarsen en
digitigraden voet,
waarvan de
de teenen
teenen niet
niet
metatarsen
en den
den digitigraden
voet, waarvan
met hoeven
hoeven maar
maar met
met klauwen
klauwen zijn
zijn voorzien.
voorzien. Steunende
Steunende op
op
met
den machtigen
machtigen staart
staart en
ende
delange
langeachterbeenen,
achterbeenen, storiden
stonden en
en
den
sprongen deze
deze vogelachtige
vogelachtige schepselen
schepselen recht
rechtop
op;
zwakkere
sprongen
; dedezwakkere
Het aan
aan de
de
voorste ledematen
ledematen dienden
slechts tot
tot grijpen.
grijpen. Het
voorste
dienden slechts
gehechte beenpantser
beenpantser der
derpachypoden
pachypodenhadden
hadden de
de ornitho,
ornitho~
huid gehechte
poden niet
niet;; waarschijnlijk
waarschijnlijk was
was hunne
hunne huid
huid met
met vederen
vederen op
op
poden
haarachtige aanhangsels
aanhangsels bezet.
(Haeckel, Systematische
Systematische Phy,
Phy~
haarachtige
bezet. (Haeckel,
logonie III).
lIl).
logonie
aanzienlijkste en
en typisch,hoogst
typisch~hoogstontwikkelde
ontwikkeldegroep
groep onder
onder
De aanzienlijkste
ornithopoden zijn
Iguanodons, waarover
waarover ik
ik
de ornithopoden
zijn zeker
zeker wel
wel de Iguanodons,
boven reeds
reeds sprak.
sprak. Reeds
Reeds in
in 1824
1824 werden
werden de
deeerste
eersteoverblijf,
overblijf~
boven
selen
in Engeland's
Engeland's krijtbodem
krijtbodem aangetroffen,
aangetroffen, tegelijk
tegelijk met
met den
den
selen in
carnivoren
ornithopodawaren
waren herbivoor).
herbivoor).
carnivoren megalosaurus
megalosaurus (de ornithopoda
Eerst
in 1882
1882 werden
werden echter
echter voliedige
volledige skeletten
skeletten van
vantwee
twee
Eerst in
Belgiëbij
bijBernissaert
Bernissaert gevon,
gevon~
reusachtige
reusachtige iguanodon~soorten
iguanodon,soorten in België
den;
meter lang
lang en 4-5
4-5meter
meter hoog.
hoog.De
Dezware
zware
den ; zij
zij zijn
zijn9-10
9-10 meter
achterpoot
en hebben
slechts drie teenen,
teenen, waarvan
waarvan men
men overal
overal
achterpooten
hebben slechts
in den
den krijtozandsteen
krijt~zandsteen de sporen
sporen aantreft.
aantreft.
Aan
beide handen
duim tot
tot een
een dolk
dolk geworden,
geworden, de
de
Aan beide
handen isis de
de duim
schup~ of
oflepelvormige
lepelvormige eind,
eind.
tweede
derde vinger
vinger hebben
hebben schup,
tweede en derde
karakteristieke
leden,
vierde en.
en vijfde
vijfde vinger
vinger zijn
zijnzwak.
zwak. DeDe
leden, vierde
karakteristieke
spatula~vormige
met scheeve
scheeve kauwoppervlakte,
kauwoppervlakte, hebben
hebben
spatula,vormige tanden
tanden met
overlangs~groeven
met
saamgedrukte
zijvlakken,
voor
sterke
sterke overlangs,groeven met saamgedrukte zijvlakken, voor
en
achter met scherp
scherp ingekerfden
ingekerfd en rand.
rand.
en achter
Bij een
ander type, den
den hadrosaurus,
hadrosaurus, vinden
vinden wij
wij een
eenmerk,
merk~
een ander
waardig
gebit;; boven,
boven~ en
enonderkaak
onderkaakzijn
zijnsandaal
sandaal of
of
waardig herbivoor
herbivoor gebit
lepelvormig,
vertoonen een
eenmerkwaardige
merkwaardige overeenkomst
overeenkomst met
met
lepelvormig, vertoonen
den
van onzen
onzen lepelaar
lepelaar (platalea
(platalea leucerhodi).
leucerhodi).
den snavel van
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Het meest
meest bij
bij den
den vogeltypus
vogeltypus komen
komen de
deveel
veelkleinere
kleinere
Het
nanosauria
en ornithomidia
(niet grooter
nanosauria en
ornithomidia (niet
grooter dan 0,3-0,6
0,3-0,6meter.)
meter.)
beenderen zijn
zijn pneumatisch,
pneumatisch, met
met dunne
dunnewanden
wandenen
ende
de
Hunne beenderen
achterpooten van
ornithomismus vertoonen
vertoonen een
een lang
lang loopbeen
loopbeen
achterpooten
van ornithomismus
(middel~
ontstaan door
door samensmelting
samensmeltingder
derdrie
driemetatarsaliën
metatarsaliën (middel,
ontstaan
voetsbeenderen).
voetsbeenderen).
Van nog
nog grooter
grooterbeteekenis
beteekenisvoor
voordedestamverwantschap
stamverwantschap isis de
de
familie der
der Pterosauriërs
Pterosauriërs (Vlieg~hagedissen).
Zij hebben
hebben een
een
familie
(Vlieg.hagedissen). Zij
chiropteren
habitus, d. w. z.
chiropteren habitus,
z. hun
hunkarakter
karakter ligt
ligtvoornamelijk
voornamelijk in
in
toteen
eenvliegwerktuig
vliegwerktuigomgevormde
omgevormde hand.
hand. Tusschen
T usschen den
den
de tot
romp en den
den ongehoord
ongehoord langen
langen vijfden
vijfden vinger
vinger was
waseen
eenvlieg,
vlieg~
romp
uitgespannen op de
de wijze
wijzevan
vandedevleermuis,
vleermuis,die
diedit
ditvlies
vlies
vlies uitgespannen
echter, ik
zeide het
hetreeds,
reeds, over
overdrie
drievingers
vingersverdeelt.
verdeelt. Het
Het
echter,
ik zeide
skelet,
op
de
wijze
der
vogels,
is
pneumatisch.
De
kop
toont
skelet,
de wijze der vogels, is pneumatisch. De kop toont
ook overeenkomst
overeenkomst met
dien eens
eens vogels,
vogels, enenstaat
staatmet
meteen
een
ook
met dien
Nog
verschillendeandere
andere anato,
anato~
rechten hoek
hoek op
op den
denhals.
hals.Nog
rechten
verschillende
mische gelijkenissen
gelijkenissen zijn
constateren, zoo
de zeer
zeer
mische
zijn hier
hier te
te constateren,
zoo de
ornithoïde schedel,
schedel, met
metineenloopende
ineenloopendenaden
nadenenenspitsen
spitsensnavel,
snavel,
konische of
ofhaakvormige
haakvormige tanden
tanden bevat.
bevat.
die konische
pterosauriërs vormen
vormen een
eenzeer
zeermerkwaardige
merkwaardige groep
groep
Deze pterosauriërs
van vliegende
vliegende amnioten,
amnioten, speciaal
speciaal ininhet
hetsecundaire
secundairetijdperk
tijdperk
van
meesten vinden
vinden wij
wij in
in de
deJura,
Jura, eenige
eenige
voorkomende. De
voorkomende.
De meesten
Menwist
wistaan,
aan~
ouderen
de trias,
trias, jongeren
jongeren in
in het
hetkrijt.
krijt. Men
ouderen in
in de
vankelijk niet
wat met
met hen
hentetebeginnen
beginnen:
Sommigentrachtten
trachtten
vankelijk
niet wat
: Sommigen
hen bij
bij de
de vogels
vogelsininte te
deelen,
anderenbijbij
chiroptere
hen
deelen,
anderen
dede
chiroptere
zoogdieren;
meeste zoiilogen
zoölogenzezebij
bijde
de
zoogdieren ; maar
maar thans
thans brengen
brengen de meeste
of onder,klasse.
onder~klasse. Haeckel
Haeckel
reptiliën, als
zelfstandige orde
reptiliën,
als eene
eene zelfstandige
orde of
meent,
grond van
van hun
hun pneumatische
pneumatische skelet
skelet en
en nog
nogandere
andere
meent, op grond
bizonderheden hunner
hunner anatomische
anatomische constructie,
constructie, te
te moeten
moeten aan,
aan.
bizonderheden
nemen
dat
de
pterosauriërs
warmbloedige
amnioten
waren,
nemen dat de pterosauriërs warmbloedige amnioten waren,
met dubbelen
dubbelen bloedsomloop
bloedsomloop (venaal
(venaal en
en arterieël),
arterieël), zooals
zooals dat
dat
met
hundirecte
directeafstamming
afstamming
bij vogels
vogels en
en zoogdieren
zoogdierenhet
hetgeval
gevalis is;
bij
; hun
ligt
in het
het duister.
duister.
ligt nog in
De habitus
habitus van
vandit
ditvreemd
vreemdgebroed
gebroedis iszeer
zeerkarakteristiek.
karakteristiek.
De vogelachtige
vogelachtige kop
kop isismet
meteen
eenlangen,
langen,meest
meesttanden
tanden bevat,
bevat~
tenden
gewapend, waartegen
waartegen de
deromp
rompeer
eerklein
kleinschijnt,
schijnt,
tenden snavel gewapend,
welke
echter een
een goed
goedontwikkelde
ontwikkelde met
met den
den vogel
vogel overeen,
overeen~
welke echter
stemmende
De staart
staart isis bij
bij sommige
sommige soorten
soorten
stemmende borstkas
borstkas bezit.
bezit. De
verschillend
lengte;; het meest
meest opvallend
opvallend zijn
zijn wel
welde
dekrach,
krach.
verschiliend in
in lengte
tige
voorste ledematen,
ledematen, waarvan
waarvan de
buitengewoon lange
lange pink
pink
tige voorste
de buitengewoon
tot draagster
draagster van
vleugelvlies isis geworden.
geworden.
van het vleugelvlies
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Gewoonlijk
aangenomen dat
huid naakt
naakt was.
was.
Gewoonlijk wordt
wordt aangenomen
dat de
de huid
Haeckel
vindt het
hetechter
echterwaarschijnlijk
waarschijnlijk dat
dat zij
zij met
metvederen
vederen
Haeckel vindt
haarachtige appendiculaar,organen
appendiculaar~organen was
ontstaan uit
uit
of haarachtige
was bedekt, ontstaan
hunvoorouders.
voorouders. Eenige
Eenigeaanduiding
aanduiding
splijting
der schubben
schubben van
vanhun
splijting der
hiervan
afdrukken der
der vlieghuid,
vlieghuid, maar
maar hoofd,
hoofd~
hiervan vindt
vindt men
men op afdrukken
zakelijk
ditininovereenstemming
overeenstemmingmet
metdedeveronderstelling
veronderstelling
zakelijk is
is dit
dat deze
deze dieren
dieren warmbloedig
warmbloedig waren,
waren, en
endat
datdedeverwarmde
verwarmde
dat
lucht,
welke uit
uit de
delongen
longeninindedeabdominale
abdominaleluchtzakken
luchtzakken en
en
lucht, welke
de kanalen
kanalen der
der holle
hollebeenderen
beenderen drong,
drong, het
hetspecifiek
specifiek gewicht
gewicht
het geheele
geheelelichaam
lichaam verminderde,
verminderde, wat, zooals
zooals bij
bij de
de vogels,
vogels,
van het
aan
vlieg~prestatie moest
komen. Vermoedelijk
Vermoedelijk
aan de vlieg,prestatie
moest ten
ten goede komen.
was het
het hart
hart ook
ookinintwee
tweeonderscheiden
onderscheiden helften
helften gedeeld,
gedeeld, en
en
was
de bloedsomloop
bloedsomloop streng
streng gescheiden.
gescheiden.
pterosauriërs waren
waren camivoor,
carnivoor, leefden
leefdenwaarschijnlijk
waarschijnlijk op
op
De pterosauriërs
boomen en
en rotsen
rotsen en
enbedienden
bedienden zich
zich van
van hun
hun vliegvlies
vliegvlies als
als
boomen
van
een valscherm
valscherm bij
hun sprongen
sprongen van
van een
een hooger
hooger gelegen
gelegen
van een
bij hun
naar een lager
lager punt.
punt.
naar
De oudste
oudste orde
ordeder
derpterosauriërs
pterosauriërs zijn
zijn dedemacrura
macrura (met
(met
langen
staart); ; de
jongere (brachyura)
(brachyura) zijn
zijn al
al op
opweg
wegom
omden
den
langen staart)
de jongere
staart
te schaffen
schaffen;; hij
hij isiskorter
korterdan
dandederomp
rompenenbestaat
bestaat
staart af te
5-15kleine
kleinewervels.
wervels.DeDe
orde
derdracochiren
dracochirenwelke
welke
slechts
slechts uit 5-15
orde
der
Jura~periode is ontstaan,
ontstaan, bevat
bevat de
de jongere
jongere en
en
eerst in
in de
de Jura,periode
eerst
hoogere
vormen der
der klasse
klasse;; men
men vindt
vindt ze
ze ininde
deboven,Jura
boven~Jura
hoogere vormen
(Solnhofen),
het Krijt
Krijt van
vanEuropa,
Europa, enenvoornamelijk
voornamelijk in
in
(Solnhofen), in
in het
N oord~Amerika, waar
kolossale exemplaren
exemplaren zijn
zijn aange,
aange~
Noord,Amerika,
waar de kolossale
troffen die eene
eene span,wijdte
span~wijdte van
van over
over de
dezes
zesmeter
metervan
vanhun
hun
troffen
vlieg~vliezen
naaste verwanten
verwanten van
van den
den vogel
vogel
vlieg,vliezen bezaten.
bezaten. De naaste
onder
sauropsiden zijn
de Draconen,
Draconen, met
met name
name de
de
onder de
de sauropsiden
zijn de
dinosauriërs.
verschillende groepen
groepen toonen
toonen opvallend
opvallend
dinosauriërs. Twee
Twee verschillende
gelijkenis met de
de aves,
aves, en
enwel
weldede
comprognathida(carnivoren
(carnivoren
gelijkenis
comprognathicla
uit de
de orde
ordeder
dertheropoden),
theropoden),enendedeherbivore
her bi voreOrnithomidia
Ornithomidia
uit
(ornithopoden).
tegenstelling met
vele zo6logen,
zoölogen, die
die de
de
(ornithopoden). In
In tegenstelling
met vele
stamvormen
aves direct
direct uit
uit de
de hooger
hoogerontwikkelde,
ontwikkelde,jongere
jongere
stamvormen der
der aves
dinosaur~soorten willen afleiden,
afleiden, meent
meent Haeckel
Haeckeldat
datde
dewerke,
werke~
dinosaur,soorten
lijke stamvogels
stamvogels (tocornithes)
(tocornithes) uit
uit een
een oudere
oudere groep
groep van
vantrias,
trias~
lijke
reptielen zijn
af teteleiden,
leiden,hetzij
hetzijditdit
prodinosauriërswaren
waren
reptielen
zijn af
prodinosauriErs
noghooger
hoogerop,
op,waar
waar wij
wij bij
bij de
de
(orde
der arctopoden)
arctopoden) of nog
(orde der
tocosauriërs
belanden, waaruit
waaruit krokodillen
krokodillen en
en dinosauriërs
dinosauriërs
tocosauriërs belanden,
zijn ontsproten.
ontsproten.
zijn
0
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(slot)
III.
I. (s
io t)
«Der
"Der kosmische
kosmische Dichter
Dichter ist
ist der
der feinste.»
feinste.»
(SCHILLER.)
(SCHILLER.)
«Wie
"Wie der
der Riese
Riese Antaus
Antäus unbezwingbar
unbezwmgbar stark
stark
blieb, wenn er
er mit
mit dem
dem Fusse
Fusse die Mutter
Mutter Erde
beriihrte,
berührte, und
und seine
seine Kraft
Kraft verlor,
verlor, sobald
sobald ihn
ihn
Hercules
in die
Hercules in
die Halle
Höhe hob
hob —
- so
50 ist auch
auch der
Dichter
Dichter stark
stark und
und gewaltig, so
50 lange
lange er
er den
den
Boden der Wirklichkeit nicht verlasst,
verlässt, und er
er
wird ohnmachtig,
ohnmächtig, sobald
sobald er schwarmerisch
schwärmerisch in
der blauen Luft
Luft umherschwebt.
umherschwebt.
(HEINE.)

Olympischer
Frühling.
Olympischer Friihling.
Op
gevaar af,
af,dat
datikikdaarmede
daarmedehet
hetkarakter
karakter der
der inleiding
inleiding
Op gevaar
forceer,
ik mij
mij bij
bijhet
hetboven,over
boven-overbeschouwen
beschouwen van
van dit
dit
forceer, wil
wil ik
epos
tevens vermeien
vermeien aan
aanhet
hetonderlangs,
onderlangs,opdat
opdatde
delezer
lezereenig,
eenig.
epos tevens
zins
zij op
opdedeoneindig
oneindig
kleurbonteenengestaltenrijke
gestaltenrijke
zins voorbereid zij
kleurbonte
schoonheid,
lezing van
vandit
diteenige
eenigedichtwerk
dichtwerkhem
hem zal
zal
schoonheid, welke
welke de lezing
aandragen.
Daar
ontroert
de
aanblik
in
vogelvlucht
evenzeer
aandragen. Daar ontroert
aanblik in vogelvlucht evenzeer
als
nabije bezien.
bezien. Een
Eenoerwoud,vegetatie
oerwoud-vegetatie—- wij
wijgebruikten
gebruikten
als het nabije
dit
beeld al
al eerder
eerder —
- ontvouwt
ontvouwt zich hier
hier in
in een
een wonder
wonder ver,
verdit beeld
Hetwemelt
wemelterervan
vanschitterkleurige
schitterkleurige
scheiden
levens-openbaring. Het
scheiden levens,openbaring.
een mystiek
mystiek gedempt
gedempt licht,
licht, en
en het
het oog
oogwordt
wordt er
er
wezens
wezens in
in een
niet
zien de
deOostersche
Oosterschepracht,
pracht,fel
felvan
vankleuren
kleuren
niet verzaad
verzaad van
van te zien
en
massief pathos,
pathos, in
in een
eenvoortdurende
voortdurende levens,
levensen beefzwaar
beefzwaar van
van massief
vertrilling,
staag levensontroerend
levensontroerend gesidder
gesidder als
als de overdadige
vertrilling, in staag
praal
sterrenhemels, grootmachtig
grootmachtig van
van sferisch
sferisch
praal van
van Oostersche sterrenhemels,
beweeg,
zwijgend gewentel,
gewentel, doch
doch tegelijk
tegelijk een
een
beweeg, mysterieus
mysterieus in
in zwijgend
menschelijke
het levende,
levende, bevende,
bevende,flakkerende
flakkerende
menschelijke projectie
projectie om het
en
sidderende gekriel,
gekriel, waaruit
hij ging van
van het
het leven
leven
en sidderende
waaruit ook
ook de
de hijging
spreekt.
spreekt.
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Olympischer Friihling
Frühling zou
een goddelijk
goddelijk planetair
planetair epos
epos
zou een
kunnen heeten
heeten —
- Ananke
Ananke hij
hij die
diededesterrebanen
sterrebanenvoorschrijft
voorschrijft
kunnen
en
desterren
sterren (de
(de goden)
goden)eeuwig
eeuwigwederkeeren
wederkeer en doet
doet met
met den
den
en de
dwingend
en dwang
dwang van
vanzijn
zijnduister,sombere,
duister.sombere, wettische
wettische vuisten,
vuisten.
dwingenden
kracht.
vorst des
des duisteren
duisteren Erebos
beveelt de geboeide
geboeide
Hades, de
de vorst
Erebos beveelt
te bevrijden
bevrijden en
enzezeteteverzamelen
verzamelentottot
hemelvaartnaar
naar
goden te
dede
hemelvaart
Uit«alpbeklommnen
«alpbeklommnen Schlafe»
Schlafe» worden
worden ze ge,
ge.
den Olympus.
Olympus. Uit
den
wekt, en
en begroeten
begroetenlachend
lachenddedevroolijke
vroolijkewederkomst.
wederkomst. Doch
Doch
wekt,
voor ze
ze zich
zichmogen
mogenopmaken,
opmaken,moeten
moetenzij
zij nog
nogeens
eensnoemen
noemen
voor
den naam
naam van
van hem,
hem, die
diehen
hen«knechtisch
«knechtischuntertan»
untertan»leven
leven doet.
doet.
En met
met een
een ernstig
ernstig en
enbang
banggemompel
gemompelantwoorden
antwoordenzeze;
En
;
«Sein
Ananke, der gezwungne Zwang.v
Zwang.»
«Sein Name heisst Ananke,

moeten zij
zij het
hetlotsbeschik
lotsbeschikder
derGoden
Godenvememen,
vernemen,hetwelk
hetwelk
Dan moeten
het heelalsboek
heelalsboek te
te lezen
lezenvalt.
valt.DeDedochters
dochtersder
dervó6r,wereld
vóór.wereld
uit het
openbaren het
aan hen
hen als
alsdedepriesteressen
priesteressen van
van Delphi,
Delphi, in
in
openbaren
het aan
trance
op de
dewijze
wijzeder
dergelijkenis.
gelijkenis.Grandioos
Grandiooszijn
zijn deze
deze
trance en
en op
Sibylle.droomspraken,
zal meer
meer kunnen
kunnenopmerken
opmerken dat
dat
Sibylle,droomspraken, en
en men zal
waar de Homerische
Homerische dichter
dichter zich
zich zet
zet tot het
het geven
geven van
van een
een
waar
sage,
een machtig
machtig beeldingsrijke
beeldingsrijke mythe
mythe volgt,
volgt, zoo
zooalomvat,
alomvat.
sage, er een
tend, alsof
alsofze
ze van
vaneen
eenver
ververleden
verledenkwam
kwamaangevaren,
aangevaren, een
eenvoer,
voer.
tuig van
van groote
groote waarheden.
waarheden. «Lies
«Lies und
undsage
sagewahr»
wahr»gebiedt
gebiedt
tuig
ze bij
bij de
degoddelijke
goddelijkewetstafel.
wetstafel.
Hades
Hades ze
hun orakel,spraak
orakel.spraak vernemen
dat zij
zij naar
naar ge,
ge.
Uit hun
vernemende
de goden
goden dat
lukomstraalde tronen
zullen opgaan.
opgaan. En
En hoort,
hoort,
lukomstraalde
tronenten
ten Olympus
Olympus zullen
met
wat mengeling
mengeling van
van ontzag
ontzag en
en gemoedelijkheid,
gemoedelijkheid, van
god.
met wat
van god,
delijkheid
en menschelijke
menschelijke verwantschap
verwantschap deze goden
goden worden
worden
delijkheid en
behandeld: : de berg
berg Olympus
Olympus staat
staat op
op aarde,
aarde, «zum
«zum Himmel
Himmel
behandeld
reicht sein Haupt,
Haupt, sein
seinFuss
Fussins
insMenschenland,
Menschenland,Umschrillt
Umschrillt von
von
reicht
Adlerpfiff, umdröhnt
vonDonnerblitz
Donnerblitz::
Adlerpfiff,
umdrant von
Das ist
ist der
der Glitter
Götter Hochzeitsburg
Hochzeitsburg und
und Sommersitz.
Sommersitz.
unbestritten Teil
Erdenherrschaft ist
ist ihr unbestritten
Die Erdenherrschaft

.
.......................
....................
. .
Bis dass
die Zeiten
sich erfiillen
erfüllen
Zeiten sich
wieder, wenn die
dass sich wieder,
Das
Rad des
des Schicksals dreht.
dreht. Diè
1»
verhiillen !>)
Die Zukunft mag 's verhüllen
Das Rad

We
begrijpen:: na
na der
der sterren
sterren hoogste
hoogsterijzing
rijzingbuigt
buigtde
debaan
baan
We begrijpen
weer naar
naar Erebos
Erebos terug
terug —
- eeuwige
eeuwige wisseling
wisselingvan
vanvroolijke
vroolijkeen
en
weer
catastrophale wederkomst.
typisch doet
doet hier
hier het
het woord
woord
catastrophale
wederkomst. Hoe
Hoe typisch
Sommersitz,
haast inin«Sommerfrische»
«Sommerfrische» zouden
zouden ver,
ver.
Sommersitz, dat
dat we haast
anderd hebben.
anderd
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De tweede
tweedeSibylle
SibylIemaakt
maaktmet
methet
hetbeeld
beeldder
derbijenkoningin
bijenkoningin
duidelijk,
dat
duidelijk, dat
So hat
hat aueh
die naeh
Vollendung diirstet
dürstet
auch Genesis,
Genesis, die
nach Vollendung
Dem
der Glitter
Götter eine
eine Kiinigin
Königin gefiirstet.
gefürstet.
Dem Volk der
lm
alle Glitter
Götter um
um sie freien.
freien.
Im Wettkampf sollen alle

Hera
haar naam
naam;; maar
sterfelijk, wijl
het bloed
bloed
Hera is haar
maar ze
ze is sterfelijk,
wijl ze het
der Amazonen
Amazonen in
zich heeft,
heeft, die
diemet
methaar
haartronen
tronen op
op den
den
der
in zich
Olympus. Wee, heet
heet het
het dan
dan ook,
ook, «wee!
«wee 1hoe
hoe kan
kan de
desterfe,
sterfe~
Olympus.
lijke
met goden huizen
huizen en
en heil
heil gedijen
gedijen uit
uitrood
rood bloed
bloed I»
1» Wat
Wat
lijke met
een
fatum~zwangere waarheid
er ininhet
hetschoone
schoonegewaad
gewaad
een fatum,zwangere
waarheid is
is er
dezer
gelijkenis gehuld.
gehuld.
dezer gelijkenis
Pythia~scène wordt
wordt afgebroken
afgebroken door
door Hades'
Hades' kort
kort en
en
Deze Pythia,scène
mededeeling, dat
datAnanke
Anankehet
hetheilige
heiligerijk
rijkvan
vanChronos
Chronos
bondige mededeeling,
op den
den Olympus
Olympusheeft
heeftneergesmeten,
neergesmeten,en
endat
dathet
hetnu
nuder
dergoden
goden
beurt is.
is. Hij
Hij zal
zalzezezelf
zelfvergezellen
vergezellen een
een eind
eind weegs,
weegs, om
om ze
ze
beurt
over
de zeven
zeven nooden
nooden bij
bij den
den Styx
Styx heen
heen tetehelpen.
helpen.Ze
Zezijn
zijn:
over de
:
lastervogels, de
de wels,
wels, de
de draken,
draken, de
de valsche
valsche hond,
hond,het
hetThaumas,
Thaumas~
de lastervogels,
dal,
de furiën,
furiën,dedeprofeten,
profeten,alle
alleerebinische
erebinischegevaren,
gevaren,waarbij
waarbij
dal, de
wij
niet direct
direct verlegen
verlegen behoeven
behoeven te
te zitten
zitten als
als zezeons
onswat
wat
wij niet
duister voorkomen.
voorkomen. Er
Er zullen
zullen honderden
honderden uitleggingen
uitleggingen van
van tete
duister
geven zijn
zijn —
- hoe
hoe meer,
meer, des
destetegrooter
grooterkunstwerk
kunstwerk—- d9ch
dqchwat
wat
schilderingente
teverstaan
verstaan heeft
heeft
men vóór alles in deze
deze symfonische
symfonische schilderingen
dat is de
de gave,
gave, onvolprezen
onvolprezen schoonheid
schoonheid der
der beelden.
beelden. «Auser,
«Auser~
dat
lesenste Schiinheiten»
Schönheiten» schrijft
voelt dat
dat de
de
lesenste
schrijftKeller,
Keller,en
en men
men voelt
verrukking, waarmede
dit zeggen
zeggenen'
en voelen
voelenkon,
kon,hem
hemover
over
verrukking,
waarmede hij
hij dit
alle c<Dunkelheiten»
«Dunkelheiten» heenhielp.
Van welk
welk een
een grandezza
grandezza is de
de uittocht
uittocht der
der Godenl
Goden ISchoon
Schoon
Van
ook de
de zegewensch
zegewensch van
van Persephone,
Persephone, Hades'
Aan de
de
ook
Hades' vrouw.
vrouw. Aan
lotgevallen
verband met
met de
de Erebinische
Erebinische gevaren
gevaren voelt
voeltmen
men
lotgevallen in verband
den schilder
schilder in
in den
dengeest
geestvan
vanBiicklin,
Böcklin,
duidelijk
schilder, den
duidelijk den
den schilder,
vanbizar,geestelijke
bizar~geestelijke visioenen.
visioenen. En
Enecht
echt
wiens brein
brein vol
vol isisvan
wiens
Spitteier
zijn oubollige
oubolligeZwitsersch,rondboersche
Zwitsersch~rondboerschehumor
humordaar,
daar~
Spitteler is zijn
tusschendoor.
ziet ge
ge de
de goden
goden ook
ookniet
nietmet
metklein
klein men,
men~
tusschendoor. Of
Of ziet
schelijke
trekken
kostelijk
gemaald,
wanneer
zij
trots
het
gebod,
schelijke trekken kostelijk gemaald, wanneer zij trots het gebod,
niet
links tete kijken,
kijken, en
en den
den mantel
mantel over
over hun
hun hoofd
hoofd tete
niet links
toch::
trekken, toch
Den Mantel
Mantel saehte
dureh die Lueken
sachte lüftend,
liiftend, wollten durch
Lucken
Sie probehalber
probehalber bloss
wenig um sich gucken
gueken
Sie
bloss ein wenig
lhr Blick
Bliek begegnete
begegnete des Nachbars
Naehbars Augenrund
Ihr
munter und gesund.
Das naeh
nach dem Eiland (dem Linken) gaffte
gaffte munter
sie verstohlen
verstohlen hinzuschielen.
hinzusehielen.
Nun wagten
wagten gleichfalls sie
I.
10
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Om ook
ook eens
eens uit
uitden
dentoon
toonte te
vallen:
Hadeskent
kentzijn
zijn
Om
vallen
: Hades
Pappenheimers -—hij
links, maar
maar expres,
expres, omdat
omdat het
het
Pappenheimers
hij zei
zei wel
wel links,
gevaar
rechts dreigde
dreigde en
en hij
hij wist hoe
gevaar rechts
hoe de
degoden
godenwaren.
waren. IsIsdat
dat
geen klucht,
klucht, die
diewel
welheel
heelfijn
fijngegeven
gegevenmoet
moetwezen,
wezen,om
ominindeze
deze
diepoernstige
ouverture niet
niet mispiaatst
diep~ernstige ouverture
misplaatst te
te wezen?
wezen ?Waarlijk,
Waarlijk,
deze
deze dichter
dichter kan
kan alles.
alles. De
Deervaringen
ervaringen met
met den
den hond,
hond, den
den
even .....
goddelijk van
van comica,
comica,
«pöbelhaften Ki5ter»
Köter» zijn
zijn al even
«piibelhaften
. . . goddelijk
en als
als ikikmaar
maardede
overtuiginghad,
had,dat
datnog
nogsteeds
steedsgenoeg
genoeg
en
overtuiging
lezers mij
deze inleiding
inleiding vergezelden,
vergezelden, gaf
gaf ik
ikgroote
grootebrok,
brok~
lezers
mij in
in deze
stukken ter staving
staving en
en laving.
laving.
stukken
.Den
«DenMorgenberg
Morgenberg hinany
hinan» is het
hettweede
tweede hoofdstuk,
hoofdstuk,dat
datnaar
naar
hemelhoogte
de goden
hemelhoogte de
goden opvoert.
opvoert. Ze
Ze zien
zienhier
hier voor
voor het
heteerst
eerst
zon. Ik
Ik ken
kengeen
geenontroerender,
ontroerender, grootscher
grootscher hymne
hymne aan
aan de
de
de zon.
dagvorstin dan
dan deze
deze van
van de
deuit
uitdonkere
donkeregevangenis
gevangenis vrij
vrij ge,
ge~
dagvorstin
worden goden.
goden.
worden
«Mit welchen
Gruss und Namen
Namen soll
soU ich
ich dir
dirbegegnen
begegnen?
?
%Mit
welchen Gruss
nicht, doch
doch deine
deine Werke
Werke lass
lass mich
mich segnen.»
segnen.»
leh weiss
weiss es nicht,
Ich

Hoe eenvoudig
eenvoudig isisdit
ditslotaccoord,
slotaccoord, maar
maarhoe
hoediep
diepspreekt
spreekt
er de
de liefde
liefdeenenhet
hetontzag
ontzaguituit11Deze
Dezebeurtzang
beurtzang der
der goden,
goden~
er
kinderen is
van een
een verhevenheid,
verhevenheid, die
die wel
welhethet
dichterlijk
kinderen
is van
dichterlijk
Zenith bereikt
bereikt in
in deze
dezemagnifieke
magnifiekeregels
regels::
Zenith
Und eine
eineStimme
Stimmerief
rief:
«Ich schaue
schaue wahr,
wahr,
: %Ich
Ein
Traumgesieht, ein Sinnbild
Sinnbild wird mir
mir offenbar
offenbar::
Ein Traumgesieht,
Ein Blitzstrahl
Blitzstrahl iibersprang
übersprang des Himmels
Himmels Saulenhaus.
Säulenhaus.
Ein
Den Strahl
Strahl zu jagen
jagen lief
lief die
die junge
junge Iris
Iris aus.
aus.
Sie
hüpft ihm
ihm hitzig
hitzig nach
nach mit
Köcher, Pfeil und
und Bogen,
Bogen,
mit K6cher,
Sie hiipft
Da kam
kam ein
ein Knab
Knab auf
auf goldnem
goldnem Wagen
Wagenhergezogen,
hergezogen,
Hielt an
an die
die Rosse,
Rosse, fing
nng den
den Blitz
Blitz mit
mithurtiger
hurtiger Hand,
Hand,
Schwenkt
ums Haupt
schwang ihn
ihn lachend
lachend iiberland.
überland.
Haupt und schwang
Schwenkt ihn ums
Nun magst
magst du
du deine
deine Kunst
Kunst erproben,
erprohen. feines
feines Kind,
Kind,
Ob
dir die
die Augen
Augen klar,
klar. die
die Pfeile
Pfeiletrefflich
trefflich sind.
sind.
Ob dir
Der Pfeile
pfeile sieben
sieben standen
standen Iris
Iris zu
zu Gebot,
Gebot,
Der
In
lustigen Farben
Farben prangend,
prangend, hlau
grün und
und rot.
rot.
In lustigen
blau und griin
Sie
zielte, liess die
die klugen
klugen Augen
Augenruhig
ruhigwalten,
walten,
Sie zielte,
Und siebenmal
siebenmal vermochte
vermochte sie den
den Strahl
Strahl zu
zu spalten,
spalten.
So dass
dass ein
einwundersames
wundersamesFlammengarbenmeer
Flammengarbenmeer
rot und
und griinen
grünen Ahren
Ahrenspritzte
spritzte rings
rings umher.
umher.
Die rot
Da war
war des
des farbigen
farbigen Weizens
Weizens viel im
im Weltall
WeltaU feil,
feil.
Vnd
jeder kam
kam und
nahm und
und holte
holte sich
sich sein
sein Teil.»
Teil.»
Und jeder
und nahm

Met hellen
hellen glans
glansoverstraalt
overstraalt deze
deze heerlijke
heerlijke Wahrtraumdeuterei
Wahrtraumdeuterei
de volgende Biicklinsche
Böcklinsche schilderingen van de goddelijke oorden
oorden
die
ze doorgaan,
doorgaan, enenwaar
waarhet
hetheimweeland
heimweelanddes
desdichters
dichters in
in
die ze
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opdoemt. Van
profetische grootheid
hoe het
het volk
volkvan
van
opdoemt.
Van profetische
grootheid is,
is, hoe
hun tochten
tochten steeds
steeds door
door een
een Stem
Stemvoor
voor
zwervende goden
zwervende
goden op
op hun
gewaarschuwd worden.
worden. Dat
Datisisalles
allesmeer
meerdan
danphantasie,
phantasie~
onheil gewaarschuwd
gespeel. Prachtig
Prachtig is
de ontmoeting
ontmoeting der
der andere
andere goden,
goden, die
dievan
van
gespeel.
is de
den Olympus
Olympus stortten
stortten door
door Ananke's
Ananke's hand.
hand. Wanneer
Wanneer ze
ze van
van
den
dorst dreigen
dreigen te
te verkommeren,
verkommeren, komt
komthun
hunPrometheus
Prometheusvoorbij,
voorbij,
dorst
die hen
hen Briider
Brüder noemt
noemt en
enoproept
oproepthet
hetjammeren
jammerenover
overtetelaten
laten
aan
vloekbeladen aarde,volk.
aarde~volk. Waarde,
Waarde, trots
trots en
en zelfbewust,
zelfbewust~
aan het vloekbeladen
zijn
moet in
in hen
henwonen.
wonen.Maar
Maarzijzijkunnen
kunnen niet
niet boven
boven hun
hun
zijn moet
nooden
zich verheffen,
verheffen, en
endaarom
daarom ontfermt
ontfermt zich
zich Hebe
Hebe over
over
nooden zich
hen, die
die hen
henmet
meteeneen
prachtige
Vondeliaanscheaartsengel,
aartsengel~
hen,
prachtige
Vondeliaansche
aankondiging
den heer
heervan
vanhet
hetsterrengewemel,
sterrengewemel, Uranos
Uranos
aankondiging tot
tot den
hun aandacht
aandacht met
met over
over de
de weide
weide «Wachs
«Wachs
noodigt. Zij
Zij boeit
boeit hun
noodigt.
und Werden»
te spreken, en
en de
dealmoeder
almoeder boom
boomder
der Hesperiden,
Hesperiden,
Werden» te
zij zich
zich te
te rusten
rusten leggen
leggenenenzich
zichmet
metmanna
mannaverkwikken.
verkwikken.
waar zij
waar
Om
dan «den
«den Blendungsglast
Blendungsglast der
der grellen
grellen Gegenwart
Gegenwart mit
mit der
der
Om dan
Dichtung
Purpurbildern zu
zumildern»
mildern»worden
wordenorakeldiepe
orakeldiepesagen
sagen
Dichtung Purpurbildern
verteld, extramundana
extramundana zooals
Prometheus aan
aan zijn
zijn hondje
hondje
verteld,
zooals Prometheus
vertelde, maar
zijn van
van veel
veel en
enveel
veeltragischer
tragischerverve.
verve.
vertelde,
maar deze
deze zijn
Dan maken
maken zij
grot van
van leven
leven en
en dood
dood te
te
Dan
zij zich
zich op,
op, om
om de grot
gaan
zien.
Deze
beschrijving
mag
in
omvang
van
visie
naast
gaan zien. Deze beschrijving mag in omvang van visie naast
beschrijving der
der hellekrochten
hellekrochten gesteld
gesteld worden,
worden, en
en zoo
zoo
Dante's beschrijving
Christelijk
Buddhistisch isis hier
hierSpitteler,
SpitteIer, die
die
Christelijk Dante
Dante was,
was, zoo Buddhistisch
van een
een heilig
heilig medelijden
medelijden vervuld,
vervuld, de
degoden
godeneerst
eersteen
eenmurwe
murwe
van
laat eten
eten om
omniet
nietvan
vanontferming
ontfermingtetezwijmen
zwijmenbij
bijhet
hetzien
zien
noot laat
wereldplan. Een
Een vreeselijken
vreeselijken geestesmolen
geestesmolen 11
van Ananke's wreed wereldplan.
1. Ik
Ik kan
kan hier
hier opopeen
een
merkwaardigeovereenkomst
overeenkomst wijzen
wijzen tusschen Spitteler's
Spitteler'5
merkwaardige
Christian
plaats in
inden
den "Herzog
„Herzog Theodor
Theodor von Gothland" van Christian
geestesmolen.idee en een plaats
Dietrich
eens de
de eenig ware voorlooper van
Nietzsche is genoemd.
genoemd.
Dietrich Grabbe.
Grabbe, die
die wel
wel eens
van Nietzsche
Niet zoo
zoo episch
episch groot
groot als
als Spitte1er,
rakend, roept
roept
Spitteler, maar
Niet
maar toch dezelfde gedachte rakend,
daar uit
uit::
Grabbe daar
Ihr himmelstiirmenden
himmelstürmenden Giganten!
Giganten 1
Zerstörend.
unerbitterlich. Tod
Zerstiirend, unerbitterlich,
Vnd
leben, Glück
Und Leben,
Gliick und Vnglûck
Unglfick an
Einander kettend, herrscht
herrscht
Mit
Mit alles niederdrückender
niederdriickender Gewalt
Das ungeheure Schicksal.
Schicksal.
A11mächtige Bosheit ist es,
die
Allmichtige
es, die
zerstört.
Den Weltkreis
Weltkreis lenkt und ihn zerstiirt.
Weil es
es
Verderben 5011,
Verderben
soll, ist das Erschaffene
des 'ges Henkerrad
Henkerrad
Erschaffen 1I Wie ein
ein ries'ges
Kreist dort
der sogenannte Himmelbogen
Himmelbogen;;
dort der
die NAchte,
Nächte, Sonne, Mond,
Die Tage
Tage und die
Vnd
Und Stime
Stirne sind
Wie arme
arme Delinquenten drauf geflochten,
geflochten, und
Mit ausgesparten Gnadenstkissen
Gnadenstössen
Zerrädert
Zerradert und zermalmt er sie
sie !1
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zien
zien zij,
zij, waardoor
waardoor de
deaardenloop
aardenloop der
der vleesch
vleesch geworden
geworden ziel
ziel
wreedaardig
geregeld wordt.
wreedaardig geregeld
wordt. Daar
Daar lijden
lijden de
de dieren
dieren ook,
ook, en
en
van welk
welk een
een ontroering
ontroering isis deze
dezeklacht
klacht::
van
traurig sahn
sahn die
die Tiere
Tiere zu
zuden
denGLittern
Göttern auf.
auf.
Und traurig
Mit innigen Augen,
Augen, die
die die
dieewige
ewigeSprache
Sprachesprachen,
sprachen,
Mit
Bruderblicken, die den
den garstigen
garstigen Leib
leibdurchbrachen
durchbrachen::
Mit Bruderblicken,
«0 sagt
welch Verbrechen
Verbrechen haben
haben wir
wirverschuldet,
verschuldet,
(<0
sagt uns, welch
uns erduldet
erduldet?
Dass solch ein
ein blutig
blutigSchicksal
Schicksal wird
Dass
wird von uns
?
Auch ich bin Geist,
Geist, mit
mit eurem
eurem Fiihlen
Fühlen fiihlen
fühlen wir,
wir,
Auch
ihr?»
wir Tiere,
Tiere, aber
ab er Giitter
Götter ihr
Weswegen sind wir
?»
So sprachen
sprachen ihre
zu gleicher
gleicher Zeit
Zeit
ihre Augen,
Augen, und zu
Gab ihrem
ihrem Spruch
Spruch die Stimme
Stimme weinend das
das Geleit.
Geleit.
Gab
von dem
demschniklen
schni;idenLeib,
leib, darinnen
darinnen sie
sievertiert,
vertiert,
Doch von
Ward auch
auch der
der Ton
Ton der
derStimme
Stimmeschmahlich
schmählichparodiert,
parodiert,
Ward
So dass
dass der
der angsterffillten
angsterfüllten Opfer
Opfer Weggesang
Weggesang
In Possenlauten
Possenlauten ihnen aus
aus der
der Kehle
Kehle drang,
drang,
In
statt des
des Schluchzens
Schluchzens zwängte
Und statt
zwingtesich
sichein
ein wildes
wildes Gröhlen
Gralen
Grunzen greulich
greulich aus
aus den
denrauhen
rauhenRachenhahlen.
Rachenhöhlen.
Und Grunzen
Ein tausendstiminger,
tausendstimm.ger, schauerlicher
schauerlicher Maskenchor
Maskenchor
Worin der
heiliger Psalter
Psalter sich
sich verlor.
verlor.
der Seele heiliger
wie sie
sie flehentlich
flehentlich die
die Hinde
Händestreckten,
streckten, boten
boten
Und wie
Sie
Hände,sondern
sondernKrallen,
Krallen, Tatzen,
T atzen, Pfoten.
Pfoten.
Sie keine Hinde,

Het
naardeze
dezeheilige
heiligeplaats,
plaats,dat
datWidmann
Widmannzijn
zijn(‹Der
«Der
Het isis naar
Heilige und
und die
dieTiere»
Tiere»heeft
heeftkunnen
kunnen
schrijven.
«Fluch
deiner
schrijven. c<Fluch deiner
Grausamkeit, Ananke»
dondert het na
na deze
dezegruwelijke
gruwelijke schil,
schil~
Grausamkeit,
Ananke» dondert
dering,
moogt het
het zelf
zelf bedenken
bedenken hoe
hoe groot
groot de
de
dering,en
en ge
ge moogt
dichtergeest
moet, die
die uit
uitzulk
zulkeen
eenstraf
strafaanvaarde
aanvaarde diep
diep
dichtergeest zijn
zijn moet,
pessimistische Buddhische
door te
te
pessimistische
Buddhische levensbeschouwing
levensbeschouwing weet
weet door
breken met
met het
hetverhelderende
verhelderende woord
woord in tristitia
tristitia hilaris
hilaris'.1. In
breken
het
epos zelf
zelfwordt
wordtal al
directdede
drukkendeplaats
plaats der
der ver,
ver~
het epos
direct
drukkende
vloeking
verlaten, om
om al weer
weer door
door middel
middel van
van een
een sage
sage tot
tot
vloeking verlaten,
andere stemming
stemming te
te komen.
komen. Daarop
Daaropschrijden
schrijden de Goden in
een andere
zefeestelijk
feestelijk onthaald
onthaald worden,
worden, als
als
Uranos' burcht
burcht binnen,
binnen, waar
waarze
Uranos'
Koning Arthur's
Arthur's tafelronde.
tafelronde. De
Degroot,vorstelijke
groot~vorstelijkeschilderingen,
schilderingen,
wij hier
hiertetegenieten
genietenkrijgen,
krijgen,zijn
zijnbijbijhun
hunbovenaardsche
bovenaardsche
die
die wij
graal~
stofgroepeering toch
moderne graal,
toch typisch Germaansch,
Germaansch, en de moderne
dichter Edward Stucken
Stuckenzal
zalzijn
zijn drama's
drama's verwant
verwant voelen
voelen aan
aan den
den
geest, die
die uit
uit deze
dezebreede
breedeverzen
verzenover
overUranos'
Uranos'paleis
paleisspreekt.
spreekt.
geest,
Hoe zeldzaam
zeldzaam fijn
fijn worden
wordenons
onszijn
zijnzeven
zevendochters
dochtersbeschreven,
beschreven,
ze
in welk
welk een
eennimbus
nimbusvan
vanzielezonnelicht
zielezonnelichtverschijnen
verschijnen ze
1. Bijzondere
Bijzondere woorden
mij eens
eens hierover
hierover Wladimir von Hartlieb:
«lch
Hartlieb : <dch
woorden schreef
schreef mij
seinen Pasien
Poësien die beiden Tendenzen
Tendenzen
liebe
Spitteier gerade
gerade deshalb,
deshalb, wei1
weil sich
sich in seinen
liebe Spitteler
in tristitia hilaris,
hilaris, in hilaritafe
tristis 50
durchdringen.»
hilaritate tristis
so schmerzlich,süss
schmerzlich.siiss durchdringen.»
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sieben sehlanke
schlanke Wohlgestalten
Der KE•nigstiichter
Königstöehter sieben
W ohlgestalten
Gleich dem
Gedanken, der
der mit
mit hohem
hohem Geistesschritt
Geistessehritt
dem Gedanken,
Erhobenen
Seele tritt,
tritt,
Erhobenen Hauptes
Hauptes ruhig
ruhig vor
vor die Seele
Gleich
Diehtung mutigem
mutigem Heben
Heben oder Senken,
Senken,
Gleich einer Dichtung
auf federnden
federnden Gelenken.
Gelenken.
So
sehwebten sie herbei
her bei auf
So schwebten

Hier
mogen ze
ze verpoozen,
verpoozen, ininMaja's
Maja's reine
reine hallen,
hallen, en
en de
de
Hier mogen
goddelijke gasten
gasten laten
latenhet
hetzich
zich behagelijk
behagelijk welgevallen.
welgevallen. Uranos
U ranos
is
dan ook
ookeen
eenkostelijk
kostelijkgastheer,
gastheer, en
en zelfs
zelfs zoo
zoogaaf
gaafen
enfijn
fijn
is dan
van natuur
van
natuur en
en manieren,
manieren, dat
dat de
de goden
goden als
als van
van zelf,
zelf, in
in een
een
bui
van stoutmoedigheid,
stoutmoedigheid, durven
durven vragen
hij, Uranos,
Uranos, niet
niet
bui van
vragen of hij,
«Hoho
ho!
wacht eens
eens
de gelukkigste
gelukkigste van
van alle
allevorsten
vorstenmoet
moetzijn.
zijn. «Ho
1 wacht
eventjes,»
moet zich
zich ook
ookAnanke's
Ananke's
eventjes,» antwoordde
antwoorddedeze
deze dan,
dan, en moet
onderdaan bekennen.
onderdaan
bekennen.
Heerlijk
comica is
is zijne
zijne mededeeling
mededeeling van
van den
denstier
stier
Heerlijk van
van comica
Minotaurus,
eeuwige os,
os, die
diedag,in,
dag.in,dag,uit
dag.uitmet
metnimmer
nimmer
Minotaurus, de
de eeuwige
moede horens
horens het
hethemelfundament
hemel fundament berent.
berent. En
EnUranos'
U ranos'baantje
baantje
is het,
het, dat
datbeest
beestdagelijks
dagelijkszes
zesuur
uurapart
aparttetenemen,
nemen,om
omhem
hem
domheid....
ziet het
het
zijn
zijn domheid
. . . . aan
aan het
het verstand
verstand te
te brengen.
brengen. Men ziet
loeder van
van een
een dier
dier::
Endlieh begreift ers,
ers, kratzt
kratzt sich,
sieh, reckt
reekt die Ohren,
Ohren, muht,
muht,
Endlich
Worauf
ungesäumt den
Unfug tut.
tut.
Worauf er
er ungesaumt
den alten Unfug
Genug.

gedat
dat«Genug»
«Genug»leest,
leest,
laat
zichnog
nogeen
eengeheel
geheeltafereel
tafereel
Als ge
laat
ererzich
achter om
droom en. Als dauwdroppels
dauwdroppels zijn
zijn deze
deze humo,
humo.
achter
om heen
heen droomen.
ristische voorstellingen in
in het
hetepos
eposrondgesprankeld,
rondgesprankeld,dat
dater
er het
het
ristische
werk met zijn
zijn droefzinnige
droefzinnige slagschaduwen
slagschaduwen van een
een oneindige
oneindige
werk
bekoring door
nimmer mat
mat of
of moe.
moe.
bekoring
door is, nimmer
nog eens
eens even
evenover
over uit;
uit; want
want langs
langs dit
dit geestige
geestige
Ik wijdde er hier nog
kernpunt wendt
verhaal zich
zich ineens
ineensenenongedacht
ongedachteen
een
kernpunt
wendt het verhaal
gruwweldige bocht in,
in, van
vanverbeelding
verbeeldingzoo
zoostout,
stout,dat
dathet
hetzout
zout
gruwweldige
gesmaakten humor
humor wij
wij nog
nog op
op den
den tong
tongmoeten
moeten
van den zooeven gesmaakten
voelen prikkelen,
prikkelen, om
om te
te weten
weten waar
waar we
we zijn.
zijn. Als
Als de
deGoden
Goden
voelen
namelijk van
van hun
hun lijdensgang
lijdensgang vertellen,
vertellen,vaart
vaart Uranos
Uranos grimmig
grimmig
namelijk
De Goden
Goden
op en
en zegt
zegt den
den weg
weg te
te weten
weten tot
tot Anankes'
Anankes' val.
op
val. De
smeeken hem
per ongeluk
ongeluk ontvallen
ontvallen woord,
woord, hun
hun dien
dien
smeeken
hem op
op dit per
weg tetewijzen.
wijzen.En
Endan
danbegint
beginteen
eennacht,merrie,helsche
nacht.merrie.helschedroomen,
droomen.
ze in
in de
depaleis,
paleis.
Langs vergane
verganewenteltrappengangen
wenteltrappengangen dalen
dalen ze
tocht. Langs
kelders af, en
en komen
komenvoor
vooreen
eengeheimzinnig
geheimzinnigglazen
glazenwagenhuis
wagenhuis
kelders
staan, aan
aan welks vensters
vensters groote
groote vreemde
vreemde viiegen
vliegen hangen
hangen
te staan,
een andere
andere wereld
wereldverraden
verraden en
enverzwijgen.
verzwijgen.
die een
Ze stappen
stappen in,
in,èén
èèndruk
drukenendedewonder,phantastische
wonder.phantastische auto
auto
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rijdt met
met de
de goden
goden door
dooreen
eenlabyrinth
labyrinthweg
wegnaar
naar de
deijzer,
ijzer~
rijdt
mannen, die
die runen
runen walsen
walsenininhet
hetwereldklachtenboek.
wereldklachtenboek. Wel
Wel
mannen,
mocht dr.
een
mocht
dr.J.J.Fraenckel
Fraenckel(zie
(ziehet
hetaanhangsel)
aanhangsel)zeggen,
zeggen, dat
dat het een
onverschrokken
dichter was,
was, het
het fatum
fatum te
te
onverschrokkenkoenheid
koenheid van
van den
den dichter
mechaniseeren tot overste
overste van
vanAnanke,
Ananke,den
dengedwongen
gedwongendwang,
dwang,
mechaniseeren
en
de automaat
automaat tot
totattribuut
attribuutder
der
stommenoodwendigheid
-noodwendigheid
en de
stommete stellen.
stellen.
«Auf einem ungeschlachten
ungeschlachten Eisenriesenross
Eisenriesenross
Hockte der
Automat, ein
ein eherner
eherner Koloss.
Koloss.
der Automat,
Von Kiesel
Kiesel war
war die
die Maske
Maske seines
seinesAngesichts,
Angesichts,
Aus deren
Löchern, statt
Augenlichts
deren Lbchern,
statt belebten Augenlichts
Und statt
statt des
des Athems,
Athems, wahrend
während er
erdas
dasstahlbeschiente
stahlbeschiente
Geleis
Reitbahn, das
das dem
dem Ross
Ross zur
zurStrasze
Strasze diente,
diente,
Geleis der Reitbahn,
In stbssigem
stössigem Holpertrabe
Holpertrabe stolperstocks
stolperstocksdurchstrauchte.
durchstrauchte.
Von Zeit
Zeit zu
zu Zeit
Zeitein
einPfiff
Pfifferscholl,
erscholl,ein
einFeuer
Feuerrauchte.
rauchte.
nicht;; sie
sie rollten,
roUten,
Des Rosses
Rosses Hufe
Hufe aber
aber sprangen
sprangen nicht
Auf Radern
Rädern laufend willenlos
willenlos die
ewigen Volten
Volten ....
die ewigen
..»"

Dan rijden
rijden ze
ze verder
verderininhun
hunReisewagenstuhl,
Reisewagenstuhl,tot
totzezeaan
aaneen
een
verweerd en
en verwebd
verwebdpoortje
poortje komen.
komen. Hier
Hierheeft
heeftAnankes
Anankesmacht
macht
verweerd
een
- Uranos
Uranos stoot
stoot het
het deurtje
deurtje open,
open, en
endaar
daardeint
deintin
in
een einde —
Nebelfernen de
grauwe zee
zee Nirwana,
Nirwana,waarachter
waarachter het
het land
land
Nebelfernen
de grauwe
Meon (v-t
(fI-~ 6v)
engel zal
zal vertellen,
vertellen, die op
op
6,)ligt,
ligt, van
van hetwelk
hetwelk een
een engel
de rots
rots Eschaton
Eschaton ligt te
te slapen,
slapen, zoo
zoovredig
vredigenenzoo
zooschoon
schoondat
dat
....
.. Wenn
Atem zieht
zieht der
der Engel
Engel aus
aus und
und ein
ein
Wenn den Atem
Erblaut
Luft von seines
seines Hauches
Hauches Sonnenschein.
Sonnenschein.
Erblaut die
die Luft

troostesengel ziet
zieteen
eenmorgenlicht
morgenlicht aan
aan de
dehorizont
horizont en
en
De troostesengel
wereld~
vertelt zijn gezicht: dat
in het
het verre
verre land
land Meon een wereld,
dat in
heiland, het
het lang verbeden
verbeden Godskind,
Godskind, opstaat,
opstaat, en den
den goden
goden
hulp en
en artsenij
artsenij zal
zalbrengen,
brengen,enenAnankes
Anankesmoordwereld
moordwereld zal
zal
hulp
vernietigen.
goden zouden
zouden nu
nu wel
wel op
opdederots
rotsEschaton
Eschaton willen
willen blij,
blij~
De goden
ven, maar
maar Uranos
Uranos ontraadt
ontraadt dat
met den
den nadruk
nadruk van
van een
een
ven,
dat met
ervaren heeft
heeft wat
wathet
hetbeteekent,
beteekent,dadenlooze
dadenloozeverwachtingen
verwachtingen
die ervaren
te
koesteren, en
en aldus
aldus even
evendom
domtetezijn
zijnals
alsdedeMinotauros.
Minotauros.
te koesteren,
1» —
- met dit kordate wachtwoord
wachtwoord doet
doethij
hij ze
ze terug,
terug~
«Drum heim
heim1»
keeren,
en lang
lang treuren
treuren ze
ze niet,
niet, want
want de
dezeven
zevendochters
dochters des
des
keeren, en
konings zijn
zijn veel
veeltetegezellige
gezelligespeelnooten,
speelnooten, zoo
zoozelfs,
zelfs, dat
dat Ananke
Ananke
hun bloed
bloed moet
moet blazen
blazen om
om de
degoden
goden ziek
ziek
giftspoortjes inin hun
giftspoortjes
en onrust
onrust tetemaken,
maken,opdat
opdatzezeniet
nietzijn
zijnwil
wilweer,
weer~
van verveling
verveling en
van
streven
eindelijk er
er weer
weer eens
eens aan
aan zullen
zullengaan
gaandenken,
denken, dat
dat
streven en
en eindelijk
het.
de Olympus
Olympusisisenende
dekamp
kampom
omHera,
Hera, de
dekoningin.
koningin.
het, einddoel de
worden ons
ons de
dezeven
zevenschoone
schooneAmaschpand
Amaschpand veriokkend
verlokkend
Wat worden
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schoon
b.eschreven, en
en wat
wat een
eengeraffineerd
geraffineerd scherp
scherp vrouwen,
vrouwen~
schoon heschreven,
psycholoog
Spitteier, als
als hij
hijdedejongste
jongstedochter
dochterharen
harenvader
vader
psycholoog is Spitteler,
U
ranos laat
langer in
het paleis
paleis te
te
Uranos
laat paaien
paaienom
om de
de goden
goden nog
nog langer
in het
houden.
ze zoo
zoo fijn
fijn berekenend,
berekenend, in
in zijn
zijn soort
soort even
even
houden. Dat
Dat doet ze
modern
fijn ontleed
ontleedals
alswij
wijvan
vanIbsen
IbsenenenStrindberg
Strindberggewend
gewend
modern en fijn
zijn,
straks bij
Hera, de
de koningin,
koningin, zullen
zullen we
wenog
nogmeer
meerge,
gezijn, en
en straks
bij Hera,
legenheid
hebben, de
de bewering
bewering van
vanMeissner
Meissner(zie
(zieaanhangsel)
aanhangsel)
legenheid hebben,
te beamen,
beamen, dat
dat Spitteler
Spitteier voor
voorden
denwuchtigen
wuchtigenNoorschen
N oorschentitaan,
titaan,
den
woesten dichter
dichter van
vanc<Doodendans»
«Doodendans» niet
niet onder
onder doet in
in
den woesten
vrouwenpsychologie.
Kort
goed, dedegoden
godenworden
wordendoor
doorhet
hetscheerling,gift
scheerling~gift
Kort en goed,
van
Ananke blasé
blasé van
van Uranos'
Uranos' gastvrij
gastvrij huis,
en laten
laten de
de
van Ananke
huis, en
schoone
Amaschpand treurend
treurend en
en pruilend
pruilend achter.
achter. Met
Met den
den
schoone Amaschpand
drang
onrustige, onbevredigde,
onbevredigde, tijgen
tijgen ze
ze voort.
voort.
drang van
van het onrustige,
Uranos
U
ranos geeft den goden vermanend
vermanend een geschenk mede in den
vorm van
zal
van een beenen kastje, en als ze het later in twist openen, zal
het een
een pelgrimssandaal
pelgrimssandaal inhouden,
droevigweemoedig
weemoedig
inhouden, die
die hen droevig
herinnert aan
tijden van strijd
strijd en
en aan
aan Erebos.
Erebos. Ze
Zestappen
stappen
herinnert
aan de
de tijden
in
alweer met
met een
eengrandioze
grandiozefantasie
fantasie
in een
een luchtschip,
luchtschip, en
en 't is alweer
dat
de reis
reisbeschreven
beschreven wordt,
wordt,naar
naar het
hetAmazonenland,
Amazonenland, waar
waar
dat de
Hera koningin
koningin is.
is. Een
Eenware
wareColumbustocht
Columbustocht naar
naar een
een nieuw
nieuw
Hera
land, met
met oproer
oproer aan
aan boord,
boord,tottot
ontroeringvan
van((land
«land!
land,
de de
ontroering
I
land !»I» de
vertwijfelde gemoederen
Ze zeilen
zeilen het
het
land
de vertwijfelde
gemoederenrust
rustgeeft.
geeft. Ze
hemelslandouw binnen,
worden door
doorTheopomp
Theopomp—
- mogen
mogen
hemelslandouw
binnen, en worden
alle ceremonie,meesters
ceremonie~meesters voortaan
voortaan zoo
zoo genoemd
genoemdworden1
worden!—
- tot
tot
alle
hooggebergte van
van den
denOlympus
Olympusgebracht.
gebracht.De
Deindruk,
indruk, dien
dien
het hooggebergte
de goden
goden van
van den
denverheven
verheven aanblik
aanblik ontvangen,
ontvangen, is zoo
zoo over,
over~
de
meesterend schoon beschreven,
beschreven, dat
dathet
hetden
denlezer
lezer tot
tot toon,
toon, beeld
beeld
meesterend
en kleur
kleur samensmelt
samensmelt in
een wonder,fijne
wonder.fijne associatie.
associatie. Met
Met veel
veel
en
in een
heerlijke aan,
aan. en
entoespraken,
toespraken,zoo
zoowelluidend
welluidendenenstoer
stoermannelijk
mannelijk
heerlijke
dan tot Hera,
Hera, de
de
als in
in Wagner's
Wagner'sMeistersHnger,
Meistersänger, worden
als
worden zij
zij dan
bruid gevoerd.
gevoerd. Daarover
Daarover spreekt
spreekt dan
dan het
hettweede
tweedeboek
boekverder.
verder.
bruid
Heimwee
Heimwee en
en Heeling
Heeling is het eerste
eerste hoofdstuk
hoofdstuk waarin
waarin we
we de
de
oude en
en vermoeide
vermoeide en
enverweesde
verweesdegoden
godenhet
hetIchorbad
Ichorbadzien
zien
oude
nemen, waaruit
waaruit ze
verjongd weer
weer keeren.
keeren. Dat
Dat bad
badininde
debron
bron
nemen,
ze verjongd
zoobeschreven,
beschreven, dat
datwie
wiehet
hetook
ookslechts
slechtseenmaal
eenmaal las,
las, het
het
is zoo
kleuren~fonkeling
altijd als
alseen
eenschilderij
schilderijvan
vanschitterende
schitterendekleuren,fonkeling
voor altijd
voor oogen
oogen staat.
staat. Wij
Wij zien de goden
goden er
er uit
uit opleven, en
en onwille,
onwille.
keurig
knikt
men
ja
op
deze
slotregels.
keurig knikt men ja op deze slotregels.
Da fliisterte
flüsterte das
das Volk bewunderend sich
sich ins Ohr
Ohr::
«Das sind
sind dieselben Gatter
Götter nicht mehr wie zuvor.»
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En
dan kunnen
kunnen zezededeKoningin
Koninginvoorgesteld
voorgesteld worden,
worden, een
een
En dan
plechtigheid
plechtigheid die door
door middel
middel van
vanden
denonmisbaren
onmisbarenTheopomp
Theopomp
st:tel te
te
geschiedt.
dichter wel eens
eens te
te snel
geschiedt. Hier
Hier merkt
merkt men
men dat
dat de
de dichter
werk
gaat. Gingen
Gingenaanvankelijk
aanvankelijk de
deGodinnen
Godinnenals
alsbrautliche
bräutliche
werk gaat.
Genossen uit
uit Erebos
Erebos mee
meenaar
naar den
den Olympos,
Olympos,ongemerkt
ongemerktzijn
zijnwe
weze
ze
Genossen
kwijt geworden
geworden en
de overblijvenden
overblijvenden zijn
zijn nooit op
op het
hetappèl
appèl
kwijt
en de
~eroepen,
zoodatde
dedichter
dichter ons
ons nu
nu gemakkelijk
gemakkelijk maar
maar vijf goden
geroepen, zoodat
kan
kan laten
laten zien
zien als
als de
de Freier
Freier der
der Kiinigin.
Königin. De
Derest,
rest,moeten
moeten we
we
maar aannemen,
afgedropen op
op Theopomps
Theopompswaarschuwing,
waarschuwing,
maar
aannemen, is
is afgedropen
dat ze
ze liever
liever niet
niet moesten
moestenwedkampen
wedkampen dan
danhet
hetgevaar
gevaarloopen
loopen
dat
Dus vijf
vijf
ten
aanzien van
van het
het volk
volkvoor
voorleelijkerd
leelijkerd tete staan.
staan. Dus
ten aanzien
wagen
er de
dehoogheidszonneschijn
hoogheidszonneschijn nabij
nabij tetetreden,
treden,teteweten
weten:
wagen er
:
Der damonglanzumstrahlte
dämonglanzumstrahlte herrliche
herrliche ApolI,
Apoll,
heiligen Tiefsinns
Tiefsinns voll.
vol!.
Hermes
Feine, schlau
schlau und heiligen
Hermes der
der Feine,
Der heldenhafte
heldenhafte Knabe
Knabe Eros
Eros ohne
ohne Tadel
T adel
Und des
des Poseidon
Pos ei donselbstwusster
selbstwussterHerrscheradel.
Herrscheradel.
Zeus
ab er, der geflohen
geflohen war
war ein
ein kleines
kleinesStiick,
Stück,
Zeus aber,
und kehrte
kehrte fest
fest zurtick.
zurück.
Besann
sich, zauderte
zauderte und
Besann sich,
fünfentschlossnen
entschlossnen Helden,
Helden,
Das waren
waren die getrosten
getrosten fiinf
Gewillt, der
Königin zum
zum Brautkampf
Brautkampf sich
melden.
der Kbnigin
sich zu melden.
auf
Im
Halbkreis steIlten
sich ehrerbietig
ehrerbietig auf
Im Halbkreis
stellten sie sich
Und sahn
sahn erwartungsbange
erwartungsbange zum
zum Altan
Altan hinauf.
hinauf.

Hera wordt
wordt ons
ons nu
nugeschetst
geschetst inineen
eenpaar
paarregels
regelsals
als een
een
Hera
prachtvrouw, grimmig
een tijger,
tijger, eigenzinnig
eigenzinnigals
alseen
eengrillig
grillig
prachtvrouw,
grimmig als een
raspaardje,
een veil
veil paaschos,
paaschos, een
een
raspaardje,die
dienijdig
nijdigmokt
mokt dat
dat ze
ze als
als een
bekranst offerbeest
Natuurbekranst
offerbeestvoor
voorhet
hetvolk
volk verloot
verloot moet
moet worden.
worden. Natuur,
lijk, zooals
zooals altijd,
altijd, steekt
steekt ook
ook in
indeze
dezevrouw
vrouw das
dasUrweib
Urweib en
en
lijk,
dat wil
wil niet
nietman
mantegen
tegenman,
man,maar
maarman
mantegen
tegenvrouw
vrouwveroverd
veroverd
worden. o«Hernach
Hernach will ich
ichmeine
meineKraft
Krafterproben»
erproben» lispelt
lispelt ze
ze
worden.
haar vertrouwelingen
heeren goden
goden zullen
zullen
haar
vertrouwelingentoe
toe- —ja,ja,ja,
ja, de
de heeren
maar
zoo niet
niet met
methaar
haarklaar
klaarzijn.
zijn.Tijdens
Tijdenshet
hetvoorstellen
voorstellen
maar zoo
ze dan
danook
ookeen
eenanderen
anderenkant
kantuit
uit:
SonAltesse
Altesseroyale
royale:
kijkt ze
kijkt
: Son
:
la
femme doet
doet haar
haar intrede
intrede in
in het
het epos,
epos, en
en hoe
hoeveel
veel
la femme
wuchtiger, bloedrijker,
bloedrijker, wezenlijker
deze figuur
figuur dan
dan het
het
wezenlijker is
is deze
wuchtiger,
zoetronde
van Hamerling's
Hamerling's «Aspasiaj);
Daar ziet
ziet
zoetronde Venusbeeld
Venusbeeld van
aAspasia»; Daar
men
het verschil
verschil ininepische
epischegrootheid.
grootheid. Hamerling
Hamerling geeft
geeft
men het
klassiek relief,
Spitteier kan
kan mythologisch
mythologisch zijn
zijn en
endaarbij
daarbij
klassiek
relief, Spitteler
de verhandeling
verhandeling der
der erotiek
erotiek in
in de
de poëzie
poëziedraagt
draagt
modern. Tot de
modern.
Spitteier
een groot
groot hoofdstuk
hoofdstuk bij,
bij, en
en Hera
Hera geeft
geeft hij
hij een
een
Spitteler hier
hier een
doortrapt
haar Apollo, den
denmooisten
mooisten
doortrapt geraffineerd
geraffineerd trekje,
trekje, door
door haar
de vijf,
vijf, van
van wien
wienzezezeker
zekeris,is,dat
dathij
hijhet
hetwinnen
winnen
man van
van de
al bij
bijvoorbaat
voorbaattetedoen
doen
haten,maar
maardoodelijk
doodelijkverliefd
verliefd
zal, al
zal,
haten,
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te
laten zijn
zijn op
op Eros,
Eros, den
den knaap
knaap met
met het
het nog
nog gladde,
gladde, onbe,
onbe~
te laten
haarde
Zij zal
zalzich
zichintusschen
intusschenaan
aanden
denwedstrijd,uitslag
wedstrijd~uitslag
haarde lijf.
lijf. Zij
onderwerpen,
voor Apollo,
Apollo,maar
maarAnanke
Anankewijst
wijst
onderwerpen,en
en deze
deze beslist voor
haar
toe, na
naeen
eenhoogst
hoogstwerkzame
werkzameintrige,
intrige, die
diealweer
alweer
haar Zeus
Zeus toe,
bewijst
dichter voor geen
geen beschrijving
beschrijving terugdeinst,
terugdeinst, en
en
bewijst dat
dat de
de dichter
als
spelend de
de meest
meestingewikkeide
ingewikkelde scènes
scènes op
op het
hetdoek
doek.....
als spelend
...
pardon,
het papier
papier brengt.
brengt. Om
Om het
het in
in Duitsche
Duitsche geluiden
geluiden
pardon, op
op het
te
zeggen,
te zeggen, durchschreitet
LeserimimWonnetaumel
Wonnetaumeleine
eine
durchschreitet der
der Leser
fiberffillte Bildergalerie,
alles straf
straf en
en helkleurig
helkleurig van
van om,
om~
über:!üllte
Bildergalerie, 't't is
is alles
trek,
belichting, wat
wat Spitteler
Spitteier geeft.
geeft.
trek, groep~verdeeling
groep,verdeeling en
en belichting,
Waar
vindt men,
men, anders
anders dan
dan bij
bij Wagner,
Wagner, zulk
zulk een
een sym,
sym"
Waar vindt
fonischen
Zangerkrijg, ondermengd
ondermengd met
met een
eenmeesterlijk
meesterlijk be,
be~
fonischen Zangerkrijg,
heerschte
trof mij
mij de
debeschrijving
beschrijving
heerschte volksmassa~werking?
volksmassa,werking? Diep trof
weg~
van
Zeus als
alsde
denederlaag
nederlaaglijdende
lijdendeMeesterzanger,
Meesterzanger,die
diedan
dan weg,
van Zeus
sluipt en
en Moira
Moiraen
enAnanke
Anankeaanklaagt,
aanklaagt,en
enze
zetevens
tevens aanroept,
aanroept, om
Hera's
hoovaardigheid te
straffen door
haar hem
toch toe te
te
Hera's hoovaardigheid
te straffen
door haar
hem tbch
voegen.
Men late
late dan
danhet
hetslot
slotvan
vanhet
hetgezang
gezang eens
eens in
in zich
zich
voegen. Men
door,phantasmagoriseeren ::
door~phantasmagoriseeren
So betete
betete der
der Held
HeldimimSchmerzensiibermass.
Schmerzensübermass.
Einsam
schwarzverhängten Welttheater
Welttheater sass
sass
Einsam im schwarzverhangten
aufdie
dienachtumgraute
nachtumgraute
Moira,
Auge auf
Moira, indem
indem ihr Auge
Geheimnisvolle Biihne
Bühne ernsten
ernsten Blickes
Blickesschaute,
schaute,
Darauf der fliichtigen
Hüchtigen Lebensbilder
LebensbilderZitterschimmer
Zitterschimmer
Erregt vorüberzog
inschwirrendem
schwirrendemGeflimmer.
Geflimmer.
Erregt
voriiberzog in
Ein Diener iiberreicht
überreicht ihr Zeus'
Zeus' Gebet.
Gebet. Sie
Sie blickte
blickte
und benickte.
benickte.
N achlässig hin, verstand,
verstand, bewilligt
bewilligt und
Nachlassig

Zeus doet
doet aan
aanden
denwedloop
wedloopniet
nietmeer
meermee
mee;
zijnsombere
sombere
Zeus
; zijn
natuur
zou
trouwens
ook
niet
passen
bij
de
arcaderies,
die de
de
natuur
trouwens ook niet passen bij de arcaderies, die
wedstrijders
onder
hun
Marathon~loop
zich
veroorlooven
met
wedstrijders onder
Marathon,loop zich veroorlooven met
lockengold~umsponneneAphrodite
Aphrodite
Amazones, en
en vooral
vooral inindedelockengold,umsponnene
Amazones,
den knaap
knaap Eros
Eros inineen
eenmorgenduftumschwommen
morgenduftumschwommen woud
woud
met den
de dichter
dichter een
eengezond
gezonderotische
erotischeverheugenis,
verheugenis,aan
aanwelke
welke
vindt de
in breede,
breede,fonkelkleurige
fonkelkleurigestreken
strekenuiting
uitinggeeft.
geeft.Hera
Heraspreekt
spreekt
hij in
schande van
van Aphrodite's
Aphrodite's oneerbaarheid,
oneerbaarheid, en
smeekt de
de be,
be~
schande
en smeekt
koorlijker Rhodos,
Rhodos, Eros
Eros weg
wegtetelokken,
lokken,den
denliefde,dorstigen
liefde~dorstigen
koorlijker
knaap geen
geen gehoor
gehoor te
te geven,
geven, maar
maar als
als eerste
eerste der
dervijf
vijfbij
bijhaar
haar
knaap
te brengen.
brengen. Helaas
Helaas —
- een
een heraut
heraut brengt
brengt Hera
Hera na
na een
eenbangen
bangen
te
tijd wachtens
wachtens de
desandaaltjes
sandaaltjes van
vanRhodos
Rhodos—
- subliem
subliem isisdeze
deze
tijd
oer~eeuwige Geschlechtskrieg
Geschlechtskrieg zooals
zoo als Heine
Heine
alte Geschichte,
Geschichte, deze
deze oer,eeuwige
alte
wij
den liefdetrek
liefdetrek dat
dat noemt,
noemt, vermythologiseerd.
vermythologiseerd. Konden
Konden wij
den
evenveel tijd
tijd voor
voor het
hetonderwerp
onderwerpnemen
nemenals
alsdededichter
dichterhet
het
evenveel
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met lust
lust en
enfabelachtig
fabelachtig gemak
gemak doet.
doet. Doch
Dochwe
wemoeten
moetendeze
deze
met
heerlijke schildering van
van het
het door
door Hera
Hera verhasste
Mannsgezänk
heerlijke
verhasste Mannsgezgnk
aan den
den lezer
lezer zelf
zelf overlaten.
overlaten. Vermelden
nog, dat
dat Hera
Hera op
op
aan
Vermelden we
we nog,
al die
die haar
haargrievende
grievendewederwaardigheden
wederwaardigheden van
van den
den wedloop,
wedloop~
al
dag, met
met haar
haar boezemvriendin,
boezemvriendin, na
moe geklaagd
geklaagd te
te zijn,
zijn,
dag,
na moe
insluimert:
Het is
von Lieb
Lieb und
und Naschwerk
Naschwerksiiss
süssund
undsatt.
satt. Het
insluimert: von
niet te zeggen,
zeggen, hoe
hoe kostelijk
«N aschwerk» doet.
doet.
niet
kostelijk dit «Naschwerk»
De
wagenrennen beslissen
beslissen eindelijk
eindelijk voor
voor Apollo,
Apollo,doch
dochalreeds
a1reeds
De wagenrennen
staat
op de
detinnen
tinnenvan
vanhet
hetpaleis,
paleis,enenHera
Heraloopt
loopttot
tothem
hem
staat Zeus
Zeus op
over,
hoewel ze
ze door
doorApollo
Apolloook
ookseelisch
see1ischwas
wasoverwonnen
overwonnen
over, hoewel
een zeldzaam
zeldzaam spannenden,
spannenden, hoogloopenden
hoogloopenden redetwist.
redetwist.
in een
Een Dunkelheit
Dunkelheit —
- zooals
zooals Keller
Keller het
het noemt
noemt —
- is
is weer
weer de
de
Een
uitmoording
der
Amazonen
door
Hera,
maar
tegelijk
zoo
uitmoording der Amazonen door Hera, maar tegelijk zoo
gruwelijk werkzaam,
werkzaam, dat
het aan
aan dedeElektra
Elektravan
vanSophocles
Sophocles
gruwelijk
dat het
nabij
als de
de moord
moord geschied
geschied is,
is, zegt
zegt Hera
Hera iets,
iets, dat
dat
nabij komt.
komt. En
En als
zelfs
de Lady
Lady Macbeth
Macbethvan
vanShakespeare
Shakespearenog
nogfeller
fellerzielsemotie
zielsemotie
zelfs de
zou gegeven
gegeven hebben.
hebben.
Vorbei!
minder wahr!
Vorbei ! nun ist 's schon minder
wahr !

Dan komt
komt het
het rauwe
rauwe Urweib
Urweib in
in haar
haar boven,
boven, en
en ketent
ketent ze
ze
Dan
Zeus aan
aan haar
haar lijfsschoon
lijfsschoon met
met de
de vurige
vurige woorden
woorden::
Zeus
Es können
und Wölfin
sich vertragen.
W61fin minnig sich
vertragen.
k6nnen Wolf und

En
dan volgt
volgt —
- hier
hier neigt
neigthet
heteerste
eerstedeel
deelten
teneinde
einde—
En wat dan
breekt door
door de
de gelijkenis
gelijkenis heen
heen met
meteen
eenhel
helstralende,
stralende,zinvolle
zinvolle
breekt
wonder~
beteekenis:: Zeus berauscht
berauscht zich
zichaan
aan harer
harer schoonheid
schoonheid wonder,
beteekenis
bouw:: '1
bouw
Aus dessen tausend Reizen jauchzte Genesis:
Genesis :
Hie Wert
Wert]1 U
nd jeder andre
ungewiss]!
andre Wert ist ungewiss
Und
eitelTruggefiige
Truggefüge]
Zeus schrie : «Die ganze Welt ist eitel
1
Willkommen
Weib, du einzig lebenswerte
lebenswerteLiige
Lüge]»
1»
Willkommen Weib,

Zeus isis.. dan
dan der
der Weltenkiinig,
Weltenkönig, inplaats
inplaats van
van Apollo,
Apollo,waar,
waar~
Zeus
mede duidelijk
duidelijk de
de Kunst
Kunst bedoeld
bedoeld is.
is. Want
Want De
DeKunst
Kunst kan
kan
mede
de
wereld niet
nietregeeren,
regeeren, de
deschoonheid
schoonheid kan
kan niet
niet de
deoverste
overste
de wereld
dezer
wereld zijn,
zijn, doch
doch wel
welkan,
kan,jajamoet
moetdedewereldkoning
wereldkoning
dezer wereld
een
verbond met
met haar
haar aangaan,
aangaan, en
enZeus
Zeussluit
sluitvriendschap
vriendschap
een verbond
met Apollo in
in deze
dezeperoratie,
peroratie, die
diemen
menzich
zichmoet
moetnoteeren
noteerenals
als
met
een
hymne aan
aan de
de Schoonheid
Schoonheid en
en de
deKunst
Kunst:
een hymne
:
1. Daarbij
Daarbij laat zich
zich alleen
alleenvergelijken
vergelijken wat
wat Shakespeare
Shakespeare Antonius
Antonius doet
doet zeggen in
Cleopatra»::
geweldigen slot,climax
het drama
drama:: «Antonius en Cleopatra»
slot.climax van het
den geweldigen
,, . . . . . . . . this grave
grave charm,
charm,
Whose
bosom was
was my
my crownet . . . . . . . »v
Whose bosom
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bedarfst mich
nicht, ich kann
kann dir
dir nichts
nichts gewihren,
gewähren,
Zwar du
du bedarfst
mich nicht,
Ich aber
aber und
und mein
mein Volk
Volk kann
kann deiner
dein er nicht
nicht entbehren.
entbehren.
Ich
In
er Welt,
Obelnkrank,
krank, von
von Blute
Blute rot,
rot,
In dies
dieser
Welt, von
von ebeln
Tut
Geist und Schiinheit,
Schönheit, tut
tut ein
ein Flecklein
Flecklein Himmel
Himmel not,
not,
Tut Geist
Jammers weiss,
weiss,
Ein
Glücklicher, der
vom Pfuhl
Pfuhl des
desJammers
Ein Gliicklicher,
der nichts vom
Schuld, ein
ein Held,
Held, dess
dess Helmbusch
Helmbusch weiss.
weiss.
Ein Edler
Edler rein
rein von Schuld,
kann nieht dulden,
dulden, dass
dass du
du feindlich
feindlich ferne
ferne weilest.
weilest.
lch
Ich kann
die Herrschaft
Herrschaft mit
mit mir
mir teilest.
teilest.
lch
dass du die
fordre dich,
dich, dass
Ich fordre
Zwar mir
mir der
der Weltenlärm,
Weltenldrm, der
der Völker
Viilker Not und
Zwar
undStreit,
Streit,
Die strenge
strenge Rute,
Rute, waltend
waltend der
der Notwendigkeit,
Notwendigkeit,
Doch dir
dir im
im lichten
lichten Aetherglanz
Aetherglanz das
das Reich
Reich des
desSchiinen,
Schönen,
tiinen.
Wo hoch
hoch im
im freien
freien Raume
Raume die
die Gedanken
Gedanken tönen.
Gebirg ein
ein unabhàngig
unabhängig Schloss,
Schloss,
Ich setz dir
lch
dir im Gebirg
schaltest mit
mit Gesind
Gesind und
undTross
Tross:
Darin
Fürst du
Darin als Elitist
du schaltest
:
Vor
Schwelle ende
ende meines
meines Scepters
Scepters Fug.
Fug.
Vor seiner Schwelle
lch
kein Entgelt.
EntgeIt. Dein Dasein
Dasein gilt
gilt genug.
genug.
Ich heische kein
Nun lass
lass durchs
durchs Ohr
Ohr ins
ins Herz
Herz dir
dir meine
meine Rede
Rederinnen.»
rinnen.»
Apoll erwiderte
erwiderte:: «Ich
«leh heische
heische kein
kein Besinnen.
Besinnen.
und wahr.
wahr.
Vom }Risen
bist du,
Vom
Bösen bist
du, Unhold,
Unhold, aber
aber gross
gross und
Die Freundschaft
Freundschaft schlag
aus, das
das Biindnis
Bündnis nehm
nehm ich
ichdar.»
dar.»
schlag ich aus,
Er
Er sprachs.
sprachs.Mit
Mit diesem
diesemschieden
schieden friedlich
friedlichund
und versöhnt
versant
Er,
WeH beherrscht,
beherrscht, und
und der,
der, der
dersie
sieverschiint.
verschönt.
Er, der
der die Welt

o0
In het
het tweede
tweede deel
deel gaat
gaat den
den lezer
lezer een
een sageboek
sageboek open,
open, nog
nog
In
gravuurlijker dan
het eerste
eerste deel.
deel. Daar
Daarreit
reitzich
zichbeschrijving
beschrijving
gravuurlijker
dan het
aan beschrijving,
beschrijving, zoo
zoo kleurig,
kleurig, contourscherp
contourscherp en
en weidsch
weidsch van
van
aan
zin, als
als het
hetbeste
bestewat
water er
aan
mythologischedichterlijkheden
dichterlijkheden
zin,
aan
mythologische
onsgekomen
gekomenis.is.Ik Ik
zoude
woord
«onuitwischbaren
tot ons
zoude
hethet
woord
(<onuitwischbaren
indruk» 'nieuw
het hier
hier nog
nog eens
eens
indruk»
'nieuw omstempelen
omstempelenwillen,
willen, om
om het
duidelijk te
te maken,
maken,dat
datwat
watSpitteler
Spittelerschrijft,
schrijft,z645
zoo gezien
gezien en
en
duidelijk
doorzien
is,
dat
het
tot
een
onvergetelijk
panorama
in
de
doorzien is, dat het tot een onvergetelijk panorama in de
voorstelling blijft
blijft wonen,
wonen, zuiver
zuiverenenscherpohelder
scherp.heldervan
vanomtrek
omtrek
voorstelling
en in
indedefonkelende
fonkelendekleuren
kleurenvan
vandede
Middeleeuwschelettero
letter.
en
Middeleeuwsche
miniaturen. «Erzähl
- laat
de dichter
dichter ergens
ergens Zeus
Zeus zeggen
zeggen
miniaturen.
(‹Erzahl uns
uns —
laat de
deDionysososage)
Dionysos.sage)—- Ists
Istsdenkenswert
denkenswertund
undfahlbar,
fühlbar,11.6r
hör
(in de
ichs glaubig
gläubig an.»
an.» Dat
Dattreft
treftzijn
zijneigen
eigenkunst,
kunst,die
diewaardevol
waardevol
ichs
verzichtbaarde gedachten
en diep
diepvoelbaar.
voelbaar.
van verzichtbaarde
gedachten is en
Hohe Zeit»
Zeit» —
- het
het derde
derde deel
deel —
- is wel
wel in
in 's meesters
«Die Hohe
zonnigsten tijd geschreven.
geschreven. Wat
Wateen
eengestaltenpracht,
gestaltenpracht, welk
welkeen
een
zonnigsten
rassen.scala, typenomenging
typen-mengingI1
rassenoscala,
We beginnen
beginnen met
metkennis
kennistetemaken
makenmet
methet
hetknaapje
knaapjeGeluk,
Geluk,
We
undSchemen,»
Schemen,»
dat een
een wagentje
wagentjetrekt
trekt«beladen
«beladenmit
mitSchein
Scheinund
dat
en Moira's
Moira's grimmig
grimmig hart
hartverteedert
verteedert door
door zijn
zijn geneurie.
geneurie. Zij
Zij
en
haar verteederde
verteederde stemming
stemming het
hetaardenvolk
aardenvolkten
tengoede
goededoen
doen
wil haar
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komen, maar
maar halverwege
halverwegeneemt
neemtzezeeen
eenanderen
anderenweg
weg:
«DerErde
Erde
komen,
: «Der
hilft kein
keinArzt,
Arzt,der
derBresten
Brestenistist
gross,»
treedtdaarom
daaromden
den
hilft
zuzu
gross,»
enen
treedt
Olympusop,
op,waar
waar ze
ze Hera
Hera haar
haar huwelijksgeluk
huwelijksgeluk komt
komt bestendigen
bestendigen
Olympus
een geschenk
geschenk en
eneen
eenraadgeving
raadgeving:: «merk
«merk den
denMann
Mannund
und
door een
führihn
ihnfein.»
fein.»Kostelijk
Kostelijktetelezen,
lezen,hoe
hoeHera
Herahet
hetzwak
zwakvan
van
far
weet te
te benutten,
benutten, en
enhem
hemals
alseen
eenbraven
bravenhuisvader
huisvaderaan
aan
Zeus weet
zijn huis en
en huisraad
huisraad laat
laat rondknutselen.
rondknutselen. Alles ademt
ademt er
er rust
rust
zijn
vrede. Moira
Moira gaat
gaatnu
nude
deaarde
aarde mooi
mooi maken,
maken, om
om er
er den
den
en vrede.
Goden een
eenaangename
aangenamerecreatie,gelegenheid
recreatie~gelegenheid teteverschaffen,
verschaffen,
attentie, die
die ze
ze onstuimig
onstuimigaanvaarden.
aanvaarden. En
En met
meteen
eendaden,
daden~
een attentie,
dorst en
en brooddronkenheid
brooddronkenheid zeilen
zeilen ze
ze uit
uitdedeOlympus
Olympusneer
neer
dorst
de Edda,goden
Edda~godenvan
vanhun
hunWalhalla.
Walhalla.«Boreas
«Boreasmet
metden
dengeesel»
geesel»
als de
ons dedeneersuizing
neersuizingvan
vandedegeweldigen
geweldigennaar
naardedeaardsche
aardsche
schildert ons
landouwen. Wat
Wat een
eenwilde
wildephantasie
phantasie!
Een schilder
schilder die
dienaar
naar
landouwen.
I Een
mythologisch~groote tafereelen
in het
het
mythologisch,groote
tafereelenzoekt,
zoekt, kan
kan zich
zich hier
hier tot in
vermeien, zich
zich«wonnig
«wonnigberauschen»
berauschen» aan
aan deze Home,
Home~
oneindige vermeien,
rische beschrijvingen.
beschrijvingen. Natuur,poëzie
N atuur~poëzievan
vande
dehoogste
hoogsteorde
ordestraalt
straalt
rische
deze godenvoorstellingen,
godenvoorstellingen, die
die overmenschelijk
overmenschelijk zijn
zijn als
als die
die
uit deze
Edda, maar
maar grandiozer,
grandiozer, niet
nietzoo
zooprimitief,
primitief,niet
nietzoo
zookinder,
kinder~
der Edda,
lijk~onbeholpen, kortom
kortom met
met grandezza
grandezza en
en niet
niet grotesk.
grotesk.
lijk,onbeholpen,
und die
die Giganten»
Giganten» stip
stip ikikook
ookaan
aanals
alseen
eenbrok
brok
«Ajax und
«Ajax
ruige epiek,
zoo «Aktaion
der wilde
wilde Jager»,
Jäger», waar
waar dit
dit
ruige
epiek, even
evenzoo
«Aktaion der
schoone kloostergebed
kloostergebed in
in voorkomt
voorkomt:
:
«Hier
der Berg
Berg des
des Friedens,
Friedens, hier
hier der Hain
Hain Asyl.
Asyl.
«Hier ist der
der von
von Hasse
Hasse heiss, von Leidenschaften
schwül,
Du, der
Leidenschaffen schwiil,
Du,
Mit
zornigen Tritten
Tritten nahst,
halt ein, den
den Nacken
N acken biick!
bück!
Mit zornigen
nahst, halt
Bet
und wende
wende reuig
reuig deinen
deinenFuss
Fusszuriick
zurück!!
Bet an und
Denn dieser
Stätte Hoheit rein
rein und
und keusch
keusch
dieser heiligen
heiligen Statte
kriegerisch Gerausch.
Geräusch.
Verabscheut
Verabscheut Waffenlärm
Waffenlarm und kriegerisch
du herbei,
herbei, Bedrangter,
Bedrängter, wenn
dir Feindes
Feindes Not,
Not,
Doch
Doch du
wenn dir
Tod nach
nach deinen
deinenfliichtigen
flüchtigen Fersen
Fersenschleudernd
schleudernd droht.
droht.
Den Tod
Unruh, hebe
hebe Blick
Bliek und
und Hoffen!
Hoffen!
Wirf
Herzens Unruh,
Wirf ab
ab des
des Herzens
dichein,
Erbarmen steht
steht dir
dir offen.
offen.
Denn Liebe
Liebe ladt
lädt dich
ein, Erbarmen
Ob
Bösen duldest,
duldest,
Ob unverdiente
unverdiente Rachsucht
Rachsucht du
du von Bbsen
Ob
gerechte Siihne
Sühne dem
dem Verfolger
Verfolger schuldest,
schuldest,
Ob du gerechte
Ob
schlecht, ob
edel, ob
ob dich
dich holde
holde Anmut
Anmutziert,
ziert,
Ob schlecht,
ob edel,
Ob
du mit
mit eklem
eklem Felle
Fellegarstig
garstigseist
seistvertiert,
vertiert,
Ob du
Wir
fragens nicht.
Herzens Auffschrei
Auffschrei ist
ist dein
dein Pass.
Pass.
nicht. Des Herzens
Wir fragens
Wer
immer Drangsal
Drangsal leidet, findet
findet hier
hier Gelass,
Gelass,
Wer immer
Gnade mit
Willkommen! Tritt
T ritt durch
durch unsre
unsre Pforte!
pforte!
mit dir!
dir! Willkommen!
Hut und
undzuverlassigen
zuverlässigen Horte.»
Horte.»
Dies
Haus dient dir
dir zum
zum Hut
Dies Haus

«Apoll der
Entdecker» is
weer een
een der
derstoutste
stoutstephantasiën,
phantasiën,
der Entdecker»
is weer
die
zich
verbeelden
laat.
die zich verbeelden laat.

CARL SPITTELER.
CARL
SPITTELER.

157
157

Wat is de
de Icarus,sage
Icarus~sage bij
bij deze
deze goden,mythe
goden~mythe van
van den
den held,
held,
die Helios'
Columbus~
die
Helios' zonnewagen
zonnewagen leent,
leent, enendaarmede
daarmede een
een Columbus,
tocht
doet door den
den eindeloozen
eindeloozen aether,
aether, om
om achter
achter dit
dit heelal
heelal
tocht doet
nog
een ander
den tocht
tocht met
metArtemis,
Artemis,
nog een
ander te
te vinden.
vinden. Hij
Hij doet
doet den
en
komt voor
voor een
eengrooten
grootenhemelwand
hemelwandtetestaan
staanwaarop
waarop hij
hij
en komt
een pijl.
moet africhten.
een
pijl moet
africhten. Raakt
Raakt deze een
een onzichtbaar
onzichtbaar doel,
doel,dan
dan
zullen de
de poorten
zich voor
en is hij
zullen
poorten zich
voor hem
hem ontsluiten
ontsluiten en
hij Koning
Koning
van
zijn ontdekt
ontdekthemelgewest.
De laatste
laatste taak
taak isisdus
dusde
demoei,
moei~
van zijn
hemelgewest. De
lijkste
laat zich
zich eeuwig
eeuwig ininhet
hetgeheugen
geheugengriffen,
griffen, hoe
hoe
lijkste11Het
Het laat
Apollo zich
zich hier
hier gedraagt.
gedraagt.
.
Die
Waffe legt er
er aus
aus den
den Handen,
Händen, fiel
Hel aufs
aufs Knie,
Knie,
Die Waffe
Neigte
das Haupt,
Haupt, verhiillte
verhüllte sich
sich das
das Angesicht,
Angesicht,
Neigte das
Und eine
eine Weile
Weile regt
regt er
er sich
sich und
und riihrte
rührte nicht.
nicht.
Und als
als er
er wiederum
wiederum die
die Stirn
Stirn dem
demTag
Tagvertraute,
vertraute,
Da wars
wars ein
ein Mann,
Mann, der
d~r aus
ausdem
demJiinglingsanlitz
]ünglingsanlitz schaute.
schaute.
Pliitzlich ein Griff,
vom gespannten
gespannten Bogen
Bogen
PlötzIich
Griff, ein
ein Sprung.
Sprung. Und vom
Pfeil zugleich
zugleich der
der tapfern
tapfern Tat
T atentflogen.
entflogen.
War
War Blick
Blick und Pfeil
und Mitleid!
MitIeid 1Fehlt
FehItich
ich?»
frug der
derSchiitze
Schützebang.
bang.
«Weh
«Weh mir und
?» frug
Doch sieh:
si eh : da
daschwankte,
schwankte, teilte
teilte sich
sichder
derWolkenhang,
Wolkenhang,
Uud aus
aus dem
dem Schleier
Schleier trat,
trat, gleich
gleich einer
einer Jungfrau
]ungfrau hold,
Das Land
in Gliick
Glück und
undFarbengold.
Farbengold.
Das
Land der Oberwelt
OberweIt in

Hoe schoon
schoon isisdeze
dezeplaats,
plaats,welk
welkeen
eenontroerende
ontroerende autobio,
autobio~
grafie
het tevens.
tevens. Deze
Dezedichter
dichterstort
stortwel
wel
zijngansche
ganschewezen
wezen
grafie is het
zijn
zijn verzen
verzen uit.
uit. IsIshet
hetniet,
niet,ofofdes
desdichters
dichterseigen
eigendaimon,
daim on,
in zijn
Strenge Herrin
Herrin hem
hem deze
dezewoorden
woordeninfluisterde
influisterde:
of Strenge
:
hasts geglaubt,
geglaubt, das
das zeugt,
zeugt, dass
dass Adel in
in dir
dirwohne.
wohne.
Du hasts
Du hasts
hasts gewollt,
gewollt, das
dasspricht,
spricht, dass
dass Heldenmut
Heldenmut dich
dich stahlt,
stähIt,
hasts gekonnt
gekonnt:: du
du bist
bistaus
ausTausenden
Tausendenerwahlt.
erwählt.
Du hasts

Deze Entdeckungsfahrt
Entdeckungsfahrt bewijst het.
het. Overigens,
Overigens, hoe
hoegrappig
grappig
veel gelijkt
gelijkt het
het ontdekte
ontdekte gewest «Selig» op
op Eldorado
Eldorado in
in Hamer,
Hamer_
ling's «Homunculus»
«Homunculus»I1
Poseidon mit
mit dem
dem Donner
Donner is weer
weer een
een heerlijk
heerlijk snuivende
snuivende
Poseidon
geweldigheid A
à la
la Edda,
Edda,en
enook
ookwel
weleen
eenbeetje
beetjeerg
ergbrutaal
brutaal
geweldigheid
derb, maar
maar toch
tochprachtig
prachtigruig
ruigen
endaarbij,
daarbij, hoe
hoeheerlijk
heerlijk isis
en derb,
Pos ei don met
methet
hettempermes
tempermes op
op het
hetdoek
doekgesmeerd,
gesmeerd, die
die
die Poseidon
godenbeer met
met zijn
zijnIcheinzigwahn.
Icheinzigwahn.
ongelikte godenbeer
Dionysos der
der Seher
Seher reikt de
de dichter
dichterweer
weermet
metdiepsten
diepstenernst
ernst
Dionysos
aan
de
wereld
over,
en
schenkt
ons
in
deze
sage,
in
een
wonder
aan de wereld over, en schenkt ons in deze sage, in een wonder
Prometheus~stofininknapen,
knapen~
stemmingsvolle ballade
ballade gegoten,
gegoten, de
dePrometheus,sta
stemmingsvolle
gestalte.
van
gestalte. Er is
is iets
ietsvan
vanImago
Imagoininenen
vanden
denNarrenstudent
Narrenstudentuit
uit
«Mädchenfeinde». De
strenge meesteres
meesteres is hier
hier Astraia,
Astraia, en
enze
ze
011Hdchenfeinde».
De strenge
Dionysoshet
hetwachtwoord
wachtwoordvan
vanden
denhoogsten
hoogstenheilstaat
heilstaat;
geeft Dionysos
:
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du'serzwingst,
erzwingsl,
«Wenn du's
du mit
milwachem
waehemAug
Aug
Weltenkreis
durehdringst,
Wenn du
denden
Weltenkreis
durchdringst,
deines Leibes
Leibes schimpflich
sehimpfliehHindemis
Hindernis
Besiegend deines
Seele, dass
dassdein
deinBlick
Bliekgewiss
gewiss
wil/enstarker Seele,
Mit willenstarker
iehininLiebe
Liebedirdir
gehören.»
Mein Wesen
Wesen schaut,
schaut, will
willich
Mein
geh6ren.»

dezediep,tragische
diep~tragische legende
legendestelt
steltSpitteler,
Spitteier,echt
echtnaar
naar
Tegen deze
epikers aard,
aard, terstond
terstond een
een lustige
lustigefabel
fabel:
«Hephaistde
dedwerg»,
dwerg»,
epikers
: «Hephaist
kostelijke schilderachtige
schilderachtige figuur,
figuur,,waarmee
waarmee Aphrodite
Aphrodite en
en
een kostelijke
Pallas
omspringen
als
Satanas
en
God
met
Job.
En
die
fabel~
Pallas omspringen als Satanas en God met job. En die fabel,
blijkt maar
maar onuitputtelijk,
onuitputtelijk,dat
datgaat
gaatzoo
zoovoort,
voort,enenachter
achter
rijkdom blijkt
mythe laten
laten ererzich
zichtalloos
talloosvele
veleandere
anderedenken.
denken.Hij
Hijbrengt
brengt
elke mythe
zijn sprookjes
sprookjes spelend
spelend voort,
voort, als
als Oscar
Oscar Wilde,
Wilde,maar
maar deze
dezezijn
zijn
zijn
voller geestelijke
geestelijkebezinning.
bezinning.
profetischer, van hooger realiteit, van voller
Olympischelente
lenteeen
eenoneindig
oneindigvermeien
vermeien in
in de
de
Zoo isisdedeOlympische
heerlijkste phantasiën
phantasiën —
- een «Götterlandschaftsbilderbibel»
zou
heerlijkste
«Gitterlandschaftsbilderbibel» zou
men het
het in
in Spittlerischen
Spittlerischen zin
kunnen heeten.
Hoe schoon
schoon isis
men
zin kunnen
heeten. Hoe
niet III
lIl:: IX
IX:: Hylas und
und Kaleidusa
Kaleidusa iiber
überBerg
Bergund
undTal,
Tal,
ook niet
een beeldschoone
beeldschoone parabel.
parabel. En
En Hermes der
derErlëser,
Erlöser, welk een
een
een
Hercules-mythe J 1Maar
verhevener. Deze
Deze Hercules
Hercules
Hercules,mythe
Maar hoeveel
hoeveel verhevener.
maakt geen
edle Werk
Werk dem
demHerrn,
Herrn,das
das
maakt
geen stallen
stallen schoon:
schoon : «Das
«Das edle
Ruppige dem
dem Knecht».
Knecht). Veel
Veeluit
uitdede
LiterarischeGleichnisse
Gleichnisse
Ruppige
Literarische
klinkt hier door.
door.
klinkt
Een machtige
machtige ballade
ballade van
van innerlijken
innerlijken strijd.
strijd. Ook
Ookalweer
alweer
Een
klassiek
gaaf
in
zijn
eenvoud,
diepte
en
structuur.
klassiek
zijn eenvoud, diepte en structuur.
De laatste
laatste twee
twee gezangen
gezangen van
van het
het derde
derde Boek
Boek «Die Hohe
Zeit» dragen
dragen een
een strijdkarakter.
strijdkarakter. De
De verheven
verhevengrootheid
grootheidkampt
kampt
Zeit»
er
met het
hetkleine,
kleine,getneene
getneenegespuis
gespuisuituitvleermuis,spelonken.
vleermuis-spelonken.
er met
undder
derPelarg»
Pelarg»doet
doetweer
weersterk
sterkaan
aan de
de mid,
m~d~
Zang XI.
XI. «Pallas
«Pallas und
Zang
deleeuwsche graalsagen
graal sagen denken.
denken.
Hermes
den strijd
strijd aan
aan met
met den reus
reus Olim,
Olim, bewa,
bewaHermes bindt
bindt er
er den
ker
van den
den Pelarg,
Pelarg, het
hetschemerig
schemerig dal
dal des
des doods,
doods, waar
waar de
de
ker van
duizendjarige
(Religie?)
in leven
leven wordt
wordt
duizendjarige grijsaard
grijsaard «Heraus)
«Heraus» (Religie
?) in
gehouden
met het
hetbloed
bloedvan
vanjonge
jongemaagden.
maagden.Een
Eendreunend
dreunend
gehouden met
strijdgezang
donker en
en somber,
somber, wijl
wijlhet
hetalweer
alweer het
het
strijdgezangisis het,
het, donker
dood wil
wil aan
aanvervloekte
goden den dood
vervloekte aardenland
aardenland is,
is, dat
dat den
den goden
doen,
die lichthelden
lichthelden juist,
juist, die
die neder
nederzouden
zoudenwillen
willendalen
dalenom
om
doen, die
den
nood der
dermenschen
menschen te
te lenigen.
lenigen. En
En terwijl
terwijl de
de Engel
Engel der
der
den nood
Hope
aan de
de zee
zee Nirwana
Nirwana droomt
droomt van
van den
dennieuwen
nieuw en Heiland
Heiland
Hope aan
wijhier
hierdede
vorstenvan
vandededaad
daadreeds
reeds
uit
het land
land Meon,
Meon,zien
zienwij
uit het
vorsten
de
verlossing voorbereiden,
voorbereiden, strijdend
strijdend met
met den
den «moed»,
«moed», den
den
de verlossing
«dag» en
en het
het«leven»
«leven»—- drie
driemysterie,woorden
mysterie-woordeninindezen
dezenzang
zang—
hunner
waarachtigheid. Sinds
de mysterieuze,
mysterieuze, den
dood tot
tOt
hunner waarachtigheid.
Sinds de
den dood
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overwinning verslindende
verslindende graalridder
graalridder Giwan
Gäwanvan
vanStucken,
Stucken, isis er
er
niet zulk een
niet
een held
held als
alsHermes
Hermesbeschreven,
beschreven,ininzulk
zulkschroeiend
schroeiend
vonkenvuur,
uit paardenhoeven
paardenhoeven spattend,
spattend,met
metmèèr
mèèrzwelgende
zwelgende
vonkenvuur, uit
kracht~
dadendorst een
een strijd
strijdgeschilderd,
geschilderd,als
alsdeze
dezetusschen
tusschen
kracht, en dadendorst
God
Hermes enenGoliath,
Goliath,den
denreusachtigen
reusachtigen Caliban
Caliban van
van een
een
God Hermes
stervend overste der wereld. Wat
Wat met
stervend
met deze
deze kosmische
kosmischegelijkenis
gelijkenis
gezegd
wil zijn
zijn —- men
menzal
zalhet
hetden
denolympischen
olympischentoonkleur,
toonkleur~
gezegd wil
gedachte.
dichter niet afvragen,
afvragen, zoomin
zoominals
alszin
zinenenstrekking
strekkingder
der
gedachte,dichter
Beethovensche
symphoniën zich
zichzoo
zoomaar
maarlaten
laten betexten.
betexten. Doch
Doch
Beethovensche symphoniën
wien de
de ziel
zielvan
vandezen
dezenlaaienden
laaiend en strijdzang
strijdzang voelbaar wordt,
wordt, dekt
FakkeldragerHermes
Hermes
zich
voor het
hetLicht
Lichtvan
vanden
dengigantischen
gigantisch enFakkeldrager
zich voor
het gelaat,
voorMozes,
Mozes,afkomende
afkomende van
van
het
gelaat, als
als eens
eensgedaan
gedaanisisvoor
den berg
bergSinai.
Sinaï.Van
Vanmystischer
mystischervizie
vizie
dan
deze
«Feuerreiterreise»
dan
deze
c<Feuerreiterreise»
laat
zich moeilijk
moeilijk een
eenepische
epischebeschrijving
beschrijving vinden,
vinden, het
hetraakt
raakt
laat zich
het ongelooflijke.
het
ongelooflijke. Men
Men krijgt
krijgt alles
alleszichtbaar
zichtbaar voor
voor zich,
zich, den
den
ganschen
Titanenstrijd, met
de Arabische
Arabische verve
verve van een Abou~
ganschen Titanenstrijd,
met de
Abou,
Timman~Habib in gloedende
gloedende kleuren
kleuren gemaald.
gemaald.
Timman,Habib
«Apoll
Held» zouden
wij bijna
bijna een
een gravure
gravure uit
uit den
den
aApoll der
der Held»
zouden wij
bundel c<Literarische
«Literarische Gleichnisse»
die Swift
bundel
Gleichnisse» noemen,
noemen, die
Swift begeerd zou
hebben ter
ter illustratie
illustratiezijner
zijnerc<Gulliver's
«Gulliver's reizen»
reizen» (zijn
(zijn weder.
weder~
hebben
waardigheden bij
de dwergen.)
dwergen.) De
Deplatvoetvolken
platvoetvolkenkunnen
kunnen
waardigheden
bij de
Apollo's
helderezon
zonniet
nietuitstaan,
uitstaan,en
enberamen
beramenmiddelen
middelen om
omhet
het
Apollo's heldere
licht van
van den
den trans
trans tetewateren.
wateren. Een
Eenzwavel,
zwavel.en
ensmook,
smook~
hooge licht
geschiedenis, een
een fantastikhe
fantastischeluchtkrijg
luchtkr~ig wordt
wordt ons
onsafgeschil,
afgeschil.
geschiedenis,
derd, door
door oneindige
oneindige verachting
verachting geïnspireerd,
geïnspireerd, en
en de
de opper,
opper.
derd,
priester Kakokles
wel treffend
treffend het
het masker
masker van
van den
den
priester
Kakokles draagt
draagt wel
openbare.meeningen~kwakzalver en
Hoort
openbareomeeningenokwakzalver
en godsdienstmakelaar.
godsdienstmakelaar. Hoort
die prachtige
prachtige Apollo,
Apollo,die
diemaar
maarniet
nietbegrijpt
begrijptwaarom
waarominen
inen
hoe die
niet liever
liever eenvoudigweg
eenvoudigweg goed
goed is,is,gesmaald
gesmaald wordt
wordt door
door de
de
niet
platvoetvolken, en
en iets
iets van
vanhet
hetgifgif
critiek~muskieten,waar
waar
platvoetvolken,
derder
critiekomuskieten,
Spitteier nooit
tegen beschermd
beschermd isisgeweest,
geweest, kan
kan men
men terug,
terug.
Spitteler
nooit tegen
vinden in het
het gehoon
gehoonder
derplatvoeters,
platvoeters, dat
datde
deApollo,zon
Apollo~zongeen
geen
vinden
begrip heeft
heeft van
van den
den zin
zin des
desmodders
modders en
ender
dervuilnis,poëzie,
vuilnis.poëzie,
begrip
nietininstaat
staatis,is,middernachtsodichterlijkheid
middernachts.dichterlijkheid te
geven. Ge
Ge
en niet
te geven.
ziet
ziet hem
hem hier
hier in
ingewors
geworstel
met de netten,
netten, touwen,
touwen, pijlen
pijlen en
en
. tel met
stekels der
der pygmeeëndrommen,
pygmeeën drommen, maar
met èèn
èèn uit,
uit.
stekels
maardie
die hij
hij met
barsting van
van zijn
zijnverontwaardigd
verontwaardigdgemoed
gemoedsmadelijk
smadelijkverjaagt.
verjaagt.
barsting
hier weer
weer de
de dubbelgestalting
dubbelgestalting van
den
Prachtig is
Prachtig
is hier
van Apollo
Apollo in den
daimon.
daimon. Wij weten
weten uit
uitoverlevering
overleveringdat
datSocrates
Socratesgeen
geenbesluit
besluit
ofzijn
zijndaimon
daimonmoest
moestdaartoe
daartoehethet
paroolinfluisteren.
influisteren.
nam of
nam
parool
Hier staat
staat de
de daimon
daimon ook
ookApollo
Apolloals
alsgenius
geniusterzij,
terzij, en
enals
als
Hier
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hem in
in den
denstrijd
strijd de
degodenmoed
godenmoed begeeft,
begeeft, reikt
reikt hij
hij hem
hem den
den
hem
beker
tot een
dronk Zoo
beker tot
een levenskrachtigen
levenskrachtigen dronk.....
Zoo kan
kan, hij
hij te
te
voelen hier
hier weer
weer sterk,
sterk, hoe
hoe
strijden
strijden niet
niet moede
moede worden.
worden. Wij
Wij voelen
Spitteier
doorleefd, doorleden
doorledenheeft
heeft!
Spitteler zijn
zijn poëzie doorleefd,
I

ori
Olympischereis
reisniet
nietten
teneinde.
einde.Steeds
Steedsnieuwe
nieuwe
Nog isisdedeOlympische
landschappen ontrollen zich,
landschappen
zich, nu
nueens
eensvan
vantrotschen
trotschenbergenadel,
bergenadel,
dan
van aanminnig
aanminnig zoet
zoet bekorende
bekorende dalpoëzie.
dalpoëzie.
dan weer van
Het
vierde Boek
Boek «Der
«Der hohen Zeit Ende»
Ende» zingt
de
Het vierde
zingt ons
ons de
heerlijke sage
van Aphrodite
Aphrodite voor,
voor, die
dieavontuurlijk
avontuurlijk in
in de
de
heerlijke
sage van
menschenwereld
zege~bewust van
van haar
haarvrouwelijke
vrouwelijke
menschenwereld zwerft,
zwerft, zege,bewust
macht, alom
ongeneeslijke liefde slaand,
slaand, doch
doch zelf
zelfarm
arm en
en
macht,
alom met ongeneeslijke
verdoold blijkend,
blijkend, daar
gezegend is
is
verdoold
daar de
de liefde~godin
liefde,godin nog
nog niet gezegend
ge~
met
den milden
mild en deemoed
deemoed van
van de
de vrouw,
vrouw, door
door de
de liefde
liefde ge,
met den
broken. Haar
Haar overmoed
overmoed ininhet
hetliefde,wekken
liefde~wekkenisismet
meteen
een geniale
geniale
broken.
vrouwen~psychologie geschreven,
hoe zij
zij buigt
buigt voor
voor
vrouwen,psychologie
geschreven, en
en ook
ook hoe
wenden
den
heer des
des Geestes,
Geestes,Pan,
Pan,hoewel
hoeweldeze
dezezich
zichafaftetewenden
den heer
heeft v'an
van haar
haar verlokkingen.
verlokkingen.
«Anankes
Haltt !»,
soort zondvloed
zondvloed voor
voor
iv, toovert
«Anankes Hat
toovert ons
ons een
een soort
waarmede de
gedwongen dwang
dwang een
een einde
eindestelt
steltaan
aan de
de Olym,
Olym~
waarmede
de gedwongen
pische
ingevoegd, en
en wij
wij
pische lentevreugd.
lentevreugd.Dit
Dit hoofdstuk
hoofdstuk is
is nieuw ingevoegd,
meenen
iets geforceerds
geforceerds aan
aan te
te bespeuren.
bespeuren. Waar
Waarde
dedichter
dichter
meenen er iets
zijn prachtig
prachtig intellect
intellect
niet onder inspiratie
inspiratie staat,
staat, daar
daarweet
weet toch
toch zijn
hem over
over het
het doode
doodepunt
punttetedrijven,
drijven,enenhier
hierisiszulk
zulkeen
eenplaats.
plaats.
hem
Dit
Kenmerkend is,
hij inindie
diemomenten
momenten realistisch
realistisch is. Dit
Kenmerkend
is, dat
dat hij
gansche
hoofdstuk isiseen
eenoerkomische
oerkomischemaar
maarzeer
zeerrealistische
realistische
gansche hoofdstuk
registratie eener
zichzelf groote
groote phantasie.
phantasie.
registratie
eener op zichzelf
Het laatste
laatste deel
deel isisechter
echterweer
weervan
vanverheven
verhevendichterlijkheid.
dichterlijkheid.
Ananke verstoort
verstoort den
vrede tusschen
tusschen Hera
Hera en
enZeus,
Zeus,daar
daar
Ananke
den vrede
«Liebesspeck den
erv des
frisst», en
en Zeus
Zeusnaast
naastzijn
zijn
«Liebesspeck
denNNerv
desWillens
Willens frisst»,
vrouw de
de plicht
plichtvergat.
vergat. De
Devoorzeggende
voorzeggendedroom
droomvan
van Hera
Hera over
over
Ur~ en
en Unweib
Unweib isisvan
vaneen
eengrooten
grooten invioed
invloed op
ophet
hetvolgende
volgende
Ur,
gebeuren, om hetwelk
hetwelk teteschilderen
schilderendededichter
dichterweer
weerzijn
zijnextra,
extragebeuren,
mundanen zetel
in de
desterren
sterren stoelt.
stoelt.
mundanen
zetel inneemt
inneemt welke in
Het vijfde
vijfde Boek
Boek bezingt
bezingt Zeus,
Zeus, hoe
hoehij
hijna
navergeefs
vergeefs pogen,
pogen,
den
hoogloopenden twist
met Hera
Hera bij
bij teteleggen,
leggen, tot
totzijn
zijn
den hoogloopenden
twist met
mogen ererniet
nietaan
aan denken,
denken, hoeveel
hoeveel
staatsplicht
staatsplicht terugkèert.
terugkeert. Wij mogen
wij hiermede
hiermede zwijgend
zwijgend voorbij
voorbij loopen,
loopen,
tooverachtige
tooverachtige scènes
scènes wij
de
epische rijkdom
rijkdom is
is te
te groot
groot om
om in
in één snelle treinvlucht
trein vlucht
de epische
gans eh in het
hetoog
oogte te
vattenenen
terugwaartstetelaten
latenkleuren
kleuren
gansch
vatten
terugwaarts
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in de
de ziel.
ziel. Kort
Kort en
en goed
goed:: Zeus
Zeus roept
roept de
de Goden
Goden terug.
terug. Een
Een
in
kosmisch appèl.
appèl. Zij
Zij mogen
mogen niet
niet naar
naar de
de aarde
aarde terug,
terug, en
en ter
ter
kosmisch
verzoeting van straks
straks teteverrichten
verrichten Sisyphusarbeid
Sisyphusarbeidwordt
wordtvoor
voor
verzoeting
Waaropzezeverschijnen,
verschijnen,
een grandioos
grandioos feestijn
feestijn aangericht.
aangericht. Waarop
hen een
half god,
god, half
half dier,
dier, beide
beideelementen
elementeninineen
een
grove-opper,
opper~
half
grovemenschelijke gestalte,
overlevensgroot. En
En als
als Zeus
Zeus een
eenavond,
avond~
menschelijke
gestalte, overlevensgroot.
wandeling maakt,
maakt, komt een
een mismoedige
mismoedige ernst
ernstover
overhem,
hem,want
want
wandeling
door
een
spleet
in
het
sterrenvoorhangsel
zag
hij
Ananke's
door een spleet in het sterrenvoorhangsel zag hij Ananke's
reuzenvoeten woest
woest den
denwerelmolentred
werelmolentredloopen,
loopen,sterrenwerelden
sterrenwerelden
Datherinnert
herinnert hem
hem
stuk
gruizelen dat
dat het
het ijzerslakken
ijzerslakken regent.
regent. Dat
stuk gruizelen
er aan,
aan, dat het
het olympische
olympische leven
leven slechts
slechts ininschijn
schijnlustig
lustigis,
is, inin
er
waarheid ook alalonderworpen
onderworpen aan
aan den
den heelaldwang,
heelaldwang, en die
die
waarheid
ernstige
doet hem
hembesluiten,
besluiten,dede
handaan
aanhet
hetwerk
werk
ernstige overweging doet
hand
te
slaan, en
enpersoonlijk
persoonlijk de
de wereld
wereld der
dermenschen
menschen te
te gaan
gaan in,
in~
te slaan,
specteeren.
«Die
Menschen»
volgt
dan,
een
gezang
dat
een
specteeren. «Die Menschen» volgt dan, een gezang dat een
verachtelijk aanklacht
de massa
massais.is.Veel
Veelhadden
haddenzijzijreeds
reeds
verachtelijk
aanklacht tegen de
van Spitteler's
Spitteler's hoon
hoon teteverduren,
verduren, maar
maar hier
hier is
is de
de massa
massa een
een
van
requisitoir geschreven,
houden is.
is.
requisitoir
geschreven, waartegen
waartegengeen
geen pleidooi
pleidooi te
te houden
menschen~
Een aap
aap laat
laat Zeus
Zeusals
alsdedeOlympische
OlympischeKoning
Koningininhet
hetmenschen,
land rondrijden,
rondrijden, en
en waarlijk,
waarlijk, de
deapenkreet
apenkreet«Makak»
«Makak»leggen
leggen de
de
feestredenaars onder de
de menschen
menschenzelfs
zelfsuit
uitals
alseen
eensamenvatting
samenvatting
feestredenaars
pygmeeën~geslacht uit,
uit~
van de hoogste
hoogste wijsheid.
wijsheid. Zeus
Zeus wil
wildit
ditpygmeeën,geslacht
van
roeien,
doch
in
het
droomtheater
leert
hij
den
door
Ananke
roeien, doch in het droomtheater leert hij den door Ananke
aan
de schepping
schepping vloekzwaar
vloekzwaar opgelegden
opgelegdenlevenskrijg
levenskrijg als
als de
de
aan de
schuld
van alle
alle laagheid
laagheid en
engemeenheid
gemeenheid zien.
zien. Ook
Ook hoe
hoe de
de
schuld van
mensch
in droeven
droeven bal,
bal~
mensch zijn
zijn gelijkenis
gelijkenis draagt
draagt en
en een
een geest
geest is in
lingstaat
eerbiedig opzien.
opzien. Hij
Hij ziet
ziet:: den
den
lingstaat waartegen
waartegen de
de dieren
dieren eerbiedig
heilige onder
dieren, zooals
koning is over
over de
de
heilige
onder de
de dieren,
zooals hij
hij zelf
zelf de
de koning
menschen. En
de schenker
schenker van
van hart,
hart, medelijden
medelijden en
enerbarmen
erbarmen
menschen.
En de
mag niet vernietigd
vernietigd worden.
worden. «Heil
«HeilKoning
KoningMensch
Mensch!»
droomt
mag
I» droomt
hij,
en laat
laatafafnunuvan
vandedemenschheid
menschheidteteverwoesten
verwoesten en
en den
den
hij, en
hond tot
tot wachter
wachter der
der aarde
aarde te
te stellen.
stellen.
Zóó durft
deze dichter
dichter over
over het
het wel
wel en
en wee
weeder
deraarde
aarde tete
Z66
durft deze
beschikken, en
recht over
over haar
haar als
als God
God in
inGenesis,
Genesis,waarbij
waarbij
beschikken,
en recht
zijn liefde Abraham
Abraham is,
is, die
dievoor
voordedeeikenbosschen
eikenbosschenvan
vanMamre
Mamre
zijn
geknield, zich onderwindt
onderwindt om
om genade
genade afafsmeken.
smeken.
geknield,
het gebeurt
gebeurtniet,
niet,doch
docheerst
eerstmoet
moet«des
«desBlutes
Blutesheilsam
heilsam
Goed, het
Wellenwogen
dieLeber
Leber reingeschwemmt,
reingeschwemmt, die Galle aufgesogen»
aufgesogen»
Wellenwogen die
(Wat een
eenbeeld
beeldweer!)
weer 1)Dikwerf
Dikwerfnog
nogzal
zalzij
zij Zeus
Zeus
hebben.
hebben. (Wat
berouwen, deze inwilliging,
inwilliging, maar
maar een
eennieuwe
nieuweKoning
Koningop
opaarde
aarde
berouwen,
moet er
er ten
ten minste
minste komen,
komen, een
een die
die waard
waard is om
om op
op neer
neer te
te
moet
L
11
1.
11
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zien, dien
dien hij
hijvindt
vindtininHerakles,
Herakies,waarin
waarinhij
hijzijn
zijnwelbehagen
welbehagen
zien,
heeft
heeft en
en het
het epos
eposeindigt
eindigtmet
metdeszelfs
deszelfstroonaanvaarding.
troonaanvaarding. Dan
Dan
slaan
«Hera und
und der
der Tod»
Tod» over,
over, nog
nogeen
eenzeldzaam
zeldzaam
slaan wij
wij «Hera
suggestief gezang,
gezang, waarin
waarin de
desterfelijke
sterfelijke Amazone,Koningin
Amazone~Koningin zich
zich
aan
het leven
leven vastklemt
vastklemt op
op een
een heftig
heftigontroerende
ontroerende wijze,
wijze, met
met
aan het
een
zielsemotie, welke
welke om
omzoo
zootetezeggen
zeggenininhet
hetStrindbergsche
Strindbergsche
een zielsemotie,
verloopt.
Is
het epos
epos hiermede
hiermede uit?
uit? Neen!
Neen!Spitteler
Spitteierisisgeen
geenman
manvan
van
Is het
slot~effecten. Heeft
zich niet
niet eens
eensvèbr
vooralles
allesde
dedichter
dichter
slot,effecten.
Heeft hij
hij zich
Herakles genoemd,
epos dat
dat alleen
alleen nog
nogmaar
maar wacht
wacht
genoemd, het
het epos
van Herakles
Daarin zouden
zouden de
de goden
godennog
nog
neergeschreven te
om neergeschreven
te worden?
worden? Daarin
het land
land Meon
Meonmoeten
moetenbeErven
beërvenenenHerakles
Heraklesde
deapostel
apostelworden
worden
van
Heiland, die over
over de
de zee
zeeNirwana
Nirwana komt
komt om
omAnanke
Ananke
van den Heiland,
den dood
dood toe
toe tetedoen.
doen.Wel
Welmogelijk
mogelijk ook
ook isisinindeze
deze door
door
den
Spitteler niet
uitgesproken, maar
het epos
epos als
als van
van zelf
zelf
Spitteler
niet uitgesproken,
maaruit
uit het
omhoog rijzende
rijzende glansgedachte
glansgedachte tbch
toch de voltooiing en de volheid
bedoeling gegeven,
gegeven,gelijk
gelijkonze
onzeschildermeester
schiIdermeester Jozef
Jozef Israëls
Israëls
der bedoeling
in zijn
zijn doek
doek «De
«DeUitkijk»
Uitkijk» wèl
wèldede
emotievan
vandedenadering
nadering
in
emotie
eener
visscherspink op
ophet
hetgelaat
gelaateener
een eraan
aanzee
zeeuitziende
uitziendevrouw
vrouw
eener visscherspink
doet
beven, doch
doch de
de boot
bootzelf
zelfAchter
àchter de
de lijst
lijstlaat.
laat.
doet beven,
wij dien
dien naam
naam als
als toevallig
toevallig noemen,
noemen, volgt
volgtde
deverge,
verge~
En nu wij
En
lijking als
als van
van zelf:
zelf:hetgeen
hetgeenIsraëls
Israëlswas
wasininzijn
zijnmenschen,
menschenlijking
sujetten,
Spitteier in
in zijn
zijngodenmenschen.
godenmenschen. Ook
Ook hij
hij
sujetten, dat
dat is Spitteler
schildert
abstracte, het
het begrip,
begrip, het
het gebaar,
gebaar, de
deontroering,
ontroering,
schildert het
het abstracte,
doch
het Oostersche
Oostersche vuur,
vuur,dat
datIsraëls
Israëlsblijmoedig
blijmoedigprijs
prijs gaf,
gaf,
doch het
naar zijn zeggen «geen
objecten van
van schoonheid,
schoonheid, maar van
(Teen objecten
om naar
waarheid
geven,» heeft
heeftSpitteler
Spitteierrembrandtiek
rembrandtiek ininzich
zichlaten
laten
waarheid te geven,»
doorvlammen, en
hijgeworden
gewordentot
totdien
dienonvergetelijken
onvergetelijken
doorvlammen,
en zoo isishij
epicus, dien
dien magistralen
magistralen magiër,
magiër, die
diealle
allekunsten
kunstenininzijn
zijnwoord
woord
epicus,
vereenigd en opgeheven
opgeheven heeft
heeft tot
totbijbelsche
bijbelschegrootheid.
grootheid.
vereenigd

o
criticus isiseen
eenkunstenaar
kunstenaar in
in het
het quadraat.
quadraat. Zoo gevoel
gevoel
De criticus
mij niet
niet door
door deze
deze inleiding.
inleiding. Wat
Watikikslechts
slechtsbespeuren
bespeurenzal
zal
ik mij
den straks
straks weer
weerterugkeerenden
terugkeerendenstaat
staatvan
vannuchter
nuchter bezinnen,
bezinnen,
in den
mij tot
tot
moet stoutmoedigheid
stoutmoedigheid wezen,
wezen, overmoedigheid
overmoedigheid allicht,
allicht, mij
moet
zulk een
een groote
grootedichterfiguur
dichterfiguur naderbij
naderbij gewaagd
gewaagd tetehebben.
hebben.
zulk
mijsterk
sterkbewust,
bewust, dezen
dezen waarlijk eenzaam
eenzaam ininzijn
zijn
En
ik ben
benmij
En ik
bij lange
lange na
na niet
niet volledig
volledig
staanden dichter
dichter nog
nog bij
oorsprong staanden
beoordeeld te
te hebben.
hebben. Moge
Mogededevergoelijkende
vergoelijkendespreuk
spreuk dat
dat
beoordeeld
wie veel
veel lief
liefheeft
heeftveel
veel
vergeven
wordentottotdekschild
dekschild
wie
vergeven
zalzal
worden
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dienen tegen
tegen al te
te bitse
bitse berispingen
berispingen over
over z66veel
zóóveel onverheelde
dienen
geestdrift. En behalve
geestdrift.
behalve diep
diepvereerende
vereerendeliefde
liefdevoor
voorden
dendichter,
dichter,
dreef
mij de
de heilige
heilige overtuiging
overtuiging aan,
aan, dat
dat het
het zaak
zaak en
en tijd
tijd is,
is,
dreef mij
Spitteier
geven wat
wat hem
hemtoekomt
toekomt:
Spitteler te
te geven
: ROEM.
Spitteier
zich felix tandem
tandem heeten,
heeten, en
en als
als Mahler
Mahler «ich
«ich
mag zich
Spitteler mag
kann warten»
warten» zeggen,
doch wij
wij zouden
zoudenhet
hettot
totschande
schande tete
kann
zeggen, doch
rekenen hebben,
niet gekend
gekend tete hebben
hebben toen
toen hij
hij nog
nog
rekenen
hebben, hem
hem niet
onder ons
ons was.
was. En
En hij
hij isisgoddank
goddanknog
nogonder
onderons,
ons,een
eenkrasse,
krasse,
onder
stoere
werker van
68 jaren,
jaren, die
die ons
onsbehalve
behalvezijn
zijnbiografie
biografie nog
nog
stoere werker
van 68
veel,
veel schenken
schenken kan
kan en
en zal.
zal.
veel, veel
Zal het
hetmet
metdedewaardeering
waardeeringzijner
zijnermorgengaven
morgengaven zoo
zoogaan,
gaan,
Zal
als
barsch staat
staat uitgedrukt
uitgedrukt::
als in Imago barsch
«Nicht die Alten, die glaubens nicht
nicht;; nicht die Zeitgenossen, die leidens
leidens
und
nicht; ; nicht
die Frauen,
Frauen, die
diefolgen
folgendem
demErfolg
Erfolg;
sondern einzig
einzigund
nicht
nicht die
; sondern
allein die
die auserlesene
auserleseneMannschaft
Mannschafteines
einesnachkommenden
nachkommendenGeschlechtes.»
Geschlechtes.»

N een, laat
laat ons
onsdan
dantetezijnen
zijnenopzichte
opzichteliever
lieverhouden
houden aan
aan
Neen,
hetgeen Zeus
zijn zoon
zoon Herakles
Herakles door
door Moira
Moira laat
laat neer,
neer~
hetgeen
Zeus voor zijn
schrijven:
schrijven :
Zunächst
begehr ich,»
ich,» sprach
zum Eigentum
Eigentum
Zunkhst begehr
sprach er,
er, «ihm zum
Ze us zu
zuRecht
Rechtgebiihrt
gebührt:: den
den Ruhm.
Ruhm.
Das, was dem
dem Sohn
Sohn des
des Zeus
Das,
Auf dass
dass der
der Frechheit
Frechheit Schopf
Schopf gezwungen
gezwungen sich
sich verneige,
verneige,
Und wenn
wennererseinen
seinenMund
Munderschliesst,
erschliesst,der
derSchwHtzer
Schwätzer schweige.»
schweige.»
Und
«Dein Wille weiter?»
weiter?» —
- «Nichts
«Nichts mehr,»
mehr,» schloss
schloss er
er «das
«das geniigt!»
genügt!»

anderen dien
dien roem
roempralender
pralender en
enstralender
stralenderuitdruk,
uitdruk~
Mogen anderen
en glans
glans verleenen,
verleen en, dieper
dieperenenverklaarder
verklaarderininwezen
wezen—- en
en
king en
alvast op
op deze
deze mijne
mijne aansporing
aansporing tot de
de lezing
lezing van
van zijn
zijn werk
werk
alvast
overgaan I 1Zoo
heb ikik—- o,0,onvermijdelijk
onvermijdelijkcliché
cliché—- «meine
«meine
overgaan
Zoo heb
Schuldigkeit getan».
getan».
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Ter kennisgeving
kennisgeving nog eenige
eenige feiten
feiten en
enbijzonderheden,
bijzonderheden, den
dendichter
dichter
Ter
betreffende.
betreffende.
1904 verscheen
verscheen als deel
deel twee
twee der
der«Miinchner
«Münchner Brochiiren»
Brochüren» (van
(van Georg
Georg
In 1904
door Felix
Felix Weingartner,
Weingartner, gedoopt
gedoopt:: «Carl
«Carl
Müller), een
vlammend essay
essay door
Miiller),
een vlammend
- Ein
Ein kiinstlerisches
künstlerisches Erlebnis.»
Erlebnis.»
Spitteler —
Toenmaals —
- schoon al
al zijne
zijnescheppingsdaden
scheppingsdadenreeds
reedsvolbracht
volbrachtwaren
waren—Toenmaals
nogz456
zooonbekend,
onbekend,dat
datdede
beroemdedirigent
dirigentbeginnen
beginnen
was de
de dichter
dichter nog
was
beroemde
in zijn
zijn brochure,
brochure, dat
dat het
het niet
nietover
overeen
eenontdekt
ontdektwon,
wonmoest met
met te zeggen
zeggen in
moest
derkind of
ofeen
eennieuwe
nieuwecomponist
componistzijn
zijnzou.
zou.Weingartner
W eingartnermaakte
maakte met
metden
den
derkind
dichter kennis
kennis —
- die hem
hemzeer
zeerbeinvloed
beïnvloedheeft
heeft—- door een
een geestig
geestig artikel
artikel
dichter
J. V.
V. Widmann
Widmann in
indede«Neue
«Neue
Preie
Presse»,waarin
waarindeze
dezedede«Olympische
«Olympische
van J.
Freie
Presse»,
Prühling» onder
aandacht bracht
laten voorkomen
voorkomen alsof
alsof er
er
Friihling»
onder de
de aandacht
brachtdoor
door het
het te
te laten
een anoniem
anoniem gedicht
gedicht uit
uithet
hetoude
oude
Griekenland
wasontdekt.
ontdekt.Widmann
Widmann
een
Griekenland
was
moest zoo geraffineerd
geraffineerd liegen om
om attentie
attentie tetetrekken.
trekken.
moest
Weingartner over
overdede«Olympischer
«OlympischerFriihling»
Frühling»schrijft,
schrijft, geeft,
geeft,alal
Hetgeen Weingartner
kortbegrip
begrip
noemt hij
hij zijn
zijnbrochure
brochure«ein
«ein
unlitterarischVerfahren»,
Verfahren»,een
eenkort
noemt
unlitterarisch
van de
de machtige
machtige dichting,
dichting, om
om de
dejuist
juistenenhelder
helder
omschrevengrondge
grondge_
van
omschreven
dachte, die
der onverbiddelijke
onverbiddelijke noodzakelijkheid,
noodzakelijkheid, welke
welke al
al het
het levende
levendebe,
bedachte,
die der
heerscht en waarin
waarin de wereldaanschouwing
wereldaanschouwing des
dichters zich dekt
dekt met
met die
die
heerscht
des dichters
het pessimisme
pessimisme neer
neer te dalen
dalen tot
tot het
hethindoesche
hindoesche
der Grieken,
Grieken, zonder
zonder van het
der
anachoretisme.
Weingartner beklemtoont
beklemtoont het landschappelijk
landschappelijk element
element der
derdichtwer,
dichtwerOok Weingartner
enwijst
wijstuit,
uit,hoe
hoeSpitteler
Spitteiertetenoemen
noemenisis«der
«derEpiker
Epikervon
vonGottes
GottesGnaden».
Gnaden».
ken en
heet hij
hij hem
hemeen
eenhistorisch
historischnoch
noch
tendentieus
dichter,een
eenmoderne
moderne
Ook heet
eeneen
tendentieus
dichter,
noch een
een idealistische,
idealistische, maar
maar een
een naïeve dichter,
dichter, die al
al maar
maar vertelt
vertelt wat
wat
noch
zijne verbeelding
verbeelding hem
hem voorweeft.
voorweeft.
zijne
toe, deze
deze poëzie
poëzie er
er eene
eene te
te noemen
noemen die
die nooit
nooit
W eingartner komt
komt er
er ook toe,
Weingartner
allegoriën afdaalt,
afdaalt, en
endus
dusniet
nietumgedeutet
umgedeutet
mag
worden,
alleen
getrans_
tot allegoriën
mag
worden,
alleen
getrans%
hetpsychische.
psychische.InInzijn
zijngelijkenissen
gelijkenissenmerkt
merktWeingartner
Weingartnerparalle,
paralleponeerd
poneerd in het
vindt den
den
Ien
- echter
len —
echternooit
nooit reminiscensen -— met
met het
het Homerische epos op, en vindt
Frühling» het
hetschoonste,
schoonste,«Prometheus»
«Prometheus»het
hetdiepste
diepsteen
engrootste
grootste
«Olympischer Friihling»
werk
Spitteler geschreven
geschreven heeft.
heeft. Vergelijkende
Vergelijkende Nietzsche
Nietzschemet
metSpitteler,
Spitteler,
werk dat Spitteler
duidt
hij den
den eersten
eersten aan
aan als
als een
een schijnbaren
werkelijken
schijnbaren den laatsten als den werkelijken
duidt hij
dichter,
anders gezegd
gezegd verhouden
verhouden zij
zijzich
zichals
alsexperimentator
experimentatortot
totkunste
kunste_
dichter, of anders
totschepper.
schepper. (Weingartner
(Weingartner heeft
heeft nog
nog een
een ballade
ballade van
van
naar,
als vernieler
vernieler tot
naar, als
Spitteler
gecomponeerd. Ook
Ook Brahms
Brahms was
waseen
eengroot
grootvereerde'r
vereerdér en
enwarm
warm
Spitteler gecomponeerd.
vriend
den dichter.
dichter. Onze
Onze Mengelberg
Mengelberg kent
kent hem
hem persoonlijk
persoonlijk ook
ook zeer
zeer
vriend van
van den
goed.)
Dr. Jonas
Fränkel, privaat-docent
te Bern,
Bern,van
van wien
wien
privaat,docent aan
aan de
de Hoogeschool te
Jonas Frdinkel,
wij
billgrafie des
wachten zijn,
zijn, en
en die
die diens
dienswerken
werkenininzijn
zijn
wij een biQgrafie
des dichters
dichters te
te wachten
hetnummer
nummervan
van77Maart
Maart1908
1908 van
van «Die
«DieZukunft»
Zukunft»
college behandelt,
behandelt, schreef
schreefininhet
Harden) een
eenmerkwaardig
merkwaardig artikel
artikel over
overSpitteler.
Spitteier.
(uitgever Maximilian
Maximilian Harden)
Hij
noemt hem
hem een
eenreus
reusuituitoeroude
oeroudemystische
mystischetijden,
tijden, als
als een
een tweede
tweede
Hij noemt
onze dagen
dagen schrijdend,
schrijdend, werelden
werelden uit
uithet
hetniets
nietsscheppend
scheppend
Prometheus
Prometheus door onze
en menschen
menschen vormend
vormend naar
naar zijn
zijn beeld.
beeld. Om
Omhem
hemisisdedestroeve,
stroeve,
strenge
atstrenge
at%
mosfeer
eenzame grootheid.
gfootheid. Bij
Bij Spitteler
Spitteierzijn
zijn de
de visioenen
visioenen geen
geen sprook,
sprookmosfeer van eenzame
zij worden
worden hem
hem tot
tot symbolen voor een
weten aangaande
aangaandedede
jes
- zij
een dieper weten
jes —
dingen
der wereld,
wereld, teekenen,
teekenen,waarmede
waarmedehijhijden
denzinzin
bestaan
aanduidt.
dingen der
vanvan
allealle
bestaan
aanduidt.
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Jonas Frinkel
Fränkelwijst
wijstererop,
op,hoe
hoeSpitteler's
Spitteler'suit
uitsmart
smartgeboren
geborenwereldbeschow
wereldbeschou.
wing niet
niet in
inontkenning
ontkenningverloopt,
verloopt,maar
maardedesmart
smartadelt
adeltenenhaar
haartevens
tevens
wing
metaphysisch recht
wedervaren. Zijn
Zijn dichterlijke
dichterlijke grootheid
grootheid ligt
ligt
metaphysisch
recht heeft
heeft doen wedervaren.
de koene
koenevermeestering
vermeestering van
van ha
hHlevende
levendeheden
hedenvoor
voordedemythe,
mythe,waar,
waar.
in de
honderd jaren
jaren al
al uitgesproken,
uitgesproken, in
in vervulling
vervulling isis
mede
verlangen, voor honderd
mede een verlangen,
getreden.
getreden. Want
Want Spitteler
Spitteler heeft
heeft door
door de
de daad
daad van
van zijn
zijn «Olympische
«Olympische Frühling»
Fraling»
het ook
ook voor
voor den
dennieuwen
nieuwentijd
tijdmogelijk
mogelijk is,
is, een
eenmythologie
mythologie
bewezen, dat het
bewezen,
scheppen.
te scheppen.
Spittelerswerk
werkgaf
gafdr.
dr. Hermann
De eerste
eerste werkelijke
werkelijke «Einfiihrung»
«Einführung» ininSpittelers
Hermann
F.
Ho/mann uit Caub
Caub alRh.
a/Rh. in
in zijn
zijnboek
boek«Carl
«CarlSpitteler.»
Spitteler.»(Walter
(WalterSerno,
Serno,
F. Hofmann
Wanderer.Verslag,
Magdeburg.)
Wanderer,Verslag, Magdeburg.)
is deze
deze inleiding
inleidingdoor
doorSpitteler's
Spitteler'sceuvre,
reuvre, beknopt,
beknopt,
Een voortreffelijk gids is
bij alle
allezakelijkheid
zakelijkheid inindien
dienaangenamen,
aangenamen,beminnelijken
beminnelijken
overzichtelijk
overzichtelijk en bij
sierlijken trant
trant gesteld,
gesteld, waarin
waarin de Duitschers
Duitschers als
als essayisten
essayisten zoo hooge,
hooge.
en sierlijken
zeer aan
aan tetebevelen
bevelenvoor
voorwien
wienhet
heternst
ernst
lijk uitmunten. De lezing
lezing ervan
ervan isis zeer
is met
met de
de studie
studie van
vanSpitteler.
Spitteier.
En
deze inleiding
inleidingnaar
naardes
desschrijvers
schrijverseigen
eigenuitspraak
uitspraak«fiir
«fürreine
reine Toren
Toren
En is deze
bestimmt»,
literair meer
verwijzen naar
naar het
het in
in
bestimmt»,de
de literair
meer eischenden
eischenden kan
kan ik verwijzen
1912 verschenen
verschenen werk
werk van
vanCarl
CarlMeissner
Meissner:: «Carl
«Carl Spitteler
Spitteler:: zur
zur
November 1912
sein Schaffen
Schaffen:: mit
mit einem
einem Anhange
Anhange:: Eugenia,
Eugenia, eine
eine Dichtung
Dichtung
Einführung in sein
Einfiihrung
Spitteler's.» (uitgave
(uitgave Eugen Diederichs,
Spitteler's.»
Diederichs, Jena),
Jena), een
eeneerbiedwekkende
eerbiedwekkendestudie,
studie,
den dichter
dichter zelf
zelfbetuigde,
betuigde,dat
datzij
zij«sehr
«sehr gut
gutund
undgescheidt»
gescheidt»
waarvan mij
waarvan
mij den
is.
geschreven
geschreven is.
Het zij
zij mij
mijvergund
vergundook
ookhieruii
hieruiteenige
eenigebijzonderheden
bijzonderheden weer
weer te
te geven.
geven.
En
dan alalterstond
terstonduituit
voorwoorddeze
dezemededeeling,
mededeeling,dat
datereralreeds
alreeds
En dan
hethet
voorwoord
Spitteler.gemeinden
en een
eengroeiend
groeiendtaltaloordeelkundige
oordeelkundigeaanhangers
aanhangers
Spitteler,gemeinden zijn,
zijn, en
van
zijn kunst valt
valt op
op tetemerken.
merken.
van zijn
Zijn jeugd besprekend,
besprekend, bepeinst
bepeinstMeissner
Meissnerdit
dittoeval
toeval:
alsde
deteekenmeester
teekenmeester
: als
en de
deschilder
schilderbegaafd,
begaafd,dedevader
vader
goedgunstigwas
wasgeweest,
geweest,dan
dan
kundig en
kundig
goedgunstig
leefde
heden een
eenberoemd
beroemdZwitsersch
Zwitsersch schilder
schilder Carl
Carl Spitteler
Spitteler meer.
meer. En
En
leefde heden
het
daarom:
de grootsten
grootsten: : Dante,
Dante, Goethe,
Goethe, Keller,
KeIler, die
van het
daarom :gee'n
geen van
van de
die van
teekenen
schilderen kwamen
kwamen of
ofzich
zichererinnig
innigvoor
voorinteresseerden,
interesseerden, isis
teekenen en schilderen
als
dichter z66
zoo uitsluitend
uitsluitend uitbeelder
uitbeelder geworden
geworden als
alsSpitteler,
Spitteler, wien
wiendichten
dichten
als dichter
beduidde: : vormen,
vormen, zichtbaar
zichtbaar maken,
maken, overzetten
overzetten van
vanook
ookhet
hetschijnbaar
schijnbaar
beduidde
meest abstracte
abstracte in
in ademend
ademend bewegen.
bewegen. Als
Alszeventienjarige
zeventienjarige dichtte
dichtte hij
hij
meest
was de
de hemel
hemel
reeds
een drama
drama «Saul»,
reeds een
«Saul»,maar
maargeheel
geheelnaar
naareigen
eigen richting
richting was
het oog
oog de
depen.
pen.Hij
Hij bedacht
de vrije
vrije
zijn
papier, de
de gedachte
gedachte de inkt,
inkt, het
zijn papier,
bedacht in de
en deed
deed daar
daar drie
drie jaar
jaar over,
over, ongeacht
ongeachtde
dehindernissen
hindernissen
natuur zijn
zijn drama,
drama, en
natuur
van
examens etc.
etc. Sisyphusarbeid
Sisyphusarbeid noemt
noemt Meissner
Meissner dat.
En zoo zijn
zijn al
al zijn
zijn
van examens
dat. En
epische
visioenen en
en kosmische
kosmische zieningen
zieningen eerst
eerst jaren
jaren vooruit in
in het
het brein
brein
epische visioenen
zij linea
linea recta
recta zijn
zijn neergeschreven.
neergeschreven. Vandaar
Vandaar ook
ook dat
datde
de
verwerkt
verwerkt vooraleer
vooraleer zij
dichter
zeggen «Herakles»
«Herakies» is
mijn best
best gecomponeerd
gecomponeerd epos,
epos, en
en ik
ik voel
voel
dichter kan
kan zeggen
is mijn
mij
meer nog
nog als
alsdededichter
dichtervan
van
«HerakIes»dan
danvan
van«Prometheus»
«Prometheus» of
of
mij meer
«Herakles»
«Olympischer
Frühling» —
- terwijl
terwijl hij Herakles
Herakles niet eens
eens geschreven
geschreven heeft.
heeft.
«Olympischer Friihling»
Zoo als men
weet, en
en uit
uit zijn
zijnwerk
werkgissen
gissenkan,
kan, voelt de
de dichter
dichter veel voor
men weet,
Zooals
Holland. Een
Een macht
macht van
van Hollandismen
Hollandismenvindt
vindtmen
menininzijn
zijn
werken,en
enzeker
zeker
werken,
echtgenoote, geboren
geboren Op
Opden
denHooff
Hooff(er(eris is
eene
Haagschefamilie
familie
heeft zijn echtgenoote,
eene
Haagsche
Van der
der Kemp
Kemp—
- Op
Opden
denHooff)
Hoof!)haar
haardeel
deelaan
aandeze
dezetaalverrijking.
taalverrijking. Een
Een
verrijking die
de Duitsche
Duitschetaal
taaleen
eenuitbreiding
uitbreidingenenvermeerdering
vermeerderingvan
van
verrijking
die voor de
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het scheppend
scheppendvermogen
vermogenmedebracht.
medebracht.Ook
Ookzijn
zijngewezen
gewezensecretaresse,
secretaresse,mejuffr.
mejuffr.
C. Verwey,
Verwey, dochter
C.
dochter van
van wijlen
wijlenden
denNederlandschen
N ederlandschenconsul
consulininZwitserland,
Zwitserland,isis
Frankrijk
enbeter
beterdan
dandedein in
Frankrijkverschenen
verschenenvertaling
vertalingder
der
eene Nederlandsche,
N ederlandsche, en
voorGalliërs
Galliërsonverstaanbaar
onverstaanbaarGermaansch
Germaanschwerk
werk«Mädchenfeinde»
«Madchenfeinde» -— een voor
—
is hare
is
hare overzetting
overzetting dier
dierKindergeschichte.
Kindergeschichte. Haar
Haarkennis
kennisvan
vanZwitserland
Zwitserland
en den
den dichter
dichter zelf
zelfstelde
steldehaar
haarininstaat,
staat,het
hettaaleigen
taaleigenzuiver
zuiverininde
devloeiende
vloeiende
de typisch
typisch Zwitsersche
Zwitsersche atmosfeer
atmosfeer om de
de vroolijke
vroolijke
vertaling
bewaren, en de
vertaling te
te bewaren,
en loupe.scherpe
loupe=scherpe levensfiguren
levensfiguren te
tebewaren.
bewaren.Jammer
Jammer dat
datdedeMij.
Mij.v.v.g.g.e.e.gdk.
gdk.
beste uit
uit het
het buitenland
buitenland tot
tothaar
haar leden
leden
Lectuur,
aangewezen om
Lectuur, toch
toch aangewezen
om het beste
kanbesluiten
besluitenvan
vandezen
dezendichter
dichtervan
vanwereld,
wereld~
te
brengen, er
er nog
nogniet
niettoe
toekan
te brengen,
beteekenis
boeiende vertelling
vertelling op
optetenemen.
nemen.Nog
Nogmeer
meerverraste
verraste het
het
beteekenis die
die boeiende
mij echter
mij
echter te
te vernemen,
vernemen, dat
dat de
devertaalster
vertaalster isisteteverstaan
verstaangegeven,
gegeven,dat
datzbê•
zoo
tot opname
opname mocht
mocht beslist
beslistworden,
worden,dedevertaling
vertalingdan
dantoch
tochzou
zougeleverd
geleverd
er
er al tot
door iemand,
iemand, voor
voorwie
wiehethet
vertaalwerkgereserveerd
gereserveerd blijft.
blijft. De
De
worden
worden door
vertaalwerk
mond
Wereldbibliotheek,
bij monde
monde van
van«De
«DePloeg»
Ploeg» den
den mond
Wereldbibliotheek,die
dietoch
toch zoo
zoo bij
vol heeft
heeft van
vanvertalen,
vertalen,diende
diendetoch
tochtetewaken
wakenvoor
voordedeopvatting
opvattingdat
datver,
ver~
talen
een aangenomen
aangenomen werk
werkis.
is.Spitteler
Spittelerheeft
heeftdat
datbeter
beteringezien,
ingezien, en
enaan
aan
talen een
haar het uitsluitend
dat boek
boekafgestaan.
afgestaan.
haar
uitsluitend vertaalrecht
vertaalrecht van
van dat
Het oordeel
oordeel van
vaneen
eenDuitscher
Duitscherover
overdedemogelijkheid
mogelijkheidvan
vanvertalen
vertalen zijn
zijn
wij
nog zoo
zoo gelukkig
gelukkig te
te kunnen
kunnen geven
geven in
in een
eenuitspraak
uitspraak van
van dr.
dr. H.
H.
wij nog
F. Hofmann
F.
Hofmann::
Spitteler selbst
selbst zielte
Spitteler
zielte ja von
vonvornherein
vomhereinauf
aufWeltliteratur,
Weltliteratur, und
und es
es sollte
solltemir
mir
unrecht behielte mit
mit meiner
meiner Behauptung,
Behauptung, dass
dass
eine grosse
grosse Freude
Freude sein, wenn
wenn ich
ich unl'echt
die Hauptwerke
Hauptwerke absolut
absolut uniibersetzbar
unübersetzbar bleiben
bleiben werden.
werden.Vielleicht
Vielleichteignet
eignetsich
sichaber
aber
ein germanisches
germani~ches Idiom,
Idiom, wie
wie das
das Niederlandische,
Nieder1ändische, noch
noch am
am besten
besten und
undehesten
ehesten
zur vollwertigen Wiedergabe.
zur
Wiedergabe.

Frederik
Eeden ten
tentrots,
trots,die
diemet
metRabindra
Rabindra Nath
NathTagore
Tagore de
de«Ster
«Ster
Frederik van
van Eeden
meent te
te hebben
hebbeningehaald,
ingehaald,verklaar
verklaarikikmij
mijnadrukkelijk
nadrukkelijk
van 't Oosten» meent
het oordeel
oordeel van
vanden
denuitgever
uitgeverder
derSiidd.
Südd.
Monatshefte (zie
(zie het
het
èèn met
met het
één
Monatshefte
Januari~nummer 1914
dat tijdschrift),
tijdschrift), die
die de
deGitanjali,dichter
Gitanjali~dichterverre
verre van
van
Januari,nummer
1914 van
van dat
voorhet
hetNobelprijs,.comité
N obelprijs~comité
grootheidvan
vanden
deneersten
eersten rang
rang noemt,
noemt,maar
maar een
een voor
een grootheid
elfder ure
ure voorgeschoven
voorgeschovenverlegenheidscandidaat.
verlegenheidscandidaat. Terecht vraag hij
hij::
ter elfder
«Kennt
«Kennt kein Mensch
Mensch in Danemark
Dänemark den
den Namen
Namen Spitteler
Spitteler?? Wenn
Wenn irgend
irgend einer,
einer,
erfüllt der
Prometheus, des Oympischen
Oympischen Friihlings
Friihlings sogar
sogar die
die an
ansich
sich
erfiillt
der Dichter des Prometheus,
fatale, weil
weil jedem
jedem dilettantischen
dilettantischen Missverstandnis
Missverständnis Vorschub
Vorschubleistende
leistendeFtirderung
Förderung
fatale,
Stifters «idealistisch»
«idealistisch» zu
zu sein.»
sein.»
des Stifters
het ons
ons vergund
vergund nog
nogeen
eenoordeel
oordeelaan
aantetehalen,
halen,dat
datwij
wijeerder
eerder uit
uit
Zij het
een
een particulieren
particulieren brief
brief van
van den
denWeener
Weenerdichter
dichter Wladimir Freiherr
Freiherrvon
von
Hartlieb in het
het artistiek
artistiek weekblad
weekblad «De
«DeHofstad»
Hofstad»afdrukten.
afdrukten.
Hartlieb
Spitteler ist
ist der
der einzige
einzige deutsche
deutsche Poet
Poetder
derGegenwart,
Gegenwart, den
denich
ichaus
austiefstem
tiefstem
Spitteler
und verehre.
verehre. Gedichte
Gedichtewie
wiez.z.B.B.«Das
"Dasbescheidene
bescheideneWiinschlein»
Wünschlein»
Herzen liebe und
Herzen
"Auf der
der Milch
Milch und
undHonigwiese»
Honigwiese»sind
sindvon
vonzeitloser,
zeitloser,unsterblicher
unsterblicherSchtin,
Schön,
oder «Auf
heit .....
En ten
ten slotte
slotte dit
dit van
vanAlbert
AlbertSoergel
Soergel uit
uitdiens
diens Dichtung und
und Dichter
Dichter
En
Zeit:
der Zeit:
"An Sp.
Sp.habe
habeich
icham
amstarksten
starksten(unter
(unterden
denlebenden
lebendenDichtern)
Dichtem)erfahren,
erfahren, dass
dass
«An
undFiihlens
Fühlensbedeutet.
bedeutet.
Dichtung eine
eineVermehrung
Vermehrungaller
allerguten
gutenKrafte,
Kräfte, des
desSchauens
Schauensund
Dichtung
lch wiistte
wüstte keinen
keinenlebenden
lebendenDichter
Dichtervon
vondem
demich
ichein
einneues
neuesWerk
Werksosoersehnte,
ersehnte,
Ich
vonSpitteler.»
Spitteier.»
wie von

o
0
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Naschrift. In
de «Siiddeutsche
«Süddeutsche Monatsheften»
Monatsheften» zijn
zijnjuist
juistUaargang
(Jaargang XI,
XI,
In de
deel 1-4)
deel
1-4)Spittelers
SpitteIers«Friiheste
«FrühesteErlebnisse»
Erlebnisse» verschenen,
verschenen, het
het eerste
eerste werk
werk na
na
de
«Olympische Friihling».
Frühling». Hoe
Hoe ongeloofelijk
ongeloofelijkhet
hetklinkt
klinkt—- deze
dezedichter
dichter
de «Olympische
(nubijna
bijna7070jaar)
jaar)met
metrustiwzekere
rustig-zekere helderheid
helderheid niet alleen
alleengebeurte,gebeurte_
weet zich
zich (nu
nissen maar ook
nissen
ook droomen
droomen uit
uit zjn
zijn eerste
levensjaren te
herinneren.
eerste twee levensjaren
te herinneren.
Dat
verklaart, waarom
intensiteit van den
den droom
droom aan
aanzijn
zijndichtwerk
dichtwerk
Dat verklaart,
waarom de
de intensiteit
zoo
in hooge
hoogemate
mateeigen
eigenis.is.IkIkwas
wasmij
mijdat
datalalsterk
sterkbewust
bewust voor
voor ik
ik met
met
zoo in
zijn
jongste werk
werk «Meine
früheste Erlebnisse»
Erlebnisse» kennis
maakte, waarin
waarin het,
zijn jongste
«Meine friiheste
kennis maakte,
duidelijk
bevestigend, heet
heet:: «Die
«DieTraume
T räumemeiner
meinerzwei
zweiersten
erstenLebensjahre
Lebensjahre
duidelijk bevestigend,
mein liebstes
liebstes Poesiebuch.»
Poesiebuch.» Is
Is er
er
und mein
sind meine
meine schiinste
schönste Bildersammlung
Bildersammlung und
een
meer verdroomd
verdroomd dichter
dichter denkbaar?
anderzijds, een
een reëeler,
reëeler, een
een
een meer
denkbaar ? En,
En, anderzijds,
Dàtinderdaad
inderdaadisishèt
hètgroote
grootekenmerk
kenmerkvan
vanSpitteler
SpitteIer:
positiever
droomer? DM
positiever droomer?
:
dat hij
dat
hij even
even boeiend
boeiend waakt
waakt als
als droomt.
droomt.
Als boek
boek verschijnen
verschijnen deze
dezeherinneringen
herinneringenbinnenkort
binnenkortbij
bij Eugen
Eugen Diederichs
Diederichs
te Jena,
Jena, bij
bij wien
wien zijn
zijnceuvre
reuvre grootendeels
grootendeels isisuitgegeven.
uitgegeven.
te
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aansluiting met
vorige maand
maand over
over de
de groote
Engelsch-Russi_
/ N aansluiting
met hetgeen vorige
groote Engelsch,Russi%
inAzië
Aziëisisopgemerkt,
opgemerkt,verdient
verdientgememoreerd
gememoreerd te
te worden,
sche tegenstelling in
Chinagezochte
gezochte economische veroveringen,
dat
ter zake
zake van
van de
de ininChina
dat ter
voortdurend nieuwe wrijving
wrijving tusschen de entente_mogendheden
ententemogendheden ontstaat.
voortdurend
Belgische concessionarissen van
den Lanchofu-Haichow
spoorweg, die
De Belgische
van den
Lanchofu,Haichow spoorweg,
onder leiding van Fransche bankiers
bankiers en onder
onder bescherming van Russische
Russische
van deze
deze lijn voorge_
werken, hebben eene belangrijke
diplomten werken,
belangrijke wijziging van
voorge
waarbij haar
haar eindpunt
eindpunt van Haichow naar
steld, waarbij
naar de haven
haven van Haimentung
Yangtsze, 50
50 mijl
mijl van Shangai, wordt
verlegd. De Chineesche regee,
regeewordt verlegd.
aan de Yangtsze,
in deze
deze verandering toe te
te stemmen.
stemmen. Van
Van Engelsche zijde
ring is
is gewillig
gewillig in
ring
echterkrachtig
krachtigdaartegen
daartegengeageerd,
geageerd, —
- niet zoozeer omdat
wordt echter
omdat de voorvoor,
loopt aan
aan de
de Britsche sectie
den
gestelde
lijn over
een deel
deelparallel
parallel loopt
over een
gestelde lijn
sectie van
van den
de exploitatie
exploitatie daarvan
daarvan nadeelig kan
kan beinvloe_
Tientsin_Pukow_spoorweg en de
beinvloe
Tientsind'ukowspoorweg
terminus vindt nabij
nabij Shangai, de groote
den,
dan wel
wel om
omreden
reden zij haar
haar terminus
den, dan
stapelplaats van
den Britschen handel,
daarvan een
een hoogst
hoogst ernstige
ernstige
handel, welke daarvan
stapelplaats
van den
concurrentie zou ondervinden,
ondervinden,als
alseenmaal
eenmaal de
deplannen
plannenzullen
zullenzijn
zijn uitgevoerd
uitgevoerd
concurrentie
te trekken.
trekken.
om den spoorweg
spoorweg van
van Lanchofu naar
Russisch Turkestan
Turkestan door te
naar Russisch
om
De Peking
Peking correspondent
correspondent van
van de
de Times spreekt
spreekt van eene bedreiging van
het Yangtsze district,
te meer bedenking
Engeland's positie
district, welke te
bedenking uitlokt
positie in het
sedert
Frankrijk onlangs
heeft.
concessies verkregen heeft.
sedert Frankrijk
onlangs ook
ook in Pukow concessies
Ten overvloede hebben de
de Franschen nu concessie
concessie aangevraagd voor den
aanleg
van een
een spoorweg
spoorweg van
van Yunnanfu naar Chengtu, waardoor
waardoor de
aanleg van
spoorweg verbonden
verbonden zou
zou worden met
reeds geconmet de reeds
Fransche Yunnan
gecon,
Yunnan spoorweg
cessioneerde tweede Belgisch-Fransch_Russische
Chengtu;Tatungfu, welke
Belgisch,Fransch%Russische lijn Chengtu_Tatungfu,
den Russischen
trans-Mongolischen spoorweg. Te
moet aansluiten
aansluiten aan
aan den
Russischen trans,Mongolischen
moet
of Franschen verleend
voorzien is dat,
dat, als
als de
de nieuwe
nieuwe concessie
concessie aan
aan Belgen
Belgen of
voorzien
wordt, Rusland de
de controle
krijgen over
een spoorwegnet
spoorwegnet van
van enorme
enorme
zal krijgen
over een
contr6le zal
wordt,
en strategische
strategische beteekenis. De Times correspondent,
correspondent, die ontwij_
ontwij
economische en
felbaar
zijne beschouwing
aan ambtelijke
ambtelijke oordeel
oordeel toetste,
toetste, zegt
zegt naar
naar aan_
aan%
beschouwing aan
felbaar zijne
hiervan::
leiding hiervan
in tetenemen,
nemen, dat
datRusland
Rusland
Zonder
het ietwat
ietwat fantastisch
fantastisch standpunt
standpunt in
Zonder het
onder dekking
dekking van
van Fransche en Belgische
Belgische spoorweg_concessionarissen,
spoorwegconcessionarissen,
onder
treft om zich
heel China
China meester
meester te
te maken,
maken, moet
moet
zich van heel
voorbereidingen treft
op de
het worden erkend,
hunne ondernemingen inbreuk maken op
de
erkend, dat hunne
de Yangtsze en
van eene poging
Britsche sfeer
poging doen blijken om
en van
sfeer in
in de
te krijgen,
ofschoon in
uitsluitende rechten
Yunnan en
en Szechuan te
krijgen, ofschoon
uitsluitende
rechten in
in Yunnan
de Engelsch-Fransche
Overeenkomst is bepaald, dat beide nationaliteiten
Engelsch—Fransche Overeenkomst
in deze
deze streken
streken gelijk
gelijk zullen
zullen deelen.
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onwaarschijnlijk zal
Duitsche industrie
industrie te
te vinden
vinden zijn,
zijn, aan
aan de
de
Niet onwaarschijnlijk
zal de
de Duitsche
Belgisch—Russische
ondernemingen deel
deel te
te nemen en
en de
de Duitsche
Duitsche diplomatie
diplomatie
Belgisch-Russische ondernemingen
dan
aan hare
hare totstandkoming
totstandkoming geen
geen hinderpalen
hinderpalen stellen.
stellen. Zeer
Zeer wel
welmogelijk
mogelijk
dan aan
Chineeschezaken
zaken
wordt de
de naijver
naijver tusschen
tusschen de
de ontentemogendheden
entente.mogendhedeninindedeChineesche
wordt
inhun
hunonnatuurlijk
onnatuurlijk en
en voor
voorden
den
een ontbindende
ontbindende factor
factor van
vanbeteekenis
beteekenis in
een
vrede
van Europa
Europa gevaarlijk
gevaarlijk verband.
verband.
vrede van
Het isis nu
nuruim
ruimtien
tien
jaar
geleden
sedert
Engelsch.Fransche, in
in een
een
Het
jaar
geleden
sedert
dede
EngelschÆransche,
reeks van Declaraties
Declaraties neergelegde
neergelegde Verstandhouding
Verstandhouding die
die langdurige
langdurige periode
periode
reeks
in Europa
Europa inleidde,
inleidde, welke
welke nog
nogniet
nietten
teneinde
einde is.
is. De
De
van
groote onrust
onrust in
van groote
is als
alseen
eendier
dierplanten
plantenwelke
welkeop
opbijna
bijnaelken
elkenbodem
bodemkan
kangroeien.
groeien.
handel is
handel
hetminst
minstininhet
hetdireet
direet
Hij isis alaldien
dientijd
tijdsterk
sterkvooruitgegaan,
vooruitgegaan, niet
nietjuist
juisthet
Hij
met
oorlog bedreigde
bedreigde land.
land. De
Depolitieke
politiekedruk
drukheeft
heeftden
deneconomischen
economischen
met oorlog
uitvoer steeg
steeg van
van
expansie.drang allerminst
expansie,drang
allerminst overheerscht.
overheerscht. Engeland's
Engeland's in.
in, en uitvoer
een groot
groot totaal
totaal van (re,export
(re.export van koloniale
koloniale en
en vreemde
vreemde producten
producten inbe
inbe.
11670 millioen
millioengulden
guldeninin1905
1905tot
tot17210
17210millioen
millioeninin1913
1913—grepen) van 11670
grepen)
met bijna
bijna52
52"/,
"/0;; Duitschland's
Duitschland's buitenlandsche
buitenlandsche handel
handel ging
ginginindezelfde
dezelfde
d.
d. i.i. met
7900tot
tot12465
12465 millioen
millioengulden,
gulden,dus
dusong.
ong.5757°/0
Ofovooruit.
vooruit.Frankrijk
Frankrijk
van7900
periode van
4565 millioen
millioen gulden in
in acht
acht jaren
jaren met
met
maakt naast
naast die
die vermeerdering
maakt
van 4565
vermeerdering van
een
totaalomzet
vanongeveer
ongeveer6000
6000millioen
millioengld.
gld.een
eenbescheiden
bescheidenfiguur.
figuur.
een totaal
omzet van
Toch ging ook
ook in
in dit
ditland
landdedehandel
handelininhet
hetlaatste
laatstejaar
jaarvooruit.
vooruit.Van
Van1912
1912
Toch
tot 1913
1913 was
was de
destijging
stijgingininEngeland
Engeland4 '/4 1°/0
/2 %
Frankrijk3 i/2
3 1/2°Jo,
%, Duitschland
Duitschland
Frankrijk
1/2 Ufo.
6
vooruitgangvan
vande
dehandel
handelvan
vanlaattsgenoemd
laattsgenoemdRijk
Rijkblijkt
blijkt
61/2
°/0.De
De kolossale vooruitgang
echter duidelijker
duidelijker als
dat tengevolge
tengevolge van de
de prachtige
prachtige oogst
oogst de
de
echter
als men
men weet
weet dat
invoerhandel
op het
hetcijfer
cijfervan
van10690
10690millioen
millioenmark
markstationair
stationairwas,
was,doch
dochde
de
invoerhandel op
8956 tot
tot10080
10080millioen
millioenmark,
mark,dus
dusmet
met
ruim
steeg.Eenige
Eenige
van 8956
uitvoer van
ruim
1212
°/,,%steeg.
jaren geleden
geleden heette het
het geld,
geld.en
encredietwezen
credietwezenininlaatgenoemd
laatgenoemdland
landop
opeen
een
jaren
grondslag te
te steunen.
steunen.Voorspeld
Voorspeldwerd,
werd,dat
datdedehandel
handelgeruineerd
geruïneerd
onsolieden grondslag
Marokko,crisisvan
van
worden, als
als het
het vreemd
vreemd kapitaal
kapitaal zich terugtrok.
zou worden,
terugtrok. Vóór
V66r de Marokkocrisis
1911
verwachtte men
men in
inEngeland
EngelandenenFrankrijk
FrankrijkDuitschland
Duitschlandeconomisch
economisch
1911 verwachtte
kunnenwonden
wondennog
nogeereer
zich
militairhad
hadteteweer
weergesteld.
gesteld.
diep te
te zullen
zullenkunnen
hethet
zich
militair
buitenlandsch geld
geld isis sedert
sedertweggevloeid.
weggevloeid.Het
Hetland
landwerkt
werktnunupraktisch
praktisch
Het buitenlandsch
met eigen
eigen middelen,
middelen,maar
maarde
definancieele
financieelepositie
positiebleef
bleef
1912en
en1913
1913
alleen met
inin1912
gezond en
en handel
handelenenindustrie
industriehebben
hebben
zich
in de
laatste
twee
jaarkrachtiger
krachtiger
zich
in de
laatste
twee
jaar
enstaalindustrie,
staalindustrie,
dandie
dievan
vande
detegenstanders.
tegenstanders.De
DeDuitsche
Duitscheijzer,
ijzer.en
ontwikkeld dan
voor eenige
eenige jaren
jaren nog
nogverre
verrebij
bijdie
dievan
vanEngeland
Engelandten
tenachter,
achter, heeft
heeft deze
deze
voor
in 1913,
1913, met
met een
eentotaal
totaal productie
productie van
van 19
19 miljoen
miljoen ton,
ton, waarvan
waarvan5.820.000
5.820.000
ton uitvoer,
uitvoer, reeds
reeds voorbijgestreefd.
voorbijgestreefd. Ofschoon
Ofschoon Duitschland,
Duitschland, bedreigd
bedreigd als
als
het werd,
werd,zijne
zijneuitgaven
uitgavenvoor
voorbewapening
bewapeningnaar
naarverhouding
verhoudingsterker
sterkeruitbreidde
uitbreidde
dan
Engeland en
Frankrijk deden
meer geld
geld moest
moest leenen,
ging de
de
dan Engeland
en Frankrijk
deden en
en meer
leenen, ging
afgeloopen
jaar
slechts
2 %achter,.
achter.
koers van
van zijn
zijnschuldbrieven
schuldbrievenininhethet
koers
afgeloopen
jaar
metmet
slechts
2 °I0
35/n ininConsols
Consolsenen4 4°I0
%ininFransche
Fransche rente.
rente. En
En
uit, tegen
tegen eene
eenedaling
dalingvan
van35/2
uit,
Frankrijk blijkens
blijkens de
de spaarbankcijfers
spaarbankcijfers de
de welstand
welstand der
der bevol,
bevol.
terwijl in Frankrijk
terwiji
king achteruit
achteruit gaat,
gaat, en
enook
ookininEngeland
Engelanddaarover
daaroverernstig
ernstig wordt
wordt geklaagd
geklaagd
king
blijft Duitschland
Duitschland sparen
sparen ......
blijft
In de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van handel
handel en
ennijverheid
nijverheid ligt
ligtgeen
geenenkele
enkeleaan,.
aan.
In
wijzing, dat
dat de
deEngelsche,Fransche
Engelsche.Fransche toeleg
toeleg om
om Duitschland
Duitschland economisch
economisch te
te
wijzing,
dusverre veel
veel succes
succes hceft
heeftgehad.
gehad.
kwetsen, tot dusverre
kwetsen,

El
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van Suchtelen.
Suchtelen. De
Detuin
tuinderder
droomen.Comedie
Comedieder
derliefde
liefdeininvijf
vijf
bedrijven.
Nico van
droomen.
bedrijven.
doorde
deMaatschappij
Maatschappijvoor
voorGoede
GoedeenenGoedkoope
Goedkoope-lectuur.
lectuur.—- Amsterdam,
Amsterdam,
Uitgegeven door
Neder!. Bibliotheek,
Bibliotheek, No. 255.
255.
Nederl.

Zonder
twijfel een
een interessant
interessant onderwerp,
onderwerp, dat
dat aan
aan Jhr.
Jhr. van
van Suchtelen de
Zonder twijfel
stof verschafte
verschafte voor een
een tooneelwerk:
flirt.
tooneelwerk : de flirt.
in het
het verleenen van
En
een onderwerp
onderwerp dat
dat bijkans
bijkans onuitputtelijk
onuitputtelijk is in
En een
intriges:: de flirt,
flirt, die
die meer
meer te
te gissen
gissen dan
dantetebegrijpen
begrijpengeeft,
geeft, die
diemet
met
nieuwe intriges
eenhanddruk
handdrukdede
fundamentenwaarop
waarop wij
wij het
hetgebouw
gebouw van
van
een
blik ofofeen
een blik
fundamenten
rechtschapenheid optrokken,
optrokken, doet
doet schudden;
flirt, waarvan
waarvan de
de
onze rechtschapenheid
schudden ; de
de flirt,
hadkunnen
kunnen zingen dat
zij zich
zich
dichter Kloos
even goed
goed als
alsvan
vande
dezee
zeehad
dichter
Kloos even
dat zij
duizenderlei lijning;
flirt, die
die of
is, of
uitdrukt in duizenderlei
uitdrukt
lijning ; de flirt,
bf amusement is,
bf levens
of beide tegelijk,
tegelijk, die den
den leugen
leugendrapeert
drapeert met
met waarheidjes, en
voorwaarde,
voorwaarde, bf
de
waarheid met
met leugentjes,
leugentjes, zóó
ze niet
nietmeer
meervan
vanelkaar
elkaar te
te onderde waarheid
z66 dat
dat ze
ondev
het licht doet wisselen,
scheiden zijn;
flirt, die
die twintig
twintig maal
maal op
dag het
zijn ; de
de flirt,
op een dag
leven zien;
flirt, die
die voor ons, arme
das Räthsel
waarin wij
waarin
wij het leven
zien ; de flirt,
arme mannen,
mannen, das
RAthsel
Weib àl
Al maar
maar raadselachtiger maakt.
maakt.....
Zulk een sphinx_achtig
Olga Murray,
Murray, de
vrouw, die
die in
in deze
sphinxachtig wezen
wezen is
is Olga
de vrouw,
inberoering
beroeringbrengt.
brengt. Zij
de gemoederen
gemoederen in
comedie der
der liefde de
Zij komt als paying
guest
in de
dewoning
woningvan
vanden
denjongen
jongenkunstschilder
kunstschilder Hans
Hans Balder,
Balder, die
die met
met
guest in
min of
ofmeer
meer gemeen
gemeen heeft,
heeft,
zijn noorschen naamgenoot
naamgenoot uit Gorter's Mei
Mei min
is. Blind
Blindalthans
althans voor
voor de
deware
ware natuur
natuur van
van zijn
zijn nieuwe
nieuwe huisdat hij
hij blind is.
dat
huis.
in haar
haar iemand
iemand te zien,
zien, die
die zijn
zijn kunstenaars-droomen
genoote;; hij
meent in
kunstenaarsq:Iroomen
genoote
hij meent
tot werkelijkheid
werkelijkhéid kan
maken, tot
de zooveelste maal
maal ontgoocheld
kan maken,
tot hij
hij voor de
van Berlevoort, de huisvriend
huisvriend
wordt. Voor de zooveelste maal,
maal, want
want Dr. van
van de Balders, legt
legt in
in een
een onderhoud
onderhoudmet
metBalder's
Balder's vrouw, den tragi-comischen
tragi%comischen
in enkele
enkele zinnen
zinnentreffend
treffend bloot
bloot::
den schilder
schilder in
van den
zielstoestand van
« ....
Waar had je eerst
eerst die
dieBeatrice
Beatrice ...
heette ze
ze ook
ook weer,
weer, die
die van
van
. . Waar
. . . hoe heette
het dak
dak gevallen
gevallen musch met haar
haar weeige vromigheid
vromigheid en mystiekerigheid
mystiekerigheid ...
...
heelemaal niet
in zijn
zijn lijn,
lijn, godbewaarme ....
maar alleen om
om haar
haar naam
naam
niet in
. . maar
ze door
door hem
hem alal direct
direct verhemeld.
hij net zoo'n beetje
werd ze
verhemeld . .... en omdat hij
werd
in Dante
Dante en de
de praeraFaëllieten
gelukkig al heel
heel
praeraraëllieten ploeterde.
ploeterde. Enfin,
Enfin, dat
dat liep gelukkig
gauw
mis. Toen kwam
kwam dat incident
incident met
met die
die rustieke barones
een park
park
barones die een
gauw mis.
met
wilde varkens
varkens hield.
In dien
dien tijd
tijd leende
leende hij
hij Rousseau
Rousseau van
van me
me en
en las
met wilde
hield. In
Hooft. Een
Een maand
maand later
later ging
ging z'n
z'n Amaryl d'r
door met
d'r van door
de Bucolica en Hooft.
haar palfrenier ...
wàt ze gelijk had.
een veel
veelpassender
passenderpartij
partij voor
voor
was een
. . . wAt
had . . . was
haar
haar. Nou,
wat was
was 't daarna?
melancholieke burgemeestersvrouw met
daarna ? Die melancholieke
haar.
Nou, wat
en verkeerd
verkeerd begrepen
begrepen romantiek,
romantiek,
haar leege leven, dat hij, uit pure goedigheid
goedigheid en
zoo'n beetje probeerde te vullen. . . Onzin
Onzin!! lukt nóóit.
n66it . . . 'n vrouwenziel
reinste danaïdenvat!
hadden we eerst
eerst nog die
die idylle
idylle met
met dat
dat
danaïdenvat 1 .. .... Of hadden
is je reinste
modelletje.. ..
lieve kind
kind met
met die
die diepe,
diepe, onschuldige
onschuldige oogen dat
dat jelui
dat lieve
modelletje
. . dat
de typiste
typistebij
bijdedekredietbank,
kredietbank, óók
zoo bestolen
bestolen heeft? . .... Toen
al om
66k alom
Toen de
zijn gevaarlijk
gevaarlijk ...
Of de mannen
mannen Of
bf
. . . bf
. . (weemoedig)
(weemoedig) ja, oogen zijn
haar oogen ....
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de
vrouwen moesten
moesten blind
blindzijn.
zijn.Dat
Datbleef
bleef
geloof
alleenmaar
maarbij
bijverholen
verholen
de vrouwen
geloof
ikikalleen
hunkerende blikken
. . vrij
vrij platonisch.
platonisch.
hunkerende
blikken van
vanachter
achterde
detralies
traliesvan
vanhaar
haarloketje
loketje. ...
En
eindelijk Olga
Olga ...
die isiseigenlijk
eigenlijk volstrekt
volstrekt niet
nietde
deminste..
minste ....
En nu eindelijk
. . . och, die
. .»»
En
dan schiet
schiet het
het den
dendokter
dokter nog
nogtetebinnen,
binnen,dat
dathij
hijbij
bijhet
hetpasseeren
passeeren
En dan
van
revue «die
«diehysterische
hysterische typiste»
typiste»vergeten
vergetenheeft,
heeft,die
dieniet
niet
meertempe,
tempe_
van de revue
meer
rament
pianola 1....
rament bezat
bezat dan
dan een pianola!
..
Natuurlijk
Hans Balder
Balder niet de
de eenige,
eenige, die
diededebetoovering
betooveringvan
vanOlga's
Olga's
Natuurlijk isis Hans
er voor
voor bezwijkt.
bezwijkt. Balder's
Balder's zwager
zwager Oskar,
Oskar, een sportief
sportief
oogen ondergaat,
ondergaat, en er
jongmensch,
bokser en meester
meester op
op alle
allewapenen,
wapenen,wordt
wordttot
totover
over
jongmensch, uitstekend
uitstekend bokser
op haar
haar verliefd
verliefd;; zij
zij brengt
brengt hem
hem zelfs
zelfszoover
zooverdat
dathij
hijwaant,
waant, haar
haar
de
ooren op
de ooren
tot in
inhet
hetvierde
vierdebedrijf
bedrijfnèg
nogeen
een
amantkomt
komtopdagen,
opdagen,
verloofde
zijn —
- tot
verloofde te zijn
amant
ookmet
methaar
haar verloofd
verloofd blijkt
blijkt te zijn.
zijn. Olga,
Olga, die
die zich
zich nu
nu
een
pianist, die
die ook
een pianist,
plotseling tegenover
tegenover drie
drieminnaars
minnaarsbevindt,
bevindt,geraakt
geraaktinineen
een
moeilijkparket
parket;
moeilijk
;
zij hare
hare houding
houding te
te verdedigen,
verdedigen, en
en den
den pianist
pianist ge,
ge_
doch
slagvaardig weet
weet zij
doch slagvaardig
bruikt
middel om er
er zich
zich geheel
geheel uit
uitteteredden,
redden,door
dooroverhaast
overhaastmet
met
bruikt zij
zij als
als middel
te reizen.
reizen.
hem
naar Ostende
Ostende af te
hem naar
Het isis duidelijk,
duidelijk,dat
dateen
eengegeven
gegevenalsalsditditgroote
grootemoeilijkheden
moeilijkhedenmedebrengt.
mede brengt.
auteurteteveel
veelconcessies
concessiesaan
aan
flirt,dan
dan
gaatdedefijne
fijnenuanceering
nuanceering
Doet de
de auteur
dede
flirt,
gaat
verloren,
waardoor èn
èn de
de vrouw die
verloren, waardoor
die haar
haar bedrijft,
bedrijft, èn
èn de
demannen
mannendie
diezich
zich
onfijn vertoon
vertoonvan
vancoquetterie
coquetterielaten
latenboeyen,
boeyen,teteweinig
weiniginteressant
interessantzijn.
zijn.
door onfijn
dan kan
kan een
eenzekere
zekere vaagheid
vaagheid van
van
Is de auteur
auteur omgekeerd
omgekeerd te scrupuleus,
scrupuleus, dan
daardoor eene
eene onbevredigdheid
onbevredigdheidom
omoppervlakkig
oppervlakkigwoorden,spel,
woorden-spel,
zegging, en daardoor
zegging,
niet achterwege
achterwege blijven.
blijven.
Ik
weet niet,
niet, of
ofde
deschrijver
schrijver deze
deze moeilijkheden
moeilijkheden wel geheel
geheel en
en alal heeft
heeft
Ik weet
endaar
daar zou
zoumen
menmisschien
misschiendedescherts
schertsiets
ietsfijner,
fijner,dedeflirt
flirt
overwonnen. Hier
Hier en
overwonnen.
iets genuanceerder
genuanceerder kunnen wenschen.
wenschen.
«Combien
raisonnement et
de babil
babil vertueux
vertueux pour
pourcoucher
coucher enfin
enfin
«Combien de
de raisonnement
et de
un homme
homme!»
1» zeide
zeideMadame
Madamede
dePompadour
Pompadournaar
naaraanleiding
aanleiding van
van de
de
avec un
avec
Nouvelle Heloïse.
Heloïse.En
Enzonder
zonderdatdat
dergelijke
uitspraak
tenopzichte
opzichte
Nouvelle
ik ik
eeneen
dergelijke
uitspraak
—- ten
zij in
in den
denmond
mondder
der
van Rousseau's
Rousseau's hartstochtelijken
hartstochtelijken liefdesroman
van
liefdesroman was
was zij
vorstelijke courtisane
courtisane zeker
zeker onwettig
onwettig—- naar
naarlokale
lokalegesteldheid
gesteldheidgewijzigd
gewijzigd
vorstelijke
willen toepassen
toepassen op
opden
dentooneel,arbeid
tooneel-arbeidvan
vanJhr.
Jhr.Van
VanSuchtelen,
Suchtelen, ikik
zou willen
toch nu
nu en
endan
daneen
eenlichten
lichtentwijfel
twijfelniet
nietkunnen
kunnenonderdrukken,
onderdrukken, of
ofeen
een
heb toch
door kan
kan blijven
blijvenboeyen.
boeyen.
figuur als
deze wel het
het gansche
gansche stuk
stuk door
figuur
als deze
ik meer
meerbevredigd
bevredigd;; langzaam,aan
langzaam_aan comple
compleNaarmate ik
verder las, werd
werd ik
Naarmate
ik verder
teert zich
zich deze
deze figuur,
figuur, treedt
treedt zij
zij duidelijker
duidelijker en
en levensdnniger
levens<inniger uit
uithet
hettragi
tragiteert
comische fond
van het
hetstuk
stuktetevoorschijn.
voorschijn. Wij
Wijleeren
leerendeze
dezeOlga
Olgakennen
kennen
comische
fond van
gewordentot
toteen
eenonmisbare
onmisbare behoefte,
behoefte, min
min
als een vrouw,
vrouw, wie
wie de
deflirt
flirt isisgeworden
als
of meer
meer zooals
zoo als men
men het
het slachtoffer
slachtoffer van
van morphine
morphine of
ofcocaine
cocaïne wordt.
wordt.
of
Met fijnen
fijnen tact
tacten
enveel
veelmenschelijk,cloorvoelde
menschelijk_doorvoelde uitbeelding
uitbeelding heeft
heeft nu
nu de
de
Met
ernst, van
van amusement
amusement en
en levens,noodwen.
levensmoodwen~
schrijver deze
schrijver
deze sfeer
sfeer van
van spel
spel en ernst,
zuiver gehouden,
gehouden,waardoor
waardoorOlga
Olgavan
vanlieverlede
lieverledededeaandacht
aandachtbegint
begint
digheid zuiver
spannen. Interesseeren
Interesseeren doet
zij van den
den aanvang
aanvang af
afaan,
aan, doch
docher
er is
is mar
méér
te spannen.
doet zij
zij aan den eigenlijken hoofdpersoon
hoofdpersoon
speciaal voor
voor deze
dezefiguur,
figuur, omdat
omdat zij
noodig, speciaal
drie
andere
mannen-figurenevenzeer.
evenzeer.
nauw verbonden
verbonden is.
is. En
Entottotdede
zoo nauw
drie
andere
mannen,figuren
tot
sportsman, de pianist
pianist en
endedeschilder
schilderzijn
zijn
natuurlijkbestemd
bestemd tot
De sportsman,
natuurlijk
ridders van
van de
de droevige
droevige figuur.
figuur. Doordat
Doordat wij
wij hen
hen evenwel
evenwel niet
niet geheel
geheel en
en
ridders
als slachtoffer
slachtoffer van
van vrouwengrillen
vrouwengrillen zien
zien—- immers,
immers,Olga,zelve
Olga-zelvewordt
wordt
al als
de dupe
dupevan
vanhare
harejongleurooefeningen
jongleurloefeningenmet
metmannenharten
mannenharten als
alsde
de
evengoed de
zij ons
onsniet
niettetesullig
sullig
voor,enendaardoor
daardoorniet
niettè
drie helden
helden zelven
zelven —
- komen
komen zij
drie
voor,
tè
onbelangrijk om
om er ons vijf
vijf bedrijven
bedrijven lang
lang mede
mede tetevermaken.
vermaken.
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Speciaal
Speciaal de verhouding
verhouding tusschen
tusschen Olga
Olgaenenden
denkunstschilder
kunstschildertrof
trofmij
mijdoor
door
menig
menig goed
goed moment.
moment. In
Indeze
dezeverhouding
verhoudingligt
ligtdedeeigenlijke
eigenlijkekern
kern van
vanhet
het
dat daardoor
daardoor als
als geheel
geheelgered
geredisis;
Balderwordt
wordtdoor
doorzijn
zijnkunstenaarv
kunstenaars.
stuk, dat
: Balder
den tuin
tuin der
derdroomen,
droom en, telkens
telkenswanneer
wanneer hij
hij de
deonbestemd
onbestemd
gevoerd in den
ziel gevoerd
hem ronddolende
ronddolende liefde
liefdegeconcentreerd
geconcentreerd meent
meent te
te zien
zien op
opeen
eenvrouw,
vrouw,
in hem
hij bij
bij iedere
iedere nieuwe
nieuwe ontnuchtering
ontnuchtering ziet
ziet dat
dathij
hijlouter
louterschimmen
schimmen
ofschoon hij
onbereikbaarheid heeft
heeft nagejaagd.
nagejaagd.
van onbereikbaarheid
hetvierde
vierdebedrijf,
bedrijf, inindedescène
scènewaar
waarOlga
Olgazich
zichtegenover
tegenover de
de
Alleen in het
drie mannen
mannen bevindt,
schijnt mij
mij de
de situatie
situatie eenigszins
eenigszins te
te veel
veeltetenaderen
naderen
drie
bevindt, schijnt
het kluchtspel,genre.
kluchtspel-genre. Ik
Ik wil
wilallerminst
allerminstontkennen
ontkennendat
datook
ookopopdit
ditterrein
terrein
tot het
kan worden
wordenopgericht.
opgericht. Maar
Maar als
alsde
deauteur
auteurkluchtspeh
kluchtspelernstig kunstwerk
kunstwerk kan
ernstig
effecten
beoogt, komen
effecten beoogt,
komen er weer
weer andere
andere gedeelten
gedeelten in voor,
voor, die
diehiermede
hiermede in
in
stuk moeilijk
moeilijk kunnen
kunnensamensteinmen.
samenstemmen. Ik
Ik wijs
wijs dan
dan op
op de
defiguur
figuur van
van
één stuk
Line, Balder's
Balder's vrouw,
diebijna
bijnatragisch
tragisch wordt
wordtdoor
doorhaar
haartetezwijgzaam,
zwijgzaam, tete
Line,
vrouw, die
die op
ophet
heteinde
eindebepaald
bepaaldzielig
zieligis,is,als
alszijzijhaar
haarman
man
passief optreden,
optreden, en die
passief
in zijn
zijn kunst
kunst gelooft.
gelooft...
verzekert dat
verzekert
dat zij
zij nu
nu wèl in
..
Toch wordt
wordt ook
ook uit
uitdeze
dezecreatie
creatie duidelijk,
duidelijk, vooral
vooralininhet
hetderde
derdebedrijf,
bedrijf,
Toch
ee!!. gesprek
gesprek tusschen
tusschen Line
Line en
en haar
haar man,
man, dat
datde
deauteur
auteurbeschikt
beschiktover
overdiepte
diepte
een
juistheid van
van psychologische
psychologische wedergave.
wedergave.
en juistheid
Enkele scènes konden
konden iets
ietsmeer
meervoltooid
voltooidzijn,
zijn,iets
iets
breederuitgesponnen
uitgesponnen;
Enkele
breeder
;
dramatische beelding
bij gewonnen
gewonnen hebben.
hebben. Misschien
Misschien heeft
heeftde
de
de dramatische
beelding zou
zou er bij
dit zelf
zelfgevoeld
gevoeldenendaarom
daaromveel,
veel,beslist
beslisttètèveel
veelaanwijzingen
aanwijzingenvoor
voor
auteur dit
auteur
mise_en_scènegegeven.
gegeven.Zoo
Zooopopblz.
blz.77,77,
waartusschen
tusschenhaakjes
haakjesstaat
staatvan
van
de mismnscène
waar
den pianist
pianist Leo
Leo Crause,
Crause, in
ingesprek
gesprek met
metBalder
Balder;:
overtuigd dat
dat ererniets
nietstusschen
tusschenHans
Hansenen
Olga
is, maar
voelend
half overtuigd
Olga
is, maar
voelend
datdat
hij hij
achteraf zijn
zijn komst
komstals
alstoevallig
toevallig
kan
voorstellen.
niet achterai
kan
voorstellen.
Aanwijzingen als
deze moeten
moeten feitelijk
feitelijk overbodig
overbodig zijn.
zijn. Die
Die dienen
dienen uit
uit
Aanwijzingen
als deze
het spel
spel te
te blijken.
blijken. Evenals
Evenals op
opblz.
blz.2525;
:
meer in
in siaat
staathet
hetgesprek
gesprekinindezen
dezentrant
trant
voort
te zetten).
Olga (niet
(niet meer
voort
te zetten).
Als het
het gesprek
gesprek compleet
compleeten
enmet
metpsychologische
psychologischejuistheid
juistheidisisweergegeven,
weergegeven,
van Olga
Olgareeds
reedsbegrepen
begrepen!!
heeft men deze
deze onmacht
onmacht van
heeft
slechts onderdeelen. Als geheel, als eenheid
Mijne bedenki~gen
bedenkingen betreffen slechts
psychologisch weergeven is
een mooi
mooi stuk
stuk werk.
werk. Ik
Ik wijs
wijs nog
nog op
op
is het een
van psychologisch
de sympathieke
sympathieke figuur
figuur van
~an Frits
Frits van
van Berlevoort, den
dokter, den
den eenigen
den dokter,
hoogte
voor Olga's
Olga's oogen gevoelloos
gevoelloos blijkt
blijkt te zijn.
zijn. Een
Een komisch
komisch hoogte_
man,
man, die voor
tusschen OIga
0Iga en
punt
is bereikt
bereikt in
in het
hettweede
tweedebedrijf,
bedrijf, inineen
eengesprek
gesprek tusschen
punt is
Frits. Olga doet kwijnend,
den dokter
dokter voor zich te winnen
winnen;; deze
deze houdt
kwijnend, om den
zich
bezorgd, en
en stelt
stelt voor
voorhaar
haarteteonderzoeken,
onderzoeken, wat zij na eenig meesterlijk
zich bezorgd,
aarzelen
van het
hetonderzoek
onderzoek worden vastgesteld, maar
aarzelen toestaat.
toestaat.Dag
Dag en
en uur van
woorden :
bij
deur keert
keert de
de dokter
dokter zich
zich nog even
even om,
om, met
met de
de woorden;
bij de deur
«Apropos,
vergat ik
ik heelemaal, het spijt
spijt me
me erg,
erg, maar
maar ik
%Apropos,da's
da'swaar,
waar, dat vergat
ben
Woensdag in
in stad
staden
enkan
kandus
dusniet
niet
zelf
hetonderzoek
onderzoektegenwoordig
tegenwoordig
ben Woensdag
zelf
bijbijhet
maar ....
dat volstrekt
volstrekt niet
nietafschrikken
afschrikken;; mijn
mijnassistent
assistent
zijn
laat u dat
zijn ...
. . . maar
. . e ...
. . . laat
is een
een uiterst
uiterst bekwaam
bekwaam man,»
man,»
waarna
nogmet
metvermakelijke
vermakelijkebreedvoerigheid
breedvoerigheid over
over de
dezonderlinge
zonderlinge
waarna hij
hij nog
zijn assistent
assistent begint
begint uit
uit te
te weiden.
weiden.
gewoonten
gewoonten van zijn
Resumeerende
gerust aannemen, dat
dat de
de drievuldige
drievuldigepsychologie
psychologie;
mag men gerust
:
Resumeefende mag
tot
de
kunstenaar, de
cynicus, deze
deze comedie
comedie der
der liefde
liefde vormde
vormde tot
de kunstenaar,
de vrouw,
vrouw, de
de cynicus,
een belangwekkenden
belangwekkenden arbeid.
arbeid.
HERMAN
HERMAN MIDDENDORP.
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Henri
Bore!. Een
Een Droom.
Droom. Nieuwe
Nieuweuitgaaf.
uitgaaf. Uitgegeven
Uitgegevendoor
doordedeMaatschappij
Maatschappij voor
voor
Henri Borel.
Goede en Goedkoope
Nederl. Bibliotheek,
Goede
Goedkoope lectuur.
lectuur. —
- Amsterdam,
Amsterdam, Neder1.
Bibliotheek, No. 256-257.
256-257.

Om
twee oorzaken
oorzaken isishet
hetwerk
werk van
van den
den heer
heer Henri
Henri Borel —
- een
veel.
Om twee
een yea,:
gesmaad auteur
altijd het
het uit.bloeyende
die nog altijd
auteur in
in onzen tijd, die
uit,bloeyende materialisme
der werkelijkheids.beschrijving
vasthouden -— mij bijzonder sympathiek.
werkelijkheids,beschrijving wil vasthouden
Vooreerst
hij ons
ons in
in zijne boeken tegemoet
tegemoet
Vooreersthebben
hebbende
de personen,
personen, die
die hij
voert, de wondere intuïtie
voert,
der wijsheid.
wijsheid. Een
Een droom
droom van
van exotische
exotische vroom.
intuïtie der
vroom,
van het
het oosten,
oosten,
heid droomt
verwant aan
de sferen
sferen van
droomt uit zijne werken
werken op,
op, verwant
aan de
waarin de
de auteur
heeft gevonden,
in elk
elk zijner
waarin
auteur een
een levensopvatting heeft
gevonden, die
diemen
men in
verhalen terugvindt.
terugvindt.
Ten
tweede treft
treft mij
mij altijd
altijd weer
weer in
in zijne werken
subtiliteit van be,
be.
Ten tweede
werken de
de subtiliteit
schrijving, waardoor
hij elke
elke verschijning
verschijning van
van natuur
natuur tot
tot een
eenopenbaring
openbaring
waardoor hij
van schoonheid
schoonheid maakt.
maakt.
Beide eigenschappen zijn
aan elkander
elkander verwant;
beide gevallen
gevallen
zijn zeer aan
verwant ; in beide
denschrijver
schrijverachter.
achter.
zit er
er de
de sterke
sterke subjectiviteit
subjectiviteit van
vanden
Is
dan geen
geen nadeel,
nadeel, subjectief
subjectief te
te zijn?
Is dat dan
zijn ? Men heeft het wel eens als een
artistiek werk.
werk. Over
Over dien
dien tijd zijn
levensgevaarlijke
aangewezen in artistiek
levensgevaarlijke fout
fout aangewezen
zijn we
gelukkig al
al weer
gelukkig
weer heen.
heen. Of
Of subjectiviteit een
nadeel is
hangt geheel
een nadeel
is of niet,
niet, hangt
en
al van
van den
denaard
aardvan
vanden
denschrijver
schrijver af.
af. Van
Van zijn
zijn fijnheid.van.ziel
en al
fijnheid,van,ziel het
meest.
deze aanwezig,
aanwezig, dan
intuïtie wel
wel den
den weg
weg langs de wegen
meest. Is
Is deze
dan wijst
wijst de
de intuïtie
der schoonheid.
der
schoonheid.
Sterke beelding, felle
dramatiek, treffen
treffen van
van realiteit
realiteit moet
moet men
men in
in de
de
felle dramatiek,
werken van dezen
werken
dezen schrijver
schrijver niet zoeken.
ik zal
zal het
hetniet
niettegenspreken.
tegenspreken. Er
Er is
is één thema,
Noem zijn
zijn kunst
kunst eenzijdig,
eenzijdig, ik
dat
dat bij
bij hem
hem telkens
telkens terugkeert:
conflict van de
de schoonheid.zoekende
terugkeert : het
het conflict
schoonheid,zoekende
ziel met
met de
de brute,
brute, niet.begrijpende
er veel
veel wan,
wan.
niet,begrijpende werkelijkheid.
werkelijkheid. Daarom
Daarom is
is er
hoop in
hoop
in zijne
Het jongetje,
jongetje, in
in Vlindertje,
Vlindertje, in
in Van
Van de
deEngelen,
Engelen,
zijne boeken: in Het
in Leliane, in Leliënstad. Maar
rust om
om door
door intuïtie
intuïtie gevondene
Maar ook
ook veel rust
verwantheden aan
is.
aan wat eeuwig
eeuwig en
en onvergankelijk
onvergankelijk is.
Een Droom,
Droom, waarvan
waarvan de
de Werel&Bibliotheek
Wereld.Bibliotheek thans een
een herdruk
herdruk aanbiedt,
aanbiedt,
Een
is gehouden
gehouden in
in deze
dezezelfde
zelfdesfeer.
sfeer.Eigenlijk
Eigenlijkisishet
hetweinig
weinigmeer
meerdan
dan een
een
is
en wolken
wolken van
van Tosari,
T osari, waar
reverie
rêverie over
over de
de bergen
bergen en
waar de verteedering voor
eene vrouw met
met fijn.aangeduide
nuanceering doorheen isis gewerkt.
gewerkt.
fijn,aangeduide nuanceering
eigenaardige d'agboekvorm
dagboek.vorm is geheel
geheel ininovereenstemming
overeenstemming met
met het
het
De eigenaardige
kader van
werk. In
In de
de inleiding schrijft
schrijft de
de auteur naar aanleiding van
kader
van het
het werk.
het
het leven van
van den
den hoofdpersoon:
«Want
«Want ik
ik zeg
zeg u, hij
hij isisgelukkiger
gelukkigergeweest
geweestmet
metzijn
zijnverbeeldingen
verbeeldingen en
en
fantasieën dan één van ons, verstandige menschen, en in
in stilte
stilte heb
heb ik hem
benijd om
zoo kon
kon genieten
genieten in
in mijn
mijn grootere wijsheid.
benijd
om wat
wat ik
ik nooit zoo
zijn zij, die niet
niet het
het harde
harde leven zien, maar
maar
Want gelukkig! oo!! gelukkig zijn
veilig 6prijzen
hun eigen,
eigen, schoone droomen!
droomen!....
óprijzen in hun
. .»»
Het isis waar
waar —
- men
men zou de
de vraag
vraag kunnen
kunnen stellen,
stellen, of
of zij
zij niet
niet tnèg
,nog geluk,
geluk.
kiger zijn,
zijn, die
die wel
wèl het harde
harde leven zien
zien en
en toch,
toch, na
na door
door levens,smarten
levens.smarten te
zijn heengegroeid,
droom en van schoonheid, droomen,
droom en,
heengegroeid, oprijzen in hun eigen droomen
die
dan het
het hoogere en lagere
lagere omvatten
omvatten in
in één begrijpen
begrijpen van
het leven.
leven.
die dan
van het
Maar zoover komen zijne sujetten niet.
het schoone,
niet. Zij laven zich aan
aan het
dat zich,
zich, buiten
buiten levens,realiteit
levens.realiteit om,
om, aanbiedt
aanbiedt aan
aan hunne
hunne ziel. In
In de
de sfeer
sfeer
dat
van menschelijk doen en
zij onder.
onder.
en denken
denken gaan
gaan zij
Wat niet wegneemt,
dat ook dit
wegneemt, dat
dit boek
boek véél te genieten
genieten geeft,
geeft, waarom
waarom ik
ik
herdruk met
met blijdschap
blijdschap aankondig
de lezing
lezing met
met warmte aanbeveel.
aanbeveel.
den herdruk
aankondig en
en de
HERMAN MIDDENDORF.
MIDDENDOIlP.
HERMAN

LEVENSWOORDEN.
tempels hebben
hebben hun
hun afgoden
afgoden verloren
verloren;; het
het geloof
geloofgaat
gaat
De tempels
nu schuil
schuil in
in het
het heiligdom
heiligdom van
van het
hetgeweten.
geweten.
nu
GUIJAU.
GUIJAU.

o0
Hij, die
die zijn
zijnhandelingen
handelingenniet
niettoetst
toetstaan
aanzijn
zijnmooiste
mooistegedach,
gedach~
ten, is
is in
instrijd
strijd met
metzichzelven,
zich zei ven,wordt
wordtinnerlijk
innerlijkverdeeld.
verdeeld.
ten,
GUIJAU.
GUIJAU.

o
0
Wanneer men
menden
denmaatschappelijken
maatschappelijkenladder
ladderafdaalt,
afdaalt,ziet
zietmen
men
Wanneer
de sfeer
sfeer waarin
waarin een ieder
wan~
dat de
ieder zich
zich beweegt
beweegt zeer
zeer gesloten
gesloten is; wan,
neer men
men daarentegen
daarentegen tot
tot de
desuperieure
superieure menschen
menschen stijgt,
stijgt, ziet
ziet
neer
men de
de wereld
wereld hunner
hunner handelingen
handelingen wijd
wijd geopend
geopenden
enzich
zich..
men
samensmelten
hunner medemenschen.
medemenschen.
samensmelten met
met die hunner
GUIJAU.
GUIJAU.

o0
Van het
het soberst
soberst grijs
grijs tot
tothet
hetsprekendst
sprekendstrood
roodgeven
geven de
de
Van
kleur;; als
als de
de
geestelijke
in de
de keuze
keuze der
der kleur
geestelijke naturen
naturen zich
zich bloot in
vorm
het intellect
intellect aantoont,
aantoont, dan
dan spreekt
spreekt uit
uit de
dekleur
kleur het
het
vorm het
temperament
gevoel.
temperament en
en het gevoel.
CARLIJLE.
CARLIJLE.

o0
leven zoowel
zoowelals
alshet
hetvuur
vuurblijft
blijftslechts
slechtsdoor
doorverdeeling
verdeeling
Het leven
stand. En
Endit
ditis met
is met
intellectniet
nietminder
minderhet
hetgeval;
geval;
in stand.
hethet
intellect
het isisonmogelijk
onmogelijk het
hetintellect
intellectininzich
zichverborgen
verborgen tetehouden,
houden,
het
zij isisdåár
dáár om
om
evenmin
met een
een vlam
vlam kan
kan geschieden,
geschieden, zij
evenmin als
als dit met
te stralen.
stralen.
uit te
GUIJAU.
GUIJAU.
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tweedetwaalftal
twaalftalsamenspraken.
samenspraken.Vertaald
Vertaaldenen
aanteeke.
Erasmus. Een tweede
metmet
aanteeke%
Desiderius Erasmus.
Singels.—- Wereldbibliotheek,
Wereldbibliotheek,1913.
1913.
ningen
ningen voorzien
voorzien door
door Dr.
Dr. N.
N.J.J.Singels.

dit «tweede
«tweede twaalftal
twaalftal samenspraken»
samenspraken» (249-250)
(249-250)van
van de
de Wereldbiblio,
Wereldbiblio.
Aan dit
dàt
intusschenreeds
reedseen
een
theek is een
een eerste
eerste twaalftal
twaalftal (38-39)
(38-39)voorafgegaan,
voorafgegaan,dit
theek
intusschen
druk heeft
heeft beleefd.
beleefd.
tweeden
tweeden druk
Ook aan
aan dit
dit nieuwe
nieuwe bundeltje
bundeltje mag
magmen
mendat
datvoorrecht
voorrechttoewenschen.
toewenschen.
Wel ligt
ligthet
hetvoor
voor
hand,
de vertaler
de eerste
maal
de «samende de
hand,
datdat
de vertaler
de eerste
maal
de «samen%
het verkieslijkst
verkieslijkst voorkwamen,
voorkwamen, en
hij begon
begon
spraken»
hem het
spraken» uitzocht
uitzocht die
die hem
en dat hij
het beste
beste portret
portret van
vanErasmus
Erasmustetegeven,
geven,zegge
zeggedatgene
datgenewaarop
waaropwij
wij
met
met het
grootenRotterdammer
Rotterdammeropopzijn
zijnkrachtigst
krachtigstenenvoordeeligst
voordeeligstzien.
zien.Boven%
Bovenonzen grooten
kooptoe,
toe,een
een«Inleiding»
«Inleiding»van
vanCd.
Cd.Busken
Busken
dien kreeg
kreeg men
men toen,
toen, op
opden
denkoop
dien
Huet,
n.l. een
eenafdruk
afdrukvan
vanhetgeen
hetgeeninindiens
diens«Land
«Landvan
vanRembrand»
Rembrand» over
over
Huet, n.l.
Erasmus voorkomt.
Erasmus
In deze
deze opzichten
opzichten heeft
heeft dus
dus de
de eerste
eerste bundel
bundeliets
ietsbij
bijden
dentweeden
tweedenv66r.
vóór.
In
Maar
handvan
vandezen
dezenvertaler,
vertaler, en
en met
met
Maar omgekeerd
omgekeerd:: Wie
ééns, aan
aan de
dehand
Wie ééns,
van diens
diens tactvolle
tactvolle«aanteekeningen»nnethode,
«aanteekeningen»$methode, zich
zich ingewerkt
ingewerktheeft
heeft
behulp van
in de
devoor
voorons,
ons,
twintigste-eeuwers, tamelijk
tamelijk vreemde
vreemde wereld
wereld van
de vijf,
vijf_
twintigste%eeuwers,
van de
tiende en
enzestiende
zestiende—- zal
zalgaarne,
gaarne,nana
eerstegroep
groepsamenspraken,
samenspraken,erereenige
eenige
dede
eerste
volgende ter
ter hand
hand nemen.
nemen.
Als motto
motto worden,
worden, ter
terkenschetsing
kenschetsing van
van wijlen
wijlen den
den ouden
oudengeleerde,
geleerde, de
de
versregels aangehaald
aangehaald::

«De wYcle
wijde wereld
wereld mist
mistErasmus,
Erasmus,thatis
thansterter
ruste,
ruste,
Aan wien
wien 't'tgeoorloofd
geoorloofd was,
te schriiven
schrijven wat
wathem
hemlustte.»
lustte.»
was, te
't Is vooral
vooral uit
uitdit
ditoogpunt,
oogpunt,
dat
ons
hierininherinnering
herinneringwordt
wordtgebracht.
gebracht.
dat
hijhijons
hier
Waarlijk,
leest wat
watdeze
dezestoutmoedige
stoutmoedigepen
penmocht
mochtpubliceeren
publiceeren
Waarlijk, als
als men leest
hetcommandement
commandement hadden,
hadden, dan
dan ver,
ver.
aangaande de machten,
machten, die
die destijds
destijds het
aangaande
baast men
men zich
zich soms
somsdat
datdede
pennevoerder
zijnonverschrokkenheid
onverschrokkenheidniet
niet
baast
pennevoerder
zijn
met
brandstapel of iets
iets dergelijks
dergelijks heeft
heeft moeten
moeten boeten.
boeten.
met den brandstapel
Was het alleen
alleen zijn
zijn handigheid,
handigheid, die
die hem
hemredde
redde?
Zijngeestigheid,
geestigheid, die
die de
de
Was
? Zijn
mom der
der satire
zich daardoor
daardoor buiten
buiten schot wist
wist te
te houden?
houden?
mom
satire koos
koos en zich
het precies
precies weet,
weet, moge
moge het
het zeggen.
zeggen.
Wie het
Zeker is,
dat hij
hij een
een éénling
éénling isisgeweest,
geweest, die
dieopophoogst
hoogstoorspronkelijke
oorspronkelijke
is, dat
wijze
aan zijn
tijd wist te
te vertellen
vertellen wat
wat noodig
noodigwas.
was.
wijze aan
zijn tijd
En aan
aan ons land
land komt
komt de
de eer
eer toe,
toe,dien
dienman
mantetehebben
hebbenvoortgebracht.
voortgebracht.
En
opprijs
prijs?
Weten wij
wij die
die eer,
eer, en
ende
denagedachtenis
nagedachtenis
Stelt
die eer
eer op
Stelt ons
ons land die
? Weten
dien man
man tetewaardeeren
waardeeren ??
van dien
manier?
En
op welke
welke manier
En op
?
Toen ik,
ik, een heele
heele poos
poosgeleden,
geleden,tijdelijk
tijdelijk te Rotterdam
voerde
Rotterdam woonde,
woonde, voerde
mijn weg dagelijks
verwulfde pleintje, waar
het verwuIfde
waar Erasmus'
Erasmus' bronzen beeld
beeld
dagelijks over het
hoog
hoog boven
boven het
het marktgewoel uitsteekt,
alsofhij
hij was
wasaangesteld
aangesteld om daar
uitsteekt, alsof
daar
toeûcht over te
te houden.
houden.
toezicht
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Op
ochtend ontmoette
ontmoette ik
daar een loopmeisje,
loopmeisje, dat.
dat. met
met een
een hoede,
hoedeOp een
een ochtend
ik daar
doos slingerend,
slingerend, vlak
vlak langs
langs haar
haar beroemden
beroemden stadgenoot
stadgenoot heendrentelde.
heendrentelde. Ik
Ik
kreeg
eens tetewillen
willenonderzoeken,
onderzoeken,wat
watzoo'n
zoo'n
Rotterdamschkind
kind
kreeg den
den inval, eens
Rotterdamsch
wel
van hem
hem zou weten
weten of
of denken,
denken, en
en vroeg
vroeg haar,
haar, wat
wat dat
dat was
was voor
voor een
een
wel van
beeld.
«Wel,
da's Rasmes,»
Rasmes,» antwoordde
toon, alsof
alsofikikgevraagd
gevraagdhad
had
«Wel, da's
antwoordde zij,
zij, op
op een toon,
wat
hemel stond,
enzij
zijnatuurlijk
natuurlijk zou
zou gevonden
gevonden hebben,
hebben, dat
dat
wat er
er aan
aan den
den hemel
stond, en
ik evengoed
ik
evengoed zelf kon zien
zien dat
dat het
het de
de zon
zonwas.
was.
Een
antwoord op mijn
mijn tweede
tweede vraag
vraag:: «Wat
«Wat dat
dat dan
dan was
wasvoor
vooreen
eenman,»
man,»
Een antwoord
viel haar
haar blijkbaar
blijkbaar minder
minder gemakkelijk.
gemakkelijk. Maar
Maar zij
betoonde zich een
een vief
vief
zij betoonde
haarbeste
besteschoolherinneringen,
schoolherinneringen,greep
greepdaar,
daar,op
opgoed
goed
ding, roerde
roerde eventjes
eventjes ininhaar
goed
geluk, een der
der mooiste
mooiste titels
titels uit,
uit, en
en zei
zei:: «Dat
«Datwas
waseen
eenstadhouder.»
stadhouder.»
goed geluk,
«Go
ei en morgen.»
«Goeien
Van
af kreeg
kreeg ik
ik er
er den
densmaak
smaak van
vanbeet,
beet,telkens
telkensdezelfde
dezelfdevragen
vragentete
Van toen af
richten
menschen die
die ik
ikdaar
daarter
terplaatse
plaatse toevallig
toevalligontmoette.
ontmoette.En
Ende
de
richten tot
tot de menschen
informaties,
kreeg, stemden
stemden meest
meest allen
allendaarin
daarinovereen,
overeen,dat
datmen
menmet
met
informaties, die
die ik kreeg,
«Rasmes'»
klaar was,
was, maar
maaromtrent
omtrent's'smans
mans persoon
persoon zoo
zoo
«Rasmes'» naam
naam gauw
gauw genoeg klaar
van
goed als
als volkomen
volkomen onkundig.
onkundig. Eén
EénRotterdammer
Rotterdammer was
was zoo
zooopenhartig
openhartig van
ronduit te
te verklaren
verklaren::
«J
a, nu woon
woon ikikalaltien
tienjaar
jaarhier
hier vlak
vlak tegenover,
tegenover, en
endaar
daar heb
heb ik
iktoch
toch
«Ja,
nog nooit
nooit over
overgedacht.»
gedacht.»
Een
schipper, bezig met
met zijn
zijn schuit
schuitaan
aanden
denwaterkant,
waterkant,maakte
maakteininzoover
zoover
Een schipper,
op zijn
zijn manier
manier wèl
wèl eens
eensover
overgedacht
gedachthad.
had.
een
uitzondering, dat
hij er op
een uitzondering,
dat hij
me niet
nietvergis,»
vergis,» zei
zeihij,
hij,»dan
»danwas
washet
hetvroeger
vroegereen
eenpastoor,
pastoor,maar
maar
«Als ik me
is-ie, ininden
denHervormingstijd,
Hervormingstijd,tot
totons
onsovergekomen,
overgekomen,en
endaarom
daarom houdt,ie
houdt-ie
toen is,ie,
nog altijd
altijd het
het volk
volk de
deSchrift
Schrift voor.»
voor.»
nou nog
Een
beetje mocht
mocht hij
hij zich
zich vergissen,
vergissen, maar
maar hij
elk geval
geval ge,
geEen klein beetje
hij had
had in elk
tracht zich
rekenschap te
van de
dezaak.
zaak.
tracht
zich rekenschap
te geven van
eenigedagen
dagenbegon
begonzich
zicheeneen
marktvrouwtje
voor
mijteteinteresseeren.
interesseeren.
Na eenige
marktvrouwtje
voor
mij
mij op,
op, en,
en,met
meteen
eenschuinschen
schuinschenblik
blikhaar
haarchinaasappehetalage
chinaasappel.etalageinin
Zij ving mij
Zij
oog houdend,
houdend,lichtte
lichttezijzijmij
mijin,in,omtrent
omtrent«Rasmes,»
«Rasmes,»ininwien
wien
bemerkt
het oog
zijzijbemerkt
dat ik
ik bijzonder
bijzonder belang
belang stelde.
stelde.
had dat
Je mot
mot 'n
«De meeste
meeste menschen,»
menschen,» betoogde
betoogde zij,
zij, «weten
«weten der
der niks
niks van.
van. Je
«De
echte Rotterdammer
Rotterdammer wezen
wete, want
want dan
danben,je
ben-jetrots
trots
echte
wezenom
om wat
wat van
van 'm te wete,
'm. M'n
M'n man
man plaagt
plaagt er
er me
me mee,
mee,want
wantdie
dieisisgeen
geen
Rotterdammer, en
endie
die
op 'm.
Rotterdammer,
dan dat
dat Rasmes
Rasmes hier
hier wel
wel geboren
geboren is,
is, maar
maardat
datz'n
z'ngebeentens
gebeentensiewers
iewers
zeit dan
anders legge. Maar
Maar ik zeg
zeg:: 't't voornaamste
voornaamste is toch
tochwaar
waariemand
iemandgeboren
geborenis,is,
anders
dat isishier
hierdicht
dichtbij
bijinindie
dienauwe
nauwestraat,
straat,enen
huis
mag
nooit
afgeen dat
datdathuis
mag
nooit
afge%
broken worde.
worde. En dat
dat mot
mot ook
ook allegaar
allegaar op
op 't voetstuk staan
staan:: in
in 't Latijn,
broken
ziet=u, omdat
omdat 't't zoo'n
zoo'n groote
groote geleerde
geleerde was.»
was.»
ziet.u,
Ik dankte
dankte voor deze
deze welwillende
welwillende inlichtingen.
inlichtingen.Doch
Dochbinnen
binnenhet
hetgezichts,
gezichtslk
konikik
niet
met
schikhet
hetspelletje
spelletje
veld van
van mijn
mijnvriendelijke
vriendelijkezegsvrouw
zegsvrouwkon
nunu
niet
met
schik
voortzetten, —
- 's Zondags echter
echter bestond dat
dat bezwaar
bezwaar niet.
niet. En
En juist
juistop
opeen
een
voortzetten,
nabij den
denbronzen
bronzenreus
reusininaanraking
aanrakingmet
metiemand,
iemand, ininwien
wien
Zondag kwam ik nabij
eenrepresentant
representant van
van Rotterdam's
Rotterdam's hooger
hooger ontwikkelde
ontwikkelde standen
standen zag.
zag, Ter
Ter
ik een
aanvulling van de
de verkregen
verkregen ervaringen
ervaringen waagde
waagde ik het, ook
ook hèm
hèmmet
metmijn
mijn
aanvulling
gevraag lastig
vallen.
gevraag
lastig te vallen.
was een
eenRotterdammer.
Rotterdammer.
Zeker, hij was
beeld?»
«En dit beeld?»
«En
onderscheid met
metzijn
zijnminderen,rangsche
minderen-rangsche stadgenooten
stadgenooten was,
was, dat
dat Nj
hij
Een onderscheid
«Rasmes» zei, maar
maar voluit
voluit«Erasmus.»
«Erasmus,»
niet «Rasmes»
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En
toen verder
verder...
kreeg ik,
ik, in
in kleuren
kleuren en
engeuren,
geuren,het
hetverhaal
verhaal van
van
En toen
. . . kreeg
eerlijke overtuiging
overtuiging dat
dat dit
dit
Loevestein en
de boekenkist,
boekenkist, blijkbaar
blijkbaar in eerlijke
Loevestein
en de
avontuur
beeld gold.
gold. —
avontuur dit beeld
in gedachtenis,
gedachtenis, dunkt
dunkt het
het mij
mij een
eengelukkig
gelukkiggebeuren
gebeuren op
op
Met
deze feiten in
Met deze
haar
ver.
letterkundig
en historisch
historisch gebied,
gebied,dat
datdedeWereldbibliotheek,
Wereldbibliotheek,inin
letterkundig en
haar
ver%
zameling
van «Goede
zameling van
«Goede en
en Goedkoope
Goedkoopelektuur»
lektuur» deze
dezetwee
tweedeeltjes
deeltjesheeft
heeft
opgenomen. Indien iets,
iets. dan
dan zal
zalallicht
allichtdit
ditmidclel
middelgeschikt
geschiktblijken,
blijken,om
omaan
aan
opgenomen.
ouden
ruime
duidelijker voorstelling te
te bezorgen
bezorgen omtrent
omtrent den
denouden
ruime kringen
kringen een duidelijker
landgenoot,
op wiens
wiens roem
roemelk
elkNederlander,
Nederlander,ook
ookreeds
reedsbij
bijzeer
zeeronvolledige
onvolledige
landgenoot, op
kennis
aangaande de
oorzaak van
van dien
dienroem,
roem, meent
meentmin
minofofmeer
meerma,meê.
kennis aangaande
de oorzaak
trotsch te mogen zijn.
G. C.
trotsch
te mogen zijn. G. C.

oC.J
Dr.
P. L.L.Muller,
Muller.Gesehiedenis
Gesehiedenisvan
vanonzen
onzentijd
tijdsedert
sedert1848.
1848.—- Voortgezet
Voortgezetdoor
doorMr.
Mr.
Dr. P.
W. H.
H. de
deBeaufort,
Beaufort. (IVe
(IVeboek,
boek.6e6estuk)
stuk)enenDr.Dr.
Bussemaker(Ve
(Veboek,
boek.leIestuk).
stuk).
Th.Th.
Bussemaker

Voor den
den zoogenaamden
zoogenaamden algemeenen
algemeenen lezer
lezer isisdeze
deze
gemakkelijken,
Voor
in in
gemakkelijken,
vlotten stijl
stijl geschreven
geschrevengeschiedenis
geschiedeniseen
eenzeer
zeeraanbevelenswaardig
aanbevelenswaardighandboek.
handboek.
opzich
zichgenomen
genomenhebben
hebbenzijn
zijnarbeid
arbeid
de eerste
eerste schrijver
schrijver als zij,
zij, die
die op
Zoowel de
den laatsten
laatsten tijd
tijd bij
bij te
te werken,
werken, zijn
zijnbetrouwbare
betrouwbare gidsen
gidsen op
ophet
hetgebied
gebied
tot den
der algemeene
algemeene geschiedenis
geschiedenis en,
en, alalgaat
gaathet
hetden
deneen
eengemakkelijker
gemakkelijker afafdan
dan
der
eenstreven
strevenmerkbaar,
merkbaar, om
omeen
eenzuiver
zuiverpersoonlijk
persoonlijk
den ander,
ander, bij
bij allen
allenisiseen
den
oordeel zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk op
op den
denachtergrond
achtergrond te
te houden.
houden. De
Deoverzichten
overzichten
oordeel
in den
denloop
loopder
derjaren
jarenvoorgedaan
voorgedaanhebbende
hebbendevraagstukken
vraagstukkenen
envan
van
der
der zich in
de politieke
politieke ontwikkeling
ontwikkeling der
derstaten
staten zijn
zijn duidelijk
duidelijk en
en de
de groote
groote invloed,
invloed,
de
handelsbelan~enop
opdedegebeurtenissen
gebeurtenissenhebben
hebbengehad,
gehad,
economische en
enhandelsbelangen
welke economische
in het
hetlicht
lichtgesteld.
gesteld.De
Deinhoudsopgave
inhoudsopgaveaan
aan
zijde
blad.
wordt
wordt goed in
dede
zijde
derder
blad%
het werk
werk mogen
mogen wij
wij zeker
zeker wel
weleen
een
zijden
practisch; ; aan
einde van
van het
zijden is practisch
aan het
het einde
goed register
register tegemoet
tegemoet zien.
zien.
In één
éénopzicht
opzichtheeft
heeft
werk
onder
laatsten
bewerker
geene
ver.
hethet
werk
onder
denden
laatsten
bewerker
geene
vet.%
betering ondergaan,
ondergaan, namelijk
namelijk in den
denstijl.
stijl.Prof.
Prof.
Bussemaker,hoezeer
hoezeererer
betering
Bussemaker,
terecht
doordrongen, dat
een populair
populair boek
boek moest
moest zijn,
zijn, heeft
heeftzich
zich
terecht van
van doordrongen,
dat dit een
ineen
eendagblad
dagblad
laten
verleiden telkens
telkens uitdrukkingen
uitdrukkingen te
te gebruiken,
gebruiken, die,
die, in
laten verleiden
in een
eenwerk
werkals
alsdit
ditniet
nietininhet
hetkader
kaderpassen.
passen.
wellicht minder
minder hinderlijk,
hinderlijk, in
wellicht
«helden van
van de
depen»
pen»(blz.
(blz.49),
49), «met
«met
Een «beroerde
«beroerde toestand»
toestand» (blz.
Een
(blz. 31),
31), «helden
hunne heerlijkheid
heerlijkheid gedaan»
gedaan» (van
(van de
deDuitschaiberalen
Duitsch.liberalen ininOostenrijk)
Oostenrijk)
hunne
(blz. 53),
53), «dergelijke
«dergelijke fraaie
fraaie ondernemingen»
ondernemingen» (blz.
(blz. 71),
71),«tingehtangels
«tingel.tangels(als
(als
(blz.
d. zijn
zijn eene
eene woordkeuze,
woordkeuze, die
die het
het
vertaling van
vertaling
van «music.halls»)
«music,halls»)(blz.
(blz.94),
94), e.
e. d.
en daar
daar is
is het
het een
een en
en ander
ander in
in de
de pen
pengebleven,
gebleven, dat
dat
boek ontsiert.
ontsiert. Hier
Hier en
boek
ook in
in het
hetmeest
meestbeknopte
beknopteoverzicht
overzichtniet
nietontbreken
ontbrekenmocht
mocht;; noch
nochde
devrede
vrede
Bucharest in
in 1885
1885(blz.
(blz.31)
31)noch
nochdedeslag
slagbij
bijAdua
Adua(blz.
(blz.44)
44)zijn
zijngenoemd.
genoemd.
van Bucharest
70)gezegd
gezegdwordt,
wordt,dat
datdedestad
stadDorpat
Dorpathaar
haaroud,Russischen
oud.Russischen
Wanneer (op blz.
blz.70)
Wanneer
noemen. Op
Op blz.
blz.
naam herkreeg,
naam
herkreeg,was
washet
het niet
niet overbodig
overbodig dezen
dezen (Derpt)
(Derpt) te
te noemen.
54
vermeld, dat
dat in
in Oostenrijk
Oostenrijk inin1882
1882dedecensus
censustot
totvijf
vijfgulden
guldenwerd
werd
54 wordt vermeld,
verlaagd; ;bedoeld
vijf florijnen,
florijnen, de
deachtelooze
achteloozeilezer
,lezerzal
zalechter
echter aan
aan
verlaagd
bedoeld zijn
zijn vijf
N ederlandsche guldens denken.
denken.
Nederlandsche
De beschuldiging,
beschuldiging, aan
aandedeOostenrijksche
Oostenrijkschekabinetten
kabinettenvan
vanCarl
Carl(er
(erstaat
staat
Auersperg gericht
gericht (blz.
(blz. 52),
52), dat
dat zij
zij «be.
«be~
verkeerdelijk:
verkeerdelijk :Carlos)
Carlos)en
en Adolf Auersperg
krompen
wordt niet
niet gemotiveerd,
gemotiveerd, zoodat
zoodatdit
ditkrasse
krasse
krompen eerzucht»
eerzucht» toonden,
toonden, wordt
oordeel weinig
weinig objectief
objectiefschijnt.
schijnt.
I.
12
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Wat Prof.
Prof. Bussemaker
Bussemaker op blz.
blz. 44
44 en
en 61
61 van het
het «Kartell»
«Kartel!» in
in Duitsch%
Duitsch.
Wat
land mededeelt,
mededeelt, is te
te weinig,
weinig, om
omdezen
dezenbond
bondvan
van nationaahliberalen
nationaaI.liberalen en
en
land
vrij.conservatieven(Rijkspartij)
(Rijkspartij) te
te begrijpen.
begrijpen. De
De verbreking
verbreking daarvan
daarvan na
na de
de
vrikconservatieven
dunkt ons, wel
wel eene
eeneuiteen%
uiteen.
verkiezing te
te Halberstadt
Halberstadt (Augustus
(Augustus 1889)
1889) was, dunkt
verkiezing
zetting waard
waard geweest.
geweest. Nu
Nu meenen
meenen wij
wij zelfs
zelfs te
te moeten
moeten vragen,
vragen, of
ofde
de
zetting
beteekenis en den
den invloed
invloed van
van het
het «Kartell»
«Kartell» den schrijver
schrijver wel
wel helder
helder voor
voor
beteekenis
den geest
geest hebben
hebbengestaan.
gestaan.
Op één
één punt zijn
zijn de
de heeren
heeren De Beaufort
Beaufort en
en Bussemaker
Bussemaker met elkander
elkander in
Op
tegenspraak. De
De eerste
eerste zegt,
zegt,dat
datCyprus
Cyprusaan
aanEngeland
Engelandwerd
werdafgestaan
afgestaan(blz.
(blz.
tegenspraak.
dathet
hetdoor
doordeze
dezemogendheid
mogendheidwerd
werdbezet
bezetenenbestuurd
bestuurd
605);; de laatste,
laatste, dat
605)
120). In de
de practijk
practijk komt
komt dit wel
wel op
ophetzelfde
hetzelfde neder,
neder, maar
maarrechtens
rechtens
(blz. 120).
(blz.
ertoch
tocheen
eenonderscheid,
onderscheid,dat
datdede
geschiedschrijverniet
nietmag
magvoorbijzien.
voorbijzien.
is er
geschiedschrijver
-dit geval
geval heeft
heeft Prof.
Prof. Bussemaker
Bussemaker gelijk.
gelijk. Zie den
den tekst der overeenkomst,
overeenkomst,
In dit
a. bij
bij F.F.Bamberg,
Bamberg, Geschichte
Geschichte der
der orientalischen
orientalischen Angelegenheit
Angelegenheit im
im
o. a.
Zeitraurne des Pariser
Pariser und des
des Berliner
Berliner Friedens, 604
604 (W. Onckens
ÖnckensAllge%
Allge.
Zeitraume
v. V.
V.
Geschichte, IV 5).
meine Geschichte,

o
0
Dr.
Nederlandschandië
Dr. C.
C. Snouck
SnouckHurgronje.
Hurgronje. De
DeIslam
Islamin in
Nederlandsch.Indië(Groote
(Grootegodsdiensten,
godsdiensten,
Ser. II,
Il, no.
nO. 9.)
9.)—- Hollandia.drukkerij,
Hollandia.drukkerij, Baarn.
Baarn.
Ser.
bij uitstek
uitstekdeskundige
deskundigeschrijver
schrijver stelt
steltdoor
doordeze
dezeininaangenamen
aangenamen en
en
De bij
stijl en objectief
objectief geschreven
geschreven brochure,
brochure, welke
welke tal
tal van
van gegevens
bevattelijken stijl
den lezer in
staat zich
zich een
eengoed
goeddenkbeeld
denkbeeldtetevormen
vormenvan
vanhet
het
bevat, den
in staat
bevat,
vraagstuk,
hoe, zonder
vraagstuk, hoe,
zonder verloochening
verloochening van
van eigen
eigengodsdienstig
godsdienstigbeginsel,
beginsel,
rust en
en orde te doen
doen leven
leven;; een vraagstuk,
onderdanen in rust
Mohamedaansche onderdanen
lossen isis naarmate
naarmate men
men het
het Mohamedanisme in
dat te gemakkelijker
gemakkelijker op
dat
op te
te lossen
uitingen beter
beterkent,
kent,dus
dusbegrijpt
begrijpten
ensoms
somsin
in zeker opzicht
zijne verschillende uitingen
waardeeren;; iets dat
dat voor
voorbetrekkelijk
betrekkelijkkorten
korten tijd
tijd in
in Regeeringskringen,
leert waardeeren
zelfs
ederlandsch.Indië, te wenschen overliet.
Nederlandsch%Indië,
zelfs in N
Islam in Indië
Indië is
is
Schr.
begint met
met uiteen
uiteen te
te zetten, wanneer
wanneer en
en hoe
hoe de Islam
Schr. begint
begonnen
te dringen, en
de Mahomedanen de Hindoes
Hindoes en
en andere
andere
en hoe de
begonnen door te
VoorAndische
heidenen
gingen overheerschen, waarbij
waarbij de invloed van Voor=Indische
heidenen gingen
Moslim,
die geneigd
geneigd waren
waren punten
punten van
vanaanpassing
aanpassing aan
aan het
hetHindoeïsme
Hindoeïsme
Moslim, die
aan%
legenden, die
te
zoeken, groot
groot was.
was. Het
Hetlaatste
laatste blijkt
blijkt uit
uit vele
die vaak
vaak aan.
veIe legenden,
te zoeken,
Arabische overlevering
overleveringafwijken.
afwijken.
merkelijk
merkelijk van
van de Arabische
De
vooropstelling van
van het
het bedehuis
bedehuis ininIndië
Indiëals
alsmiddelpunt
middelpunt van
van den
den
De vooropstelling
beschrijvingder
der moskee
moskee en
en het
tegenwoordigen
invloed leidt
tot eene beschrijving
het
leidt tot
tegenwoordigen invloed
daaraan verbonden personeel.
dwaling omtrent
omtrenthet
het«priesterschap»
«priesterschap» van
van
personeel. De dwaling
dat men eene
imams
Islam kent
kent geen
geen geestelijken
1) heeft
heeftgemaakt,
gemaakt, dat
geestelijken!)
imams e.e. d.
d. (de Islam
dientenge%
vandede«geestelijke»
«geestelijke»rechtspraak
rechtspraak en
en dientenge.
verkeerde
opvatting kreeg
kreeg van
verkeerde opvatting
der «priesterraden»,
volge ook eene verkeerde
verkeerderegeling
regeling maakte
maakte ten
ten opzichte der
die
zich hoofdzakelijk
hoofdzakelijk bezighouden
bezighoudenmet
metkwesties
kwesties van
van huwelijks.
huwelijks% en erfrecht.
die zich
Het moskee.personeel
de opbrengst
opbrengst eener godsdienstige belasting,
belasting,
geniet de
moskee%personeel geniet
Atjeh ten
ten deele werd
Nederland.
die
werd gebruikt
gebruikt om
om den
den oorlog tegen het Nederland%
die in Atjeh
sche gezag
bekostigen.
gezag te bekostigen.
adat gevolgd,
gevolgd, terwij1
veel de adat
terwijl
N
aast het Mahomedaansche recht
recht wordt
wordt ook veel
Naast
Indië geen
geenbezwaar
bezwaarhebben
hebben tegen
tegen het
het volgen
volgen van
van
de
meeste Moslim
Moslim in Indië
de meeste
eene
oorsprong, mits
mits deze
deze niet
niet op eene
zeden
gebruiken van Europeeschen
Europeeschen oorsprong,
zeden en gebruiken
bekeering tot
een ander
ander geloof
geloofgericht
gericht zijn.
zijn. Want
Want al
al worden godsdienst%
godsdienst.
tot een
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door de
aan het
het geloof zelf
de groote
groote massa
massa verzuimd,
verzuimd, aan
zelf isismen
men zeer
zeer
plichten door
gehecht.
er op
opgewezen
gewezentetehebben,
hebben,dat
dat
hadji's,evenals
evenalsdedemoskeebeambten,
moskeebeambten,
Na er
dede
hadji's,
vaak ten
ten onrechte
onrechte als
als «priesters»
«priesters» werden
werden beschouwd,
beschouwd, stelt
stelt de
deschr.
schr. de
de
vaak
eenigen
te Mekka
gestudeerd
beteekenis van
deze lieden,
lieden,indien
indienzijzij
beteekenis
van deze
eenigen
tijdtijd
te Mekka
gestudeerd
het licht
lichtals
alsbevorderaars
bevorderaarsder
derMahomedaansche
Mahomedaansche beschaving.
beschaving.
hebben, in het
hebben,
hetMahomedaansche
Mahomedaansche godsdienstonderwijs
godsdienstonderwijsover
overhet
hetalgemeen
algemeen weinig
weinig
Heeft het
te beduiden,
beduiden, toch
tochzijn
zijnererhier
hierenendaar
daarscholen,
scholen,weder
wedervaak
vaakten
tenonrechte
onrechte
te
door hun
hun leerplan
leerplan (wet,
(wet, geloofsleer,
geloofsleer,
als
«priesterscholen» beschouwd,
als «priesterscholen»
beschouwd, die door
mystiek,
Arabisch, Qoeranexegese)
Qoeranexegese) wel
wel eenigen
eenigen invloed
invloeduitoefenen.
uitoefenen.De
Dedrang
drang
mystiek, Arabisch,
naar modern
modern onderricht
onderricht doet
doet echter
echterdedewaardeering
waardeering dezer
dezer scholen
scholen dalen
dalen
naar
en de
de schr.
schr. acht
acht dit
dit een
eenverblijdend
verblijdend verschijnsel,
verschijnsel, omdat
omdathet
hetdaar
daargegeven
gegeven
eenemiddeleeuwsche
middeleeuwschebeschouwing
beschouwingder
dermenschenwereld
menschenwereld be,
beonderwijs
onderwijs op eene
rust eri
en allerminst
allerminst de
strekking heeft
om het
het Inlandsche
Inlandsche leven
leven aan
aan de
de
rust
de strekking
heeft om
beschaving van
tijd aan
aan te
te passen
passen en
endus
dusbevorderlijk
bevorderlijk kan zijn aan
aan
beschaving
van onzen tijd
de aankweeking
aankweeking van
van onverdraagzame
onverdraagzame gevoelens,
gevoelens, waarvoor
waarvoor de
deInlanders
Inlanders
overigens weinig
weinig vatbaar
vatbaar zijn.
zijn.
overigens
en
Naast den
den dorpsgodsdienstbeamte
dorpsgodsdienstbeamte staat
staat de doekoen,
doekoen, de
dekwakzalver
kwakzalver en
Naast
waarzegger, die
mededingt naar
de gam),
geloo_
waarzegger,
die met
met den
den eerste
eerste soms
soms mededingt
naar invloed
invloed op de
vigen,
soms ook
ook samenwerkt
samenwerkt om
om den
den bril
brilteteverkoopen,
verkoopen,waarvan
waarvanzij
zij als
alsde
de
vigen, soms
prijs weten.
weten.
spreekwoordelijke
spreekwoordelijketwee
twee Joden
Joden den prjs
heiligen, die
die
schr. wijdt
wijdt voorts
voorts eenige
eenige bladzijden
bladzijden aan
aan het
De schr.
het geloof in heiligen,
den Mahomedaan
Mahomedaan door
leven heen
heenhelpen,
helpen,aan
aandedemystiek,
mystiek,hare
harebetee,
beteedoor het leven
hare bronnen,
bronnen, die mede
mede er
er toe
toe geleid
geleid heeft,
heeft, dat
dat men
men gekomen
gekomen isis
kenis
kenis en hare
tot
eene pantheïstische
pantheïstische eenheidsleer,
eenheidsleer, die
het gewone
gewone monotheïsme
monotheïsme der
der
tot eene
die het
menigte als
soort van
van heidendom
heidendom beschouwt,
beschouwt, en
enaan
aandedeverschillende
verschillende
menigte
als een soort
Mahomedaansche
broederscha ppen.
Mahomedaansche broederschappen.
optetewijzen,
wijzen,datdat
den
IndischenMoslim
Moslim niet
niet
Hij eindigt
eindigt met
met er
er op
Hij
hethet
den
Indischen
moeilijk
valt zich
zichaan
aandedeleiding
leidingvan
vanWesterlingen
Westerlingenteteonderwerpen,
onderwerpen,waar
waar
moeilijk valt
en opvoeden,
opvoeden,mits
mitsniet
nietals
alseisch
eischworde
wordegesteld
gesteldom
om
deze willen onderwijzen
onderwijzen en
deze
oudeheiligen
heiligenden
denrug
rugtoetoe
te keeren
anderetetegaan
gaanvereeren.
vereeren.
aan hunne oude
aan
te keeren
omom
andere
datinin
opzichteene
eenenationale
nationalesynthese
synthesemogelijk
mogelijk
De schr.
schr. uit
uit den
denwensch,
wensch,dat
ditdit
opzicht
moge
zijn, met
met op
op zijde
zijde zetting
zettingvan
vanalle
allekerkelijke,
kerkelijke,onkerkelijke,
onkerkelijke,politieke
politieke
moge zijn,
of andere
andere bekrompenheid.
bekrompenheid.
of
komt ons voor,
voor, dat
dat de
deschr.
schr. zich
zich op
opdit
ditpunt
puntwat
watgemakkelijk
gemakkelijk van
van
Het komt
de
moeilijkheden afmaakt.
afmaakt. Indien
Indien het
hetniet
nietaan
aanbekrompenheid
bekrompenheid te
te wijten
wijten
de moeilijkheden
was, dat
dat het
hetMahomedanisme
Mahomedanisme in
in Ned.,Indië
Ned._Indiëhet
hetheidendom
heidendomverdrong
verdrong en
en
was,
er zijne
zijne hoogere
hoogere zedeleer
ze dele er enengrootere
grooterebeschaving
beschaving bracht,
bracht, waarom
waarom is
is het
het
er
door de
de Overheid
Overheid den
den
dan wel eene
eene uiting
uiting van
van bekrompenheid,
bekrompenheid, wanneer
wanneer door
dan
ennog
noggrootere
grooterebeschaving
beschaving wordt
wordt
invloed van eene
eene nog
nog hoogere
hoogere zedewet
zedewet en
invloed
ookinindede
Moslimwereld,wordt
wordtgesteund
gesteund?
bevorderd en
de Zending,
Zending, ook
bevorderd
en dus de
Moslimwereld,
?
v.
V.
v. V.

o
reizen en trekken.
trekken. Uitgegeven
Uitgegeven door
door de
deMaatschappij
Maatschappij voor
voor goede
goede en
engoedkoope
goedkoope
Van reizen
J. Banfield,
Banfield, Avonturen
Avonturen van
van een
een strandvonder.
strandvonder. H.
H.
lectuur.
lectuur. Amsterdam
Amsterdam1913.
1913. E.
E. J.
d. Mandere,
Mandere, Montenegro.
van Balen,
Balen, Door Amerika.
Amerika. A.
A. B.
B. Lloyd,
Lloyd, Van
Van
v. d.
Montenegro. W.
W. J.
J. van
Op zoek
zoeknaar
naarEldorado.
Eldorado.
Olganda naar
Alex. Macdonald.
Macdonald. Op
Olganda
naar Khartoem.
Khartoem. Alex.

Dit vijftal boekjes biedt
biedt ons
ons de beschrijving
beschrijving van
van levenservaringen
levenservaringenininvreemde
vreemde
Dit
enwekt
wektopopmenig
menig
puntdes
deslezers
lezersbelang
belang_
landen en onder
onder vreemde
vreemde volken
volkenen
landen
punt
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stelling, het midden houdende tusschen eene causerie en eene ethnografische
ethnogransche
behandeling.
Ter aankondiging
zij ons vergund
Ter
aankondiging zij
vergund hier
hier en
en daar
daar eene greep uit het vijftal
doen.
te doen.
Den hierboven
hierboven genoemden «Strandvonder»
«Strandvonder» is
allerminst te doen
doen om
om
is het allerminst
schepen
doen verongelukken,
verongelukken,maar
maar hij
hijbeschouwt
beschouwtzijn
zijnAustralisch
Australischeiland
eiland
schepen te doen
met de omliggende
omliggende zee
zee als
alseen
eenspeciaal
speciaal waarnemingsgebied op zoölogisch
met
zo6logisch en
botanisch
waarbij het
zijn jachtavonturen dikwijls
dikwijls onnoodig
onnoodig
botanisch gebied,
gebied, waarbij
het o.a.
o.a. in zijn
de Z.g,
natuurvrienden op alles
alles wat
wat
ruw toegaat.
toegaat. Waarom
ruw
Waarom toch
toch moet
moet door de
z.g, natuurvrienden
ofgeharpoeneerd
geharpoeneerd worden?
Daarloopt, vliegt, kruipt
zwemt, geschoten
geschoten of
kruipt of zwemt,
worden? Daay
entegen begrijpen wij volkomen
strijd van
van den
den kolonist
kolonist tegen
tegen de
de
volkomen den
den strijd
kortentijd
tijdzijn
zijn geheele have
milliarden mieren
van allerlei
allerlei soort,
soort, die
dieininkorten
milliarden
mieren van
zouden
vernielen. In
In eenige dichterlijke
beschrijvingen over vlinders en
en
zouden vernielen.
dichterlijke beschrijvingen
kapellen
wij herinnerd
herinnerd aan
aan Biilsche,
Bölsche, maar daarentegen vinden we -—
kapellen werden wij
zekere beschaafde(?) Europeesche
Europeesche natie
zonder commentaar -— vermeld, hoe zekere
eens duizende inboorlingen
een Polynesisch eiland,
die men
men kwijt
kwijt
inboorlingen van
van een
eiland, die
door vergif
vergif om
om 't leven heeft
heeft gebracht,
gebracht, natuurlijk onder de leuze
leuze
wilde zijn,
zijn, door
wilde
«humanity to the
the natives.»
natives.»
«humanity
gastronoom, die
die meent
meent hier wel eens
eens echte
echte schildpadsoep
schildpadsoep gegeten
gegeten te
te
De gastronoom,
de lectuur
lectuur van
vandit
ditboekje,
boekje, deze
deze illusie varen,
maar doet
hebben,
laat na de
hebben, laat
varen, maar
gaan middagmalen bij
Australische negers
negers (Papua's)
(Papua's);; die
wijs eens te gaan
bij de Australische
onderdien
diennaam,
naam,heel
heelwat
watanders
andersvoor
voor zetten,
donkere broeders
broeders zullen
zullenhem,
hem,onder
en men
men moet
moet aannemen
aannemen dat
dat zij
zij er
er verstand
verstand van
van hebben.
hebben.
Aan de
de kust
kustder
der blauwe
blauwe Adria
Adria broeit nog altijd wat en de vrede in
in Europa
Europa
hing onlangs
onlangs bijna
bijna geheel af van het
het kleine
kleine Montenegro.
Montenegro.
inMontenegro
Montenegro niets
niets
Men moet
moet erkennen
erkennen dat
datvolgens
volgensdeze
dezebeschrijving
beschrijving in
Men
bevolking niet
niet banaal,
banaal, de
degeschiedenis
geschiedenis niet eentonig
is;;
alledaagsch, de
de bevolking
eentonig is
het Montenegrijnsche draagt
karakter. waarmede
waarmede niet gezegd
gezegd isis
al het
draagt kleur
kleur en karakter.
ofbenijden.
benijden.
dat wij dat
dat alles bewonderen of
plaats, die
die de
devrouw
vrouwinindedesamenleving
samenleving
begrippen is
is de plaats,
Naar westersche begrippen
inneemt, een
een stellig
stellig beletsel
beletsel om
om het
het land
land als
als «ebenbürtig»
beschouwen;;
inneemt,
«ebenbiirtig» te beschouwen
~reep van
van den
den
verdere middeneeuwsche gebruiken
de vendetta,
vendetta, de
de vlotte
vlottegreep
gebruiken als de
steeds
Montenegrijn naar
naar dolk
dolkofofrevolver,
revolver,het
hetnog
noggebrekkige
gebrekkige
steeds gewapenden Montenegrijn
en de
deontoegankelijkheid
ontoegankelijkheidvan
vanmenig
meniggebied,
gebied,zijn
zijn zoo
vele gronden
wegennet en
zoovele
schoolvan
vanmoeder
moederEuropa
Europavooreerst
vooreerstnog
nog
waarop deze kleine
kleine broeder
broeder inindedeschool
waarop
als een
een echte wildebras gelden zal,
die niet wennen
kan aan
aan verlakte
verlakte
als
zal, die
wennen kan
schoenen,
en diplomatiek geknutsel.
schoenen, smoking en
De nationale vrijheidsstrijd, in de Montenegrijnsche
ingeweven,
Montenegttnsche geschiedenis ingeweven,
en Koning
KoningNikita
Nikitaschijnt
schijntniet
nietde
deminste
minsteonder
onder
riep dichterlijke talenten
talenten op en
den heer
heer v.
v. d.
d. Mandere gaf ons
de vorstendichters
vorstendichters;; de
beschrijving van
van den
de beschrijving
indruk, dat
Koning met
met zijne onmiddellijke
omgeving het
het meest
den indruk,
dat de Koning
onmiddellijke omgeving
sympathieke element
land vormen.
element van
van het land
zou menig
menig lezer
lezerdankbaar
dankbaar geweest
geweest zijn voor een
een eenvoudig
eenvoudigkaartje,
kaartje,
Wat zou
waarop
hij de namen
waarop hij
namen van
van plaatsen,
plaatsen, bergen
bergen en
rivieren uit den
den tekst
tekst terug..
en rivieren
terugs
en niet
niet ieder
ieder heeft
heeft de
de
vond.
Men neemt bij
bij aanschouwing
aanschouwing alles beter
beter op
vond. Men
op en
bij de hand.
hand.
atlas
atlas van Andrée of Stieler bij
wij uit
uitvelerlei
velerleigegevens
gegevensdat
datalles
alles
de Amerikanen
Amerikanen weten
weten wij
Van Amerika en de
practisch, ingénieus, réalistisch
réalistisch en égoïstisch;
lezing van
van het
het werk
werk van
van
is practisch,
égoïstisch ; na
na lezing
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Mr.
Balen weten
weten we
we dat
dat alles
allesnog
nogveel
veelbeter,
beter,toegelicht
toegelichtdoor
doorconcrete
concrete
Mr. van
van Balen
gevallen.
De «almighty
«almighty dollar»
dollar» beheerscht
beheerscht de
samenleving in zoo
zoogruwelijke
gruwelijke mate
mate
de samenleving
of
dat
den rechten
rechten Amerikaan
Amerikaan geen
geen zweem
zweem van
vanaesthetiek,
aesthetiek,humanisme
humanisme of
dat den
idealisme overbleef
alle levenskwestiën
levenskwestiën gemeten
gemeten worden
worden met
metde
devraag
vraag::
idealisme
overbleef en alle
duur
«wat heeft
gekost?»
den duur
«wat
heeft het
het gekost
?» Men
Men moet
moet Amerikaan
Amerikaanzijn
zijnom
om zich
zich op
op den
zoo'n samenleving
samenleving behagelijk
behagelijk te
te gevoelen
gevoelen en
enalalschettert
schettertde
deYankee
Yankeeook
ook
in zoo'n
bij alle
alle gelegenheden
gelegenheden over
over de Vrijheid,
Vrijheid, waarvan
waarvan hij
monopolie
hij meent
meent het monopolie
bij
toont met
met voorbeelden
voorbeelden aan
aan hoe die
die z.g.
Z.g. Vrijheid
te bezitten,
bezitten, de
heer v.
te
de heer
v. B. toont
Vrijheid
ontaard is in
in barre
barre tirannie.
tirannie. 't Gezonde menschenverstand
menschenverstand moge
moge ons,
ons, achter,
achter"
ontaard
lijke
Europëers, bewaren
ander wat
vrijheidgelieft
gelieft
lijke Europëers,
bewarenvoor
voor een
een en
en ander
wat men
men dáár
air vrijheid
noemen.
te noemen.
Met groote
groote belangstelling
belangstellingvolgden
volgdenwij
wijden
denschrijver
schrijverininzijn
zijnuiteenzettingen
uiteenzettingen
clubleven in U.
U. S.,
S., ininzijne
zijnereis;
reis. en
enland,
land.
omtrent
omtrent spoorwegen,
spoorwegen,hoteb
hotel, en clubleven
schapsbeschrijvingen
de geboorteprocessen
geboorteprocessen van
van steden,
steden,die,
die,nauwelijks
nauwelijks
schapsbeschrijvingen en
en de
ontstaan, met fabelachtige
fabelachtige snelheid
snelheid tot
totmonsters
monstersvan
vanreusachtige
reusachtigeongezellig;
ongezellig.
ontstaan,
diesnel
snel
ontwikkelendemaatschappij
maatschappij eene
eene
opgroeien. De
De drang
drang om
ominindie
heid opgroeien.
ontwikkelende
jongen
enkrachtig
krachtigman
manhelpen
helpenom
omzich
zichover
over
actieve rol
spelen, zal
zal menig
menig jong
actieve
rol te spelen,
onaangenaams heen te
te zetten.
zetten.
veel onaangenaams
De heer
heer van
van B.
B.heeft
heeftererslag
slagvan
vanzijn
zijnonderwerp
onderwerptetekiezen,
kiezen,het
hetsmakelijk
smakelijk
Wat wil
wilmen
menmeer
meer?
behandelen en
en belangstelling
belangstelling te
te wekken.
wekken. Wat
te behandelen
?
Een vakman
vakman als
reiziger kan
nadeel meebrengen
meêbrengen dat
dat hij
hij alles
alles teteveel
veel
Een
als reiziger
kan het nadeel
schrijver
van
reis
van
Oegandanaar
naarKhartoem
Khartoem
één oogpunt
oogpuntziet
zietenen
uit één
de de
schrijver
van
dede
reis
van
Oeganda
is aan
aan dit
dit gevaar
gevaar niet geheel
geheel ontsnapt;
ontsnapt; hij
hij is en
en blijft
blijft zendeling
noemt
zendeling en
en noemt
bij
voorkeur afwezigheid
afwezigheid van kennis
kennis omtrent
omtrent het
het Christendom
Christendom «zwarte
«zwarte en
en
bij voorkeur
diepe duisternis»,
duisternis», terwijl
terwijl zijne
zijne waardeering
waardeering der
der Negerstammen
Negerstammen aan
aan den
den
diepe
vraag of zij
zij al
al dan
dan niet
nieteen
eenvrucht,
vrucht"
Boven.Nyl
grootelijks afhangt
Boven,Nyl grootelijks
afhangt van
van de
de vraag
voorzijn
zijnzendingswerk.
zendingswerk.
baren bodem
bodem beloven
beloven voor
baren
is, ininnood,
nood,
tevens
geneesheer,geeft
geefthygiënischen
hygiënischenraad,
raad,
zendeling is,
De zendeling
tevens
geneesheer,
verbindt
enreikt
reiktgeneesmiddelen
geneesmiddelenuit,
uit,zoodat
zoodatde
degrens
grenstusschen
tusschen den
den
verbindt wonden en
theoloog vervloeit
vervloeit;; de
de behandelde
behandelde streek
streek zou in
in de
dealler,
aller"
medicus en
medicus
en den theoloog
moordend
hervorming;; het moordend
allereerste plaats behoefte.
behoefte_hebben
hebben aan
aan hygiënische
hygiënische hervorming
klimaat en
en de
de leefwijze
leefwijzeder
derinboorlingen
inboorlingengeven
geveneen
eenhoogst
hoogstongunstigen
ongunstigen
klimaat
gezondheidstoestand.
gezondheidstoestand.
datdedereizigeroschrijver
reiziger.schrijver de grens
grens uitwischt
uitwischt tusschen
tusschen den
den Gods
Gods
Erger is dat
Erger
dierenverdelgendenjager.
dieren"
schepselen eerenden
eerenden zendeling
zendeling en den dierenverdelgenden
jager. Deze dieren;
moordenaar
allerlei dieren
dieren om
om hals
hals tete
moordenaarversmaadt
versmaadtzelfs
zelfsgeen
geenvergif
vergif om
om allerlei
brengen en met
met hoogst
hoogstonsympathieken
onsympathiekentrots
trotsverhaalt
verhaalthij
hij hoeveel
hoeveelolifanten,
olifanten,
brengen
nijlpaarden, antilopen,
ge.
nijlpaarden,
antilopen,vlinders
vlinders en
en andere
andere onschadelijke
onschadelijke dieren
dieren hij
hij wel
wel ge;
voor
deze
Jurriaandaaraan
daaraan«zeer
«zeerkwalijk»
kwalijk»
heeft;; het
hetkomt
komtons
onsvoor
dood heeft
datdat
deze
Jurriaan
deed
en niet
niet verder
verder behoeft
behoeft tetevertellen.
vertellen.
deed en
z.g. «gekerstende»
«gekerstende» negers
negers zijn ruw
ruwen
wreed tegen
tegenstamgenooten,
stamgenooten, die
die
De z.g.
en wreed
den
behandelen hen
hen met
met een
een laat,
laat"
den «beteren
«beterenweg»
weg»nog
nogniet
niet vonden
vonden en
en behandelen
hetmissiehuis
missiehuiszijn
zijnoorsprong
oorsprongheeft.
heeft.
dunkenden geestelijken
geestelijken hoogmoed,
hoogmoed,die
dieininhet
De beschrijving
beschrijving geeft
geeftveel
veelbelangrijke
belangrijkeethnografische
ethnografischebijzonderheden
bijzonderheden;; men
men
kunnen wenschen
wenschen dat
dat niet
niet iedereen
iedereen zich
zich geroepen
geroepen achtte
achtte om
om cliår
dáár op
op
zou kunnen
zijn
manier te gaan
gaan «beschaven».
«beschaven».
zijn manier
voorden
dengoudzoeker
goudzoekerniet
nietgemakkelijker
gemakkelijker op
op geworden
geworden;; voor
voor
Het isis erervoor
Het
eenige honderd
honderd jaren
jaren was
was Peru
Peruhet
hettypische
typischegoudland,
goudland, eene
eenehalve
halveeeuw
eeuw
eenige
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geleden meenden
velen dat
geleden
meenden velen
dat in
in Californië
Californië de
de klompen
klompen goud
goudlangs
langsden
denweg
weg
het beruchte
beruchte land
land van
van
lagen, thans
thans trekt
trekt de
de goudzoeker
goudzoeker naar
naar Alaska,
Alaska, het
lagen,
deYukon,
Yukon,wait.
waàrgemiddeld
gemiddelddede
schaalvan
vanFahrenheit
Fahrenheithetzelfde
hetzelfde
Klondike
Klondike en de
schaal
aantal
graden aanwijst
aanwijst als de
de honderddeelige.
honderddeelige.
aantal graden
Bij
dat grimmig
grimmig klimaat,
klimaat, ons
ons reeds
reeds door
doorNansen
Nansenenen
Pearygeschetst,
geschetst,
Bij dat
Peary
huid open,
open, knapt
knapt het
hetijzer,
ijzer, brokkelt
brokkelt het
hetbont
bontenendaar
daarhet
hetsterk
sterk
springt
springt de
de huid
de houtgrens
houtgrensvoert,
voert,kan
kandan
dangeen
geenvuur
vuur
onduleerend terrein
terrein dikwijls
dikwijls boven de
onduleerend
aangemaakt,
spijs gekookt
gekooktworden
worden;; droog
droogmeel
meelen
endrooge
drooge
aangemaakt, geen
geen koffie
koffie noch spijs
eenestreek,
streek,die
diedagreizen
dagreizenin
in
koffie
genuttigd. Geen
Geen wonder
wonder dat
dat inineene
koffie worden genuttigd.
den omtrek
omtrek niets
nietseetbaars
eetbaarsoplevert,
oplevert,levensmiddelen
levensmiddelenininvoorraad
voorraadnog
nogscherper
scherper
dangoud
goud;
Europeanendringen
dringenzelfs
zelfsde
deellendigste
ellendigste
bewaakt moeten worden
worden dan
bewaakt
; Europeanen
te rooven.
rooven.
Indianenhutten binnen
Indianenhutten
binnen om
om leeftocht te
hetwoord
woord«hel»
«hel»aan
aanvuur
vuurtetedenken,
denken,maar
maar als
als de
de
Wij zijn
zijn gewend
gewend bij
bijhet
Wij
«ijsheh> gebruikt
gebruikt verstaan
verstaan wij
wij hem
hem dadelijk.
dadelijk.
schrijver
schrijver het
het woord «ijshel»
Ook de
de tropen
tropen hebben
hebben hun
hungoudland
goudlandenendede
onherbergzaamheid van
van
Ook
onherbergzaamheid
Australische binnenland
heel anders
anders uit
uit dan
dan die
dievan
vanKlondike.
Klondike.
het Australische
binnenland ziet
ziet er heel
debeschrijving
beschrijving der
dergoudjacht
goudjachtininNieuw%Holland
Nieuw-Holland wordt
wordt een
eendenkbeeld
denkbeeld
In de
van de
dewerkwijze
werkwijze der
dergoudzoekers,
goudzoekers,zoolang
zoolangzij
zijnog
nogvoor
voorzich
zich alleen
alleen
gegeven van
hiergelden
geldengeschreven
geschreven maar
maar nog
nog meer
meer
zonder
machines arbeiden
arbeiden —
- ook hier
zonder machines
ongeschreven
goudhoudende geulen
geulen schijnt
schijnt
ongeschrevenwetten.
wetten.Het
Hetzoeken
zoeken naar
naar de
de goudhoudende
hetzoeken
zoekender
deralchimisten
alchimistennaar
naarden
densteen
steender
derwijzen
wijzen
niet eenvoudiger
eenvoudiger dan
dan het
moment der
«geen goud»
goud» spant
spant de
de
en
en het moment
der beslissing
beslissing omtrent
omtrent«goud»
«goud»of
of «geen
sterkste zenuwen.
Blijkt soms
soms maandenlange
maandenlange arbeid
arbeid vruchteloos,
vruchteloos, elders
elders
sterkste
zenuwen. Blijkt
een rijken
rijken oogst
oogst van
van goud, robijn
wordt des
des gravers
gravers geduld
wordt
geduld beloond
beloond door een
robijn
bij elkaar.
elkaar.
en opaal, vlak bij
treffende natuurtafereelen
natuurtafereelen schijnt
schijnt Australië
Australië niet
niethet
hetland
land;
debe.
beVoor treffende
; de
volking
is schaars
schaars en
en bleef,
bleef, onder
onderhet
hetafgrijselijkste
afgrijselijkste bijgeloof,
bijgeloof, op
opden
den
volking is
achterlijk;
laagsten
trap van
van ontwikkeling.
ontwikkeling. De
Defauna
faunais isalsals
verouderdenen
laagsten trap
verouderd
achterlijk
;
misschien
typen niet
niet tot
tot hooger
hoogerontwikkeling
ontwikkeling en
enworden
worden
misschien komen
komen die
die oude typen
zij verdrongen
verdrongen door
meer «anpassungsfihige»
«anpassungsfähige» elem'enten.
elem'enten. De gouddelver
gouddelver
zij
door meer
B.
der
kan kan
hier nog
veel
belangrijks
beleven.
dertoekomst
toekomst
hier
nog
veel belangrijks
beleven. B.

o
0
Decoratieve Tuinbeplanting, door
A, J.
J. van
vanLaren,
Laren, Hortulanus te Amsterdam.
Amsterdam. -—
door A.
Bakker Jz.
1913.
Koog,Zaandijk, S.
Koog.Zaandijk,
Jz. 1913.
S. Bakker

Dit boek,
boek, dat
datikikmet
metvreugde
vreugdeaankondig,
aankondig,representeert
representeertiets
ietsgeheel
geheel nieuws
nieuws
onze literatuur.
literatuur.
in onze
inomloop,
omloop,—- handleidingen
handleidingen
zijn tuinbouwboeken
tuinbouwboeken genoeg
genoeg in
Zeker, er
er zijn
moes_, oofto
ooft_ en
en sierkunst.
sierkunst.
voor moeso,
Maar
nuttigs die
die mogen
mogen bevatten,
bevatten, zij
zij zijn
zijndoorgaans
doorgaans geheel
geheel of
of
Maar hoeveel
hoeveel nuttigs
gedeeltelijk
en hoe
hoe bekwaam
bekwaam dan
dan de
de hand
handzij
zij
gedeeltelijk aan
aan den
den vreemde
vreemde ontleend;
ontleend; en
geweest, die
die zeze«bewerkte,»
«bewerkte,»zij
zijmissen
missendaardoor
daardoor den
dendirecten
directen indruk
indruk van
van
geweest,
oorspronkelijk werk.
van den
denbeginne
beginneaf,af,op
oponze
onzeinheemsche
inheemsche
oorspronkelijk
werk. Zij
Zij zijn
zijn niet, van
toestanden berekend.
berekend.
zij plegen
plegen wel,
wel,ook
ookwat
wat
den
bloemtuinbetreft,
betreft, veel
veelnuttige
nuttige
En dan,
dan, zij
En
den
bloemtuin
wenken voor de
de kweektechniek
kweektechniek te
te geven
geven;; maar
maar wat
wat de
deartistieke
artistieke zijde
zijde van
van
wenken
zij niets
niets nieuws.
nieuws.
de zaak
zaak aangaat,
aangaat, leveren
leveren zij
In
deze beide
beide opzichten
opzichten nu is
is dit
dit boek
boekorigineel.
origineel.
In deze
Deze schrijver
schrijver neemt
neemt zijn
zijn uitgangspunt
uitgangspunt in
in de
dehier
hiertetelande
landeheerschende
heerschende
rondom ons
onsmerkbare
merkbare behoeften.
behoeften.
entracht
trachttegemoet
tegemoettetekonrien
komen aan rondom
toestanden en
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zoover het kweekkunde
kweekkunde geldt,
geldt, staat
staat hij
hij den
den lezer
lezer te
te woord
woord met
metde
de
Voor zoover
ruime en
endegelijke
degelijke zaakkennis,
zaakkennis, die
diezijn
zijnambt
ambtalsals«hortulanus»
«hortulanus»meebrengt.
meebrengt.
ruime
zoodra hij
hij het
hetkunstterrein
kunstterreinvan
vanzijn
zijnvak
vakbetreedt,
betreedt,komt
komthij
hijons
onstegemoet
tegemoet
En zoodra
engracelijke,
gracelijke, kleur,
kleur. en
engeuy
geur.enenbloemrijke
bloemrijkeadviezen,
adviezen,
allerhande mooie en
met allerhande
geschikt om
stroom van nieuw
nieuw leven
leven tetebrengen
brengeninindedeconventioneele
conventioneele
geschikt
om een stroom
dit gebied.
gebied.
banaliteit op dit
banaliteit
hetdoel,
doel,dat
dathijhijzich
zichstelt,
stelt,citeer
citeerikikliefst
liefsthem
hemzelven:
zelven:
kenschetsing van
vanhet
Ter kenschetsing
hetgebruik
gebruikvan
vanbloemen
bloemenen
en
boek wil
wil een
een gids
gids zijn
zijn bij
bij de
dekeus
keusenenhet
«Dit boek
planten, als
als versieringsmateriaal
versieringsmateriaal voor den
den bloementuin.
bloementuin.
«De beplanting
beplantingvan
vande.n
denbloementuin
bloementuintoch,
toch,
laat,
wat
betreft
oorspronkelijk.
«De
laat,
wat
betreft
oorspronke4jk%
dekeuze
keuzeder
dergewassen,
gewassen,
vanopvatting
opvattingenennatuurlijkheid
natuurlijkheiden
enafwisseling
afwisselingininde
heid van
algemeen veel te
te wenschen
wenschen over.
over. Al
Al tetevaak
vaak houdt
houdtmen
men vast
vast aan
aan
over het algemeen
en kiest
kiest men
mendezelfde
dezelfdeplanten,
planten,waardoor
waardoor inindedebeplanting
beplanting
methoden en
oude methoden
groote eenvormigheid
eenvormigheid heerscht
heerscht;; alsof
alsof er
er niet
nieteen
eenoverstelpende
overstelpende
der tuinen groote
rijkdom van de
de schoonste
schoonstegewassen
gewassenvan
vanallerlei
allerleisoort
soortter
terbeschikking
beschikkingstond.
stond.
rijkdom
een deel
deel moet
moetdie
dieeenvormigheid
eenvormigheid worden
wordentoegeschreven
toegeschreven aan
aan
«Voor een
aanzekere
zekere
met die
die groote
grooteverscheidenheid
verscheidenheidvan
vanmateriaal,
materiaal,ofofaan
onbekendheid met
doen;
waardoordie
diebloemenarme
bloemenarme
angstvalligheid om daaruit
daaruit een
een keuze
keuzetetedoen
angstvalligheid
; waardoor
tuintjes ontstaan,
ontstaan, met
metblanke
blankegrintpaadjes,
grintpaadjes,strakke
strakkegrasrandjes
grasrandjes en
en kortge,
kortge.
tuintjes
heesters als
als hoofdzaken,
hoofdzaken, en,
en,als
alshaast
haasteenige
eenigebloemen
bloemen:
eenperkje
perkje
snoeide heesters
: een
KnoI.Begonia's.
Zonales, Fuchsia's
Fuchsia's en Knol,Begonia's.
Zonales,
hof
«En het moest
moest juist
juist andersom
andersom zijn
zijn!I Een bloementuin
bloementuin moet
moet zijn
zijn:: een
een hof
«En
vol weelderig
weelderig bloemenschoon.
bloemenschoon. Vooral
Vooral in
inkleine
kleinetuinen
tuinenmoet
moetbovenal
bovenal de
de
in mijn
mijnBloementuin!
Bloementuin!Maar
Maarook
ookopop
grootereterreinen
terreinen
leuze zijn
zijn:: Bloemen in
grootere
voorverbetering
verbeteringvatbaar
vatbaaren
enmoet
moetmen
menstreven
strevennaar
naar
de beplanting
beplanting veelal
veelalvoor
is de
natuurlijker groepeeringen
grootere afwisseling.
afwisseling.
natuurlijker
groepeeringen en grootere
bevorderen is de
de strekking
strekking van
van dit
dit boek.»
boek.»—
«Dit te bevorderen
Wie den
den belangwekkenden
belangwekkenden inhoud
inhoud der
der verschillende,
verschillende, met
met vele
vele afbeel,
afbeel.
dingen
en plannetjes
plannetjes toegelichte,
toegelichte, hoofdstukken
hoofdstukken doorleest,
doorleest, zal
zalerkennen
erkennendat
dat
dingen en
de schrijver
schrijver woord
deze in
inzijn
zijnvoorbericht
voorbericht gedane
gedane belofte.
belofte.
de
woord houdt
houdt met deze
adviseertzijn
zijnlezers,
lezers,
Hij
zegt, dat
dat hij
hij niet
nietover
overtuinstijl
tuinstijlwil
wilschrijven,
schrijven,enenadviseert
Hij zegt,
begrip van
van «stijl»
«stijl» niet
niet alaltetezeer
zeertetestoren.
storen.Met
Metdie
dieuitspraken
uitspraken
zich aan het begrip
zich
allicht samen,
samen, dat
dathij,
hij,bij
bijalalzijn
:z:ijngeestdritt
geestdrittvoor
voorgroepeeringen
groepeeringeninin
hangt het allicht
harmonie
karakter van
levend plantenmateriaal,
plantenmateriaal, nochtans
nochtans een
een
harmonie met
met het karakter
van het levend
paar
rechtlijnige teekeningen
geeft, en
en enkele
enkeledenkbeelden
denkbeelden opneemt,
opneemt, die
die
paar rechtlijnige
teekeningen geeft,
tegen dat
dat karakter
karakter heelemaal
heelemaal indruischen.
indruischen.
een
artistiekoogpunt,
oogpunt,hooger
hoogerstaan,
staan,
Zonder
twijfel zou
zou zijn
zijnboek,
boek,uituiteen
Zonder twijfel
artistiek
indien
hij er,
er, volkomen
volkomen consequent,
consequent, alles
alles uit
uithad
hadverbannen,
verbannen, wat
watmet
met
indien hij
tegenspraak is.
is. Maar
Maar ondanks
ondanks die
die
karakteristiek beginsel
bovengenoemd karakteristiek
beginsel in tegenspraak
in de
de richting
richting van
van dat
dat
inconsequentie
juist in
inconsequentiekan
kanhet
hetboek
boek veel
veel goed
goed doen,
doen, juist
vanstijl,verschillen
stijl.verschillenniet
nietwilwil
weten,kan
kanhier,
hier,zonder
zonder
beginsel.
Menigeen, die
die van
beginsel. Menigeen,
weten,
zich daarover
hoofd te
te breken,
breken, op gang
gang gezet worden om
om allerhande mooie
mooie
daarover het hoofd
dingen
te beproeven.
beproeven. En
Enalalnaardat
naardatdan
danzijn
zijneigen
eigenbegrijpelijkheid
begrijpelijkheidstrekt,
strekt,
dingen te
totdedebedoelde
bedoeldeconsequentie
consequentiekomen.
komen.
zal
daarna alllicht, van
van lieverlede,
lieverlede, tot
zal hij daarna
Eigenaars
hun bloementuin
bloementuin zooveel
zoo veelkost
kostdat
dater
er nog
nog
Eigenaarsvan
van buitens,
buitens, aan
aan wie
wie hun
wel
eenige guldens
boek bij
bij over
over kunnen
kunnen schieten,
schieten, zullen
zullen
wel eenige
guldens voor
voor een goed boek
wijs
doen zich
zich dit
ditaan
aanteteschaffen.
schaffen.—- En
Enwaarom
waarom zou
zou het
het ook
ookniet
nieteen
een
wijs doen
plaats
inleesgezelschapTortefeuilles,
leesgezelschap.portefeuilles, ter
terafwisseling
afwisselingvan
vande
de
plaats kunnen
kunnen vinden in
week in
inhuis
huisheeft,
heeft, kan
kan er
er al
al heel
heel wat
wat
nieuwste
nieuwste romans?
romans ?Wie
Wiehet
het een
een week
G. C.
goeds
uit putten! uit putten! G. C.
goeds
o
@]
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aan E. J. Potgieter, bewerkt
Bosboom—Toussaint aan
Brieven van
L. G.
G. Bosboom-Toussaint
bewerkt en toegelicht
Brieven
van A. L.
door J. Bosboom Nz.
Nz. —
- Rofterdam,
Rotterdam, D. Bolle.
Bolle.

Met
weemoedig gevoel
gevoeldoorblader
doorbladerik,
ik,als
alsjongere
jongeretijdgenoot
tijdgenootvan
vanonze
onze
Met een weemoedig
doorhaar
haar
«eerste Romancière,»
Romancière,» dezen
dezen bundel
bundelvertrouwelijke
vertrouwelijke mededeelingen,
mededeelingen,door
«eerste
hetniet
niet
als
oprechte vriendin
vriendin aan
aan den
den trouwen
trouwen vriend
vriend geschreven.
geschreven. Ware
Ware het
als oprechte
zij zelve
zelveereranders
andersover
overheeft
heeft
gedacht
Inleiding
226—- men
men
dat zij
dat
gedacht
—-ziezie
Inleiding
enen
p. p.
226
zou zulk
zulk een
eenuitgave
uitgavehaast
haastheiligschennis
heiligschennisachten.
achten. Zooveel
Zooveelkan
kan men
men aan
aan
zou
een
vriend, zoo weinig
weinig aan
aan het
het groote
groote publiek
publiek toevertrouwen.
toevertrouwen. De
Devriend
vriend
een vriend,
begrijpt en
vergeeft, waar
waar publiek
vaak zonder kennis
kennis van
van zaken
zaken oordeelt
oordeelt
begrijpt
en vergeeft,
publiek vaak
en veroordeelt.
veroordeelt. Een
Een tweede
tweede bezwaar
bezwaar tegen
tegen het
het uitgeven
uitgeven van
vandeze
dezebrieven
brieven
dlar de
antwoorden ontbreken;
dat er
er
is de
de eenzijdigheid,
eenzijdigheid, daar
de antwoorden
ontbreken ; een
een derde
derde is:
is: dat
tout
bien considéré
considéré —- toch
tochveel
veel
geschraptmoest
moestworden
wordenenenmen
mensteeds
steeds
tout bien
geschrapt
heel veel
veelbelangrijks
belangrijksdaardoor
daardoorwerd
werdweggelaten.
weggelaten ....
Maar, aan
aan
vermoedt,
vermoedt, dat heel
. Maar,
bron van
vankennis
kennisvoor
voorhet
hetkarakter
karakter
de andere
andere zijde,
zijde, welke
welke een
een onschatbare
onschatbare bron
en hart
hart der
der hoogstaande
hoogstaande vrouw
vrouw schuilt
schuilt in deze
deze brieven.
brieven. De
Deuitgever
uitgever deed
deed
er een goed
goed werk
werk aan,
aan, ze
ze het
het licht
licht tetedoen
doenzien.
zien.Misschien
Misschienleest
leestmen
mendeze
deze
er
brieven nog eer
eer dan
dandedelijvige,
lijvige,historische
historischeromans
romansover
overLeicester
Leicesterc.c.s.,
s.,
brieven
waarvoor ons
rusteloos jonger geslacht
geslacht geen tijd
tijd meer
meer heeft.
heeft. Mogelijk
Mogelijk ook
ook
waarvoor
ons rusteloos
dat er hier
hier en
en daar
daar iemand
iemand is,
is, die
die den
den«Delftschen
«DelftschenWonderdokter,»
Wonderdokter,» «Een
«Een
dat
Karel den
«Media Noche»
a. nog
nog eens
eens ter
ter hand
hand
Kroon
Kroon voor
voor Karel
den Stouten,»
Stouten,» «Media
Noche» e.
e. a.
neemt, hetztj
hetzij ter
terkennismaking,
kennismaking, waarover
waarover hij
hij zich
zichniet
nietzal
zalhebben
hebbente te
be_
neemt,
be%
klagen, hetzij
herinneringen nog eens
eens op
optetefrisschen.
frisschen.
klagen,
hetzij om
om oude herinneringen
Ook Geertruida
Geertruida Toussaint
T oussaint heeft
ondervonden wat
zeggen wil
wil de
de sese
heeft ondervonden
wat het zeggen
voir
dépassé, en
endat
datniet
nietsteeds
steedsdoor
doordede
besten;
maaranders
anders...
zij kan
kan
voir &passé,
besten
; maar
. . . zij
hetrijk
rijkder
derletteren
letteren
een
beetje een
eenbedorven
bedorvenkind
kindworden
wordengenoemd.
genoemd.1 nI nhet
een beetje
vond zij
zij geen
geen vrouwelijke
vrouwelijke evenknie.
evenknie. Een
Eenroman
romanvan
vanhare
harehand
handwas
wasals
alshet
het
van een
eendag,
dag,waarnaar
waarnaar men
menreikhalzend
reikhalzendhad
haduitgezien.
uitgezien.'t'tWas
Waseen
een
opgloren van
gebeurtenis! En
het de
de stille
stillevrouw
vrouwsoms
somspijn,
pijn,zooals
zooalsererover
overhaar
haar
gebeurtenis!
En al
al deed het
andere zijden
zijden te veel
veel
haar arbeid
arbeid werd
werd geoordeeld
geoordeeld; ; zij
en haar
zij ondervond
ondervond van
van andere
lof, haar
haar werd
werd te
te zoet
zoeteen
eenbeker
bekergeschonken,
geschonken,
sympathie,
sympathie, zij
zij oogste
oogste genoeg
genoeg lof,
zij een
eendroppel
droppel of
hebben kunnen
kunnenverdragen.
verdragen.
dan dat
dat zij
of wat alsem er in niet zou hebben
dan
.En
nederig bleef
bleefzij
zij ten
teneinde
eindetoe,
toe,ztj,
zij,eereburgeres
eereburgeresvan
vanAlkmaar,
Alkmaar,
En hoe nederig
op vriendschappelijken
vriendschappelijken voet
de eelste
eelste geesten
geesten ininden
denlande:
lande:een
eenGroen
Groen
voet met de
van Prinsterer,
Prinsterer, Schimmel,
a.
Schimmel, Busken
Busken Huet
Huet e. a.
lust om
om aan
aantetehalen
halenuit
uitdeze
dezebrieven
brieven
is mij
haast
te sterk;
een
uitDe lust
is mij
haast
te sterk
; een
uit%
gebreid artikel
artikel zou noodig
noodig zijn,
zijn,om
omrecht
rechttetedoen
doen
aandeze
dezebelangrijke
belangrijke
gebreid
aan
letterkundigen zullen
doen dezen
dezen bundel
bundel een
een
uitgave.
uitgave. Oude
Oude en
en jonge letterkundigen
zullen wel
wel doen
hun boekerij.
boekerij. Menigeen
Menigeen zal
zal er
erzijn
zijneigen
eigenzielestrijd
zielestrijdinin
plaatsje te
geven in hun
plaatsje
te geven
weer vinden en
ende
dekloeke
kloekewapenen
wapenen
benijden,
waarmede
Schr.
zich
ver_
weer
benijden,
waarmede
dede
Schr.
zich
ver%
Maar ook
ookhaar
haarkarakter
karakter zal hij
de echt
echt vrouwelijke
vrouwelijke
weerde. Maar
hij vaak
vaak bewonderen,
bewonderen, de
vrouw waardeeren,
waardeeren, (p.
83) wier
wier talent
talenthaar
haartetemachtig
machtigwas,
was, zoodat
zood atzij
zij
vrouw
(p. 83)
mannenwerk
verrichtte, met
met een
eendikwijls
dikwijlspijnlijk,
pijnlijk, steeds
steedszwak,
zwak,haast
haastziekelijk
ziekelijk
mannenwerk verrichtte,
Hoeheeft
heeftzijzijaan
aanzich
zichzelve
zelvegetwijfeld,
getwijfeld,
lichaam.
Die kleine,
kleine,teere
teereGeertruida!
Geertruida !Hoe
lichaam. Die
zie p.
p. 6,
6, 8,8,1616enen
vele
andere.
Hare
uren
van
moedeloosheidzijn
zijn niet
niet
zie
vele
andere.
Hare
uren
van
moedeloosheid
weinig geweest.
geweest. Maar
Maar fierheid
fierheid van
vangeest
geestredde
reddehaar,
haar,beurde
beurdehaar
haar steeds
steeds
weinig
op uit
uitneergebogen
neergebogen houding,
houding, enenvast,
vast,eenvoudig
eenvoudiggeloof
geloofdeed
deedhaar
haar
weer
weer op
het hoofd hoog
hoog houden.
houden.
het
Groen
Prinsterer bewonderend
Groeniaan, zegt
zegt zij
zij p.
p.
Groen van
van Prinsterer
bewonderenden
en toch
toch geen
geen Groeniaan,
derigting
rigting
52:
«Ik wil
wil zoo
zoovrij
vrij zijn
zijn als
als een
eenwilde
wildevogel,
vogel, die
dieuitvliegt
uitvliegtininde
52 : «Ik
van zijn
zijn instinkt
instinkt van
van 't oogenblik en niet
niet als
alseen
eenafgerigte
afgerigte brievenduif,
brievenduif, die
die
van
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Zoo is zij
heen
vliegt waar
waar men
men hem
hem zendt.» Zoo
zij gebleven
gebleven en
en dit
dit heeft
heeft haar
haar
heen vliegt
den omgang
omgangmogelijk
mogelijkgemaakt
gemaakten
enveraangenaamd
veraangenaamdmet
metvele
vele andersdenkenden.
bleef scherpe
scherpe kritiek,
kritiek, die
die iets
ietspersoonlijks
persoonlijkshad,
had, haar
haar een gruwel. «Naar
Wel bleef
hetwerk,
werk, enendedepersoon
persoonder
derSchr.
Schr. à
mijn idee
idee moet
moet men
men alleen
alleen zien
zien op
ophet
mijn
laten ....
p. 33. Vrome wensch door velen
velen gedeeld,
gedeeld, te
te zelden
zelden
zegt zij, p.
coté laten
..»» zegt
vervuld.
Ook het
het naïf
naïf ouderwetsche
het verhaal
verhaal «du
«dutemps
temps passé»
passé» in
in deze
deze
en het
ouderwetsche en
Ook
voor een
eentegenwoordig
tegenwoordig en
entoekomend
toekomendgeslacht
geslacht aantrek.
aantrek
brieven mogen
mogen ze voor
brieven
en daar
daar krijgt
krijgt men
men zoo'n aardig
zeden en
en
kelijk maken.
aardig kijkje
kijkje op
op de zeden
maken. Hier en
gewoonten
anders dan
Wie b.v.
b.v. zal
zal den
denHaag
Haag
gewoonten dier
dier dagen,
dagen, dagen
dagen zoo
zoo anders
dan nu.
nu. Wie
zedige, waarvan
waarvan onze
onze Schr.
Schr.
herkennen uit
hare beschrijving,
beschrijving, p,
p, 67. Het zedige,
herkennen
uit hare
spreekt,
wat afgestoven,
afgestoven, zou
zou ik
ik meenen.
spreekt, isis er
er wel wat
haargegriefd
gegriefdzijn
zijn
Eigenaardig bij
zoo hoogstaande
hoogstaande persoonlijkheid
persoonlijkheid isishaar
Eigenaardig
bij zoo
over
de veronachtzaming
veronachtzaming van
de zijde
zijde der
der«Reine,»
«Reine,» die
diewel
wel Bosbooms
over de
van de
keurde. De korte
atelier
blik waardig keurèle.
korte
haar schrijftafel
schrijftafel geen blik
atelier bezocht, maar haar
schets
bezoek isis echter
echter kostelijke
kostelijke humor,
humor, p.
p. 227.
schets van
van dit bezoek
toegestaan. Belang,
Doeh te veel
veel reeds
reeds vergde
vergde ik
ik van
vande
deruimte,
ruimte, mij
mij hier toegestaan.
Belang.
rijker dan
geschreven romans
romans zijn de
de Brieven
Brieven van
vanG.
G.Toussaint
Toussaint
rijker
dan vele
vele goed geschreven
diepen blik
blik in
in het
het zieleleven
zieleleven eener
ons een diepen
aan Potgieter. Zij vergunnen ons
door haar
haar hart,
hart, dat
dat gevoelig voor
vrouw, wier
wier talent nog
nog werd
werd overtroffen
overtroffen door
vrouw,
liefde, stellig niet minder
minder teeder en trouw
trouw zich
zich uitte
uitte in
invriendschap.
vriendschap.
E.
E. S.

o0
Ondergang van
Dorp, door
door P. H.
H. van
van Moerkerken. —
- Amsterdam,
De Ondergang
van het
het Dorp,
Amsterdam, P. N. van
Kampen en
Kampen
en Zoon.

eens echt
echt wil
wil genieten van onze mooie, onvervalschte,
Holland.
Wie nog eens
onvervalschte, Hollan&
sche taal, smijdig als gesmolten goud,
goud,leze
boek. Met
Met een
een ziel,
leze bovengenoemd
bovengenoemd boek.
voor natuurschoon,
natuurschoon, als
als een
een espenblad, bewogen
bewogenbij
bij het minste
zoo gevoelig
gevoelig voor
koeltje,
toovert ons schr.
schr. de oude
oude Holtmarke voor den geest,
geest, het landschap,
koeltje, toovert
daar lag
den grijzen
grijzen voortijd,
voortijd, met
met zijn
zijn ruwe
ruwe bevolking,
bevolking, die
die
zoo als het
het daar
lag in den
zooals
topvan
van den
den St..Thomasheuvel,
er waarschijnlijk de
altaren bouwde
den top
de altaren
bouwde op den
St.:Thomasheuvel,
onder
eiken van
van het
het woud. Hij
vertelt ons in
in de
de sproke
sproke van
van den
den
Hij vertelt
onder de
de oude eiken
engingen,
gingen, alles wisselend,
wisselend, alles
allesveranderend
veranderend;;
dichter, hoe eeuwen
eeuwen kwamen
kwamen en
dichter,
zware oorlogsweeën het
land teisterden;
het Evangelie
Evangelie er
er zich
zich
het land
teisterden ; hoe het
hoe zware
brak, zachtere
zachtere zeden
zedenpoogde
poogdetetebrengen
brengenonder
onderde
destoere
stoere oerbevolking
...
baan brak,
oerbevolking...
Hoe er
er kloosters
kloosters werden
werden gebouwd,
gebouwd, kapellekens gesticht,
er wonderen
gesticht, hoe er
en ver...
Maar ook
gebeurden, die
de geloovigen lokten
heinde en
gebeurden,
die de
lokten van heinde
ver.. . Maar
ook van
Hoedede
Spanjaardenkwamen,
kwamen,op=
op.
latere
schetst Schr.
Schr. ons
ons de
dedagen.
dagen.Hoe
latere tijden schetst
Spanjaarden
trekkend tegen
de mannen
mannen der
derhervorming.
hervorming. Tot
Totook
ookdeze
dezevoorbijgaan,
voorbijgaan,
trekkend
tegen de
tijd, den allernieuwsten
...
makend voor den nieuweren tijd,
plaats makend
allernieuwsten...
Een groote verdienste
werk is de
de sobere,
sobere, ware
ware voorstelling
voorstelling van
van
verdienste van
van dit
dit werk
den tragischen
tragisch en strijd tusschen het
Oude en
en Nieuwe.
Nieuwe. Voor
Voor een
eendeel
deelisisdeze
deze
het Oude
den geleerden
geleerden edelman, Jhr. Bolaert van
den
tragiek
tragiek belichaamd
belichaamd in
in den
van den
humor is
is het
het gesprek
gesprek van
van dezen
dezen nobelen
nobelen
Ravenhorst. Oneindig fijn van
van humor
d. v.
v. De
De lust
lust
aristocraat met
grovenplebejer
plebejer Boersink, zie p.
p. 102 e.
aristocraat
met den groven
e. d.
te schrijven
schrijven is
is groot,
groot, maar
maar de
de plaatsruimte
om
om af te
plaatsruimte....
..
alleen Boersink vertegenwoordigt
het allernieuwste
dragers
Niet alleen
vertegenwoordigt het
allernieuwste ;; vele dragers
smalend neerziende
neerziende
daartoe
daartoe treden op in deze bladzijden:
bladzijden : Jonge kunstenaars, smalend
op het
het oude,
oude,ininmystiek
mystiekalles
alles
zoekend;
hetteerinnige
teerinnigevan
vanhet
hetvoorbij,
voorbij.
op
zoekend
; het
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gegane begrijpend
gegane
begrijpend noch eerbiedigend.
eerbiedigend. -— Sanatoriumbezoekers op sandalen,
in dunne
dunne gewaden,
gewaden, wandelend in
de dorpen,
dorpen, tot
totergernis
ergernis der
der zedige
zedige
in de
uit den
den omtrek.
omtrek. -— Kunstenaressen
vrouwtjes,» in alle
alle
boerinnen uit
boerinnen
Kunstenaressen en
en «vrije
«vrije vrouwtjes,»
... «In de morgenuren arbeidden
zij;; Leent
je
nuancen van geëmancipeerdheid
geëmancipeerdheid...
arbeidden zij
Leentje
de
Meeuw aan
aan hare
haregedichten,
gedichten,zorgvuldig
zorgvuldiggeproefde
geproefde kleinoodieën;
de Meeuw
kleinoodieën ; Rie
of nieuwe
nieuwe dansend
dansend instudeerend op
de
haar weefgetouw
weefgetouw of
Bolkers aan
aan haar
op de
melodieën
zijn mystieke
mystieke triptieken; Caesar
melodieEn van Lientjes verzen. BeukeI
Beukel aan
aan zijn
voor hun
hunpas
pasverschenen
verschenentijdschrift
tijdschrift «De
«De Sinteze.»
Edward, te
nog, voor
en Edward,
te bed nog,
de late
latemiddaguren
middaguren kwamen
kwamen zij tennissen
gazon van
van het
het Sana.
tennissen op
op den gazon
Sana
In de
zij gezamenlijk
gezamenlijk in
inde
de ondiepten
torium; op warme zomeravonden,
zomeravonden, baadden zij
laatste uitspanning
uitspanningkapelaan
kapelaan
der
westelijk van
van Merum,» p. 125. Welke laatste
der zee, westelijk
pastoor Hedel doet zeggen:
Everts
verontwaardigd tot pastoor
zeggen : «Eerwaarde,
«Eerwaarde, de
Everts verontwaardigd
zeden
land zijn
zijn babylonisch!»
babylonisch 1» p. 150.
zeden van dit land
Van al
al deze
deze menschen en
vele anderen:
doofstomme Marretje
anderen : het doofstomme
Van
en nog vele
banden
N alis en haar
haar onecht
onecht kind,
kind, Liesbeth, de laatste
laatste een poos door nauwe banden
Nalis
aan
den Ravenhorst
gehecht; van mevrouw de
Priest met
met hare
hare occulte
occulte
de Priest
aan den
Ravenhorst gehecht;
Ravenhorst ;;
zoon op den
leesboeken;; van Hendrik
Hendrik Bolaert, den eenigen zoon
den Ravenhorst
leesboeken
Dr. Sermans en Corry
Corry Lieflandt;
Sam Loeb
Loeb en Mien
Mien Oldewey
van Sam
Oldewey....
..
van Dr.
Lieflandt ; van
van Protestanten
Protestanten en Catholieken, vrijdenkers
vrijdenkers en aanbidders van Oostersche
interessante boek.
boek.
leerstellingen, vertelt
vertelt dit interessante
de veelbesproken
veelbesproken meentquaestie is in deze bladzijden geweven op
op een
een
Ook de
evenals de droeve
wijze,
dat men
men het
hetrecht
rechtder
deroude
oudebezitters
bezitters medevoelt, evenals
droeve
wijze, dat
zijn verloofde.
verloofde. Toch
Toch isisdit
ditboek
boekniet
niet
geschiedenis van
Bakker en
geschiedenis
van Jaap
Jaap Bakker
en zijn
overladen,
druk. De
De bijzonder
bijzonder sobere
sobere wijze
wijze van
vanvertellen,
vertellen,dededichter,
dichter.
overladen, niet
niet druk.
spreekt ; de
het geheel
geheel tot
tot ons
ons spreekt;
lijke taal,
taal, de ingehouden
ingehouden kracht,
kracht, die
die uit
uit het
door het
het gewaad
gewaad van
van de
de fabel,
fabel,maar
maar doorstralend
doorstralend
waarheid, los omsluierd door
waarheid,
feiten en
en karakters ....
alles doet ons
ons wenschen dat
mooie werk,
werk,
dat dit mooie
in feiten
. . dit
dit alles
elke boekerij,
boekerij, in
in geen
geen
een plaats
plaats verovere in
in elke
zoo in.Hollandsch,
in,Hollandsch, zich
zich een
vrouw, die belang
belang stelt in
in de
de teekenen
man en vrouw,
dat elke
elke man
leeszaal ontbreke; dat
E. S.
des tijds, het leze en herleze.
E.

oCD
Gelukkige
menschen, door
door Jeanne
Jeanne Reyneke
Reyneke van
vanStuwe.
Stuwe.Twee
TweeDeelen.
Deelen.—-Amsterdam,
Amsterda~,
Gelukkige menschen,
1.
Veen.
L. J. Veen.

Wie
zich Een
Een gelukkige
gelukkige Familie
Familie van
Robbers herinnert,
herinnert, en nu
nu deze
deze
van Robbers
Wie zich
Gelukkir:e
menschen leert kennen,
zal één punt
punt van
van overeenkomst
overeenkomst niet
niet
kennen, zal
Gelukkige menschen
kunnen loochenen.
loochenen. Allerminst
Allerminst bedoelt
bedoelt deze
deze opmerking
opmerking afbreuk
afbreuk te doen
doen
kunnen
De overeen.
aan de zelfstandigheid van beide,
beide, zoo
zeer verschillende auteurs. De
zoozeer
overeen,
aan
komst
den titel. Ironisch
woord gelukkig
Ironisch klinkt
klinkt het woord
gelukkig zoowel door
komst schuilt
schuilt in den
Robbers' als
J. Reyneke van Stuwe's roman.
het negende
negende boek
roman. Dit
Dit is het
Robbers'
als door J.
enKeerzijden.
Keerzijden. Met
hand heeft
heeft Schr.
Schr.
van haar
haar cyclus:
Met onvermoeide hand
van
cyclus : Zijden en
boek toegevoegd
toegevoegd aan
aan het
het groote aantal,
dezelfde geslachten
geslachten
weer
een boek
aantal, dezelfde
weer een
in de
de vorige
vorige ontmoet.
ontmoet.
'
door ons in
betreffend, door
Een drietal
drietal jonge
jonge meisjes
meisjes -— zusters -— van adellijken huize,
zijn de
huize, zijn
Een
hoofdpersonen. Scherp
Scherp gescheiden
gescheiden staan
staan hare
hare karakters
karakters voor ons,
ons, evenals
evenals
hoofdpersonen.
Reymers%
wenschen en verlangens. De
Devader,
vader, baron
baron van
van Reymers.
hare uiteenloopende wenschen
- hoe
hoè zoetvloeiend
zoetvloeiend en mooi
mooi zijn
zijn Schr.'s fictieve
namen steeds
steeds -— is
fictieve namen
waele —
bekronv
joviaal maar
maar al te
te driftig man;
man ; de moeder, vroom en voornaam bekrom.
een joviaal
pen,
invloed uit.
uit. Papa
Papa keurt
keurt de
de wenschen zijner
dochters niet
zijner dochters
pen, oefent geen invloed
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maartoch,
toch, als
als zij
zij in vervulling
goed;
vervulling gaan,
gaan, bespoedigt
bespoedigt hij
hij den
den afloop.
afloop. Het
Het
goed ; maar
«hol-over.stol»
trouwender
derdrie
drie freules
freules lijkt wel een
een beetje
beetje op
op een
een«afdoener»,
«afdoener»,
«hol,over,stol» trouwen
en
voornamelijkzijn
zijnwerk.
werk. De
Demeisjes,
meisjes,ofofininverterend
verterendverlangen
verlangennaar
naar
en isisvoornamelijk
vrouwen
moeder zijn
zijnofofininopgeschroefden
opgeschroefdenkunstenaarszin
kunstenaarszin of
ofvol
vol dwepende
dwepende
vrouw en moeder
dingen natuurlijk
natuurlijk al heel
heel slecht
slecht en
en. ....
inbeelding,
réaliteit der dingen
inbeelding, kennen
kennen de réaliteit
. ..
boeiend beschrijft
beschrijft auteur
auteur hoe het
hethaar
haar vergaat.
vergaat.
hofkringen, het hofbal,
hofbal, het
het
Schitterendschoon
schoon schildert
schildertJ.J.R.
R. S.S. o.a.
o.a. de hofkringen,
Schitterend
Casino
bal, de
Fancy.fair ininPulchri
70, 11 dl.
dl.::
Casinobal,
de Fancy%fair
PukhriStudio
Studio....
. . . .b.v.
b.v. p.
p. 70,
«Voor hen,
«Voor
hen, als
alseen
eenvolmaakte
volmaaktekinematograaf,
kinematograaf, bewoog
bewoog zich
zich golvend
golvend en
en
Het dagklare
dagklare licht
licht deed
deed de
de
levensvol,
de majestatische
majestatische pracht
bal. Het
levensvol, de
pracht van
van het
het bal.
halzen
en schouders
schouders der
der vrouwen
vrouwenglanzen
glanzenals
alswarm%wit
warm.wit ivoor,
liet aan
aan
halzen en
ivoor, en liet
de juweelen parures
parures snelTouden
snel.gouden vonken
vonkenen
eniriseerende
iriseerendestralen
stralenontspatten.
ontspatten.
Gratie
schoonheid, in
inwisselende
wisselendefiguren
figurenenenvormen
vormenen
engroepen,
groepen,vierden
vierden
Gratie en schoonheid,
een
koninklijk feest.
feest.Tusschen
Tusschende
dezwaavgroene
zwaar.groeneplanten,
planten,mild
milddoorkleurd
doorkleurd
een koninklijk
van witte
witte en
en roode
roodebloemen,
bloemen,over
overden
denspiegelenden
spiegelend enparketvloer,
parketvloer,gingen
gingende
de
paren,
bevallig, in
in hoofsche
hoofscheélégance
élégance. ....
Degeuren
geurenvan
vanbloemen
bleemen
paren, zacht
zacht en bevallig,
. . . De
en zoete
zoete parfums
parfums verzweefden
verzweefden in de
de lucht
luchten
enelke
elkeademhaling
ademhalinghad
hadiets
ietsdat
dat
fascineerde
groote rozen,
rozen, klapten
klapten
fascineerde....
. . . .De
De waaiers,
waaiers,als
als vlinders
vlinders wiekend
wiekend op groote
zacht
als door
door een
eenwind
windbewogen
bewogen. ....
enruischend
ruischend van
van het
het hoog
hoogorkest
orkest
zacht als
. . . en
tonenkeerden
keerden
stortte
een stroom
stroom van
vanmelodische
meloaische klanken
klanken zich
zich uit,
uit,welks
welkstonen
stortte een
en
kwamen, lang
aangehouden leken
zwellen, om
om zachtkens
zachtkens uit te
te
en kwamen,
lang aangehouden
leken te
te zwellen,
fluisterend.fijn geluid.
geluid. De
Deoneindige
oneindigereeks
reeksvan
vannuancen
nuancen der
der
smelten in
smelten
in fluisterendAn
lichte damestoiletten
damestoiletten....
ineenenenwemelde
wemeldeuituitelkander,
elkander,als
alsdede
lichte
. . . .1 ' vloot ineen
binnenzijde van een
. .»»
binnenzijde
eengroote,
groote,lichtbeschenen
lichtbeschenenpaarlemoeren
paarlemoerenschelp
schelp. .....
de zeer
zeer subtiele
subtiele ontleding
ontledingvan
vansmart
smart en
enteleurstelling
teleurstelling in
indrie
drie
Maar ook de
Maar
en dat
dat van
vanbroeder
broeder Maurits,
Maurits. den
den jongen
jongen baron,
baron, met
met
vrouwenlevens en
jonge vrouwenlevens
zijn vreemde,
vreemde, perverse
perverse vrouw,
vrouw,werd
werdniet
nietminder
minderconscientieus
conscientieusgeteekend.
geteekend.
zijn
natuurlijk,typeeren
typeerendedekarakters
karaktersvolkomen.
volkomen.Een
Een
gesprekken, vlot
vlotenennatuurlijk,
De gesprekken,
echt Haagsche
Haagsche roman,
roman, van de
de hand
handdezer
dezerauteur,
auteur,een
eenverhaal,
verhaal,waarin
waarinzelfs
zelfs
echt
onze Koningin
Koningin en
enhaar
haarGemaal
Gemaaloptreden,
optreden, zal
zal velen
velenhoogst
hoogstwelkom
welkom zijn.
zijn.
onze
EUSE SOER.
SOER.
ELISE

oD
Sterkste, door Anna
Anna van
vanGogh—Kaulbach.
Gogh-KauIbach. —
- Amsterdam,
Amsterdam, Uitgever
1. J. Veen.
Veen.
De Sterkste,
Uitgever L.

Ja, sterker
sterker dan
dan hij
hij «die
«dieeen
eenstad
stadinneemt»
inneemt» is
is de
de mensch,
mensch, die
die zich
zich zelf
zelf
Ja,
overwint; ; die
diep in
inzijn
zijneigen
eigenIkIkiets
ietsvan
vanden
deneeuwigen
eeuwigenvrede
vredespeurt,
speurt,
overwint
die diep
het om
om hem
hem woede
woedeen
enstorme
storme;; die
dieevenwichtig
evenwichtig voelt,
voelt, ook
ookwaar
waarzijn
zijn
hoe het
de voegen
voegenschijnt
schijntteteworden
wordengerukt
gerukt;
diebij
bijalle
alleuiter;
uiter.
gansche bestaan
bestaan uit de
gansche
; die
innerlijk leed
leed toch
toch«het
«hetgeluk»
geluk»als
alseen
eenstreng
strengbewaakte
bewaakteschat
schatininzijn
zijn
lijk en innerlijk
genaken of
ofteteontheiligen,
ontheiligen, hem
hem
geheimste binnenste
geheimste
binnenste bewaart,
bewaart, door
door niets
niets te genaken
eeuwig toebehoorend.
toebehoorend ...
voor eeuwig
..
mensch moge
moge in
indedeoogen
oogen
alledaagschenatuurgenooten
natuurgenooten een
een
Die mensch
vanvan
alledaagsche
in
zonderling, een
een nietsdoener,
nietsdoener, een
eendroomer
droomerschijnen
schijnen;; hij
hij vergaarde
vergaarde zich
zich in
zonderling,
zoogenaamd ledige
ledige uren
ureneen
eenkracht,
kracht,waarbij
waarbij die
dieder
deranderen
anderenzwakheid
zwakheid
zijn zoogenaamd
zijzelfs
zelfs
kan worden
worden genoemd.
genoemd. Hij laafde
laafde zich
zich aan
aan een
eenbron,
bron,wier
wierwateren
waterenzij
kan
hebben hooren
hoorenruischen.
ruischen. Hij
Hijheeft
heeftdingen
dingengezien,
gezien,waarvoor
waarvoorzijzijaltijd
altijd
nooit hebben
zullen blijven.
blijven. Zijn
Zijn eenzame
eenzame ziel
ziel isis tot
tothoogten
hoogtenopgeklommen,
opgeklommen, voor
voor
blind zullen
aardsche stervelingen
stervelingen onbereikbaar.
onbereikbaar. InInsupérieure
supérieurevoornaamheid
voornaamheid
gewone, aardsche
hij geen
geenminachting
minachtingmaar
maarslechts
slechtsmedelijden
medelijdenmet
metanderer
andererkleinheid
kleinheiden
en
voelt hij
zwakheid. Hij klaagt
klaagt noch
noch vervloekt,
vervloekt, maar
maar zwijgt
zwijgt en
en vergeeft,
vergeeft, en
engaat
gaatde
de
zwakheid.
1.1. Een vermoeiende
vermoeiende opsomming
opsomming van kleuren
kleuren liet
liet ik
ik hier
hierweg.
weg.
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stille beemden
beemden der
dereenzaamheid
eenzaamheid in,
in,waar
waar zijn
zijnsmart
smart zelve
zelve hem
hem tot
tothooge
hooge
stille
zal worden.
worden ...
schoonheid zal
..
«Het leven
leven lag
lag voor
voorhem
hemuit,
uit,dat
datwas
wasniet
nietveranderd,
veranderd,ininzijn
zijnhart
hartlag
lagde
de
«Het
schat ...
geheim, dat
dat hij
hij had
had te kennen
kennen om
om gelukkig
gelukkig te zijn.
zijn. In
In
oude schat
. . . het geheim,
dezen nacht
nacht van
van leed
leed en
engepeins
gepeinsbegon
begonveel,
veel,wat
wattetevoren
vorenin in
hemonzeker
onzeker
dezen
hem
totvaster
vasterweten.»
weten.»
golfde, te
te stollen
stollentot
golfde,
zegt auteur
auteur ininniet
nietonberispelijke
onberispelijke zinnen
zinnen op
op blz.
blz. 245
245 van
van dit
ditaan,
aan.
Zoo zegt
grijpend boek,
waarin zooveel
zooveel ons
onswordt
wordtgegeven
gegeventer
teroverdenking.
overdenking.Want,
Want,
grijpend
boek, waarin
wij leven
leven zoo
zoosnel.
snel.Menigeen
Menigeengunt
guntzich
zich
geen
tijd
stilstaanenen
och, wij
och,
geen
tijd
tottot
stilstaan
peinzen. Hij
Hij moet
moet goud
goudvergaren,
vergaren, beroemd
beroemd worden,
worden, eer
eerbehalen,
behalen, hard
hard
peinzen.
werken om er
er te
te komen
komen;; dat
dat heet
heet plicht.
plicht. . ..
werken
.
dacht ook
ookHerbert
HerbertHoevendaal,
Hoevendaal,een
eender
derhoofdperson'en
hoofdpersonen uit
uitdezen
dezen
Zoo dacht
door fijne
fijne karakterteekening
karakterteekening ons
klaar voor
stelt:: Den
Den
roman, die
die door
roman,
ons klaar
voor oogen stelt
realist, den
tusschen hen in de
de vrouw,
vrouw, die
dievoor
voorbeiden
beidenvoelt,
voelt,
realist,
den idealist,
idealist, en tusschen
maar 0o zoo
zoo verschillend.
verschillend...
maar
..
Haar
Haar zwakke
zwakke oogen
oogen kunnen
kunnen het
hetlicht
lichtniet
nietverdragen,
verdragen, haar
haar voeten
voeten de
de
verre landen
landen niet
nietbereiken,
bereiken, waarheen
waarheenaanbiddende
aanbiddende liefde
liefdehaar
haarwil
willeiden.
leiden.
verre
is haar
haar ideaal
ideaal en
en toch
toch ....
Klein, huiselijk,
huiselijk, stil,
een beetje
beetje materieel
materieel genot is
Klein,
stil, een
..
glimp van
van de
destralende
stralende eeuwige
eeuwige schoonheid
schoonheid bereikte
bereikte ook
ook Wies,
Wies, maar
maar
een glimp
laat!Zij
Zijwerd
werdererdoor
doorverblind
verblind;
voortaanzou
zoueen
eenzwarte
zwartevlek
vlek
haarpad
pad
te lag!
; voortaan
haar
«Iets donkers
donkersscheen
scheenover
overhaar
haarheen
heentetezijn
zijngevallen,»
gevallen,»p.p.243.
243.
overschaduwen. «Iets
Anna van
van Gogh—Kaulbach
Gogh-Kaulbach heeft in
in De Sterkste
Sterkste ons een
een mooi
mooistuk
stuk leven
leven
bovenhet
hettijdelijke,
tijdelijke,iets,
iets,dat
datin
inonze
onze
afgebeeld, het
het onvergankelijke
onvergankelijke stellend
stellendboven
afgebeeld,
materialistische dagen
kan worden
worden genoemd.
genoemd.
materialistische
dagen zeer
zeer noodig kan
ELISE SOER.
EusE
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0
Amsterdam, Uitgever
Ik zeg
zeg de
de Waarheid,
Waarheid, door
door Anna
Anna de
de Savornin Lohman. -— Amsterdam,
Ik
L.
Veen.
L. J.
J. Veen.

Dit boek
boekwil
wilbeoordeeld
beoordeeldworden
wordennaar
naarzijn
zijntitel,
titel,enen
niemand
tegen.
niemand
zalzal
tegen%
spreken,
dat de onomwonden
onomwonden waarheid
waarheid naakt
zoo naakt
naakt als
als de
degodin,
godin,
spreken, dat
naakt is,
is, zoo
die
den omslag
omslag U
U haar
haar spiegel
spiegel voorhoudt.
voorhoudt. Met
Met dit
dit beeld
beeld voor
voor oogen,
oogen,
die op den
van
inhoud kennis
kennis nemend,
nemend, rijst
rijst de
de vraag
vraag bij
bij mij
mij op of
ofde
dewaarheid
waarheid
van den inhoud
in
het kleed
kleedvan
van dedefabel
fabelvelen
velen
niètwelgevalliger
welgevalliger zou
zouzijn.
zijn. Bovendien
Bovendien
in het
nie't
de waarheid!
waarheid heet
is leugen
leugen voor
voor den
denander.
ander.
Wat waarheid
heet voor
voor den
den een, is
waarheid! Wat
Halve
waarheden bestaan
nog.
Halve waarheden
bestaan er
er ook nog.
Wat
meent auteur
auteur te
te bereiken
bereikenmet
metdezen
dezenzweepslag
zweepslaginin
hetaangezicht
aangezichtder
der
Wat meent
het
maatschappij,
schreeuw uit een
een diepte
diepte van
van
maatschappij,deze
deze zware
zware aanklacht,
aanklacht, dezen
dezen schreeuw
ellende,
verandering van toestanden,
toestanden, die,
die, zie
ziep.p.210,
210,volgens
volgenshaar
haareigen
eigen
ellende, om verandering
nogerger
ergerdreigen
dreigen
meening,
geenverbetering
verbeteringvatbaar
vatbaar zijn,
zijn, integendeel,
integendeel, nog
meening, voor geen
te
worden?
te worden?
Is
«mededoogen, onbepaald
onbepaald (onbegrensd?)
(onbegrensd?) mededoogen
mededoogen en
engelijkheid
gelijkheid
Is «mededoogen,
voor
p.211,
even groote
groote utopie,
utopie,als
alsdedezegenrijke
zegenrijke gevolgen,
gevolgen, die
die
voor allen,» p.
211, niet even
vele vrijediefde%predikers
vrijediefde.predikers verwachten
verwachten?
?
Stellig,
geoordeeld en veroordeeld
veroordeeld worden
worden door velen
velen;; ge
ge.
Stellig, dit
dit boek
boek zal geoordeeld
lezen,
verslonden, vrees
vrees ik,
ik, door
door een
eenmassa
massaonbevoegden.
onbevoegden.
lezen, neen verslonden,
Wij
allen, stervelingen,
stervelingen, gehuwden
ongehuwden, gaan
leven
Wij allen,
gehuwden en
en ongehuwden,
gaan door
door het leven
De
met
bittere ervaringen.
ervaringen. De
met teleurgestelde
teleurgestelde verwachtingen,
verwachtingen, verijdelde
verijdeldehoop,
hoop, bittere
een
zich onbegrepen
onbegrependoor
doorman
manenen
kroost;
eenandere
anderemoet
moeterkennen,
erkennen,
een voelt zich
kroost
; een
dat
harer liefste
liefste wenschen,
wenschen, harer
harer vurigste
vurigste begeerten,
begeerten, ontgooche,
ontgooche.
dat bevrediging harer
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ling na
na zich
zichsleepte
sleepte;; een
eenderde,
derde,door
doorhaar
haarkinderen
kinderenbeleedigd
beleedigdininhaar
haar
hoogste zelf,
zelf, haar
haar moederschap,
moederschap, wier
wierafstammelingen
afstammelingen vervielen
vervielentot
totmisdaad
misdaad
schande, benijdt
benijdt de
dezuster,
zuster,die,
die,ongehuwd,
ongehuwd,
zulk
smartelijkleed
leedbespaard
bespaard
en schande,
zulk
smartelijk
«Hebt ge
ge wel
wel eens
eensgelet
geletop
opdedegelaatsuitdrukking»
gelaatsuitdrukking» van
van vele
vele gehuwde
gehuwde
bleef. «Hebt
vrouwen?? vraag
vraag ik op
op mijn
mijn beurt.
beurt. Bestaat
Bestaat er
erwaarachtige
waarachtige reden,
reden, om
om zoo
zoo
vrouwen
handschoen op
op tetenemen
nemenvoor
voorhaar,
haar,die
die 't zij vrijwillig,
vrijwillig, 't zij gedwongen,
den handschoen
leven gaan
gaan?
Laat ons
ons toch
toch niet
nieteenzijdig
eenzijdigallen
allenover
overéén
één
eenzaam door
eenzaam
door het leven
? Laat
voorweinigen
weinigenbloeit
bloeit;
doch
kam
; doch
kam scheren.
scheren. Geluk
Geluk isis een
eenteere
teerebloem,
bloem,die
dievoor
naar mijne
mijne meening
zoowel in
in den
dentuin
tuinder
derongehuwde
ongehuwde als
als
naar
meening te
te vinden
vinden is,
is, zoowel
der gehuwde
heil
zoekt.
der
gehuwdevrouw,
vrouw,die
dieinin zelfverloochening
zelfverloocheninghaar
haar
heil
zoekt. E. S.
E. S.

o
Vriendinnetjes. Een verhaal
verhaal voor Meisjes,
Meisjes, door
door Clemence M.
M. H.
H. Bauer.
Bauer. —
- Zutphen,
van BeIkum Az.
P. van

levendiggeschreven
geschrevenverhaal,
verhaal,met
metzijn
zijnallerliefste
allerliefstekindertooneeltjes,
kindertooneeltjes,
Dit levendig
het leven
leven inin
waarin zoo ongemerkt
ongemerkt een
een massa
massa wetenswaardigs
wetenswaardigs omtrent
omtrent het
waarin
wordt verteld,
verteld, willen
willenwij
wijgaarne
gaarneaanbevelen.
aanbevelen. De
Demeisjes,
meisjes, die
diedit
ditlezen,
lezen,
Indië wordt
Non lief
liefkrijgen;
krijgen;ondeugende
ondeugendeToetie
Toetiemoge
moge haar
haar niet
niet te
te veel
veel aan,
aan~
zullen Non
zullen
trekken; om ._Rosina
ze wel
weleen
eenbeetje
beetjemoeten
moetenlachen
lachen. ...
heelhet
het
trekken;
Rosina zullen ze
. . heel
kanniet
nietanders
anders
clubje —
- «hoogste
«hoogste Een»
Een» —
- uit
uit de
de Indische
Indische schoolwereld,
schoolwereld, kan
clubje
dan haar
haar belangstelling
belangstelling wekken,
wekken, ook
ookveel
veelwat
watdaarbuiten
daarbuiten voorvalt.
voorvalt. Schr.
Schr.
dan
doorelkaar
elkaargeweven,
geweven,tottot
zeer
aantrekkelijk
heeft luim
luim en
en ernst
ernstdoor
heeft
eeneen
zeer
aantrekkelijk
patroon, en gelukkig
gelukkig gezorgd
gezorgd dat
dat het
heteinde
eindeniet
nietalaltetetragisch
tragisch werd.
werd. Af
Af
patroon,
en toe
toeoffert
offertauteur
auteuriets
ietste te
beschrijvingenNan
-vanhet
heteigenaardig
eigenaardig
veelveel
aanaan
beschrijvingen
natuurschoon der
tropen; ; ik
bedoel niet
niet teteveel
veelvoor
voorgroote
grootemaar
maar voor
voor
natuurschoon
der tropen
ik bedoel
kleine
menschen. Wat
Wat er
er op
op p.p.167
167van
vandedeGaneca
Ganecagezegd
gezegd wordt
wordt isis wel
wel
kleine menschen.
heel zwaar
zwaar voor
voordedejonge
jongehersenen,
hersenen,waarop
waaropoverigens
overigensdeze
dezegeschiedenis
geschiedenis
wat heel
zweeg omdat
omdat hij
en liet
liet in
in onbeonbe~
is berekend.
berekend. «De
«De Ganeca
Ganeca wist en zweeg
hij wist,
wist, en
wogenheid het
aan zich
zich voorbijgaan.
voorbijgaan. Doch
Doch aan
aan ieder,
ieder, die
die hem
hem
wogenheid
het leven
leven aan
naderde,
deelde zich
zich iets
iets mee
mee van
vandie
diegroote
grooteweldoende
weldoendekalrnte
kalmte van
van ziel,
ziel,
naderde, deelde
en het
hetarme,
arme,rustelooze,
rustelooze,gejaagde
gejaagdemenschenhart
menschenhart gevoelde
gevoeldezich
zichgedurende
gedurende
vanalalhet
hetkleine,
kleine,eindige,
eindige,aardsche
aardsche;
- werd
werd stil
stil
eenlge
oogenblikken los
losvan
eenige oogenblikken
;—
en verloor
verloor zich
zich in
ingepeinzen.
gepeinzen ...
. .»»
veertien~
Mooi
gezegd, nietwaar
nietwaar??maar
Mooi gezegd,
maarniet
nietvoor
voor kinderen
kinderenvan
van dertien
dertienàveertien,
jarigen leeftijd.
Schr. houde mij
mij deze
deze opmerking
opmerking ten
ten goede.
goede. Meestal
Meestalblijft
blijft
jarigen
leeftijd. Schr.
Vriendinnetjes
den kindertoon,
kindertoon, en
en isisspannend
spannend genoeg
genoeg geschreven,
geschreven, om
om
Vriendinnetj es in den
in onze
onze meisjeswereld
meisjeswereld gretig
gretig van
vanhand
handtot
tothand
handtetegaan.
gaan. Schoolbibliotheken
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had Heimkeu zien sterven, stillekens aan.
MOEDER
De tooverkol van het huizeken in den diepen, groenen

MOEDER had Heimken zien sterven, stillekens aan.
De tooverkol van het huizeken in den diepen, groenen
van het
hetbosch,
bosch,het
hetvuile
vuilewijf
wijfmet
metgele,
gele,hangende
hangendehaarklessen
haarklessen
dag van
rond heur
heur beenig
beenig gezicht,
gezicht, had
hadHeimken
Heimkenbekeken
bekeken met
met heur
heur
rond
pinkendeoogen,
oogen,terwijl
terwijlhijhijzoetekens
zoetekensbraambeziën
braambeziënaan
aan 't
doffe, pinkende
plukken was.
was. En
EnHeimken
Heimkenwas
wasnaar
naarhuis
huisgekomen,
gekomen,met
met binnen
binnen
plukken
hem
een
brand,
die
verteerde;
hij
snakte
naar
asem
als
een
hem een brand, die verteerde ; hij snakte naar asem als een
visseiken, zijn wangen
wangen gloeiden
gloeidenals
alsbolle
bollerozeblaeren
rozeblaerenin
inzonne,
zonne~
visselken,
gedaver. En
tegen den
den avond
avond ontsnapte
ontsnapte zijn
zijn zielken
zielken en
en 't lijk
gedaver.
En tegen
lag daar,
daar, als
als een
een roerloos,
roerloos, klein
klein ding.
ding.
lag
De tooverkol
tooverkolhadden
haddendedemenschen
menschenvan
vanden
den kouter
kouter opgezocht
opgezocht
De
en
met de
dedorschvlegels
dorschvlegels morsdood
morsdood geslagen,
geslagen, maar
maar 't arme
en met
Heimken
werd daarom
daarom niet
niet minder
minder in
in den
den grond
grond gedolven
gedolven
Heimken werd
en 't zou nooit
nooit meer
meer lachen
lachen en
en zingen
zingen en
endertel
dertel spelen.
spelen.
Die tijden
tijden zat
zatMoeder
Moederlange
langeuren
urenvé•ór
vóór zich
zich uit
uittetestaren.
staren.
had ni.et
niet geschreid,
geschreid, ze kon
kon niet,
niet, daarvoor
daarvoor woog
woog de
desmert
smert
Ze had
te
drukkend in
in heur
heurbinnenste.
binnenste.De
Dedagen
dagenkropen
kropeneentonig
eentonig
te drukkend
borst gelijk
gelijk
voorbij
en immer
immer voort
voort woog 't verdriet
voorbij en
verdriet in
in heur borst
een ruwe
ruwe steen.
steen. De
Deboerinnen
boerinnenvan
vanden
denomtrek
omtrekhadden
haddenhaar
haar
een
bezocht en
en eieren
eieren en
enboter
boterenenmelk
melk
gebrachtenenzezewilden
wildenhaar
haar
bezocht
gebracht
troosten, omdat
omdat men
mendedeheks
hekshad
hadvermoord
vermoorden
enomdat
omdatHeimken
Heimken
troosten,
was bij
bij zijn
zijngestorven
gestorvenvader
vaderen
ende
deschoone
schoonegoden.
goden. «Weeën
«Weeën
nu was
te peerd
peerd afgedraafd
afgedraafden
enwandelen
wandelenerertetevoet
voetvan
vanonder»,
onder»,
komen te
zeiden
ze
nog.
Maar
moeder
bekeek
de
wijven
met
starre
zeiden
nog. Maar moeder bekeek de wijven met starre
oogen.
.. ei,
ei, precies
precies gelijk
gelijk de oogen
oogen van
van de
de Zotte,
Zotte, die
die meid,
meid,
oogen ...
die
hier vroeger
vroegerverdronken
verdronken geraakte
geraakte in
in het
hetvuil:gele
vuil-gelewater
water
die hier
van de
de Schelde
Schelde IJ
van
En
men liet
liet Moeder
Moeder alleen.
alleen. Altijd
Altijdeven
evenzwaar
zwaar woog
woog de
de
En men
ze niet.
niet. Ze
Ze zag
zag de
de
steen
heur hert,
hert, en
en schreien
schreien deed
deed ze
steen op
op heur
groote, blauwe
blauwe oogen
oogen van
van Heimken
Heimken:: ininelk
elkschitterde
schitterde een
een
groote,
blij sterreken
sterreken en
en iedere
iedere blik
blik was
was een
eenbedeesde
bedeesdestreeling,
streeling, die
die
blij
i. Uit: «Bloeikens»,
1.
«Bloeikens», ter
ter perse
perse bij
bij Victor
Victor Delille,
Delille,Maldegem.
Maldegem.
I.
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de wangen
wangen van
vanHeimken
Heimkenwaren
warenzacht
zachten
en
wonnig aandeed.
aandeed. En de
en blozend,
blozend,als
alseen
eenmooie
mooieperzik
perzikvol
voljeugd
jeugden
ensappigheid.
sappigheid.
rond en
Zijn voorhoofd
voorhoofd was
was kalm,blank
kalm~blank en
en klein,
klein,met
metfijne
fijnelokken
lokken
Zijn
blond~omkranst. Moeder
Heimken met
met heele
heele dagen
dagen
blond,omkranst.
Moeder zag
zag Heimken
wandelen
spelen v66r
vóórhaar,
haar, maar,
maar, als
alszezehem
hemwilde
wildepakken
pakken
wandelen en spelen
om
hem een
een smaksken
smaksken te
te geven,
geven, was
was 't manneken
om hem
manneken opeens
verdwenen:
zag maar
maar alleen
alleen meer
meer de
devuile
vuilemuren
murenvan
vanheur
heur
verdwenen : ze
ze zag
voelde ze
ze in
in heur
heur binnenste
binnenste een
een ruwen
ruwenduw
duwvan
vansmert.
smert.
hut en dan voelde
in de Vlaandersche
streek. Heel
Heel hoog over
Zomerde in
Vlaandersche streek.
over de
de
't Zomerde
eerde welfde
welfde de
de blauwige
blauwige stolp
stolpvan
vanden
denhemel,
hemel,hangende
hangende
eerde
kleer beplekt
beplektmet
metde
dejolige
joligezonne.
zonne.Blankend,
Blankend, met
metgroene
groene
wonnig kleer
plekken wier
wier en
enwaterkers,
waterkers, droomden
droomdenputten
puttenen
enplassen
plassenin
in den
den
plekken
nattigen
grond. Wat
Wat hooger,
hooger,op
opden
denkouter,
kouter,leefde
leefdeeen
eenbreede
breede
nattigen grond.
korenvelden, schreeuwend
schreeuwend bestippeld
bestippeld met
met rood
rood en
enblauw.
blauw.
zee korenvelden,
Daar en
en ginder
ginderpuntten
punttenererboven
bovenuit
uitschepen
schepenvan
vanbevreemdend
bevreemdend
maaksel,
gebruinde daken
daken der
derlompe
lompeboerenhutten.
boerenhutten. Verder
Verder
maaksel, de gebruinde
trok het
het bosch
bosch een
eenblauw,groene
blauw~groenelijn
lijnvan
vanonder
onderaan
aande
de locht.
locht. 't
trok
Was alles
alles stil
stil;; blij
blij schallend
schallend hing
hingtegen
tegendedezonne
zonnehet
hetlied
liedvan
van
een leeuwerksken.
leeuwerksken.
En een
een morgen,
morgen,onverwachts,
onverwachts, kreeg
kreeg Moeder
Moeder de
degedachte,
gedachte,
En
heur kluis
kluis tetegalan.
gáan. De
Deschelle
schellekleerte
kleerte van
vanden
denzomerdag
zomerdag
uit heur
pijnde heur oogen,
oogen, die
die·
sedert langen
langentijd
tijdimmeraan
immer~aaneen
eenenkel
enkel
pijnde
-sedert
zagen, en
endedevruchtbare
vruchtbarevreugde
vreugdevan
vande
deheerlijke
heerlijke
kinderkopken zagen,
streek
in heur
heur boezem
boezemden
denzwaren
zwarensmertesteen
smerte~steennog
nog
streek deed
deed in
onmenschelijker
voorde
deeerste
eerstemaal
maalsedert
sedert
onmenschelijker drukken.
drukken. Ze
Ze ging, voor
lang, naar den kouter. 't Koren asemde warm
warm den bedwelmenden
bedwelmenden
reuk
van groeikracht
groeikracht uit.
uit.Aan
Aandedeboerenhutten
boerenhuttenzaten
zatende
dewijven
wijven
reuk van
zingen,wij1
wijl ze
ze wolle
wolleweefden.
weefden.Kinderkens
Kinderkensjoelden
joeldenwat
watverder
verder;;
te zingen,
sommige torsten
torstenarmvrachten
armvrachtenkorenblommen
korenblommenen
enpapaver,
papaver,andere
andere
hadden kroontjes
kroontjes gemaakt
gemaakt van
van sappig,groene
sappig~groene heggerank
heggerank en
en de
de
hadden
groote, witte
witte kelken
kelken bengelden
bengelden om
omhun
hunkop
kopals
alsfladderende
fladderende
groote,
vlinders. Eenzaam
Eenzaam speelde
speeldeeen
eenpagadderken
pagadderkenmet
meteen
eendertel
dertellam.
viinders.
lam.
keek strak
strak v(561.
vóór zich.
voorbij en
en groette
groette
zich. Ze
Ze ging voorbij
Moeder keek
stakde
dearmen
armen
niemand.
Ze zag
zagHeimken
Heimkenkomen
komenafgeloopen,
afgeloopen,zezestak
niemand. Ze
zeneep
neepheur
heurarmen
armen op
opheur
heur
uit en
en wilde
wildehem
hemkussen,
kussen,maar
maar ze
uit
Dankreunde
kreunde ze,
ze, want
want die
die
borst en
en kuste
kuste de
de locht
locht om
omhaar.
haar. Dan
borst
wijvenkeken
kekenheur
heurbevreemd
bevreemd
steen
op heur
heur hert
hertpijnde
pijndefel.
fel.DeDe
steen op
wijven
riep:
«De Zotte
Zotte isisdaar
daar1»
1»
aan
een bloeiken
bloeikenriep
aan en een
: <<De
Moeder ging.
En ze
ze kwam
kwam in
in 't bosch.
bosch. Een smal
smal wegelken
Moeder
ging. En
slingerde
door de struiken.
struiken. Hoog, hoog
hoog stonden
stonden de
de boomen
boomen
slingerde door
te baden
baden in
inklaterende
klaterende zonnekleerte
zonnekleerte ;; plekken
plekken goud
goudtrilden
trilden op
op
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de
stammen en
en beneden
beneden lagen
lagen er
er te
te sidderen
sidderen op
opde
deheesters
heesters
de stammen
blauw~zwart spikkelden
spikkelden de
devruchten
vruchten
lijk ronde
ronde beestjes.
beestjes. Rood en blauwzwart
der bramen:
bramen: Heimken
Heimkenstapten
staptengezapig
gezapiglangs
langsden
denwegel,
wegel,neerstig
neerstig
plukkend de
de sappige
sappigebessen.
bessen.Purper
Purperkleurde
kleurdezijn
zijnvingertoppen
vingertoppen
plukkend
en
zijn mondje.
mondje. Moeder
Moeder dorst
dorstnu
nudedearmen
armenniet
nietuitsteken,
uitsteken,
en zijn
maar
plots was
was Heimken
Heimken toch
toch verdwenen
verdwenen;; ze
speurde in de
de
maar plots
ze speurde
struiken
en heur
heurwanhopige
wanhopige stemme
stemme riep
riep hem
hem teteallen
allenkant.
kant.
struiken en
Een ekster
ekster schateriachte.
schaterlachte.
Moeder snoof
snoofthans
thans een
eenafgrijselijken
afgrijselijken geur
geuren,
en,zie,
zie,daar
daarlag,
lag,
in een
een open
open plaats,
plaats, een
eenlijk.
lijk.Een
Eenvrouw.
vrouw.De
Detooverkol,
tooverkol,die
die den
den
vloek
had geworpen
geworpen op
op Heimken.
Heimken. Zwart
Zwart gedroogde
gedroogde plekken
plekken
vloek had
Heurkleeren
kleerenhingen
hingenvaneengescheurd
vaneengescheurd
kleefden op
op den
dengrond.
grond.Heur
kleefden
en op
op dat
datblauw,groene,
blauw~groene,gezwollen
gezwollen lijk
lijkleefden
leefden dikke,
dikke, witte
witte
en
wormen. Moeder
wormen.
Moeder keek
keek lang,
lang, denkende
denkende over
over Heimkens
Heimkens dood,
dood,
en
hoe dat
datdeel
deelvan
vanheur
heureigen
eigenlichaam
lichaam en
en heur
heur eigen
eigen hert
hert
en hoe
ook
zoo afzichtelijk
afzichtelijk moest
moestliggen
liggenininde
deeerde,
eerde,achter
achterhet
hethutteken.
hutteken.
ook zoo
En ze
ze raapte
raapte wat
wat blaeren
blaeren op,
op, bestrooide
bestrooide gansch
gansch het
het lijk
lijk van
van
En
Dezonne
zonnezoog
zoogrosse
rossevonken
vonkenuit
uitden
denhoop.
hoop.
de
oude heks.
heks. De
de oude
Dan beende
beende Moeder
Moeder gezapig
gezapig verder,
verder, tot
tot ze
ze 't bosch
bosch uit was
was
Ookhier
hierlagen
lagenbewierde
bewierdewatervlakken
watervlakken
den anderen
anderenkant.
kant.Ook
langs den
te blanken
blanken in
in zonnelicht
zonnelicht;; verder,
verder, op
opeen
eenhelling,
helling,wiegelde
wiegelde
te
koren,
blauwen
rood
beklaterd.
De
Schelde
maakte
midden
koren, blauw en rood beklaterd. De Schelde maakte midden
een breed
breedgebaar
gebaarvan
vanzilverige
zilverigekleerte.
kleerte.Moeder
Moedernaderde
naderde den
den
in een
stroom
ging zitten,
zitten, vc56r
vóór het
water, in de
de oneindige,
oneindige, alom
alom
stroom en ging
het water,
suizende
stilte van
van het
het zomeruur.
zomeruur. En
En 't schoot
schoot heur
heur te binnen,
suizende stilte
hoe de
de Zotte
Zottehier
hierverdronk,
verdronk, en
en ze
ze peinsde
peinsde lang
lang na,
na, in
in heur
heur
hoe
eenzaamheid.
toen heeft
heeft zezezich
zichzachtekens
zachtekenslaten
latenglijden,
glijden,
eenzaamheid. En
En toen
water sloot weer
weer toe
toe boven
bovenhaar
haaren
en
zonder één
gerucht. Het water
zonder
één gerucht.
tintelde
van zonneleute.
zonneleute.
tintelde van
Moeder verdronk,
verdronk, in
stroom. De
De dood
doodvioeide
vloeideheur
heurin
in
Moeder
in den
den stroom.
mond
en
borst,
kwam
aan
den
smertelijken
steen.
En
heur
mond en borst, kwam aan den smertelijken steen. En heur
ziel
steeg, licht
licht en
en blank,
blank, uit
uit den
den vloed,
vloed, ging
ginglangs
langseen
een beek
beek
ziel steeg,
verdriet
die ginder
ginder verder
verder liep,
liep, en
enwandelde,
wandelde,liefelijk.
liefelijk.Maar
Maar't'tverdriet
zielwerd
werdzeer
zeerdroevig
droevig:
niet versmoord
versmoordinindedeSchelde
Scheldeenendedeziel
was niet
:
want
zij droeg
droeg in
in de
de borst,
borst, onder
onder 't lichtende
omhulsel, den
den
want zij
lichtende omhulsel,
grauwen steen.
steen.
grauwen
zezoo
zoowandelde
wandeldein in
droevegepeinzen,
gepeinzen,daar
daar zag
zag
En,
wijl ze
En, wijl
droeve
Moeders
ziel ineens
ineens een
eenschoone
schoonevrouw
vrouwafkomen,
afkomen,met
metkalmen
kalm en
Moeders ziel
en zoeten
zoeten glimlach.
glimlach. Ze
Zedroeg
droeginindedehand
handeen
eenkluwen
kluwen
tred
tred en
en zeer
zeersimpel
simpelwas
waszezeaangedaan,
aangedaan, maar
maar boven
bovenheur
heur hoofd
hoofd
wolle en
een verblindende
verblindende sterre.
sterre. Dan
Dan volgden
volgdenschoone
schoonemaagdekens
maagdekens
blonk een
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in lange,
lange, blanke
blanke mantels.
mantels. De
Destoet
stoetstapte
stapteover
overde
debeek
beeken
en ging
ging
naar de
de helling,
naar
helling, waar
waar midden
midden in
in het
hetkoren,
koren, de
dehutten
huttensliepen
sliepen
denwegenden
wegendennoen.
noen.ZeZezag
zagdede
wonderbareverschijning,
verschijning,
in den
wonderbare
omvloeid
zonne, langzaam
langzaam verder
en langs
langs een
een
omvloeid van
van zonne,
verder gaan
gaan en
wegelken in 't koren verdwijnen. Ze dacht hoe, nu
nu ze
ze dood
doodwas,
was,
wegelken
ze alle
alle bovennatuurlijke
bovennatuurlijke dingen
zien kon
kon en
enniets,
niets,van
vanwat
watde
de
dingen zien
hemelschen
nog verdoken
verdoken zou
zoublijven
blijven en
en ze
ze
hemelschen aanging,
aanging, heur
heur nog
voelde zoo
zoo een
eenheimwee
heimweenaar
naarheur
heurhertebloeiken,
hertebloeiken, dat
dat het
het
voelde
voorwaar
verwonderlijk mag
Heimken stond
stond
voorwaar niet
niet verwonderlijk
mag heeten,
heeten, zoo Heimken
aan de beek,
beek, zachtekens
zachtekens kreunend.
kreunend. Ze liep,
liep, ze
zevloog,
vloog,licht
lichtals
als
aan
een vlinder.
vlinder. Ze
Ze sprong
sprong over
over de
de beek
beek en
en kuste
kuste 't manneken
een
zezei
zeic<Heimken,
«Heimken, Heimken»
Heimken» 11 zonder
was wel
wel
en
en ze
zonder einde.
einde. Hij
Hij was
wat veranderd.
veranderd. Hij
Hij droeg
droegnu
nueen
eengroene,
groene,schubachtige
schubachtigeplunje,
plunje,
zijn
zijn armen
armen waren
waren precies
.precies vleugels
vleugels en
enzijn
zijnkop
kopstond
stondscherp
scherp
vooruit:
Heimkentrok
trok een
eenbeetje
beetje op
opeen
eengrooten
grootenkrekel.
krekel. Maar
Maar 't
vooruit : Heimken
was toch
toch Heimken,
Heimken, zie
zieininelk
elkoog
oog
schitterde
eenblij
blijsterreken
sterreken
was
schitterde
een
en
zijn blik
blikwas
waseen
eenstreeling,
streeling,die
diewonnig
wonnigaandeed.
aandeed. En
En de
de
en zijn
wangen
wangen van
van Heimken
Heimken waren
warenzacht
zachtenenrond
rondenenblozend,
blozend,als
alseen
een
perzik vol jeugd
jeugd en
en sappigheid.
sappigheid.
perzik
-— Moeder,
Moeder, hebt
hebt ge
ge daar
daar de
de Godinne
Godinneniet
nietgezien,
gezien,met
methaar
haar
gevolg?
Ik kon
konniet
nietmeestappen,
meestappen,ikikben
benzoo
zookleintjes.
kleintjes.Ze
Zegaan
gaan
gotolg ? Ik
bij de
de menschen,
menschen, dat
dat de
de menschen
menschen zouden
zouden blij
blij zijn.
zijn. Ook
Ook ik
ik
bij
moest meegaan,
meegaan, maar
maar mijn
mijn voeten
voeten doen
doen zeer
zeer en
enonder
ondermijn
mijn
moest
arm
een kruik
kruik dragen,
dragen, die
die zwaar
zwaar is,
is, heel
heelzwaar.
zwaar.
arm moet
moet ik een
-— Gaat
dan niet
niet mee
meemet
metmij,
mij,gaat
gaatgegedan
danniet
nietmee
meemet
met
Gaat ge dan
mij,
Heimken J
mij, Heimken1
Moeder
weende. En,
En, wonder
wonder IJ nu
nu werd
werd het
het wat
wat lichter
lichter in
in
Moeder weende.
borst, stillekensaan
stillekensaan smolt
smoltde
desteen
steenwat
watkleiner
kleineren
enMoeders
Moeders
heur borst,
tranen rolden,
door heur
heur weenen
weenen heen
heen zag
zag ze
ze
tranen
rolden, rolden,
rolden, en
en door
Heimken
die haar
haar niet volgen
volgen wou.
wou.
Heimken aan,
aan, die
sprak haastig
haastig::
Maar 't manneken
manneken sprak
dag, dat
dat ik.
ik.stierf,
stierf,
Schrei
moederken, schrei
schrei niet J1 Den dag,
Schrei niet,
niet, moederken,
was
zeer triestig
triestig en
en 'k ben koppig tegen
tegen cie
de godinne
geweest.
godinne geweest.
was ik zeer
heb met
met de
de
riep altijd
altijd:: <<Moeder,
«Moeder, moeder
Ik riep
moederJ»1»riep
riepik.
ik. En
En ik heb
Dan zei
zeize,
ze,dat
datgegelater
laterbij
bijhaar
haar zoudt
zoudt
godinne
gevochten. Dan
godinne gevochten.
blij en
en 'k heb
komen,
altijd zou
zou zien.
zien. En
En 'k was
was blij
komen, en
en ik
ik uu altijd
mijnkruik
kruik alal
gewacht. Maar
want ik
ik moet
moetininmijn
gewacht.
Maar schrei
schrei niet,
niet, want
uw tranen
tranen zamelen.
zamelen.
En, inderdaad,
inderdaad, Moeders
Moeders geween
geween vloeide
vloeide erin,
erin, met
met dikke
dikke
En,
droppels.
En,
een moeder
moeder schreit,
schreit, wegen
wegen de
detranen
tranen toch
toch zoo,
zoo, toch
toch
En, als een
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zoo,
zoo, en
en mijn
mijnkruik
kruik isisvan
vannu
nuafafaan
aanalaltetezwaar.
zwaar.Neem
Neemmij
mij
over de beek,
beek, Moeder,
Moeder, dan
dan gaan
gaan wij
wij bij
bij de
degodinne.
godinne.
over
Pijnlijk monkelend
ze haar
haar snikken,
snikken, dat
datde
dekleine
kleine
Pijnlijk
monkelend bedwong ze
den last
last van
vanheur
heurtranen
tranenniet
nietmeer
meerdragen
dragenzou.
zou.Maar
Maar nog
nog
den
altijd woog de
de steen
steen in
inheur
heurborst.
borst.En
Enhinkende
hinkendeenenhijgende
hijgende
altijd
stapte Heimken,
Heimken, met
met de
de wegende
wegende kruik
kruik onder
onder den
denarm.
arm.
stapte
gingen ze,
ze,moeder
moederenenkind,
kind,elk
elkmet
metzijn
zijnvracht,
vracht, zoo
zoo
Zoo gingen
gingen ze
ze 't gevolg
gevolg van
van de
de goede
goedeGodinne
Godinnevervoegen
vervoegen dat
dat
gingen
zichtbaar was
was als
alshelle
helleplekskens
plekskensvan
vanhet
hetbiezende
biezendetrillen
trillen
nauw zichtbaar
der zomersche
zomersche lucht,
lucht, om
om voor
voorhun
hunluttel
lutteldeelken
deelkengeluk
geluk tete
der
brengen in de
de lage
lagehuttekens
huttekensder
derVlaandersche
Vlaandersche vlakte.
vlakte.
brengen

VERZEN.
JAN KLAARENBEEK.
KLAARENBEEK.

STOUT
KINDJE.
STOUT KINDJE.
Voor
mijneVrouw.
Vrouw.
Voor mjne

Wat lig
lig je
je tetedruilen
druilen
Mijn kleine wicht;
Mijn
wicht;
Je
mag niet
niet zoo
zoo huilen,
huilen,
Je mag
Doe je
je oogjes
oogjes dichtl
dicht!
Der vogelen
vogelen orgels
orgels
Zijn
stilgezet;
Zijn stilgezet;
N
worden hun
hun gorgels
gorgels
Nuu worden
Met dauw
dauw gebet.
gebet.
dicht toch
toch je
je mondje
mondje
Hou dicht
Dat rekt
rekt en
en gaapt;
gaapt;
waak aan
aan je
je spondje
spondje
Ik waak
je slaapt.
slaapt.
Totdat je
nacht isis gezegen,
gezegen,
De nacht
land isis wit
wit;;
Het land
donkere hemel
hemel
De donkere
vonken zit.
zit.
Vol vonken
woelende voetjes
voetjes
Je woelende
Laat rusten
Laat
rustennu.
nu..... toe
toe....
....
slapen nu
nu zoetjes
zoetjes
Ga slapen
Je moesje
moesje is zoo
zoo moe.
moe.

o
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DE NACHTEGAAL.
NACHTEGAAL.

Daar
een vogel in
in den
den nacht,
nacht,
Daar zingt
zingt een
Den schemerblauwen
schemerblauwenvoorjaarsnacht,
voorjaarsnacht,
Waarin
moegespeelde wind
wind
Waarin de moegespeelde
Zacht
ademt als
als een
een slapend
slapend kind.
kind.
Zacht ademt
De vogel
vogel zingt
zingt zijn
zijn minnelied
minnelied
Dat driftig
driftig uit
uit zijn
zijn keeltje
keeltje schiet
schiet
Dan week'lijk
week'lijk wegsterft
wegsterft of hij
hij dee
dee
Een
nooit~verhoorde liefdebeé.
liefdebeê.
Een nooit.verhoorde
De sterren
sterren bloeien
bloeien aan
aan de
de lucht,
lucht,
N
nergens levend
levend wezen
wezen rucht;
rucht;
Nuu nergens
Alleen
de vogel
vogel klaagt
klaagt en
en klaagt
klaagt
Alleen de
Als een
een die
diezware
zware weeën
weeëndraagt.
draagt.
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VERZEN.

MEILIEDJE.

Zie de
Mei is in
in 't land
land!I
de Mei
N
de zorgen
zorgen aan
aan kant
kant
Nuu de
de deuren
deuren weer
weer wagenwijd
wagenwijd open!
open I
Nu de
N
naar buiten
buiten gegaan
gegaan
Nuu naar
Waar
boomen groen
groen staan
staan
Waar de boomen
En
de lamm'ren
lamm'ren in
in 't weideland loopen
loop en11
En de
Zie de
de Mei
Meiisisweerom
weerom1I
Hoor het
het gonzend
gonzend gebrom
gebrom
Van de
de hommels
hommels die
dieoveral
overalzwieren
zwierenII
En
de
spreeuwen
die
mal
En
spreeuwen die mal
In ontelbaar
ontelbaar getal
getal
Zitten 's avonds
in d'iepen
d'iepentetetieren
tieren11
avonds in
Mei weer;
weer; 't is Mei
Mei1I
Zie 't is Mei
Nu de
de winter
winter voorbij,
voorbij,
Want de
dezon
zonspreidt
spreidthaar
haarwaaier
waaiervan
vanstralen
stralen
Geeft hartstocht'lijken
hartstoc:ht'lijken zoen
zoen
Aan het
het dampende
dampende groen
groen
Waar
mijn gulzige
gulzige oogen op
op dwalen.
dwalen.
Waar mijn

e

VERZEN.

201

BIJ EEN HUWELIJK
HUWELIJK

en W.
W.
Aan M. en

Zooals deez'
deez' wemellichten
wemellichten dag
De rosøgerijpte
ros~gerijpte looverboomen
looverboomen
Hun' nieuwe
nieuwe schoonheid
schoonheid schouwen
schouwen aan,
aan,
In heil'ge
heil'ge wijding
wijding roerloos
roerloos staan:
staan:

Zoo staat
staat Gij
Gij beiden
beiden in
in deez'
deez' dag
dag
Verrukt en stil.
stil.
Verrukt
En
als het
het loof
loofder
dernajaarsboomen
najaarsboomen
En als
Zijn
kleurig Uwe
Uwetoekomstdroomen.
toekomstdroomen.
Zijn kleurig

o
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DROEVE
DAGEN.
DROEVE DAGEN.
zijn vol
vol droefenis
droefenis
dagen zijn
Deez' dagen
De nevels
nevels hangen
hangen zwaar
zwaar
En
de bleeke
bleekeduisternis,
duisternis,
En in de
schimmen om
om elkaar,
elkaar,
Als schimmen
Gaan menschen
Gaan
menschen met
met gebogen
gebogen rug
rug
En wankle
wankie schreden
schreden voort
voort;;
Hun'
doove oogen
oogen staren
staren stug
stug —
Hun' doove
Geen
die den
den ander
ander schoort.
schoort.
Geen die

Elk
zoo moe
moe van
van eigen
eigen last,
last,
Elk is zoo
Elk
een eigen
eigen baan
baan
Elk zoekt een
In grijzen
grijzen nevel,
nevel, die
die steeds
steeds wast
wast
En
sluipt aan.
aan.
En luideloos sluipt
De nevel,
nevel, waarvoor
waarvoor 't schamel
schamel licht,
Dat in de
de vert'
vert' hen
hen wonk,
wonk,
Verkwijnde
en eind'lijk
eind'lijk isis gezwicht
gezwicht
Verkwijnde en
Als uitgegloeide
uitgegloeide vonk.
vonk.
De dagen
dagen zijn
zijn vol
vol droefenis,
droefenis,
De nevels
nevels hangen
hangen zwaar
zwaar
Voor veler
veler menschen
menschen aangezicht,
aangezicht,
Die schimmen
schimmen onl
om elkaar.
elkaar.

DORPSLUCHT.
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STREUVELS.

TWEEDE DEEL.
DEEL.

III."
111."
Die eerste
eerste kennismaking
kennismaking met
methet
hetbergwonder
bergwonder had
had diepen
diepen
indruk gemaakt
juffers vooral
vooral voelden
voelden zich
zich eerst
eerst veilig
veilig
indruk
gemaakt en
en de juffers
als zij
zij platvloers
platvloers weer
weerbij
bijmenschen
menschen kwamen
kwamen en
en de
de gewone
gewone
als
verhouding
met 't omgevende
terug hadden
hadden gekregen.
gekregen. Aan
Aan
omgevende terug
verhouding met
tafel eerst
eerst keerde
keerde de opgetogenheid
opgetogenheid terug
terug en
en de
degezelligheid.
gezelligheid.
tafel
Maar daarna
uit, om
om den
denlicht,
licht~
Maar
daarnamoest
moest eenieder
eeniederer
er gauw
gauw weer
weer uit,
stoet te
te gaan
gaan bewonderen,
bewonderen, die
diededeapotheose
apotheosezou
zouuitmaken
uitmakenvan
van
dien eersten
eersten gloriedag.
gloriedag. Morgen
Morgen zouden
zouden de
de Belgen
Belgenereraan
aandeel
deel
dien
zij van
van de
dekans
kansgebruik
gebruikmaken
maken
nemen, maar
maar vandaag
vandaag moesten zij
nemen,
prachtspel te genieten.
genieten. De
De onder,
onder~
om als
als toeschouwers
toeschouwers van
van 't prachtspel
pastor had
had zich
zich een
eenplaats
plaatslaten
latenaanwijzen
aanwijzen boven
boven tegen
tegen de
de
pastor
omheining
der gaanderij,
gaanderij, vóór
de midden,kerk,
midden~kerk, waar
waar zij
zij heel
heel
omheining der
v66r de
het binnenplein
binnenplein tusschen
tusschen de
de arcaden
arcaden en
en verder
verder de
deEsplanade
Esplanade
beheerschten. Eenieder
tijd te
te zijn
zijn en
en eene
eeneplaats
plaats
beheerschten.
Eeniederliep
liepom
om op
op tijd
in tetenemen,
nemen,terwijl
terwijlde
deeigenlijke
eigenlijkebedevaarders
bedevaarders met
methunne
hunne
waskeers
Grotte gingen,
gingen, van
vanwaar
waardedelichtstoet
lichtstoetmoest
moest
waskeers naar
naar de
de Grotte
uitgaan. Er
meer die plechtige
plechtige aandoening
aandoening onder
onder de
de
uitgaan.
Er was
was niet meer
menigte
gelijk
bij
dage,
de
zieken
waren
geborgen
en
het
menigte gelijk bij dage, —
zieken waren geborgen en het
scheen
eerder een
feest nu
nu voor
voor de
delevenden,
levenden,—- eene
eeneuitjube,
uitjube~
scheen eerder
een feest
ling van
van geloof
geloofenengeestelijke
geestelijkeblijdschap
blijdschap—- het
hetechte
echte <t.gaudete»
c(gaudete»
van de
de christelijke
christelijke gemeenschap
gemeenschap die
die zich
zichgereed
gereedmiek,
miek,niet
nietom
om
van
te
smeeken of
ofinineerbied
eerbiedteteaanbidden,
aanbidden,maar
maarom
omMaria
Maria te
te
te smeeken
vereeren met
licht —
- eene
eene ontspanning
ontspanning na
na de
de
vereeren
met gezang
gezang en
en licht
hooge vervoering
vervoering van den
den heelen
heelen dag.
dag.
dendonkeren
donkerengrond,
grond,die
dieopenstrekte
openstrektealsalseen
eenstuk
stukzwarte
zwarte
Uit den
vloer,
begonnen enkele
enkelelichtjes
lichtjestetepinken,
pinken,die
diedwaalden
dwaaldenzonder
zonder
vloer, begonnen
dofrumoer,
rumoer,dat
dateene
eene
vaste
richting en
weldra onstond
onstond uit
uithet
hetdof
vaste richting
en weldra
menigte beneden
beneden enkel
enkel raden
raden liet,
liet, schuchter
schuchter nog
nog en
enonzeker
onzeker
menigte
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in
den aanvang
aanvang het
het:
- Ave
AveI 1Ave
Ave11Ave
Ave Maria!
Maria 1dat
dat opge.
opgein den
:—
volgd werd
werd door
door een
eenvasteren
vastereninzet
inzetnanahet
hetrefrein
refrein van
van het
het
volgd
eerste couplet.
reeds dat
dat er
er gang
gangininkwam,
kwam,
eerste
couplet. Maar
Maar men
men voelde reeds
dat
de stoet
stoet begon
begontetebewegen.
bewegen.NuNu
klonk
«Ave» veel
veel
dat de
klonk
hethet
<<Ave»
duidelijker,
toon die
diebleef
bleefhangen
hangendedeeerste
eerste
duidelijker, klimmend
klimmend op
op een toon
maal en
en met
met een
eenslotval
slotvaleindigde
eindigdeom
omweer
weermet
metden
deneersten
eersten
maal
aanhef te herbeginnen;
herbeginnen; aangroeiend
aangroeiendals
alseen
eenopkomend
opkomendgerucht,
gerucht,
altijd
opschietende vrouwenstemmen,
vrouwenstemmen, die
dieperelden
perelden
altijd voller,
voller, met opschietende
een zwaarderen
zwaarderen ondergrond
ondergrond van
van bromgeronk
bromgeronk dat
dat op.
opboven een
zwol als
als het
het geweld
geweld van
vaneen
eengroot
grootwater
waterdoor
doorden
denwind
wind
zwol
vooruit gestuwd.
gestuwd. Waar
Waar het
het gezang
gezang zich
zich voordeed,
voordeed, werd
werd de
de
vooruit
lijn aangegeven
aangegeven door
door vier
vier reken
reken lichtstippels,
lichtstippels, die
diealtijd
altijdmaar
maar
lijn
uitsponnen
van bachten
bachten den
den arcadenmuur
arcadenmuur en openplooide
openplooide in
in
uitsponnen van
stoet, vooruitschoof
vooruitschoofmet
metaltijd
altijdnieuw
nieuwbijkomende
bijkomende lichtjes.
lichtjes. Eene
Eene
slang van vuur
die haar
haar bochten
bochten beschreef
beschreef en
en
vuur werd
werd het eindelijk,
eindelijk, die
over de
deverte
vertevan
vanhet
hetuitgestrekte
uitgestrekteplein;
plein;—- eene
eene
voortwentelde over
lichtbaan
waar, tusschen
tusschen de
debeblakerde
beblakerdekeersjes,
keersjes,men
menmenschen
menschen
lichtbaan waar,
en fel
fel beschongen
beschongen roodbeglansde
roodbeglansde wezens
wezens verkende,
verkende, die
die in
in
en
dezelfde
richting de
de kronkelwegen
kronkelwegen volgden
volgdendoor
doorhet
hetplein.
plein.En
En
dezelfde richting
verschillende
daarboven klaterde
klaterde aanhoudend de zang, die nu op verschillende
plaatsen aangegeven
afgewisseld voortgezet
voortgezet werd
werd in
incanon.
canonplaatsen
aangegeven en afgewisseld
vorm zonder dat
dat er
er over
over 't geheel verwarring
vorm
verwarring ontstond,
ontstond, integenintegew
deel: die
die vermengeling
vermengeling geleek
geleek nu
nueerder
eerderininvolledige
volledigeovereen.
overeendeel:
stemming
met het beeld
beeld der
der vurige
vurige slang,
slang, waar
waar de
deduizende
duizende
stemming met
lichtstippels het
grootsche geheel
geheel vormden.
vormden. Zoo
Zooook
ookwemelde
wemelde
lichtstippels
het grootsche
en kruiste
kruiste de
dezang
zangmet
metklimmende
klimmendeen
endalende
dalendeklanken,
klanken, die
die
en
men afzonderlijk
afzonderlijk h~orde,
hun geheel,
geheel, de
deruimte
ruimte
men
hciorde,maar
maarin
in hun
met één
ééngrootsche
grootscheruisching,
ruisching,die
diede
deuiting
uitingwas
wasder
derblijde
blijde
vulden met
vervoering.
onderpastor met zijn
zijn zuster
zuster en
en Elvire
Elvire lagen
lagenop
op
vervoering. De
De onderpastor
beo
de borst
borstwering
ontroering, het
wezen be.
wering geleund,
geleund, bleek
bleek van
van ontroering,
het wezen
glansd door
door den
denvalen
valenschijn
schijnvan
vanhet
hetkaarslicht
kaarslicht die
dieopsteeg
opsteeg
glansd
beneden
als
uit
een
ovenmond,
met
de
oogen
als
zwarte
beneden als uit een ovenmond, met de oogen als zwarte
schaduwholten,
open, sprakeloos.
sprakeloos.
schaduwholten, wijd
wijd open,
Opeens ontplofte
ééneklaarte
klaarte in
in de
deverte
verteen
endaar
daar stond
stond
Opeens
ontplofte er
er ane
het groote
groote Maria.beeld
Maria.beeld in
in een
eenkrans
kransvan
vanpinkelende
pinkelendelicht.
lichthet
nu tegen
tegen
stippels omgeven. En
En bachten
bachten hen stond
stond heel
heel de
de basiliek
basiliek nu
't donker
donker met
met al
al de
de neggen
neggenininvuurlijnen
vuurlijnenuitgeteekend
uitgeteekendals
alseen
een
Menwilde
wildeereralalde
demogelijke
mogelijke
illustratie uit
uit een
eenwondersprookje.
wondersprookje.Men
illustratie
pracht aan
verbruiken om
de vervoering
vervoering bij
bij tete werken
werken en
en
pracht
aan verbruiken
om de
dat de
de
voor heel
heel de
dewereld
wereldmoest
moesthet
hetverkondigd
verkondigdworden
worden dat
voor
heilige
Maagd hier vereerd
vereerd werd,
werd, want
want ginder
ginder hoog tegen
tegen de
de
heilige Maagd
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lucht,
zonder dat
men den
den berg
berg zag
zag waarop
waarop ze
zestonden,
stonden,
lucht, zonder
dat men
teekenden de drie
drie groote
groote vurige
vurigekruisen
kruisenals
alseene
eeneverschijning
verschijning
teekenden
den hemel.
hemel.
uit den
de lichtende
lichtendeslang
slangwijdde
wijddehaar
haarkronkels
kronkelsaltijd
altijdmaar
maarverder
verder
En de
uit;; zij wentelde'
wentelde·als
als een
eendikke
dikkevuurstreep
vuurstreepen
entoen
toenhet
heteinde
eindeinin 't
uit
begin vermengeld
vermengeld was
zoodat men
men niet
niet meer
meer wist
wist langs
langswaar
waar
begin
was zoodat
de stroom
stroom voortliep,
voortliep, en
en alle
alle de
dewentelingen
wentelingenvolbracht
volbracht waren,
waren,
plooide
de stoet
stoetopen
openenenlegden
legdendedekronkels
kronkelszich
zichtegeneen
tegeneen
plooide de
om
hier in 't omhein,
tusschen den ringmuur,
ringmuur, een vloed,
vloed, een
een
omhein, tusschen
om hier
zee van
van licht
lichtteteworden,
worden,waartusschen
waartusschende
dehoofden
hoofdenen
enschouders
schouders
waagden en
en dooreen
dooreenkrioelden
krioelden als
alseen
eendonkere
donkereondergrond,
ondergrond,
waagden
dan, op een
een teeken,
teeken,
waarboven de
waarboven
de lichtstippels
lichtstippels opstaken.
opstaken. En
En dan,
eindigde
dat geweld,
geweld, het
het sarrend
sarrend bedwelmende
bedwelmende van
van den
den
eindigde heel dat
opeengedrongen, iets
iets geworden
geworden was
was als
als een
een bezeten
bezeten$
zang die, nu opeengedrongen,
heid die scheen
scheen nooit te
te zullen
zullen eindigen.
eindigen. En uit
uit die
die stilte
stilte en
en
heid
na die
die verwarring
verwarring rees
reesop
opalsalseen
eenkalme
kalmewaterstraal,
waterstraal, helder
helder
na
en rustig
rustig:: de
de statig
statigplechtige
plechtigeCredo.
Credo.Vastberaden
Vastberaden kwam
kwam hij
hij
op als
als een
een geordend
geordend leger
leger dat
dat ter
ter overwinning
overwinning trekt
trekt en
en over
over
de wereld
wereld de
de verkondiging
verkondiging brengt
brengt der
der Waarheid.
Waarheid. De
Delaatste
laatste
galm er van
van bleef
bleef nog
nognadreunen
nadreunen in
inde
destilte
stiltedie
dieverplechtigd
verplechtigd
galm
werd
de zegening
zegening met
met het
hetAllerheiligste.
Allerheiligste. Daarna
Daarna begon
begon
werd door de
de
algemeene aftocht.
aftocht. Uit
Uit dedeverwarring
verwarring ontstonden
ontstonden weer
weer
de algemeene
groepjes
die
onder
't
zingen
van
liederen
naar
de
stad
trokken,
naar stad
groepjes
onder 't zingen
waar elk
nu zijn
zijn verzet
verzet ging
ging zoeken.
zoeken.
waar
elk nu
Maar wat
was dat
dat?? Hoe
Hoe hadden
hadden zij
zijhet
hetalle
alle drie
drie om
om 't
wat was
even
verkend, geschrokken
geschrokken door
doorde
deverrassing,
vérrassing,maar
maar zonder
zonder
even verkend,
overleg, in plotsen
plotsen aandrang
aandrang om
om er
er bij
bij te
te zijn,
zijn, omdat
omdat zij
zij er
er
overieg,
bij hoorden,
hoorden, waren
waren zij
zij de
de trappen
trappen af en
en door
door alal het
hetgewoel
gewoel
bij
en gerucht,
gerucht, kwamen
kwamen zij
zij waar
waar 't vlaamsche lied had opgeklonken
in hun
hun oor
oor1I Er
Er was
was iets
iets losgekomen
losgekomen in
in hen
hen —
- iets
iets als
als eene
eene
fierheid,
om zich
zich samen
samen te
tevoelen,
voelen,menschen
menschen van
van
fierheid,. .een
een geluk
geluk om
den
zelfden
stam.
Nog
nooit
had
een
«
Vlaamsche
Leeuw»
hun
den zelfden stam. Nog nooit had een (Nlaamsche Leeuw» hun
hart
zoo aan
aan 't jubelen
jubelen gebracht
gebracht gelijk
gelijk hier
hier zoo
zoodiep
diepininFrankrijk
Frankrijk
hart zoo
en
zonder overleg,
overleg, toegevend
toegevend aan
aanden
dendrang
drangvan
van't'toogenblik,
oogenblik,
en zonder
snapten
Irma en Elvire
Elvire den
denonderpastor
onderpastorelk
elkbijbijeen
eenarm
arm—- om
om
snapten Irma
malkaar
te verliezen,
verliezen, meenden
meenden zij
zij —- maar
maar ze
zehadden
hadden
malkaar niet
niet te
ze
tranen
gezien in
in elkanders
elkanders oogen
oogen en
en dachten
dachten aan
aan niets
niets —
- ze
tranen gezien
als de
de vlam
vlam in
in 't gelaat en ze
ze stapten
stapten gearmd
gearmd
droegen 't geluk
geluk als
maat, gelijk
gelijk de
de andere
andere Vlamingen
Vlamingen en
en zongen
zongenmee
meeuit
uitvolle
volle
op maat,
keel. 't Geleek een
eentriomftocht,
triomftocht,een
eenbemachtigen,
bemachtigen,overweldigen
overweldigen
van
den vreemdeling,
vreemdeling, —
- een
een verkonden
verkonden voor heel
heel de
de wereld
wereld
van den
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der levenskracht
levenskracht bij
bij de
deVlamingen.
Vlamingen.Onder
Onderde
detentzeilen
tentzeilen op
op
der
het voorhof
voorhof van
van het
hetH6tel
Hóteld'Espagne
d'Espagne—- 't't eenige
eenigevvaar
waar
het
germaans eh bier
bier te
te krijgen
krijgen was
was —
- werden
werden banken
banken en
enstoelen
stoelen
germaansch
ingenomen en aan
aan de
delange
langetafels
tafelswerden
werdendedezware
zwarepotten
potten
ingenomen
Münchener
geledigd.
Miinchener geledigd.
Hier hadden
hadden dedeVlamingen
Vlamingenelkaar
elkaargevonden,
gevonden,hier
hierzouden
zouden
Hier
ze doen
doengelijk
gelijkthuis
thuis
watmeer
meernog,
nog,omdat
omdatzezetoonen
toonenmoesten
moesten
ze
enen
vvat
de vreemden
vreemden:: wat
wat Vlaamsche
Vlaamsche leute
leutewas!
was 1Heeren
Heerenen
engezette
gezette
aan de
dames, priesters,
priesters, paters,
paters, congreganisten
congreganisten en
en bedeesde
bedeesdedorps,
dorps~
dames,
juffers die
die nooit
nooitininrumoerig
rumoeriggezelschap
gezelschapgekomen
gekomenwaren,
waren,lieten
lieten
juffers
geen schuchterheid
schuchterheid zien
zien en
en ze
ze wilden
wildenook
ookeens
eensmeedoen
meedoen
hier geen
dezenzelfs
zelfsdie
dienooit
nooitgeen
geenbier
biergeproefd
geproefdhadden
hadden—
- 't zij
en dezen
uit weerzin,
weerzin, 't zij
zij uit
uit versterving
versterving —
- zaten
zaten hier
hier nu
nu met
met een
een
liter uitgeschonken
uitgeschonken en
enwaarachtig,
waarachtig,zij
zijvonden
vondenerersmaak
smaak
halven liter
in den
denvaderlandschen
vaderlandsehen drank
drank te
gebruiken zoo ver
ver van
van huis.
huis.
te gebruiken
aanhoore van
van de
de vreemdelingen
vreemdelingen die
die ererbelang
belangschenen
schenen in
in
Ten aanhoore
te stellen,
stellen, werden
werden de
de schoonste
schoonste liederen
liederen gezongen
gezongen en de
de
te
gezelligheid bleef
bleef duren
duren tot
tottegen
tegenmiddernacht.
middernacht.
gezelligheid
-— 'k Geloof dat
dat ik,
ik, voor
voorden
deneersten
eerstenkeer
keervan
vanmijn
mijnleven,
leven,
naar huis gaan.
een beetje
beetje zat
zat ben
ben11 fluisterde
fluisterde Elvire
Elvire in
in 't naar
gaan.
-— De glazen
glazen waren
waren ook
ook zoo
zooontzaglijk
ontzaglijk groot
grootI1veront,
verontschuldigde Irma.
lrma.
Heel
den vveg
weg langs
langs deden
deden de
detwee
tweezothoofden
zothoofden niets
niets dan
dan
Heel den
ze
reeds
te
bed
waren,
hoorde
de
lachen
en
lang
nog,
als
lachen en lang nog, als ze reeds te bed waren, hoorde de
onbetame~
kapelaan
onbedaarlijke leute
leute en
en omdat
omdat hij
hij de
de onbetame,
kapelaan de
de onbedaarlijke
lijkheid
vermijden vvilde,
wilde, klopte
op den
denmuur
muurom
omhaar
haartot
tot
lijkheid vermijden
klopte hij op
zwijgen
brengen.
zwijgen te brengen.

oD
De oefeningen
oefeningen van
van de
deBelgische
BelgischeBedevaart
Bedevaartvverden
werden geopend
geopend
door eene
eene plechtige
plechtigecommunie
communieenendaarom
daaromzaten
zatenElvire
ElvireenenIrma,
Irma,
heel
vroeg in den
den morgen
morgen aan
aan den
denbiechtstoel
biechtstoelinindedekerk
kerkvan
van
heel vroeg
den
Rozenkrans. Elvire
om haar
haar geweten
geweten
den Rozenkrans.
Elvire had
had nooit
nooit veel
veel last om
te
onderzoeken; ; daar
daar zij
zij niet naamemend
naarnemend of
of scrupuleus
scrupuleus was
te onderzoeken
en
haar rechtgeaard
rechtgeaard gemoed
reinheid de
zaken had
had
en haar
gemoed altijd
altijd in
in reinheid
de zaken
nietwaren,
waren, moest
moest
opgevat
zonden tetezoeken
zoekenwaar
waarzezeniet
opgevat om
om geen zonden
zij
veelal moeite
moeite doen
doen ergens
ergens iets
iets tete vinden
vinden dat
dat zij
zij belijden
belijden
zij veelal
was haar
haar meer te doen de raad.
raad.
kon
aan den
den biechtvader
biechtvader —
- 't't was
kon aan
gevingen
aanhooren. Dezen
Dezen keer
keer echter
echter was
was haar
haar geweten
geweten
gevingen te aanhooren.
verleden dag,
had zij
zij er
er
verontrust.
verontrust.Door
Door de
de drukte
drukte van
van den
den verleden
dag, had
nuzijzijhier
hieringekeerd
ingekeerd zat,
zat,
niet
veel acht
acht op
opgegeven,
gegeven,maar
maarnu
niet veel
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kwam het
het haar
haar voor
voorals
alsiets
ietsemstigs,
ernstigs,
waarmedezijzijniet
nietkon
konter
ter
kwam
waarmede
heilige Tafel
Tafel naderen.
naderen. En
En 't ergste
ergste:: nu zij
zij zich
zich voorbereidde
voorbereidde
heilige
zij geen
geen vorm
vorm vinden
vinden om
omhet
hetkwaad
kwaadbekend
bekendtetemaken
maken en
en
kon zij
wist eigenlijk
eigenlijk niet
op
wist
niethoe
hoe zij
zij haar
haarzonde
zonde belijden
belijden moest
moest of op
welke manier
manier zij
zij gezondigd
gezondigd had.
had. Zij
Zij vreesde
vreesde dat
dat haar
haar onbe,
onbewelke
scheiden
vragen zouden
gesteld worden
worden en zij
zij zonk
zonk weg
weg van
van
scheiden vragen
zouden gesteld
schaamte
bij 't't gedacht
gedacht heel
haar hart
moeten openen.
openen. Als
Als
heel haar
hart te
te moeten
schaamte bij
maar kon
kon uitstellen
uitstellen tot
totden
denterugkeer
terugkeervan
vande
dereis,
reis, ....
..
ze 't nu maar
maar dat ging
ging niet
niet11Haar
Haar vrouwelijke
vrouwelijkespeurzin
speurzingaf
gafhaar
haarechter
echter
maar
spoedig een
een middel
middel ininom
omden
dentoestand
toestandte te
redden.Irma
Irmazat
zat in
in
redden.
de
voorste rei
rei;; het
hetviel
viel
Elvire
dus
gemakkelijk,ongemerkt
ongemerkt
de voorste
Elvire
dus
gemakkelijk,
achteruit
schuiven en
enelders
eldersplaats
plaatstetegaan
gaannemen
nemen en
en te
te doen
doen
achteruit te schuiven
alsof
zij reeds
reeds gebiecht
gebiecht was.
was.Met
Metde
decommunie
communie kon
kon zij
zij het
het
alsof zij
dat Irma
Irma ereriets
ietsvan
vangewaar
gewaarwerd.
werd.
evengoed
doen zonder
zonder dat
evengoed doen
Verder was
was haar
haar besluit
besluit genomen
genomen:: vandaag
vandaag de
de communie
communie tete
Verder
verzuimen om
eerst haar
haar bezwaar
bezwaar te verklaren
verklaren en eene
eene biecht
biecht
verzuimen
om eerst
spreken aan
aan den
den onderpastor
onderpastor —
- daar
daar hij
hij alleen
alleen haar
haar geval
geval
te spreken
begrijpen zou
zonder dingen
dingen tetemoeten
moetenuitspreken
uitsprekendie
diezijzijaan
aan
begrijpen
zou zonder
zichzelf
bekennen wilde.
wilde. De
Degelegenheid
gelegenheid zou
zou zich
zich wel
wel
zichzelf niet
niet bekennen
voordoen om het
het gedaan
gedaan tetekrijgen
krijgenbuiten
buiten't'tweten
wetenvan
vanIrma.
Irma.
voordoen
En 't duurde niet
niet lang;
lang; bij
bij 't ontbijt reeds kreeg
kreeg Eivire
Elvirede
dekans
kans;;
terwijl hare
hare vriendin
vriendin de
de prentkaarten
prentkaarten naar
naar de
de postbus
postbus droeg,
droeg,
terwijl
waagde zij
zij het
het den
denkapelaan
kapelaanaan
aantetespreken.
spreken.Hij
Hijbegreep
begreephaar
haar
waagde
en met
metden
denernst,
ernst,dien
dienzijzijininzulke
zulkegevallen
gevallen
bij 't eerste
eerste woord en
zoo zeer
zeer in
in hem
hembewonderde,
bewonderde, had
had hij
hij eenvoudig
eenvoudig weg
weg geant,
geantwoord:
woord :
-— Kom
morgen vroeg
vroeg inindedebenedenkerk.
benedenkerk. En
Enzonder
zonder er
er
Kom morgen
belang aan
aantetehechten
hechtenbegon
begonhij
hijhet
hetdagplan
dagplantetebespreken
bespreken
verder belang
en
zijn voomemen
voornemen om
van heden
heden af,
af, dienst
dienst te
te doen
doen als
als
en zijn
om van
meisjes van
van haren
haren kant
kant zouden
zoudende
deoefeningen
oefeningen
brancardier. De
brancardier.
De meisjes
volgen
en zich
zichbij
bijdedeGrofte
Grottetrachten
trachtenverdienstig
verdienstig tetemaken.
maken.
volgen en
Elvire en Irma
Irma bleven
bleven dus
dus samen,
samen, keken
kekenrond,
rond,baden,
baden,gingen
gingen
Elvire
zagen den
den kapelaan
kapelaan enkel
enkel nu
nu
naar 't sermoen
sermoen luisteren
luisteren en
en zij zagen
en dan
dan haastig
haastig voorbijgaan,
voorbijgaan, met
met den
denlederen
lederenschouderriem
schouderriem of
of
een
karretje trekken,
berrie, of
of dienst
dienst
een karretje
trekken, zieken
zieken dragen
dragen op
op eene berrie,
doen
bij de
de badplaats.
badplaats. Hij
Hij scheen
scheen heel
heel op
op tetegaan
gaan in
in de
de
doen bij
luidop mede
mede met
met de
de zieken,
zieken, terwijl
terwijl het
hetzweet
zweet
bezigheid,
bezigheid, bad
bad luidop
hem van
van het
het wezen
wezen liep,
liep,—- enen
naarniemand
niemand om.
om.
hem
hijhij
zagzag
naar
Maar bij
bij een
een bezoek
bezoekaan
aanhet
hetgasthuis,
gasthuis, waar
waar de
de twee
tweevrien,
vrienMaar
die weerzinwekkende
weerzinwekkende ellende
ellende onder
onderde
de
dinnen voor
voor 't eerst
dinnen
eerst al
al die
oogen
kregen,
werd
haar
gevoel
geschokt
door
medelijden.
oogen kregen, werd haar gevoel geschokt door medelijden.
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Zij .waren
waren beschaamd
beschaamd over haar
Zij·
haar eigen geluk en wisten
wisten niet
niet waar
waar
varen met
met haar
varen
haar lichtzinnig gemoed.
gemoed. 's's Middags aan
aan tafel
tafel reeds
vroeg
Elvire aan
aan den
denkapelaan
kapelaanom
omingeschreven
ingeschreven te
te worden
worden
vroeg Elvire
als
ziekendienster en
en Irma
Irma wilde
wildehaar
haarnatuurlijk
natuurlijkbijtreden.
bijtreden. Het
Het
als ziekendienster
gaf haar
haar eene
eene nieuwe
nieuwe voldoening
voldoeningzich
zichverdienstelijk
verdienstelijktetekunnen
kunnen
maken
en zij
zij vatten
vattenhaar
haarnieuwe
nieuwe taak
taak aan
aan met
met alal den
denijver
ijver
maken en
van jeugdige
van
jeugdige novicen.
novicen. Met
Methaar
haarwitte
wittevoorschoot
voorschoot en
en wifte
witte
overmouwen
zij er
erpertig
pertiguit,
uit,zijzijmerkten
merktenhet
hetvan
vanelkaar
elkaar
overmouwen zagen zij
en het werd
en
werd haar
haar ook
ook al
al enkele
enkele keeren
keeren gezegd
gezegd door
doOl:de
dejonge
jonge
brancardiers,die
die over
over en
brancardiers,
en weer
weer liepen
liepen om
om de
de zieken
zieken weg
weg te
te
halen. Hier
halen.
Hier werden
werden de
dejuffers
juffers alalgauw
gauwgewaar
gewaar dat
dat er
eronder
onder
die
flinke jongeheeren
jongeheeren waren
waren die
diede
delederen
lederenschouderbanden
schouderbanden
die flinke
en
de
blinkende
slobkousen
enkel
droegen
als
eensportartikel,
sportartikel,
en de blinkende slobkousen enkel droegen als een
om er
diedie
zich
ondertusschen
om
er mede
medetetepralen
pralenenen
zich
ondertusschenmeer
meer met
met
de mooie
mooie ziekendiensters
ziekendiensters bezig
bezig hielden
hielden dan
danmet
metde
de zieken.
zieken. De
vriendinnen gebaarden het
vriendinnen
het echter
echter niet
niettetemerken
merkenmaar
maarvoelden
voelden
haren ijver
haren
ijver nog aangroeien
aangroeien onder
onder 't minzaam gelonk
door
gelonk en door
een vleiend
vleiend woord
woordinin't 'tvoorbijgaan
voorbijgaanopgevangen,
opgevangen,flodderden
flodderdenzij
zij
door de
door
de rangen
rangen en
en tusschen
tusschen de
de bedden
bedden met
met het
hetuitzicht
uitzicht van
van
schuchtere liefdezusters.
liefdezusters. Naderhand
Naderhand groeide
groeide de kennis
schuchtere
kennis nog
nog
aan
en werd
werdereronder
onderbrancardiers
brancardiersenenziekediensters
ziekediensters in
in de
de
aan en
stille
zalen soms
somseens
eensgezellig
gezelliggepraat
gepraatals
alsonder
onderjongelieden
jongelieden
stille zalen
elkaar sedert
sedertmaaenden
maanden kennen
kennen en
envertrouwelijk
vertrouwelijk hebben
hebben
die elkaar
omgegaan.
niet uitdrukken
uitdrukken 't't geen zij
zij gevoelde.
gevoelde.
Elvire kon niet
- Hoe jammer
jammer dat
dat we
wehier
hierheel
heelden
denzomer
zomerniet
nietkunnen
kunnen
—
blijven 1 merkte
merkte zij.
zij. 'k Heb nog
nog niet
niet eens
eensaan
aanthuis
thuisgedacht1
gedacht I
blijven1
zij daarmede
daarmede bedoelen
bedoelen wilde,
wilde, 't was die opwinopwin,
Maar 't geen zij
die haar
haar bezielde
bezielde door
doordedevolheid
volheidvan
van
haargeluk
geluk—- elke
elke
ding die
haar
stonde van den
den dag,
dag, van
van de
decommunie
communie's'smorgens
morgens tot
totna
naden
den
stonde
lichtstoet 's avonds,
avonds, —
- was
was haar
haareven
evenkostelijk.
kostelijk. En
En 't geen
lichtstoet
heerlijke stem,
stem.
bleef aanhouden,
aanhouden, 't was die heerlijke
bijzonderlijk opviel en bleef
van onverstoorbare
onverstoorbarevriendelijkheid
vriendelijkheidbij
bij haar
haar zoowel
zoowelals
als bij
bij
ming van
anderen —
- iets
dat eigen
eigen was
was aan
aan de
de plaats,
plaats, dat
dat er
er rond,
rond.
de anderen
iets dat
waarde als
als een
een genadestroom
genadestroom en
endat
datzijzijinademden
inademden met
met de
de
waarde
sterke bergiucht
berglucht —
- die
alle inzichten
inzichten zuiverde
zuiverde en
en alle
alle betrek,
betrek..
sterke
die alle
kingen
kingen op
op een
eenhooger
hoogerplan
planstelde
steldezoodat
zoodatmen
meniedereen
iedereen ver,
ver.
trouwde
ofvrees
vrees dat
dat
trouwde en
en zich
zichgaan
gaanliet
lietzonder
zonderachterdenken
achterdenken of
kon uit
uitvoortkomen
voortkomenofofuituit
vermoedworden.
worden.'t'tGeen
Geen
er kwaad
vermoed
kwaad kon
zij deed
deed zag
zag ze
zedoen
doendoor
dooriedereen
iedereenenenoveral
overalscheen
scheende
de
zij
opperste godsvrucht
godsvrucht samen
samen te
te gaan
gaan met
meteen
eengreintje
greintjebehaag,
behaag.
opperste
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zucht
en coquetterie
coquetterie en
en inzichtig
inzichtig gelonk
gelonk zelfs
zelfs en
enmet
metveel
veel
zucht en
ridderlijke
de heeren
heeren voor
voorde
dejuffers.
juffers.
ridderlijke voorkomenheid
voorkomenheid vanwege
vanwege de
Elvire en Irma
Elvire
Irma konden
konden maar
maar niet
niet nalaten
nalaten den
dentoestand
toestandhier
hiertete
zij op
op het
hetdorp
dorpgevvend
gewendwaren,
waren,vvaar
waar
vergelijken
met 't't geen
vergelijken met
geen zij
nooit iemand
nooit
iemand haar
haar aansprak
aansprak en
enwaar
waarelk
elkgebaar
gebaarafgemeten
afgemeten
opspraak .... ., en
en
was
en belegd
belegduituitvrees
vreesvoor
voorachterklap
achterklap ofofopspraak
was en
dat
hier alles
alles zoo
zoo los
los en
envrij
vrij ging
gingen
endedepriesters
priesters zelf
zelfonbe,
onbe$
dat hier
dwongen waren
dwongen
waren in hun
hun omgang
omgang als
alsmet
metfamilieleden.
familieleden.
In
hare opgetogenheid
opgetogenheid lette
Elvire er
niet op dat
dat Irma,
Irma, of
of
In hare
lette Elvire
er niet
de
advocaat of
of iemand
iemand anders,
anders, waar
waar ze aan
aan tafel
tafel zat
zat of
ofover
over
de advocaat
straat
merken zouden
zouden hoe,
hoe zij
zij hare
hare oogen
oogen liet
liet
straat loopend,
loopend, het merken
gaan
die van
vanden
denonderpastor,
onderpastor,omdat
omdatzij
zijden
denblik
bliknaar
naar den
den
gaan in die
zijne
getrokken voelde als
als naar
naar een
een magneet.
magneet.
zijne getrokken
-— Ik denk
denk altijd
altijd aan
aan den
denhemel
hemel!1 riep
riep zij
zij ininverrukking,
verrukking, —
daar
moeten de
de zielen
zielender
dergelukzaligen
gelukzaligenrondzweven
rondzweven in
in
daar ook moeten
eenbaarlijke vreugde,
vreugde, ontheven
ontheven door
door wellust
eenbaarlijke
wellust en
enverlost
verlostzijn
zijn
onderscheid of 't bestaan
en kwaad.
kwaad.
van 't onderscheid
bestaan van
van goed en
zelfde gevoel
gevoelscheen
scheenhier
hierinderdaad
inderdaadaanstekelijk
aanstekelijk —
- de
de
Het zelfde
een
deelde het
het mede
mede aan
aan den
den andere
andere en
en waar
waar men
men een
een onbe.
onbe$
een deelde
kende tegenkwam
tegenkwam die
diemaar
maar de belgische
belgische kleur
kleur op
op de
de borst
borst droeg,
droeg,
mal~
ontstond
de glimlach
glimlach bij
bij den
den groet
groet en
en was
was men
men bereid
bereid mal,
ontstond de
kaar dienst
dienst te bewijzen.
kaar
bewijzen.
kon alzoo
alzoovrij
vrijvoort
voortaanhouden,
aanhouden,alaldededagen
dagendat
datzezehier
hier
Het kon
verblijven mochten,
mochten, zonder
zonder dat
datiemand
iemand naar
naar iets
iets anders
anders
nog verblijven
zoude gevraagd
gevraagd hebben.
hebben. Maar
Maar tetemiddag
middagaan
aantafel,
tafel,werden
werden
zoude
nog alierhande
allerhande plannen
plannen besproken.
besproken. 't'tWas
Was de
deadvokaat
advokaat die
die
er mede
mede opkwam,
opkwam, en
endededingen
dingenininalalhunne
hunnebekoorlijkheid
bekoorlijkheid
er
afschilderde. Iedereen
en de
de priesters
priesters zelf
zelf
afschilderde.
Iedereen stemde
stemde er
er mede
mede in
in en
meenden dat
dat men
men Lourdes
Lourdesniet
nietverlaten
verlatenmocht
mochtzonder
zonder eene
eene
meenden
reis in de
de bergen
bergen tetedoen
doen1I
reis
Alles werd
werd dus
dusgereed
gereedgemaakt
gemaakt voor
voorden
denvolgenden
volgenden dag.
dag.
Alles
moesten gedaan,
gedaan,mondvoorraad
mondvoorraad besteld
besteld en
en 's morgens
Inkoopen moesten
de vroegte
vroegte stonden
stondeneen
eentiental
tientalauto's
auto's op
op 't voorhof der
der
in de
St" Rose.
Rose. De
Dejuffers
jufferskwamen
kwamen uit
uitmet
metden
denwitten
wittenbéret
bêret
Villa Ste
al het
het
en den
den gaze
gazesluier,
sluier,met
metbergstokken,
bergstokken, reiszakken
reiszakken en
en al
op en
gerief om een
een dag
dag tourisme
tourisme uit
uit tetestaan.
staan.Elvire
Elvirehad
hadzich
zichzelfs
zelfs
gerief
een kort
kort spannend
spannend sportkleedje
sportkleedje in
in pijlaken
pijlaken aangeschaft
aangeschaft en
en
een
zeemlederen slobkousen,
slobkousen, waarover
waarover zij
zij verrukt
verrukt was
was en
en aange,
aange$
zeemlederen
daan door
door de
de kinderlijke
kinderlijke ijdelheid
ijdelheid om
om die
diedingen
dingenlater
laterthuis
thuis
daan
Dekapelaan
kapelaan met
met den
denadvokaat
advokaat en
ende
dedrie
drie
kunnen toonen.
toonen. De
te kunnen
hun
plaats
in
een
opene
auto.
dames
kregen
dames kregen hun plaats een opene auto.
1.
14
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-— Zonder iemand
iemand vreemds
vreemds ererbij
bij11gewenscht
gewenschtI1gelijk
gelijk in
inden
den
trein
trein 11
- En
de mooiste
mooiste auto
auto;; daarmede
daarmede houden
houden we
we't 'tzicht
zichtvrij1
vrij 1
—
En de
beweerde
advokaat die
die eer
eer wilde
wilde halen
halenvan
van't'tgeen
geen hij
hij
beweerde de
de advokaat
besteld had.
had. Het
Het geleek
geleek een
eenwedren
wedrenofof
eenfeesttocht,
feesttocht, die
die
besteld
een
stoet
toetende auto's
auto's die
die langs
langs de
deGave
Gaveslierden
slierdenover
over den
den
stoet toetende
vlakken
grintweg. Overal
de blijde
vlakken grintweg.
Overal heerschte
heerschte de
blijde stemming
stemming en
en de
de
juffers, beveiligd, door
door haar
haar gaze
gaze sluiers
sluiers die
dieals
alskleurige
kleurigezijde,
zijde~
juffers,
vanen achteraan
achteraan wapperden,
wapperden, kreten
kreten haar
haar vreugd
vreugd en
enwellust
wellustuit
uit
vanen
bij elke bocht die telkens
telkenseen
eennieuw
nieuwuitzicht
uitzichtopenbaarde
openbaarde van
van dat
dat
bij
tooverland. Rechts
of links,
links, omhoog
omhoog of
ofomlaag
omlaag —
- men
men wist
wist
tooverland.
Rechts of
niet waar
waar 't eerst
- het
het tafereel
tafereel wisselde
wisselde voor
voor de
de oogen
oogen
eerst kijken —
met eene
eene snelheid
snelheid van
van den
dencaleidoscoop
caleidoscoopI1Zij
Zijreden
redendoor
dooreene
eene
met
vallei, tusschen
tusschen twee
tweehoogopschietende
hoogopschietenderotswanden
rotswanden—- de
de
enge vallei,
eene
door de
dezon
zonmet
metalaldedeschitterende
schitterendekleuren
kleuren getooid
getooiden
en
eene door
Te
de andere
andere som.ber
somber beschaduwd
beschaduwd met
met dreigende
dreigende diepten.
diepten. Te
de
midden,
een afgrond
afgrond bruischte
bruischte 't't water
water van den
den stroom
stroom en
en
midden, in een
deverte
vertedoken
dokendedeandere
anderebergen
bergen op
opinineene
eeneonwezenlijk
onwezenlijk
in de
Roef!eene
eenezwen,
zwenteedere mengeling van
. . Roefl
teedere
van azuur
azuur en
enzilverwit
zilverwit. ...
king —
- een
een viaduct
viaduct over
over en
en nu
nu kreeg
kreeg men
men 't uitzicht
uitzicht te
king
bewonderen
bewonderen langs
langs een
een anderen
anderen kant
kant:: een
een granietblok
granietblok uit
uit ëén
één
stuk
die in
inijzingwekkende
ijzingwekkende macht
macht overeind
overeind stond
heel de
de
stuk die
stond en heel
blauwe lucht afsneed
afsneed als
als een
eenreuzenscherm.
reuzenscherm.
blauwe
Maar plots,
als bij
bij 't opgaan
een gordijn,
gordijn, lag
lag er
er een
een
opgaan van
van een
plots, als
ander
verschiet in
in ongelooflijke
ongelooflijke pracht
pracht weer
weer open,
open, zoodat
zoodat er
er
ander verschiet
een algemeene
algemeene kreet
kreet van
van bewondering
bewondering opging.
opging. Zie
Zie!i hoe
hoe dat
dat
een
straalke
hoogeneerspruit,
neerspruit,openstraalt
openstraalten
endoor
door
straalke zilverwit
zilverwit ginder hooge
groen
de reten
reten afdaalt
afdaalt als
als vloeiend
vloeiend metaal,
metaal, tusschen
tusschen 't mollig groen
der
struiken en
en de
defijngetinte
fijngetinteoneffenheid
oneffenheid van
van 't verglaasde
verglaasde
der struiken
graniet!I En
En niet
niet een,
een, maar
maar verder
verder nog
nog altijd
altijd andere
andere.. . . zoo,
zoo~
graniet
dat
men
in
de
vliegende
haast,
de
schoonheid
niet
omvatten
dat men de vliegende haast, de schoonheid niet omvatten
kon
- zoo gauw
gauw werd
werd 't'teene
eene altijd
altijd door
door nieuwe
nieuwe schoonheid
schoonheid
kon —
voorgetooverd. Maar
Maar te
te Cauterêts
Cauterêts mocht
mocht men
men uitstappen
uitstappen en
en
voorgetooverd.
eerst konden
konden de
deverrukte
verrukte reizigers
reizigers zich
zichvergewissen
vergewissen of
ofhet
het
nu eerst
geen zij
zij inindie
dieslingerende
slingerendevlucht
vlucht
wel wezenlijk
wezenlijk bestond
bestond 't'tgeen
wel
meenden te zijn
zijn eene
eene zinsbegoocheling.
zinsbegoocheling.
meenden
Onder 't wandelen, daar
daar zij
zijbij
bijtoeval
toevalwat
watafgezonderd
afgezonderdwaren
waren
de kapelaan
kapelaan Elvire op
op een
een plaagtoon:
plaagtoon :
van 't gezelschap, fluisterde de
-— Met
Met dat
dat nauwe
nauwe kleedje
kleedje en
en zoo
zoo kort
kort gerokt,
gerokt, ziet
ziet gij
gij erer
als een
een meisje
meisjevan
vanzeventien
zeventien11
uit als
glim~
Zij
zijne goedkeuring
goedkeuring op de
de uitdrukking
uitdrukking van
van zijn
zijn glim,
Zij las zijne
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lach en
en met een
een helderen
helderen blik
blik harer
harer blauwe
blauwe kijkers,
kijkers, zond
zond zij
zij
hem hare
hare blijde
blijde dankbaarheid
dankbaarheid terug.
terug.
- Zijt
tevreden? vroeg
vroeg hij.
hij.
Zijt ge tevreden?
—
Een nieuwe,
nieuwe, inzichtige
inzichtige oogopslag
oogopslag en
eneen
eenglimlach
glimlachmoest
moest
Een
hem beduiden
beduiden 't't geen
geen zij
zij met
metwoorden
woordenniet
nietzeggen
zeggendurfde.
durfde.
hem
ronde, wilde zij
zij de
de goede
goede
Maar na
na een
een vluchtigen
vluchtigen blik
blik in
in 't't ronde,
Maar
gelegenheid
waarnemen::
gelegenheid waarnemen
heb ik
ik uualleen
alleentetedanken
danken1I zegde
zegde zij
zij zacht
zacht en
ensloeg
sloeg
-— Dat heb
de oogen
oogen neer.
neer.
-— Ja,
dat zoudt
zoudt gij
gijtoch
tochwel
weleens
eensgedaan
gedaan hebben
hebben ....
in
Ja, dat
. . in
mij1I
andere
zondermij
andere omstandigheid, zonder
Zij bezag
bezag hem
hem vragend.
vragend.
Zij
-— Ja, op
op de
dehuwelijksreis
huwelijksreis1I
- Daar
Daar denk
niet aan,
aan, klonk
klonk het
het beslist
beslist en
en om
om 't ongedenk ik niet
onge,
—
mak,
door de
destilte
stilteveroorzaakt,
veroorzaakt, teteverjagen,
verjagen, voegde
voegde zij
zij er
er
mak, door
haastig bij
bij::
~ooit zal
zal ikikererdeugd
deugdvan
van
hebbengelijk
gelijknu
nu1I dk
dàtweet
weetik.
ik.
-— Nooit
hebben
- Gij
zijt nog jong
jong;; 't't leven houdt
houdt nog
nog veel
veel schoone
schoone ver,
verGij zijt
—
rassingen
verborgen.
rassingen voor uu verborgen.
laatsteoogenblik
oogenblik
Zij naderden
naderden het gezelschap
gezelschap en
en nipte
nipteop
op't'tlaatste
Zij
zonder
onderpastor aan
aan te
te zien
zien::
zonder den onderpastor
- Dàt
mijn schoonste
schoonste verrassing
verrassing I 1en
zal er
er uu altijd
altijd
—
DAt is mijn
en ik
ik zal
dankbaar
voor
blijven.
dankbaar
blijven.
tateren
Een stond
stond later
later was
wasElvire
Elvirelustig
lustigenenopgewekt
opgewekt
aan't 'ttateren
Een
aan
bij een
eentroepje
troepje juffers
juffers waarvan
waarvan er
er twee
twee uit
uitWest,Vlaanderen
West~Vlaanderen
bij
die
ookmet
meteen
eenpriester
priestermeêgekomen
meêgekomen waren,
waren, en
en die
die zij
zij als
als
die ook
tafelburen had leeren
leeren kennen.
kennen.
tafelburen
voortgleedinineene
eeneandere
andererichting
richting
Terwijl de
auto in 't gelid voortgleed
Terwijl
de auto
en te
te Luz
Luz de
debaan
baanopging
opgingnaar
naarGavarnie,
Gavarnie,lag
lagdedeonderpastor
onderpastor
en
glimlachend voor
te staren.
staren. 't'tAangenaam
Aangenaam gevoel
gevoel om
om
glimlachend
voor zich
zich uit te
zacht
rasse vaart
vaart vooruit
vooruit te
te vliegen
vliegendoor
doordat
dataltijd
altijd
zacht gezeten,
gezeten, in rasse
omgetooverd
van het
hetbergiand,
bergland,vervulde
vervuldehem
hemmet
meteen
een
omgetooverd wonder van
mild behagen
behagen en terwij1
terwijl eenieder
en rondkeek,
rondkeek, liet
liet
mild
eenieder nu
nu zweeg en
hij
zijn gedachten
gedachtendrijven:
drijven:. ...
dezachte
zachtevriendelijkheid
vriendelijkheidvan
vaneen
een
hij zijn
. . de
meisje te genieten
genieten en
enna
natetespeuren
speurenwat
watererinineen
eenjong
jonggemoed
gemoed
meisje
omgaat
voor 't'tleven
leven openbloeit
openbloeit zonder
zonder de
deervaring
ervaring te
te
omgaat dat
dat voor
kennen
der ontgoocheling
ontgoocheling;; hoe
hoeverrukkelijk
verrukkelijkdie
dieflodderachtige
flodderachtige
kennen der
vertrouwen, —
- dat
datzoeken
zoekenom
omzich
zichergens
ergens
en 't'tvertrouwen,
toegenegenheid en
neer te zetten
zetten en
endie
diedrang
drangomom
wederliefdeop
optetedoen
doen—
neer
wederliefde
geven...
hetAlbert
Albertniet,
niet,dan
danzal
zal
om
zich gevangen
gevangen te
te geven.
om zich
. . IsIshet
het een
een andere
andere zijn
eplukt te
te
het
zijn -— want
wantalle
alle bloem
bloem vraagt
vraagtom
om eplukt
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worden eer
verwelkt JI Hoe jammer
jammer echter,
echter, dat
dat het
hetzoo
zoo niet
niet
eer ze verwelkt
blijven kan, met
blijven
met die
dievolle
vollereinheid
reinheidvan
vaneen
eenbloemenknop
bloemenknopwaar
waar
geen
zengende adem
adem heeft
heeft overgeblazen
overgeblazen JI Eene
Eene ziel
ziel die
die nog
nog
geen zengende
sluimert
zij ontwaken
ontwaken zal.
zal. Als
Als een
een nietig
nietigen
en
sluimert en
en niet
niet weet
weet hoe zij
onbeduidend schoolmeisje
zij hem
hemeerst
eerstvoorgekomen,
voorgekomen,
onbeduidend
schoolmeisje was
was zij
onbeholpen,
van houding
houding enengebaren,
gebaren, schroomvol
schroomvol en
en
onbeholpen, links
links van
bedeesd met
bedeesd
met niets dan
dan 't bekoorlijke
een open
open en
en argeloos
argeloos
bekoorlijke van een
gemoed. Die
Diezielszuiverheid
zielszuiverheidstond
stondhaar
haar nu
nu nog
nog soms
soms als
als iets dat
haar
lang was
was bijgebleven
bijgebleven —
- als
als een
een kleedje
kleedje dat
dat haar
haar ont,
ont~
haar te
te lang
groeid is
is en
enoveral
overaltetekort
korten
ente
tenauw
nauwgeworden,
geworden,haar
haarvolvormde
volvormde
lijf een
een tikje
tikje belachelijk
belachelijk maakt
maakt —
- en
en voor
voor wie
wiehaar
haarniet
nietinnig
innig
kende, zou doen
kende,
doen doorgaan
doorgaan en
en't't voorkomen
gafvan
vanaanstellerij
aanstellerij
voorkomen gaf
en gemaakte
gemaakte kinderachtigheid.
kinderachtigheid. Maar
Maar hij had
had haar
haar van
vaneersten
eersten
af doorkeken,
doorkeken, zoodat
zoodat alles,
alles, zelfs
zelfs 't geen
zij
verbergen
wilde,
geen zij verbergen wilde,
door
een onbedacht
onbedacht gebaar
gebaar of een
een blik
blikverraden
verraden werd
werd en
en op
op
door een
haar
gelaat weerspiegelde.
weerspiegelde. 't't Gedacht
Gedacht om
om haar
haar eens
eens door de
de
haar gelaat
wereld
gegrepen te
te zien,
zien,die
diehaar
haarbrooze
broozekostelijkheid
kostelijkheid zou
zou
wereld gegrepen
ontstelen, ergerde
ergerde hem
hem altijd
altijd als
ontstelen,
als iets pijnlijks.
pijnlijks. Nu
Nu weer
weerdacht
dacht
hij aan
aan de
demogelijkheid
mogelijkheid om
omzulk
zulkeen
eenschoone
schoone ziel
ziel voor
voor de
de
hij
vleeschelijke
vrijwaren en
dien schat
schat aan
aan God
Godtete
vleeschelijke wellusten
wellusten te
te vrijwaren
en dien
wijden om
om hare
hare onschuld
onschuldbestendigd
bestendigd teteweten
wetenen
enbeveiligd
beveiligd
wijden
een heilig
heilig leven.
leven.Maar
Maardedebijgedachte
bijgedachtezijner
zijnervoorstelling
voorstelling
door een
deed hem
hem schrikken,
schrikken, —
- hij
hij snapte
snapte zich
Wat heb
heb ik
ik er
er
deed
zich op.
op. Wat
aan?? Wat
er tusschen
tusschen ons?
Hijplaatste
plaatste zich
zich op
op
aan
Wat gemeens
gemeens isis er
ons? Hij
een afstand
afstand om
om zijn
zijn ware
wareverhouding
verhoudingteteverkennen,
verkennen, tegenover
tegenover
een
Koornaerts nichtje
nichtje dat hoogstens
hoogstens maar
maar eene
eene vriendin
vriendinwas
wasvan
van
Koomaerts
zijn zuster,
zuster, —
- waaraan
waaraan hij
hij zelf
zelfeenig
eenig behagen
behagen had
had om
omhaar
haar
zijn
schoonen eenvoud.
de reden
reden waarom
waarom het
hetmeisje
meisjezijne
zijne
schoonen
eenvoud. En
En de
belangstelling gewekt had,
had, legde
legdehij
hijerernog
nogbijbij:
omdatzij
zijhem
hem
belangstelling
: omdat
verkozen had
had als
als raadsman
raadsman en
engeestelijken
geestelijkenleider
leider—- omdat
omdathij
hij
verkozen
haar
behoeden
wilde
voor
't
kwaad
en
de
verzoeking
waaraan
haar behoeden
voor
en de verzoeking waaraan
doorhare
hare natuurlijke
natuurlijke begaafdheden
Maar't
zij door
begaafdheden blootstond. Maar
't geen
en't
der be,
beonweerstaanbaar aantrok,
aantrok, en
hem onweerstaanbaar
't eigenlijke genoegen der
koring die hare
hare vrouwelijkheid
vrouwelijkheid op
op hem
hemuitoefende,
uitoefende,duwde
duwdehij
hij
koring
om met
metzekere
zekerekleinachting
kleinachting te
te denken
denken aan
aan de
de onbedui,
onbeduiweg om
vanhaar
haar verstand.
verstand. En
En onder
onder die
die kleinachting
kleinachting zelf
zelfdook
dook
dendheid van
weer, als een
een nieuwe
nieuwe verzoeking,
verzoeking, 't verleidelijke
verleidelijke van
vanhaar
haar vrijen
vrijen
weer,
en de
deheldere
heldereklank
klankharer
harerstem,
stem,met
metde
debehagelijk,
behagelijkoogopslag en
vertrouwen dat
zij in
hem stelde
stelde en
en het
het gezag
gezag dat
dat
om 't't vertrouwen
heid om
dat zij
in hem
Zoudedesentimenteele
sentimenteelejongeling
jongeling dan
dan
hij op
ophaar
haaruitoefende.
uitoefende.Zou
hij
niet vergaan
vergaan zijn? vroeg
vroeg hij,
hij, met
met min,
min.
waarachtig in
waarachtig
in mij
mij nog niet
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achting
voor zich
zich zelf.
zelf. Ben
al zoover
achting voor
Ben ik waarlijk
waarlijk al
zoover tot
tot dorps,
dorpsmensch
vergroeid dat
dat mijn
mensch vergroeid
mijn gemoed kan
kan verstoord
verstoord worden
worden en
en
belang gaande
gaandegemaakt
gemaakt door
door een
een meisje
meisje?? Zijn
Zijn eigengevoel
eigengevoel
mijn belang
zich schrap
schrap om
omteteweerstaan
weerstaanaan
aandede
neiging
hijaanzag
aanzag
zette zich
neiging
—- hij
dat ininhem
hemwakker
wakkerwas
wasgeworden,
geworden, als
als eene
eene ver,
ver~
het gevoel
gevoel dat
het
nedering, waar
waar hij
hij zich
zich als
als priester
priester moest
moest boven
boven houden
houden en
en
nedering,
onaanraakbaar blijven
Maar wie
wieachterhaalt
achterhaalter
er
onaanraakbaar
blijven en
en ongevoelig. Maar
tegenstrijdigheden en
en de
dewederspraak,
wederspraak, die
die een
eenstreng
strengbe.,
bede tegenstrijdigheden
heerschenden wil
en een
een gevormd
gevormd gemoed
gemoed toch
tochwetens
wetens en
en
heerschenden
wil en
willens toelaat
toelaat en
en tracht
tracht goed
goed te
te praten?
praten? Terwijl
Terwijl hij
hijzich
zichzelf
zelf
willens
uit de
de hoogte
hoogte bezag
bezag en
en den
den stadsjonker
stadsjonker in
in hem
hem door
door den
den
uit
kapelaan werd begekt,
begekt, zocht
zochthij
hijalalnaar
naarverzachtende
verzachtendeomstan=
omstan=
kapelaan
om zijn
zijngeval
gevalteteverschoonen
verschoon eneneneene
eenereden
redenom
omtoe
toetete
digheden om
geven in
in 't behagen om
om het
hetvertrouwen
vertrouwendat
dathij
hijgenieten
genietenmocht.
mocht.
geven
gedacht::
Toen weer
weer kwam
kwamdedespijt
spijtonvrijwillig
onvrijwilligininhem
hemop,
op,bij
bij 't gedacht
eens op
opeen
eenanderen
anderenpersoon
persoonzou
zouovergaan,
overgaan,—hoe dat vertrouwen eens
iemand eens
eens den beloofden
beloofdenschat
schatuit
uitzijne
zijne handen
handen zou
zoukomen
komen
hoe iemand
opeischen en haar
haar als
als zijne
zijne bruid
bruid in volle
volle bezit
bezit nemen.
nemen. Hij
Hij
opeischen
voorzag het als
als een
een verlies
verliesvoor
voorhem
hemopophethet
dorp
ietswaar
waar
voorzag
dorp
—- iets
zijn bezigheden
bezigheden een
eendeel
deelhunner
hunneraantrekkelijkheid
aantrekkelijkheidgingen
gingendoor
door
zijn
verliezen en
en hem
hem voor
voor alalhet
hetandere
andereonverschillig
onverschilligzouden
zoudenlaten.
laten.
verliezen
stelde het
hetzich
zichvoor
voorgelijk
gelijkhet
hetgebeuren
gebeurenzou,
zou,eens
eensdat
datElvire
Elvire
Hij stelde
de jonge vrouw
vrouw van
vanden
dendokter
dokterzou
zougeworden
geworden
zijnenenhij
hijhaar
haar
zijn
als onderpastor
onderpastor met
met vormelijke
vormelijke beleefdheid
beleefdheidgroeten
groetenzou
zouzonder
zonder
verder in
in de
deinnigheid
innigheidvan
vanhaar
haar zieleleven
zieleleven toegelaten
toegelaten te
te
nog verder
worden. En
nu zat
zat zij
zij hier
hier aan
aan zijn
zijn zijde
zijde in
in de
deauto,
auto,ver
vervan
van
worden.
En nu
ofzijne
zijne rechten
rechten op
op
huis, zonder
zonder iemand
iemand die
dieaanspraak
aanspraak miek
miek of
huis,
haar
deed I
haar gelden
gelden deed!
Hij glimlachte
eigen redeneering.
redeneering. En
En nu
nublikte
bliktede
de
glimlachte over
over zijn eigen
seminarist
op den
denkapelaan
kapelaanvan
vandat
datkleine
kleineveriatene
verlatene
seminarist minachtend
minachtend op
nest,
die zich
zich heeft
heeftvastgemetseld
vastgemetseldininzijne
zijneomgeving
omgevingen
ende
dever,
vernest, die
houding
der toestanden
toestanden enendedewaarde
waardeervan
ervanverloren
verlorenheeft.
heeft.
houding der
Hij
die gewend
gewendwas
wasover
overzijn
zijnhart
harten
engenegenheden
genegenhedentetegebieden
gebieden
Hij die
als
een vorst,
vorst, die
dieererprinciepen
princiepen op
opnahield
nahield en
enelke
elkegedachte
gedachte
als een
placht
weten waar
waar 't hem bren~
placht na
na te
te gaan
gaan en
en te
tetoetsen
toetsen om
om te weten
bren,
gen zou
zouof
ofvan
vanwaar
waarhet
hetkwam
kwam—
- hij die elken
eIken opgedanen
opgedanen indruk
indruk
volg~
in
een eigen
eigen laadje
laadje klaste
klaste om
om de
dewaarde
waarde ervan
ervan met
met een
eenvolg.
in een
nummer
geven, ging
ging zich
zich nu
nuopwinden
opwindenvoor
voor een
een dauw,
dauw~
nummer aan
aan te
te geven,
koole
van een
een meisje
meisje en
enbelang
belangstellen
stellen inineene
eenesentimenteele
sentimenteele
koole van
kloosternon
beschouwde zich
zichals
alseen
eenknaap
knaapdie
diezich
zichheeft
heeft
kloosternon !I Hij
Hij beschouwde
laten
meedrijven
en
zich,
bij
gemis
aan
ernstige
bezigheid,
laten meedrijven en zich, bij gemis aan ernstige bezigheid,
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met
onweerdig gepruts
gepruts heeft
heeftopgehouden
opgehoudenen
ennu
nubeschaamd
beschaamd
met onweerdig
staat
blozenonder
onderden
denverwijtenden
verwijtenden blik
blik van
van den
dengeeste.
geeste~
staat te blozen
lijken opzichter,
opzichter, die zijn
zijn geweten
geweten kwam
kwam wakkerschudden,
wakkerschudden, om
om
lijken
hem zijn
zijn rechten
rechten stand
stand en zijn
zijn eigen
eigen strengheid
strengheid weer
weer te
te doen
doen
hem
aannemen.
auto gleed
gleeddoor,
door,voorbij
voorbijdede
kleineveriatene
verlate~edorpjes,
dorpjes,
De auto
kleine
tusschen de
de bergengten
bergengten verscholen,
verscholen, door
door een
eenlandschap
landschap van
van
tusschen
altijd even
even verrukkelijke
verrukkelijke schoonheid
schoonheid;; —
- en
en inindit
ditparadijs
paradijs
altijd
voelde
de kapelaan
kapelaan zich
zich als
alseen
eenprins,
prins,gezeten
gezetentusschen
tusschen zijn
zijn
voelde de
zuster
. .. hij
nichtje...
hij kon
konniet
nietnalaten
nalaten tetegenieten
genieten van
van
zuster en
en dat
dat nichtje
hare
vreugde en opgewekte
opgewekte bewondering
bewonderingalsof
alsofhij
hijhet
hetwas
wasdie
die
hare vreugde
haar met
met milde
milde hand
handtoedeelde.
toedeelde.Die
Dieadvokaat
advokaaten
enzijn
zijn jonge
jonge
het haar
beletsel om
op 't oogenblik
vrouw waren
waren hem
hem 't eenige beletsel
om nu op
vrouw
volkomen te genieten
genieten van
van het
hetgoudene
goudenegeluk.
geluk. Heel
Heelbewust
bewust
volkomen
moest
hij toegeven
toegeven aan
aandiedie
tegenstrijdigheden en
enzijn
zijngeest
geest
moest hij
tegenstrijdigheden
duldde die
die tegenspraken
tegenspraken in de
de redeneering
redeneering omdat
omdatde
denatuur,
natuurduldde
lijke
neiging hem
hem dwong
dwong en
enhij
hijde
deverleiding
verleidingniet
nietweerstaan
weerstaan
lijke neiging
wilde —
- of
kon?? Alle
vermaan uit
richting der
der levens,
levenswilde
of kon
Alle vermaan
uit de
de richting
wijsheid of
of godsdienstige
godsdienstige verplichting,
verplichting, werd
werd verduwd
verduwd en
en tot
tot
wijsheid
zwijgen
gebracht door
door 't overheerschende gevoel van het oogenzwijgen gebracht
oogen,
en de
de omstandigheden
omstandigheden waarin
waarin hij
hij zich
zich nu
nuhad
hadvastgezet.
vastgezet.
blik en
Elk
woord enengebaar
gebaarwaarmede
waarmede men
men in
inzijne
zijne omgeving
omgeving een
een
Elk woord
toestand of verhouding
verhouding geschapen
geschapen heeft,
als een
een band
band die
die
toestand
heeft, is
is als
ons
belet
den
sprong
achteruit
te
doen
en
onzen
vrijen
stand
ons belet den sprong achteruit te doen en onzen vrijen stand
tegenover die
omgeving weer
weer te
te heroveren.
heroveren. Wij
Wij hebben
hebben door
door
tegenover
die omgeving
duizend
kleine oplettendheden
oplettendheden onzen
onzen invloed
invloedopgedrongen
opgedrongen
duizend kleine
en dat
dat juist
juist kunnen
kunnen wij
wijniet
nietafschudden
afschuddenofof
terugtrekken,
en
terugtrekken,
't geen
onder vorm
vorm van
van sympathie
sympathie isisvastgegroeid
vastgegroeid en
en ons
ons
geen onder
gebonden
houdt als
alsiets
ietsdat
datwij
wijonbewust
onbewusthebben
hebbenuitgelokt
uitgelokt
gebonden houdt
tot stand
stand gebracht.
gebracht.
en tot
N u eerst
eerst verstond
verstondhij
hijhoe
hoeerer
dingen
aannemelijkzijn
zijndie
diehij
hij
Nu
dingen
aannemelijk
vroeger
zeer had
hadafgekeurd
afgekeurdbij
bijanderen,
anderen,omdat
omdathij
hijerertoen
toen
vroeger zoo zeer
niets dan
danwellustige
wellustigeneiging
neigingininhad
hadgezien
gezienenenverzoekingen
verzoekingenvan
van
niets
den duivel.
duivel. Een
Eenblik
blikvan
vanhet
hetonbevangene
onbevangenemeisje
meisjebetuigde
betuigdehem
hem
hoe die
dieeerbiedige
eerbiedigeschroom
schroomuituit
denseminarietijd
seminarietijdwas
wasweg,
wegnu, hoe
den
gevallen voor
voor de
debehoefte
behoefteaan
aanvriendschappelijk
vriendschappelijkvertrouwen
vertrouwenen
en
Hetwas
waszoo
zoogeleidelijk
geleidelijkgegaan,
gegaan,
meer
den omgang.
omgang. Het
meer losheid
losheid in den
onmerkelijk
tusschen hen iets
iets geworden
gewordenals
als:: nicht
nichten
en
onmerkelijk was
was het
het tusschen
...
kozijn die de
de toeneiging
toeneigingveroorloofde
veroorloofdevan
vanjongen
jongentot
totmeisje
meisje ...
kozijn
en wat
wat kwaad
kwaad was
wasereriningelegen
gelegenofof
waaromzou
zouhij
hijde
devriendin
vriendin
waarom
van zijn
zijn zuster
zuster niet
niet mogen
mogen bezien
bezien?
van
?
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werd nu ingeroepen
Maar de aandacht
aandacht werd
ingeroepen door
door iets
iets grootsch,
grootsch,
waar
gedachten aan
aan persoonlijke
persoonlijketoestanden
toestandenbij
bijophielden.
ophielden.
waar alle gedachten
Naarmate zij
zij verder
verder kwamen
kwamen werd
werd de
de aanblik
aanblik der
der rotsge,
rotsge~
Naarmate
bergten
zonder groen
groen gewas
gewas of
ofkleurige
kleurige
bergten eentoniger
eentoniger en
en woest, zonder
verschiet, tegen
tegen de
deblauwe
blauwe lucht,
lucht,
schakeering.
in 't verre
schakeering. Heel
Heel in
verre verschiet,
afgelegen en
en onwezenlijk
onwezenlijkalsalsinineen
eensprookje,
sprookje,kwamen
kwamendedeandere
andere
bergen te
te voorschijn
voorschijn met
metdedeglinsterende
glinsterendesneeuwtoppen.
sneeuwtoppen. En
En
bergen
daar moest men
menheen
heen1I
daar
-— De sneeuw
sneeuw I1 juichte
ten allen
allen kante.
kante. En
En inineene
eene
juichte men
men ten
sprong Elvire
Elvire inineens
eensrecht
rechtzoodat
zoodatdedekapelaan
kapelaanhaar
haar
opwelling sprong
vasthield uit vrees
vrees voor
voor ongelukken.
ongelukken.
vasthield
plaats, waar
waar zij
zijdoor
doorreden,
reden,heette
heette de
de((Chaos»
«Chaos» en
en de
de
De plaats,
ravijn met
die van
van weerskanten
weerskanten den
den
ravijn
met die reusachtige rotsklompen, die
bergwand in
in wanorde
wanorde waren
waren neergerrold
neergerrold en boven
boven den
den weg
weg
bergwand
bleven
hangen,
miek,
zelfs
met
het
heldere,
blijde
zonnelicht,
bleven hangen, miek, zelfs met het heldere, blijde zonnelicht,
geleek hier
hierden
den
machtigen indruk
indruk van
van verschrikking.
verschrikking. Het geleek
een machtigen
eindpaal der
der wereld,
wereld, inineen
eenwreeden
wreedencataclysme
cataclysmeofofnatuur,
natuureindpaal
beroerte uiteengeschud
uiteengeschud tot
een onbewoonbaar
onbewoonbaar oord
oord dat
dat niets
niets
beroerte
tot een
meer van de
meer
de menschen
menschen herinnerde.
herinnerde.
En inderdaad,
inderdaad, na
tijd hielden
hielden de
de auto's
auto's stil
stilenenhet
heteind
eind
En
na een tijd
der bereden
bereden wegen
wegen was
was bereikt.
bereikt. Het
Het overige
overige zou
zoumen
mentetevoet
voet
der
of met
met een
een ezel
ezelafleggen.
afleggen.
Het
gezelschap schaarde
schaarde zich
zich hier
hier op
opeene
eenevriendelijke
vriendelijke
Het gezelschap
graszode
neder om
om ererhet
hetmiddagmaal
middagmaal tetegebruiken.
gebruiken. Pakken
Pakken
graszode neder
en manden
manden werden
werden bij
bij gesleurd
gesleurd en
enelk
elkmet
metzijn
zijnkenissen
kenissenging
ging
men de genoegens
genoegens smaken
smaken van
van een
een picknick.
picknick.
men
Daarna
werd het
het teeken
teeken gegeven
gegeven voor
voor den
den optocht.
optocht. Vrij,
Vrij,
Daarna werd
door elkaar
elkaar nu
en elk
elk volgens
volgens't'them
hemlustte,
lustte,vormden
vormden zich
zichde
de
door
nu en
groepjes om
door 't't lastige
lastige middaguur
middaguur den
den steilen
steilen weg
weg tetebe,
begroepjes
om door
begin toonden
toonden de
de juffers
juffers 't meest
ze
klimmen. In 't't begin
klimmen.
meest moed
moed en ze
stormden
voorop om
omhet
hetonbekende
onbekendeteteveroveren.
veroveren.
stormden met
met geweld voorop
Maar welhaast
welhaast zakte
zaktede
devervoering,
vervoering,werden
werdenererzuchten
zuchtengeslaakt,
geslaakt.
Maar
en de
de bonkige
bonkigesteenen
steen enover
overden
denweg
wegdeed
deederermenige
menigestruikelen
struikelen
er algauw
algauwhier
hierenendaar
daareeneen
brancardierbij
bijtetepas
paskwam
kwam
zoodat er
brancardier
om
de gevallenen
gevallenen op
opteterapen
rapenen en
verderte te
ondersteunen.
om de
verder
ondersteunen.
Elvire stapte
opgewekt en
en licht
lichtininhaar
haarsportjurkje,
sportjurkje, stek,
stekElvire
stapte nog opgewekt
kend met den
den puntstok
puntstok en
en zij
zij weigerde
weigerde voor
voor't'toogenblik
oogenblikalle
alle
kend
Bij
een
kristalhelder
beekje
echter
hielden
mannelijke
hulp.
mannelijke hulp. Bij een kristalhelder beekje echter hielden
allen stil
allen
stil om er
er van
van 't heerlijke water te drinken dat
dat zij
zij schepten
schepten
zijzienling
zienlingden
denkeelput
keelputbemorsden
bemorsden
met de
de hand
hand en
enwaarmede
waarmedezij
met
om 't genot van
van 't ijskoude
voelen over
over 't lijf.
lijf. Na
ijskoude vocht
vocht te voelen
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nog
een eind
eindvan
vanden
den
lastigengang
gangenenhet
hetharde
hardeklimmen
klimmen
nog een
lastigen
stond
Elvire eindelijk
eindelijk heel
heel bezweet
bezweet en
entenden
tendenadem
ademen
envoelde
voelde
stond Elvire
zich gedwongen
gedwongen het hoffelijke
hoffelijke aanbod
aanbod in te
te willigen
willigen van
van den
den
zich
dikwijls
jongen heer
heer die
die haar
haar vroeger
vroeger in
in 't gasthuis
jongen
gasthuis zoo dikwijls
zijne
vriendelijkheid had
En heel
heelopgelicht
opgelichtstapte
staptezij
zij
zijne vriendelijkheid
had betuigd. En
nu aan
aan zijn
zijnarm
arm en
enererrilde
rildeeene
eeneaandoening
aandoening en
en eene
eene blijde
blijde
nu
zijnaar
naarhem
hemopkeek
opkeeken
en
verrukking
haar lijf
lijf telkens
telkens zij
verrukking door
door heel haar
zijn
blik ontmoette.
ontmoette. Haar
Haaroogen
oogenbleven
blevenhaperen
haperenininzijn
zijnblonden
blonden
zijn blik
kroesbaard
zich als
als een
eenpluimke
pluimkeopheffen
opheffentegen
tegen
kroesbaarden
en ze
ze voelde zich
zijn flinke gestalte
gestalte —
- zonder
zonder dat
dathaar
haarfijne
fijnelaarsjes
laarsjesmet
met hooge
hooge
zijn
hakken
nog nog
ergens ergens
aanstootten.
hakken
aanstootten. ..
Ei! ginder
ginder had
had de
deandere
andere brancardier
brancardier hare
hare vriendin
vriendin ook
ook tete
E.!
pakken en
en die
die twee
tweetrokken
trokkenook
ookgearmd
gearmdopopgelijk
gelijkiedereen
iedereen!
pakken
1
Elvire was
opgetogen door
door dien
dienonverwachten
onverwachten inval
invalom
omop
op
was opgetogen
die
wijze den
den bergtocht
bergtocht te doen!
doen! Het
Hetstille
stilledorpsmeisje,
dorpsmeisje, zij
zij
die wijze
niets anders
anders gewend
gewend was
was dan
dan het
hetalledaagsche,
alledaagsche, kalme
kalme be,
bedie niets
staan,
waar alles
alles afgepast
afgepast en
en naar
naar den
den vorm,
vorm, inindeftigheid
deftigheid
staan, waar
afloopt —
- zij
zij geloofde
geloofdehaar
haar eigen
eigen zinnen
zinnen niet
niet —
- of
of dat
dat zoo
zoo
afloopt
iets mogelijk
mogelijk was
was of
ofbehoorlijk.
behoorlijk. Maar
Maar nu
nu moest
moest zij
zij het
het wel
wel
iets
aannemen,
omstandigheden en
en 't'tgezelschap.
gezelschap. Zij
Zij
aannemen, gezien
gezien de omstandigheden
voelde geen
geen vermoeienis
vermoeienis meer
meer en
endacht
dachtenkel
enkelaan
aan't
genotvan
van
't genot
zij omringd
omringd werd
werd en
enwaar
waarzij
zij
al die
die aanminnigheid
aanminnigheid waarmede
waarmede zij
met de
de andere
anderejuffers
juffershet
hetmiddenpunt
middenpuntuitmiek
uitmiekvan
vande
devereering
vereering
en
met haar
haar vertroeteld
vertroeteld en
en bewonderd
bewonderd werd
werd door
door zulke
zulke
en met
voorname en galante
galante jonge
jonge heeren.
heeren.
voorname
Tegen haar
haar aan
aan ronkte
ronkte gedurig
gedurig die
die stem
stem halfluide
halfluide als
als een
een
Tegen
geneuriede
zang, waar
waar zij
zij den
den zin
zinvan
vanopsnoof
opsnoofzonder
zondernaar
naar de
de
geneuriede zang,
woorden
luisteren! En 't't geen
geen de
de brancardier
brancardier haar
haar als heel
heel
woorden te luisteren1
gewone dingen
dingen toefluisterde,
toefluisterde, scheen
scheeniets
ietstetezijn
zijndat
datininverband
verband
was
met de
de zonneschittering,
zonneschittering, met
met de
de bergen
bergen en
en met
met 't'tonbe,
onbewas met
kende en
en ontroerende
ontroerende der
der heele
heele omgeving
omgeving —
- die
die het
het groote
groote
kende
tooverwonder
opschik van
van het
het droom,
droomtooverwonder uitmieken
uitmieken; ;iets
iets als
als de
de opschik
wakend doorliepen.
doorliepen. Hij
Hij vroeg
vroeghaar
haarhoe
hoezij
zij
landschap
landschap waar
waar zij
zij wakend
toch
niet eerder
eerder malkaar
malkaar hadden
hadden ontmoet,
ontmoet, —
- dat
dathij
hijhaar
haar
toch niet
gezelschap zoo
hoog op
opprijs
prijsstelde
steldeen
enbelangrijk
belangrijk vond;
vond; —
gezelschap
zoo hoog
zij
moest hem
hem vertellen
vertellen waar
wie
zij moest
waarzij
zij woonde,
woonde, hoe
hoe zij
zij leefde,
leefde, wie
...
die voorname
voorname geestelijke
geestelijke was en die
die juffer
juffer die met haar reisden
reisden...
En
zij
vernam
van
hem:
dat
hij
student
was
en
dat
zij
hem
En zij vernam van hem : dat hij student was
dat zij hem
't genoegen
hem maar
maar kortweg
kortweg Willem
Willemteteheeten.
heeten.
genoegen moest
moest doen hem
Zijn makker
makker die met
met juffer
juffer Irma
Irma optrad,
optrad, heette
heette Herman.
Herman.
Zijn
ineens merkten
merkten zij
zijaangekomen
aangekomentetezijn
zijn!1 De
De bergen
bergen
Maar
Maar nu ineens
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stonden met
stonden
met hun
hunsteilen
steil enrand
randinineen
eenontzaglijken
ontzaglijkenkring,
kring, die
die den
den
vermaarden «Cirque
«Cirque de
de Garvanie»
vermaarden
Garvanie» uitmiek1
uitmiek 1 Iets ongelooflijks,
ongelooflijks,
dat
schrik en begeestering
begeestering wekte,
wekte, en
enverhoogd
verhoogdwerd
werddoor
doorden
den
dat schrik
bruischenden
sprong honderden
honderden meters
meters
bruischenden waterstraal
waterstraaldie
die in
in één sprong
neerstort
een wolk
wolkvan
vanwaterdamp
waterdampweer
weeropspat
opspatmet
meteen
een
neerstort en
en in een
geloei,
sterker dan
felste wind.
wind. En
En de
de sneeuw,
sneeuw, de
desneeuw
sneeuw
geloei, sterker
dan de
de felste
overal,
de echte
echte sneeuw!
sneeuw! Men
Menvoelde
voeldehet;
het;daar
daarstraks
strakswas
was
overal, de
men
bezweken door
door de
de danige
danige hitte
hitte en
en hier
hier dreef
dreef de
dekoude
koude
men bezweken
lucht
het lichte
lichte dundoek
dundoek der
der kleederen,
kleederen, eene
eene rilling
rilling op
op
lucht door het
het lijf.
lijf.
Wie niet
niet te
te vermoeid
vermoeid was
was en
en den
den moed
moed bezat,
bezat, mocht
mocht nog
nog
een
uur verder
verder om
om den
denwaterval
watervalvan
vannabij
nabijtetebezichtigen
bezichtigen
een half uur
en
er zich
zich laten
latenbespeiten
bespeiten door
doorhet
hetopstuivende
opstuivendevocht
vocht en
en
en er
verdooven
geraas om er
er zot
zotvan
vanzinnen
zinnenenenverdwaasd
verdwaasd
verdooven door 't't geraas
weer
uit tetekomen.
komen. Bij
Bijden
den«Pont,cle,neige»
«Pont~demeige»was
waseen
eenandere
andere
weer uit
groep bezig
bezigzottigheid
zottigheidtetebedrijven
bedrijveninineen
eenrazernij
razernijaan
aan 't vechten
met
sneeuwballen. Elvire
Elvire en
en dedeandere
anderejuffers
juffers voelden
voelden zich
zich
met sneeuwballen.
't
bloed door 't lijf jagen
jagen met
met dedeopgetogenheid
opgetogenheidwaaraan
waaraan
't bloed
niemand iets
trachtte in te
te toomen.
toomen. Haar
Haar ranke
ranke gestalte
gestalte boog
boog
niemand
iets trachtte
en
hiefgestadig
gestadig en
en als
alsjongens
jongens kneedden
kneedden zij
zij de
de sneeuw
sneeuw met
met
en hief
haar fije handen
handen;; en
en met
meteen
eengelaat
gelaatwaar
waarde
deoogen
oogenininstraalden
straalden
haar
en de
de hevige
hevige blos
blos van
vanden
denovermoed
overmoedop
opkleurde,
kleurde,stonden
stondenzij
zij
met verwarde
verwarde haren,
haren, één
één been
been vooruit,
vooruit, in
in de
dehouding
houding van
van
met
Dejonge
jongeheeren
heeren
heldinnen die
haar goed verdedigen
verdedigen willen.
willen. De
heldinnen
die haar
men nog
nogmaar
maar pas
pasleeren
leerenkennen
kennenhad,
had.schenen
schenenhaar
haar al
al zoo
die men
zielseigen dat
dat men
men ze
zereeds
reedsals
alsmikpunt
mikpuntvoor
voorde
desneeuwballen
sneeuwballen
zielseigen
nam. 't'tGeleek
Geleek Elvire
Elvire iets
iets als
als de
despeelbeurten
speelbeurten uit
uithaar
haar eerste
eerste
nam.
jeugd, toen
toen zij
zij ininden
denhof
hofvan
vandokter
dokterBlondeel
Blondeel met
met de
de stu,
stujeugd,
denten aan
aan 't ravotten
verschil toch, dat
dat de
de lust
lust
denten
ravotten was;
was ; met
met dit
dit verschil
nu
gewild
en
met
meer
besef
genoten
werd
en
er
de
aannu gewild en met meer besef genoten werd en er de aan,
trekkelijkheid bij
zich bewonderd
bewonderd en
en gevierd
gevierd te
te
trekkelijkheid
bij kwam
kwam om
om zich
weten in
in een
eenhoffelijk
hoffelijkverkeer
verkeermet
metdiedie
heerenwaarvan
waarvanzij
zij
weten
heeren
niets anders
anders kende
kende tenzij
tenzij de
devoornaamheid
voornaamheidhunner
hunnermanieren.
manieren.
niets
Middelerwijl had
de onderpastor
onderpastor zich
zichaangesteld
aangesteld om
om het
het
Middelerwijl
had de
goeds te
te bewaken
bewaken dat
dat de
de juffers
jufftrs hadden
hadden afgelegd.
afgelegd. Nadat
Nadat hij
hij
goeds
alleen gebleven,
gebleven, zijn
zijn bevrier
bevrier gebeden
gebeden had
had en
enterwijl
terwijlde
dekleine
kleine
alleen
oorlog nog
nog altijd
altijd voortduurde,
voortduurde, hield
hield hij
hij zich
zich bezig
bezig met
met de
de
oorlog
voorwerpen
te
onderzoeken
die
hem
waren
toevertrouwd.
voorwerpen onderzoeken die hem waren toevertrouwd.
Onder een
een reismantel
reismantel vond
vondhij
hijhet
hetlederen
lederenhandtaschje
handtaschje van
van
Onder
Elvire en
en zonder
zonder inzicht,
inzicht,uituitachtelooze
achteloozenieuwsgierigheid,
nieuwsgierigheid,
Elvire
hij het.
het. Tusschen
T usscheneen
eenaantal
aantalsnuisterijen
snuisterijen—- reukwerk
reukwerk
opende hij
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zoogenaamde reisbenoodigdheden,
reisbenoodigdheden, werd
werd zijne
zijneaandacht
aandachtge.
geen zoogenaamde
trokken op een
eenfijn,
fijn,langwerpig
langwerpignotaboekje
notaboekjeinincrocodillen.
crocodillen_
trokken
leder —
- iets
iets dat
dat hij
hij bij
bij haar
haar nooit
nooit had
hadopgemerkt.
opgemerkt. De
De
leder
nieuwsgierigheid werd
nog meer
meer gewekt
gewekt als
als hij
hijzag
zagdat
dater
er
nieuwsgierigheid
werd nu
nu nog
geschreven was
was en
enhij
hijdacht
dachtniet
nieteens
eensdat
dathet
hetonbescheiden
onbescheiden
op geschreven
kon
kon zijn
zijn ererinintetekijken
kijken—- integendeel
integendeel het
het gaf
gafiets
ietsals
alseene
eene
ontroering om hier
hierzoo
zooonverwachts
onverwachts iets
iets teteontdekken
ontdekkenwaar
waar
ontroering
meisje misschien
misschienhaar
haarin.nigste
innigstegevoelens
gevoelenshad
hadtoevertrouwd
toevertrouwd
het meisje
gedachten had
had vastgezet
vastgezet voor
voor eigen
eigengebruik.
gebruik.
en gedachten
waren ginder
ginder zoo
zoodruk
drukaan
aan 't'tspel
spel dat
datde
deonderpastor
onderpastor
Ze waren
niet
gelegenheid
niet eens
eens werd
werd opgemerkt
opgemerkt en
enhijhijalle
alle
gelegenheidhdcl
hadvrij
vrij
zijne nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid te voldoen.
voldoen. En
Entoch
tochwas
washij
hijniet
nietgerust,
gerust,
zijne
door
om het
door 't
't gedacht
gedacht om
het boekje
boekje niet
niet heel
heel tetekunnen
kunnen door.
doorzien Een
Een eerste
eerste invai
inval zette
zette hem
hem aan,
aan, het
het ding
dingeenvoudig
eenvoudig
zien
weg te
te nemen
nemen alsof
alsof het
het verloren
verloren of
ofgestolen
gestolen was
was —
- want
want nu
nu
reeds kreeg
kreeg hij
begeerte het
het voor
voor zich
zich tetebehouden
behoudenom
om op
op
reeds
hij de begeerte
gemak, later
later elke
elkereek
reeknader
naderteteonderzoeken
onderzoekenen
enook
ookomdat
omdat
alle gemak,
hij niet
niet weerstond
weerstond aan
aanden
dendrang
drangdat
datkostbare
kostbarekleinood
kleinood inin
hij
om 't genot alleen van het
het te
te bezitten
bezitten
't geheim weg te smokkelen om
om de
deaandoening
aandoeningbijbijElvire
Elviretetekunnen
kunnennagaan
nagaanals
als 't uit zou
en om
verloren was.
was. InInder
derhaast
haastoverliep
overliephij
hij't'tfijne
fijne
komen dat
dat 't'tverloren
komen
reseda~geur
uit
het
rose
velijn
opsteeg.
schrift
terwijl
een
wufte
schrift terwijl een wufte resedneur uit het rose velijn opsteeg.
Het was
was een
eensoort
soortbirthday.book
birthday~bookmet
metcitaten,
citaten, meest
meestvan
van gods.
gods~
dienstigen
aard, uiftreksels
uittreksels van schrijvers, aphorismen, gedachten
gedachten
dienstigen aard,
en impressies
impressies met
met potiood,
potlood, alaldooreen
dooreenopgeteekend
opgeteekend—
- een
een
en
meisjes~teederheid, waar
waar alles
alles wat
wat haar
haar hart
hart
verzameling van meisjes.teederheid,
verzameling
ooit had
had doen
doentrillen
trillenenenhaar
haargemoed
gemoedberoeren
beroeren kon,
kon, met
met
ooit
zorg
bewaard bleef
bleefals
alseen
eenkostelijkheid.
kostelijkheid. InIn't
doorbladeren
zorg bewaard
't doorbladeren
ontdekte
onderpastor eindelijk
eindelijk eene
eene spreuk
spreuk die
die met
met een
een
ontdekte de onderpastor
XO~naam
diehij
hijvoor
vooriets
ietsvan
van't'tzijne
zijne
X°.naam onderteekend
onderteekend was
was en die
verkende.
verder zoeken
zoeken vond
vond hij
hij dat
datX°.teeken
XO~teeken nog
nog
verkende. Bij
Bij 't't verder
meermaals
alzoo tot
tot de
deontdekking
ontdekking dat
dat al
al
meermaalsterug
terugen
en kwam
kwam alzoo
't't geen
tegen haar
haar gezegd
gezegd had
had onder
onder vorm
vorm van
van raad.
raadgeen hij
hij ooit tegen
geving,
hier zorgvuldig
zorgvuldig geboekt
- dat
dat hij
hij dus
dus een
een
geving, hier
geboekt stond
stond —
diepen
indruk op haar
haar gemoed
gemoed had
haduitgeoefend
uitgeoefend;; —- want
want
diepen indruk
impressies-bij
.bij
verder
er zelfs
zelfsbeschouwingen
beschouwingenover
overX°,Xc,
verder stonden er
impressies
ontmoetingen,
beoordeelingen
over
zijn
voorkomen
met
de
ontmoetingen, beoordeelingen over zijn voorkomen met de
bezoeken....
Dieverrassing
verrassing
aanduiding
datums van
van bezoeken.
aanduiding der
der datums
. . . Die
ontroerde
bij dat
datschijnbaar
schijnbaar onbeduidend
onbeduidend
ontroerde hem
hem eenigszins
eenigszins om bij
kinderhoofd
zulke oplettende
oplettende verkleefdheid
verkleefdheid te
te ontdekken.
ontdekken.
kinderhoofd zulke
Zijne
eerste aandrang
aandrang was
om het
hetboekje
boekjegauw
gauwweer
weer weg
weg
Zijne eerste
was om
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te stoppen
te
stoppen —
- neen,
neen, zij
zijmocht
mochtniet
nietgewaar
gewaarworden
worden dat
dat hij
hij
het
gezien had 11 Maar
onvoorzichtig toch
zoo'n ding
ding
het gezien
Maarhoe
hoe onvoorzichtig
toch om zoo'n
overal
met zich
zich te
te slepen,
slepen, enendede
«geheimendes
des
harten»
overal met
«geheimen
harten:o
alzoo
bloot tetestellen
stellenaan
aanonbescheiden
onbescheidenblikken
blikken11Argeloos
Argeloos
alzoo bloot
kind,
mompelde hij
hij met
metbewonderend
bewonderendmedegevoel.
medegevoel.En
Enterwijl.
terwijl
kind, mompelde
hij
staren bleef en
en 't behagen
smaakte bij
bij't
hoe hij
hij
behagen smaakte
't gedacht hoe
hij te staren
't volle
vertrouwen van
van dat
dat kind
kind bezat
bezat en
eneene
eenegrenzenlooze
grenzenlooze
volle vertrouwen
nu aan
aan 't spel
der sneeuwballen,
sneeuwballen,
vereering,
hij haar
haar nu
vereering, zag
zag hij
spel der
met
dien jongen
jongen student
studentaan
aangang
gang;
hijmerkte
merktedaarbij
daarbij hoe
hoe
met dien
; hij
zij
zich met
met een
eenspontanen
spontaneninval
invalaan
aandien
dienvreemden
vreemden kerel
kerel
zij zich
gegeven
had en
engereed
gereedwas
was
hem
evenzeerhaar
haarvertrouwen
vertrouwen
gegeven had
hem
evenzeer
te
schenken 1I Die indruk
indruk bracht
bracht den
den onderpastor
onderpastor iets
iets als
als
te schenken
eene
ontgoocheling om
om zich
zich tetezien
zienontnemen
ontnemenenenaan
aananderen
anderen
eene ontgoocheling
te
bedeelen 't geen
hij als
alseen
eenbevoorrechte
bevoorrechtealleen
alleenmeende
meende
te bedeelen
geen hij
te
bezitten. Het
Het vertrouwen,
vertrouwen, dat
dat zij
zij hem
hem geschonken
geschonken had,
had,
te bezitten.
verloor
er ineens al
al zijne
zijne waarde
waarde door.
door. Ja,
Ja,het
hetwas
wastoch
tochmaar
maar
verloor er
een
wispelturig kind,
kind, dat
datde
debekoorlijkheden
bekoorlijkhedenvan
vanzijn
zijn gemoed
gemoed
een wispelturig
rondstrooit
weg, overal
overal waar
waar het
het komt
komt en
enaan
aan alal
rondstrooit over
over den
den weg,
wie maar
maar grijpen
grijpen wil
wil—- zonder
zonder tetebeseffen
beseffen zelfs
zelfs dat
dat er
er iets
iets
wie
kostelijks
aan was of
ofdat
datmen
menhaar
haarden
denschat
schatontrooven
ontroovenkon
konI1
kostelijks aan
Hij
haalde het
het boekje
boekje weer
weer uit
uitdedetasch,
tasch,nam
namhet
hetfijne
fijne
Hij haalde
potlood uit
uit de
deschede,
schede, en
enschreef
schreef er
er in
inmet
meteen
eentrek
trekaan
aan de
de
potlood
letters om zijn
zijn schrift
schrift niet
nietteteverraden
verraden:
letters
:
«Het hart
hartvan
vaneen
eenbakvischje
bakvischjeisiseen
eenliefdebrief
liefdebriefzonder
zonderadres
adresI»
1»
«Het
N u kon
kon zij
zij ererop
opzweeten,
zweeten,maar
maar verstandig
verstandig genoeg
genoeg zou
zou zij
zij
Nu
zijn teteraden
radendat
dathet
heteen
een
verwijt
was
over
haarlichtzinnig
lichtzinnig
wel zijn
verwijt
was
over
haar
gedrag
gedrag en omgang
omgang met
met onbekende
onbekende lieden.
lieden.
door het
hetspel
spelenendedehevige
hevigebeweging,
beweging,kwamen
kwamen
Opgewonden door
juffers de
deharen
haren en
enkleeding
kleeding wat
watininorde
ordebrengen
brengenomdat
omdat
de juffers
teek en voor
voor den
denaftocht
aftochtgegeven
gegevenwas.
was. 't Kostte
Kostte haar
haar echter
het teeken
zienlijk moeite
moeite die
dieplaats
plaats teteverlaten
verlaten waar
waar men
men dien
dien ontzag,
ontzagzienlijk
lijken indruk
indruk had
had opged.aan.
opgedaan.
lijken
Elvire bekende
bekende het
het den
denjongen
jongenheer
heerdie
diehaar
haargeleidde
geleiddeen
enzij
zij
herhaaldelijk stilhouden
stilhoudenom
omnog
nogeen
eenallerlaatsten
allerlaatstenkeer
keerhet
het
moest herhaaldelijk
en dieper
dieper in
in 't geheugen
geheugen te
te prenten
prenten
natuurwonder op
nemen en
natuurwonder
op te nemen
later. Zij
Zij had
hadhet
hetvoorgevoel,
voorgevoel,dat
dathaar
haargedachten
gedachtenvan
van uit
uit
voor later.
stille dorp
dorp met
met een
eenwellustigen
wellustigenweemoed
weemoednog
nogdikwijls
dikwijlsdie
die
het stille
plaats hier zouden opzoeken
opzoekenom
omererde
devreugde
vreugdeván
vanteteherdenkenl
herdenken!
babbeldezij
zij er
er maar
maar op los,
los, toegevend
toegevendaan
aande
devervoering
vervoering
Maar nu babbelde
oogenblik en
en de
de kapelaan
kapelaan zag
zij zich
zich aan
aan den
denarm
arm
van 't't oogenblik
zag hoe zij
haar eigen broer
broer was.
was.
van den
den jongen
jongen student,
student, alsof
alsof 't haar
leunde van

220

DORPSLUCHT.

Zij liepen
liepen ver
vergenoeg
genoegvan
van't gezelschap
't gezelschapverwijderd
verwijderd om
om
Zij
ondereen
. door
ondereen te
te kunnen
kunnen kouten,
kouten,zonder
zonder.
door de
deanderen
anderen gehoord
gehoord
worden en
enmet
methun
hunstap
stapopop
denzelfdenrhytme
rhytmeenensprekend
sprekend
te worden
denzelfden
met denzelfden
denzelfden ingehouden
ingehouden fluistertoon,
fluistertoon, wandelden
wandelden zij
zij als
als in
in
met
een droom
droom door
doordat
datfantastische
fantastischelandschap.
landschap. Zijne
Zijne woorden
woorden
een
en de
de hare
hare smolten
smolten ineen
ineentot
toteen
een
onwezenlijketweezang
tweezang
en
onwezenlijke
waarin zij
zij haar
haar eigen
eigen stem
stemniet
nietmeer
meerverkende
verkende uit
uit de
dezijne.
zijne.
waarin
Eerst toen
toen zij
zij aangekomen
aangekomen waren
waren en
enhij
hijhaar
haarvoorstelde
voorstelde
Eerst
om bij
bij hem
hem in
indedeauto
autote te
komen,
schrikteElvire
Elvireop
optot
tot
om
komen,
schrikte
besef der
der werkelijkheid
werkelijkheid en
en werd
werd zijzijgewaar
gewaardat
datIrma
Irmaerer
't besef
was en
en dedeonderpastor,
onderpastor, die
diehare
hare
handelingonwelvoegelijk
onwelvoegelijk
was
handeling
zouden vinden.
vinden. Bij
Bij't 'tinstappen
instappen werd
werd haar
haar nog
nog een
eenvoorstel
voorstel
zouden
medegedeeld om morgen
morgen elkaar
elkaar weer
weer tetevinden,
vinden,maar
maar Willem
Willem
medegedeeld
moest
zich
haasten
om
zelf
zijn
plaats
te
gaan
innemen
bij
moest zich haasten om zelf zijn plaats te gaan innemen bij
zijn gezelschap.
gezelschap. Bij
Bij 't neerzitten voelde
voeldeElvire
Elvireeerst
eerstdie
dielamheid
lamheid
zijn
heel het
hetlijf,
lijf,die
dieontspanning
ontspanningder
derzenuwen
zenuwendie
diehaar
haarbeenen
beenen
over heel
klibberen —
- een
een lust
lustom
omteteslapen
slapenofofstil
stiluit
uittetestaren
staren en
en
deden klibberen
te glijden
glijden —
- zonder
zonder te
te moeten
moeten spreken
spreken vooral.
vooral.
voort te
De terugtocht
terugtochtging
gingdoor
dooreen
eenzacht
zachtneervloeiende
neervloeiendedecrescendo
decrescendo
De
van licht
licht inindedeademstille
ademstilleatmosfeer
atmosfeer en
en een
eenfeërie
feërie van
vanaltijd
altijd
van
omwendende tafereelen
opdoken en
en wegkantelden
wegkantelden als
als
omwendende
tafereelen die
die opdoken
tooneelschermen. Het
gezang dat
dat opsteeg
opsteeguit
uitenkele
enkeleauto's
auto's
tooneelschermen.
Het gezang
daar~
herinnerde alleen
aan de
de uitbundige
uitbundige lustigheid
lustigheidvan
vandaar.
herinnerde
alleen nog aan
even,
maar alle
gerucht klonk
klonk storend
storend en
en ontstemde
ontstemde de
de zalig
zalig~
even, maar
alle gerucht
van dien
dien tooverschoonen
tooverschoonen avond.
avond.
heid van
De reizigers
reizigers lagen met
met groote
groote oogen
oogen roerloos
roerloos uit
uittetestaren.
staren.
advokaat hield zijne
zijne vrouw
vrouw omarmd
omarmd en hun
hun hoofd
hoofd tegen
tegen
De advokaat
elkaar
al vergeten
vergeten dat
datzezeniet
niet
elkaar aangeleund,
aangeleund, schenen
schenen zij
zij heel
heel en al
alleen
waren in de
de auto.
auto.En
Enererschafte
schafteinderdaad
inderdaadniemand
niemandop
op
alleen waren
't geen
zij
deden:
de
kapelaan
was
zijn
brevier
aan
't
lezen,
geen zij deden : de kapelaan was zijn brevier aan 't lezen,
Irma
hield zich
zich stil
stilenen
gebaardete te
sluimerenterwijl
terwijlElvire
Elvire
Irma hield
gebaarde
sluimeren
al
over hun
hun hoofd
hoofd bleef
bleefuitkijken
uitkijken alsof
alsof er
er niets
niets op
opde
dewereld
wereld
al over
poëzie van
van het
het dageinde
dageinde ininhet
hetwoeste
woeste
meer
bestond. De poEzie
meer bestond.
Geen bij
bij
bergland
overweldigend van
van grootschheid.
grootschheid. 't't Geen
bergland was
was overweldigend
't
zonnelicht als
als een
eenvertoog
vertoogvan
vanbrallenden
brallendenpraal
praal ter
ter
't hevig
hevig zonnelicht
bewondering stond
stond uitgestald,
uitgestald,kreeg
kreegnunuzijn
zijnwezenlijke
wezenlijkeweerde
weerde
raden was
was der
der dingen
dingen op
op zichzelf,
zichzelf, met
met
waarachter 't leven te
te raden
de
deemstering, die
uit de
de diepten
diepten opsteeg
opsteeg en
endreigde
dreigde de
de
de deemstering,
die uit
Deherdeirs
herdérs klauterden
klauterden
reusachtige
bergmassas te beweldigen.
beweldigen. De
reusachtige bergmassas
en de
dekudden
kuddenwerden
werdenbijeen
bijeengedreven
gedreven
de
steile hoogten
hoogten op en
de steile
getoeter van
van den
den hoorn.
hoorn. De
Debellen
bellenaan
aanden
denhals
halsder
der
op
op 't't getoeter

DORPSLUCHT.

221

koeien strooiden
vreemden klank
klank door de
de ruimte.
ruimte. En
En nu
nu
strooiden een
een vreemden
kwam
ronde wezen
wezender
dermaan
maandedebegoocheling
begoochelingvoltrekken,
voltrekken,
kwam het ronde
en
laatste gevoel der
der werkelijkheid
werkelijkheid wegvegen.
wegvegen. De
De blauwe
blauwe
en het laatste
wasems
elk dal
dalwaar
waarhet
hetkerkje
kerkjemet
metenkele
enkelehutten
hutten
wasems dreven door elk
eene
gewaarwording van
van innigheid
innigheid wekten.
wekten. De
Debergbronnen
bergbronnen
eene gewaarwording
stroelden
doorenenhet
hetgerucht
geruchtversmolt
versmoltzich
zich telkens
telkens
stroelden onvermoeid door
met 't soezend geronk
geronkvan
vanden
denmotor
motorwaaraan
waaraan 't gehoor gewend
was geworden.
was
geworden.
Bij
de aankomst
aankomst te
te Lourdes,
Lourdes, waar
waar de
de reizigers
reizigers plots
plots in
in
Bij de
't
gewoel der
derstraatdrukte
straatdruktegedompeld
gedompeldwerden,
werden,moest
moest
't licht
licht en 't't gewoel
de
stemming van
vandien
diendroomschoonen
droomschoonenavond
avondonaangenaam
onaangenaam
de stemming
afbreken.
juffers vooral
vooral verlangden
verlangden naar
naar niets
niets meer
meer tenzij
tenzij
afbreken. De juffers
naar
bed om
om erervoort
voorttetesoezen
soezenen
ennog
nogwat
watna
natetegenieten
genieten
naar bed
van 't geen haar
had verrukt.
verrukt. Op
Ophaar
haarkamer
kamerverklaarde
verklaarde
haar zoo had
't
de
schoonste
dag
van
haar
leven
was—
Elvire
aan
Irma:
dat
Elvire aan Irma : dat
schoonste dag van haar leven was
dat
nooit zoo
zoo iets
ietsheerlijks
heerlijks zelfs
zelfs in
in geen
geenboek
boekhad
hadgelezen
gelezen
dat ze nooit
gelijk 't geen zij
zij nu ondergaan en gezien had. Om
Omde
deverteedering
verteedering
harer ziel lucht
lucht tetegeven,
geven,moest
moestzijzijhare
harevriendin
vriendindriftig
driftigomhel,
omhelharer
inelkanders
elkandersarmen
armen vielen
vielende
detwee
tweevriendinnen
vriendinnen aanstonds
aanstonds
zen en
en in
in zwaren slaap.
.
volgenden morgen
morgen kwamen
kwamen de
debedevaarders
bedevaarders bij
bij de
de
Den volgenden
Grotte
weer
onder
die
eigenaardige
bekoring
der
ontheffende
Grotte weer onder die eigenaardige bekoring der ontheffende
had er
er den
dennacht
nacht door
door gebrand
gebrand en
en
godsvrucht. 't Waslicht
Waslicht had
weer hieven
hieven de
de
de gebeden
gebeden hadden
hadden niet
niet opgehouden
opgehouden; ; nu weer
de
smeekkreten om
genezing, gelijk gister
gister en
en waren
waren erermenschen
menschen
smeekkreten
om genezing,
die in
in vervoering
vervoering den
den grond
grondkusten.
kusten. Men
Menwerd
werd er
er op
opden
den
die
stond weer
weer gereinigd
gereinigdvan
vanallen
allenaardschen
aardschenwellust
wellusten
enwereldsche
wereldsche
ijdelheid, gedrongen
gedrongen door dat
dat ane
ééneenen
overheerschendegevoel
gevoel
ijdelheid,
overheerschende
toewijding en
en barmhartigheid
barmhartigheid —
- als
als inineen
eenvoorgeborchte
voorgeborchte
van toewijding
van den
den hemel.
hemel. Men
Mengroette
groetteererdedekennissen
kennissen van
van gister
gister in
in
van
't voorbijgaan, met een
een inzichtigen
inzichtigen blik,
blik,terwij1
terwijl de
delippen
lippenniet
niet
Inde
degasthuizen
gasthuizenheerschte
heerschtede
de
ophielden gebeden te
te prevelen.
prevelen. In
ophielden
vriendelijke uitdrukking
uitdrukking en ijverige
ijverige bezorgdheid
bezorgdheid onder
onder
zelfde vriendelijke
juffers en
ende
deridderlijke
ridderlijke opoffering
opoffering onder
onder de
deflinke
flinkebran,
brande juffers
cardiers.
—
- De
De heerschende
heerschende geest
geestvan
vanbroederlijkheid
broederlijkheidisisalaleen
eeneerste
eerste
beweerde de
deonderpastor,
onderpastor, die
die
en groot
groot mirakel
mirakelteteLourdes
Lourdes1Jbeweerde
en
zich zelf
zelf weer
weer gelukkig
gelukkig voelde
voeldeaan
aanden
denarbeid
arbeid en
en heel
heel die
die
zich
vrome,
welgezinde
offerveerdigheid
die
eenieder
bezielde
vrome, welgezinde offerveerdigheid die eenieder bezielde
niet genoeg
genoeg bewonderen
bewonderen kon.
kon. Hier
Hierworden
wordende
dewerken
werken van
van
niet
barmhartigheid op
eenideale
idealemanier
maniergeoefend
geoefend:
karretjes
barmhartigheid
op een
: dedekarretjes
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jonge edellieden
edellieden en
en de
dearme
arme zieken
zieken
getrokken door
door jonge
worden getrokken
worden verzorgd
verzorgd door
doorjuffers,
juffers,die
dieerervroeger
vroegernooit
nooitaan
aandenken
denken
zouden eenig
eenigweerzinwekkend
weerzinwekkend bedrijf
bedrijfteteverrichten.
verrichten. Eenieder
Eenieder
moest zich
zich hier
hier verdienstelijk
verdienstelijk en
en beminnelijk
beminnelijk maken,
maken, zijn
zijn
moest
goeden
wil toonen
toonen ofofhijhijzou
zouzich
zichniet
nietweerdig
weerdigachten
achten den
den
goeden wil
gewijden grond
grond tetebetreden,
betreden,waar
waarde
deheilige
heiligeMaagd
Maagdzoo
zoorijkelijk
rijkelijk
hare genaden
genaden uitdeelt.
Men was
was ererdoordrohgen
doordrongen van
van het
het
hare
uitdeelt. Men
zelfde gevoel: dat
dat men
men zich
zich hier
hier aan
aan de
degrenzen
grenzen beyond
bevond van
van
zelfde
materieele wereld
wereld —
- dat
dat hier
hiereen
eendeur
deuropenstond
openstonddie
dieuitgaf
uitgaf
de materieele
hetboven,natuurlijke
bovenmatuurlijke; ; men
de gedurige
gedurige ver,
verop het
men leefde
leefde er
er in de
wachting van
het goddelijk
goddelijk gebaar
gebaar dat
datwonderen
wonderenverwekt
verwekt
wachting
van het
zoo dat
dat die
diewonderen
wonderenalsalszezegebeuren
gebeurenmoesten,
moesten,noch
nochverbazing
verbazing
noch
schrik zouden
zouden teweeg
teweeg brengen.
brengen. Hier
Hier rond
rond de
debadplaats
badplaats
noch schrik
bijzonderlijk
ondergingen
al
de
omstaanders
dat
voorgevoel
bijzonderlijk ondergingen al de omstaanders dat voorgevoel
om een
een mirakel
mirakel ininhunne
hunnenabijheid
nabijheid te
te zien
zien gebeuren
gebeuren en
en de
de
om
geloovigen hielden zich
zich altijd
altijd gereed
gereed om
om de
deeischende
eischendesmeek,
smeek..
geloovigen
bede in
injubelenden
jubelend enlofzang
lofzangenendank
dankteteveranderen.
veranderen. Irma
Irma en
en
bede
Elvire
hadden daarom
daarom gevraagd
gevraagd en
endoor
doortusschenkomst
tusschenkomst van
van
Elvire hadden
zij de
de zieken
zieken konden
konden helpen
helpen aan
aan
den
kapelaan bekomen,
bekomen, dat
den kapelaan
dat zij
de badplaats,
badplaats, want
want 't was
bij 't neerlaten
dat
was bij
neerlaten in 't water
water dat
de
't meerendeel der
genezingen gebeurden.
gebeurden. De twee
twee meisjes
meisjes
der genezingen
beijverden zich,
aanschijn van
menigte, met
met alle
allezacht,
zacht"
beijverden
zich, ten
ten aanschijn
van de menigte,
waren
heid de
de zieken
zieken op
optetenemen
nemenenenneer
neer
leggen,
maarzijzijwaren
te te
leggen,
maar
ontheven
en gejaagd
gejaagddoor
doordiedieontzeftende
ontzettendeverwachting
verwachting:
dat
ontheven en
: dat
mirakel onder hare
hare handen
handen gebeuren
gebeuren kon.
kon.
het mirakel
Verschillende keeren
de jonge
jonge heer
heervan
vangister
gisterhaar
haar
Verschillende
keeren had
had de
getracht
naderen, maar
maar geen
geen gelegenheid
gelegenheid gevonden
gevonden eene
eene
getracht te
te naderen,
der
juffers aan
aan te spreken
spreken op
op die
die heilige
heiligeplaats;
plaats; op
opweg
weg
der twee juffers
naar 't hótel
zij hem
hem waarachtig
waarachtig weer,
weer, dat
dathij
hij
ontmoetten zij
Mtel ontmoetten
haar met
met zijn
zijn makkers,
makkers, stond
stond af
aftetewachten1
wachten! Hij
Hij vroeg
vroeg hoe
hoe
haar
ze 't maakten na
de reis
reis van
van gister
gister en
en of
ofze
ze·zich
zich voor
voor den
den
na de
namiddag
te gaan
gaan varen
varen op
op het
het
namiddagvrij
vrijhielden
hieldenom
om met
met hen
hen te
«Lac
Lourdes».
«Lac de Lourdes».
- De advokaat
advokaat en
en zijn
zijn vrouw
vrouw hebben
hebbenreeds
reeds ingestemd
ingestemd en
en
—
zij hopen
hopen dat
dat gij
gij met
met ons
onsmeékomt
meêkomt!I zegde
zegde er
er een.
een.
zij
natuurlijk!...
menheer Kapelaan
Kapelaan toestemt,
toestemt, want
want
-— Ja,
Ja, natuurlijk
I . . . als menheer
zonder
hem
mogen
we
niet,
newaar
Irma!
zonder
mogen we niet, newaar Irma 1
Elvire was
bijzonder op
op gesteld
gesteld weer
weer eens
eensinindat
datnieuwe
nieuwe
was er bijzonder
gezelschap te komen
komen;; die
dieflinke,
flinke,jolige
joligeheeren
heerendie
diezoo'n
zoo'nschoon
schoon
gezelschap
muziek leek
leek!
en voornaam
voornaam vlaamsch
vlaamsch spraken
spraken —
- dat
dat 't een muziek
1—
hadden
op haar
haar een
eengoeden
goedenindruk
indrukgemaakt,
gemaakt, en
en die
diejuffers
juffers
hadden op
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ook
- over
over heel
heel dedereis
reisreeds
reedswas
wasdat
datgroepje
groepje door
door al
al de
de
ook —
bedevaarders
de eenbaarlijke,
eenbaarlijke, uitgelatene
uitgelatene wel,
welbedevaarders opgemerkt
opgemerkt om de
gezindheid
heerschte. En aan
aan tafel
tafel in
in 't't hotel,
gezindheid die
die onder
onder hen
hen heerschte.
heltel,
zij zaten,
zaten, werkte
werktehunne
hunneonbedaarde
onbedaardeleute
leuteaanstekelijk
aanstekelijk
waar
waar zij
over heel
heel de zaal.
over
zaal.
Elvire en
Irma mieken
mieken alle
alle soorten
soorten onderstellingen
onderstellingen om
om te
te
en Irma
raden hoe die
twee juffers
juffers uit Veurne in
raden
die'- twee
in verhouding
verhoudingstonden
stonden
met den
met
den jongen
jongengeestelijke
geestelijke die
diehaar
haar nooit
nooitverliet
verliet —
- en
en hoe
hoe
gezelschap waren
die groep
groep
deze
drie samen
samen in 't't gezeischap
deze drie
waren gezocht van die
datzijzijvoor
voormalkaar
malkaar
Antwerpenaren?
er ver
ver afafdat
Antwerpenaren? Maar
Maar het
het was er
of voor
voor zich
zich zelf
zelfbekennen
bekennenzouden
zoudendat
datzijzijereropopgesteld
gesteldwaren
waren
nevens die
die twee
tweemeisjes,
meisjes,bij
bijdie
dieheeren
heerenininaanmerking
aanmerkingte
tekomen.
komen.
En Elvire
En
Elvire plaagde
plaagde haar
haar vriendin
vriendinmaar
maareen
eenbeetje
beetjemet
metden
denbeer
heer
die
gister aan
aan haren
haren arm
arm had
had geloopen
geloop en om
omopophare
harebeurt
beurt
die gister
geplaagd
worden met
metden
denblondgebaarden
blondgebaardenstudent
studentdie
diehaar
haar
geplaagd te worden
had begeleid en
had
en haar
haar nu
nu weer
weer zoo
zooveel
veelopmerkzaamheid
opmerkzaamheid had
had
betoond en
Detwee
tweemeisjes
meisjes ver,
verbetoond
en zoo
zoostralend
stralend had
had bekeken.
bekeken. De
doken wederzijds
doken
wederzijds hare
hare schaamte
schaamte en welgezindheid
welgezindheid onder
onder een
een
proestenden schaterlach.
schaterlach.
Het voorstel
voorstel van
vanhet
hetwatertochtje
watertochtjewerd
werdaan
aantafel
tafelbesproken,
besproken,
maar de
de kapelaan
vond er
er geen lust
maar
kapelaan vond
lust in
in —
- hij
hij verkoos
verkoos hier
hierte
te
blijven om deel
deel tetenemen
nemenaan
aandedesacraments,processie.
sacraments-processie.
blijven
—
- Ga
Ga gerust,
gerust, ge
gekunt
kunthet
hetzonder
zonder
mijwel
wel
klaarspelen
spelenI I
mij
klaar
hij met
met een
eenhalfverdoken
halfverdokenspotpuntje,
spotpuntje,op
opElvire
Elviredoelend.
doelend.
zegde hij
Maar
Maar dan
dan ging
ging het
hetniet1
niet IZonder
Zonderhaar
haarbroer
broerwilde
wildeIrma
Irma
uitzetten en
en voor
voorElvire
Elvirewas
washethet
zonderhare
harevriendin
vriendinniet
niet
niet uitzetten
zonder
aan te
te nemen
nemen 1I Daarbij
Daarbij wist
wistzij
zijm:aar
maar alaltetewel
weldat
datde
dekapelaan
kapelaan
aan
het haar
haar t'avond
t'avond verwijten
verwijten zou als
als ze
ze 't wagen
wagen moest
moest met
met die
die
vreemde heeren
te gaan
gaan 1 Zij
Zij had
had het
het alalondervonden
ondervonden tete
vreemde
heeren uit te
morgen toen
toen hij
hij haar
haar ondervraagd
ondervraagd had
had over
over alles
alles wat
wat die
die
morgen
jonge student
student haar
haar gister
gister had
hadgezegd
gezegd1I
onderpastor zag
wel hoe
hoe zij
zij er
er op
opgesteld
gesteld was
was en
en hoe
hoe
De onderpastor
zai wel
't haar
spijten zou
zou niet
niet te kunnen
haar spijten
kunnen toegeven
toegeven aan
aan die
die drift
drift om
om
van alles
alles te
te genieten
genietenwat
wathaar
haarwerd
werdaangeboden.
aangeboden.Lourdes
Lourdeszelf
zelf
voldeed
voldeed haar
haar niet
niet meer
meer;; zij
zij was
was gelijk
gelijk de
de kinderen
kinderen die zoo,
zoogauw
hen blijde
blijde miek
miek om
om naar
naar iets
iets
gauw vergeten
vergeten hebben
hebben 't geen hen
dathen
henweeral
weeralopnieuw
opnieuwbekoort.
bekoort.Ziedaar,
Ziedaar,
anders te
te grijpen
grijpen dat
anders
zij
zij zette
zette zich
zich te
te pruilen,
pruilen, sprak
sprak geen
geen woord
woord meer
meer in
in 't gemeen
gemeen
en hield
hield zich
zich met
metopzet
opzetbezig
bezigmet
methaar
haarbuurman
buurmanaan
aan de
de
en
rechterzijde.
Toen ze
ze buiten
buiten op
op 't't terras
terras aan de
de koffietafeltjes
koffietafeltjes
rechterzijde. Toen
zaten, daagde
daagde de
de galante
galante ridder
ridder op,
op,die
diealsalsafgevaardigde
afgevaardigdevan
van
zaten,
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't gezelschap,
gezelschap, de dames
dames kwam
kwam opeischen.
opeischen. Dan
Dankon
konde
dekapelaan
kapelaan
niet langer
langer weigeren
weigeren zonder
zonder onhoffelijk
onhoffelijk te
te worden
wordenen
endaarom
daarom
besloot hij
hij maar
maar meê
meêtetekomen1
komen 1Elvire
Elvirezond
zondhem
hemverstolen
verstolen
besloot
een
langen, diepen
diepen blik
blikwaarmede
waarmede hare
hare slechte
slechte luim
luim ophield
ophield
een langen,
zij hare
hare dankbaarheid
dankbaarheid betuigde,
betuigde, omdat
omdathij
hijhaar
haarniet
nietverder
verder
en zij
wou plagen.
plagen. Zij
Zij deden
deden de
de wandeling
wandeling te
te voet
voetenenvaarden
vaarden
wou
heel
den namiddag
namiddag op
ophet
hetheerlijke
heerlijke meer.
meer. Vier,
Vier, vijf
vijfbootjes
bootjes
heel den
doorkruisten
alle richtingen
richtingen het
het effene
effenewatervlak
watervlak en
en de
de
doorkruistenin
in alle
jonge heeren
heeren wrochten
wrochten geducht
geducht met
met de
deriemen,
riemen, terwijl
terwijl de
de
jonge
dames
genieten konden
konden van
van het
hetschoone
schooneuitzicht.
uitzicht.Er
Erwerd
werd
dames genieten
gezongen ook
ook—
- meest
meestgelegenheidsliedjes,
gelegenheidsliedjes, die
diegingen
gingenop
op maat,
maat~
slag
met den
den val
valder
derriemen.
riemen.Het
Hetwatervlak
watervlakweerspiegelde
weerspiegeldede
de
slag met
gezel~
diepe blauwe
blauwe hemel
hemel en
endat
datzachte
zachteglijden
glijdenbracht
bracht het
het gezel,
diepe
schap
in eene
eeneverteederende
verteederendestemming
stemmingboven
bovenalle
allewerkelijkheid
werkelijkheid
schap in
ontheven.
Le
nuit commence,
commence,
Le jour s'enfuit, la nuit
I'Etoile
au firmament,
firmament,
l'Etoile brille au
Tout bruit
bruit s'éteint, c'est
c'est Ie
silence ...
le silence
...

klonk het
klonk
het met
metkrachtige
krachtige stem
stem uit
uiteene
eeneverwijderde
verwijderde boot
boot;; en
en
uit
eene andere
andere richting,
richting, als
als het
hetverkondigen
verkondigenvan
vanhoogere
hoogere
uit eene
geneuchte::
geneuchte
bruit de la
la rame en cadence,
cadence,
Au bruit
Ainsi qu'au
qu'au murmure
murmure des flots,
Le
chant tout rempli
d'éloquence
rempli d'éloquence
Le chant
Se mêlait
échos 1 ...
. ..
melait àA tous les échos!

De dag
dag vergleed
vergleednaar
naar den
denavond
avondininheviger
hevigerpracht
prachtnog
nogdan
dan
watervlak
raakte
gister
en
op
't
oogenblik
dat
't
zonnebeeld
het
watervlak
raakte
gister en op
ontschoot als
als een
eenvuurwerk
vuurwerkdedetooverschijn
tooverschijnover
overheel
heelhet
hetmeer.
meer.
De advokaat
advokaat merkte
merkte dat
dat Elvire's
Elvire's starende
starende blik
blikop
opzijn
zijn jonge
jonge
vrouw rustte,
rustte, die
hij als
als een
een schat
schat in
in de
de armen
armen hield
hield en
en om
om
vrouw
die hij
arme kind te
te troosten,
troosten, fluisterde
fluisterde hij
hij::
het arme
nu gij
-— Juffrouw, nu
gij er
er van
van genoten
genoten hebt,
hebt, zult
zult gij
gij wel
welgauw
gauw
dat watertochtje
watertochtje komen
komen herdoen
herdoen?
?
Zij
bloosde en
enininplaats
plaatsopop
plagernijteteantwoorden,
antwoorden,
Zij bloosde
diedie
plagernij
zij een
een blik
blikinindederichting
richtingvan
vanden
denkapelaan,
kapelaan, die
die be,
bewierp zij
wierp
duiden moest
moest:: gij
gij weet
weet wel
welbeter
beterI1
duiden
Men
Die avondval
avondval op
op het
hetwater
waterhad
hadiets
ietsweemoedigs
weemoedigs in.
in. Men
legde
de oorzaak
oorzaak op
op de
demistsluiers,
mistsluiers, maar
maar een
een der
der juffers
juffers be.
be~
legde de
weerde
niets anders
anders was
was dan
dan de
despijt
spijtom
omden
dendag
dagdie
die
weerde dat
dat het niets
weer aftelde
aftelde naar
naar het
heteinde
einde11.... ., Er
Er ontstond
ontstond alevenwel
alevenwel geen
geen
weer
luidruchtigheid en
de bootjes
bootjesslierden
slierdennaar
naardedeaaniegplaats
aanlegplaats
luidruchtigheid
en de

DORPSLUCHT.

225

zonder dat
dat er
er iemand
iemand de
destilte
stiltestoorde.
stoorde. 't Rumoer
Rumoer kwam
kwam er
er
zonder
zingen van het
het «Ave
«AveMaria»
Maria»
eerst in na
na het
het souper,
souper, onder
onder 't zingen
eerst
groot~potten
potten Miin.
Mün~
den lichtstoet
lichtstoet en
enlater
lateralsalsmen
menmet
metgroote
in den
chener «A
«A lalaRéunion
Réuniondes
desFlamands»
Flamands»de
degezelschapsliederen
gezelschapsliederen
chener
aanhief.
volgendedagen
dagenwerden
werdenopopdedezelfde
zelfde
manierverdaan
verdaan:
De volgende
manier
:
's morgens
morgens oefende
men de
de godsvrucht
godsvrucht bij
bij de
deGrotte
Grotteen
enininde
de
oefende men
kerk; ; men
men hielp
hielp de
de zieken
zieken bij
bij de
de badpiaats
badplaats en
en 's namiddags
kerk
men gezamenlijk
gezamenlijk tochtjes
tochtjes in
in den
denomtrek.
omtrek.Elvire
ElvireenenIrma
Irma
deed men
met den
den kapelaan
kapelaan en
en den
denadvokaat
advokaat en
enzijn
zijnvrouw
vrouwwaren
waren nu
nu
met
bij 't gezelschap
gezelschap der
der Antwerpenaren
Antwerpenaren en
en men
menverzette
verzette
ingelijfd bij
Dejonge
jongeheeren
heerendeden
dedenalalhet
hetmogelijke
mogelijkeom
omde
de
uitstekend. De
zich uitstekend.
dames te behagen,
behagen, waren
waren vol
volhoffelijkheid
hoffelijkheiden
endienstveerdig
dienstveerdig in
in
dames
alles. Zij
Zij schenen
schenen er
er op
op gesteld
gesteld om
om ter
ter meest
meest in
in de
de gunst
gunst tete
alles.
komen en
en hechtten
hechtten zich
zich elk
elk in
in 't bijzonder in den dienst van eene
juffer die
die zij
zij getrouw
getrouwbijbleven.
bijbleven.Elvire
Elvirenoch
nochIrma
Irmahadden
haddenzich
zich
juffer
zoogoed
goedgeëscorteerd
geëscorteerdgezien.
gezien. De
De
zoo vereerd
vereerd gevoeld
gevoeldofofzoo
nooit zoo
bevalligheden en
zoete woordjes
woordjesregenden
regenden rond
rond haar
haar en
en zij
zij
bevalligheden
en zoete
wisten niet
niet waar
waar eerst
eerst alaldie
dievriendelijkheid
vriendelijkheidbeantwoorden.
beantwoorden.
wisten
onderpastor liep
er tusschen
tusschen heen,
er aan
aan meê
meê of
of
De onderpastor
liep er
heen, deed
deed er
hield zich
zich op
op met
metde
deandere
anderegeestelijken
geestelijken uit
uit't'tgezelschap,
gezelschap, die
die
hield
ook allen
allen van
van lustigen
lustigenaard
aardwaren
warenenendedeleute
leutegoed
goedverdragen
verdragen
Maar opeens
opeensstond
stondmen
menvoor
voorden
denuitersten
uiterstendag,
dag, eer
eer het
het
konden. Maar
al
iemand voorzien
voorzien had.
had. Met
Metgroote
groote plechtigheid
plechtigheid werden
werden de
de
al iemand
laatste
oefeningen gedaan
gedaan en
en gesloten
gesloten in
in den
den namiddag
namiddag door
door
laatste oefeningen
een ommegang
ommegang over
over den
den kruisweg,
kruisweg, waar
waar alaldedeBelgen
Belgenaan
aan deel
deel
een
namen en over
over den
denberg
berggalmde
galmdededeopgetogen
opgetogennationale
nationalezang,
zang,
namen
al de
debedevaarders
bedevaarders werd
werdherhaald
herhaald::
refrein door al
waarvan 't refrein
Sur
étends ta
ta main
main benie.
benie.
Sur la
la Belgique étends
Pour
bonheur nos
nos vceux
vreux montent
montent vers
vers toi.
toi.
Pour son bonheur
Que
ta garde
garde elle
elle reste,
reste, 6ö Marie
Marie
Que sous ta
Fidèle
Christ, aa l'Eglise,
l'Eglise, A
à la
la Foi
Foi!I
Fidèle au Christ,

's Avonds bleef men
men doorbidden
doorbidden tot
totmiddernacht
middernacht en
en om
om
twaalf
ure werd
werd er
er voor
voordedeBelgen
Belgenafzonderlijk
afzonderlijkeene
eeneplechtige
plechtige
twaalf ure
mis gezongen, waarin
waarin de
de bedevaarders
bedevaarders ter
ter heilige
heiligeTafel
Tafelnaderden.
naderden.
Den
volgenden morgen
morgen was eenieder
zijn pakken
pakken aan
aan 't
Den volgenden
eenieder zijn
maken
inkoop en aan
aan 't doen
bereiding voor
voor de
de afreis.
afreis.
maken en inkoopen
doen in bereiding
't Gedacht
eens uit
uitzou
zouzijn,
zijn,had
hadmen
menaltijd
altijdachteruit,
achteruit~
Gedacht dat
dat het eens
geschoven
bederven en
nu het
het er
er on.
on~
geschoven om 't genoegen
genoegen niet
niet te
te bederven
en nu
vermijdelijk
malkaar in
gelaat—
- gelijk
gelijk
vermijdelijkwas,
was,bezag
bezag men
men malkaar
in 't't gelaat
kinderen
doen, die
diehun
hunvoile
vollespel
spelmoeten
moetenlaten
latenom
omslapen
slapen te
te
kinderen het doen,
L
15
1.
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gaan.
Er was
was iets
ietswaaraan
waaraan men
men zich
zich hier
hier vast
vast voelde
voelde en
en bij
bij
gaan. Er
menigeen werd
werd 't't voornemen
voornemen uitgesproken
uitgesproken: : om
om in
in 't korte
menigeen
terug
keeren, alleen
alleen maar
maar om
om eene
eeneafleiding
afleidingtetevinden
vindenvoor
voor
terug te keeren,
de zwaarmoedigheid
zwaarmoedigheid die eenieder
eenieder te
te machtig
machtig werd.
werd. Een
Eengeluk
geluk
was er
er aan
aan:: dat
datmen
menniet
nietafzonderlijk
afzonderlijkvertrekken
vertrekkenmoest
moesten
en dat
dat
men
gezelschap meekreeg
meekreeg op den
den trein.
trein.
men gezelschap
Hoe heel
heel verschillend
verschillend nu
nuwas
wasdedestemming
stemmingbijbijdedeterugreis.
terugreis.
Men
voelde zich,
zich, gelijk
gelijk in
in 't komen, gezellig ingesloten en goed
Men voelde
ingericht,
beladen met
inkoopen, zoodat
zoodat de
de wagen
wagen geleek
geleek en
en
ingericht, beladen
met inkoopen,
rook als
als een
een fruitwinkeltje.
fruitwinkeltje. Maar
Maar nu
nu was
was 't belang niet meer
meer
rook
ingekeerd en
enbeperkt
beperkttottotdezen
dezendie
diehier
hierafgezonderd
afgezonderdsamen
samen
zoo ingekeerd
zaten;
had men
men kennissen
kennissen over
over heel
heel den
dentrein,
trein, men
men wist
wist
zaten ; nu
nu had
van
elkaar in
welken wagen
wagen de
de vrienden
vrienden zaten
zaten en
en bij
bij elk
elkop,
op~
van elkaar
in welken
onthoud
wiptemen
menereruit
uitom
omsamen
samenwat
wattetepraten
pratenop
ophet
hetperron.
perron.
onthoud wipte
't Was
evenwarm
warmenenweerom
weeromstond
stondererhun
huneen
eennacht
nacht
Was alaleven
den trein
treinover
overtetebrengen.
brengen. Maar
Maar nu
nu had
had Elvire
Elvire het
het geval
geval
in den
voorzien om
om niet
nietmeer
meeronwelvoegelijk
onwelvoegelijktetevoorschijn
voorschijntetekomen.
komen.
voorzien
nu meer
meer dan
dandien
dienanderen
anderenkeer,
keer,was
waszijzijererop
opgesteld
gesteld
Want nu
een goeden
goeden indruk
indruk tetemaken.
maken.Heel
Heelhaar
haarvoorraad
voorraadbloeses
bloeseswas
was
een
verbruikt -— zij
zij had
had ererelken
eIkel).dag
dageene
eeneandere
anderegedragen
gedragen en
en
verbruikt
zicheen
eenlichten
lichtenpeignoir
peignoirgekocht
gekocht
nu,
nu, om
om op
op den
dentrein
treinhad
hadzijzijzich
Deadvokaat
advokaat
die
haar onaangekleed
onaangekleed heel
goed zou
zou staan.
staan. De
die haar
heel goed
en
zoo nauw
nauw niet
niet naar
naar om
om zelfs
zelfs
en zijn
zijn vrouw
vrouw zagen
zagenerer nu
nu zoo
eer
het lamplicht
lamplicht door
door het
het scherm
scherm was
wasgedoofd,
gedoofd,elkaar
elkaar te
te
eer het
Deonderpastor
onderpastor merkte
merkte er
er toch
toch niets
niets
kussen en
en teteomarmen.
omarmen. De
kussen
was en
en Elvire
Elvire en
en Irma
Irma
van, daar
daar hij
hij zijn
zijn brevier
brevier aan
aan 't lezen
van,
lezen was
hielden zich
zich zoo
zoodruk
drukmogelijk
mogelijkmet
metelkaar
elkaarbezig
bezigom
omdoor
doorhaar
haar
bijzijn
jonge koppel
koppelniet
nietteteverongemakken.
verongemakken. Zij
Zijzelf
zelfhielden
hielden
bijzijn dat jonge
veel meer
meer haren
haren zin
zin opophet
hetreisboekje
reisboekjeenendedeuurtabel,
uurtabel, met
met
veel
verlangen
eens uit
uit tetekomen
komenenende
dekennis,
kennisverlangen telkens
telkens om
om er
er nog eens
sen
weer te
te vinden,
vinden, en
en de
deweinige
weinigestonden
stonden tetegebruiken
gebruiken om
om
sen weer
wat te
te praten,
praten, elkaar
elkaar op
op tetezoeken
zoeken en
endoor
doorde
deheeren
heeren weer
weer
wat
elk naar
naar zijne
zijne plaats
plaats gebracht
gebracht te
te worden.
worden.
onderpastor was
was heel
heel dat
dat geflirt
geflirt een
een beetje
beetje beu
beu en
enhij
hij
De onderpastor
zocht naar
naar eene gepaste
gepaste gelegenheid
gelegenheid om
om zijn
zijn zuster
zustereens
eensgoed
goed
zocht
Demeisjes
meisjeswaren
warenechter
echterzoo
zoo
hare lichtzinnigheid
lichtzinnigheid te
te verwijten.
verwijten. De
hare
nietsvan
vanzijne
zijneontstemming
ontstemming
vervoerd
den lust,
lust,dat
datzijzijniets
vervoerd door den
merkten;
ofhij
hijniet
nietmeêkwam,
meêkwam,maar
maar
merkten ;zij
zij vroegen
vroegen hem
hem telkens of
zij genoeg
genoegzien
ziendat
datzezehet
hetzonder
zonder
in hare
hare onbesuisdheid
onbesuisdheid lieten
lieten zij
den
kapelaan best
best gedaan
gedaan kregen.
kregen. Hij
Hij bleef
bleefgesloten
geslotenzonder
zonder
den kapelaan
lust
zelfs haar
haar teteplagen
plagenals
alserertelkens
telkens bij
bij 't instappen
instappen door
lust zelfs
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de jongelingen
jongelingen afscheid
afscheid genomen
genomen werd
werdenenhanden
handengereikt
gereiktalsof
alsof
zij malkaar
malkaar in eene
eene eeuwigheid
eeuwigheidniet
nietmeer
meerweerzien
weerzien zouden.
zouden. Het
Het
zij
ontstemde hem
hem en
endie
dieontstemming
ontstemmingjuist
juistverwekte
verwektezijne
zijnekorzel,
korzel~
ontstemde
heid.
heid. Hij
Hij verweet
verweet het
het zichzelf
zichzelfdat
dathij
hijmet
metdat
datmeisje
meisjezoo
zooinge,
ingewas geweest
geweestenenerernununiets
nietsanders
andersaan
aanondervond
ondervondtenzij
tenzij
nomen was
onbezonnenheid
wispelturige, ijlhoofdige
ijlhoofdige opwinding.
opwinding. Hij
Hij
onbezonnenheid en wispelturige,
onderging het tegen
tegen zijn
zijn wil
wil:: iets
iets als
alsmedelijden
medelijden en
entreurnis
treurnis
onderging
gene$
om de
de onbestendigheid
onbestendigheid waarmede
waarmede een
een jong
jong meisje
meisje hare
hare gene,
genheid rondstrooit.
rondstrooit. Hij had
had zich
zich tetezeer
zeeropophaar
haarverlaten,
verlaten,er
er
genheid
iets
ernstigs gemeend
gemeend van
van te
te maken
maken;; maar
maar was
was het
het niet
nietzijn
zijn
iets ernstigs
eigen
drang om
omeene
eenetoegenegenheid
toegenegenheidvast
vasttetezetten
zettenergens
ergens?
eigen drang
?
om zijn
zijn gemoed
gemoed uit
uittetestorten,
storten,om
omhet
hetvleiende
vleiende gevoel
gevoel van
van
om
indruk
te maken
maken en
en teteweten
wetendat
datereriemand
iemand naar
naar hem
hem vev
ver$
indruk te
langde,
waar zijn
zijn woord
woordenenverschijning
verschijningiets
ietsals
alseen
eenzieletroost
zieletroost
langde, waar
zou uitmakeni
uitmaken!?
?
nu inineene
eeneandere
andere
Onwillekeurig
zijne verbeelding
verbeelding nu
Onwillekeurig ging
ging zijne
richting
waar, op
op dat
dateenzame
eenzame dorp,
dorp, in
in dat
datschamel
schamel
richting -— waar,
eenfijn
fijn beschaafde
beschaafde jonge
jongegeestelijke,
geestelijke,met
meteen
eenruimen,
ruimen,
kloostertje een
ontwikkelden
zin en
enonverstoorbare,
onverstoorbare, gelatene
gelatenegemoedsrust,
gemoedsrust,op
op
ontwikkelden zin
dezen stond,
na het
het lamme
lamme werk
werk met
met de
de schoolkinderen,
schoolkinderen, nu
nu
dezen
stond, na
te waken
waken zat
zatbij
bijhet
hetziekebed
ziekebedvan
van.
diestokoude
stokoudemedezuster.
medezuster.
die
Al de
de goede
goedehoedanigheden
hoedanighedenvan
vanKoornaerts
Koornaertsnichtje
nichtjeverzwon.
verzwon~
in het
hetniet,
niet,vergeleken
vergelekenbij
bijdedepracht
prachtvan
vandokter
dokter Blondeels
Blondeels
den in
dochter!1 En
weethoe
hoedeze
dezenu
nuhare
harebegeerten
begeertenen
engevoelens
gevoelens
dochter
En wie weet
bedwongen hield
hield tot
totde
deonderpastor
onderpastorterug
terugkeerde
keerdevan
van de
de
niet bedwongen
reis
~t verlangen
verlangen om
hem te
te hooren
hooren vertellen
vertellen wat
watererzijn
zijn
reis met .'t
om hem
gezelschap
overgekomen! IHij
mocht zich
zich de
de eenige
eenige
gezelschap was
was overgekomen
Hij mocht
noemen die wetend
wetend was
was en
enbeseffen
beseffen kon
konwat
wateene
eeneheilige
heiligeziel
ziel
noemen
en
wat vurig
er onder die nonnekleeren school.
school. Hij
Hij
vurig gemoed er
en wat
alleen kon
kon weten
weten hoe
hoe zwaar
zwaar het
het offer
offer woog
woogen
enwat
watstrijd
strijd er
er
gevoerd moest
moest worden in 't hart
hart van zulk een meisje
meisje om
om haar
haar
gevoerd
bloeiende jeugd, haar
haar verwachtingen
verwachtingen en
en rijke, warme
natuur
bloeiende
warme natuur
bedwingen en
en vrijwillig den dood·
gaan;; —
- want tus,
tus~
te bedwingen
dood. in te gaan
schen
die muren
muren moest
moest het
het voor
voor zulk
zulk een
een gemoed
gemoederger
erger zijn
zijn
schen die
dan
dood1J Te
Te leven
levenininalaldiedie
kleinzieligheidmet
metdedeerger,
erger~
dan de dood
kleinzieligheid
nissen en
en zure
zure bitsigheden
bitsigheden van
van die
dieverouderde,
verouderde, bekrompene
bekrompene
nissen
nonnen, die
die voor
voor geen
geenruime
ruimeinzichten
inzichtenvatbaar
vatbaar zijn
zijn en
en de
de
nonnen,
heiligheid
meten
met
haar
eigen
enge
opvatting
en
de
jongere
heiligheid meten met haar eigen enge opvatting en de jongere
voor~
zusters
eigene onvoldaanheid
onvoldaanheid doen
doen boeten
boeten onder
onder voor,
zusters hare
hare eigene
wendsel haar
haar in
inded,everdraagzaamheid
verdraagzaamheid teteoefenen
oefenenals
alszijnde
zijnde
wendsel
eene
goddelijke deugd
deugd die
die recht
recht naar
naar dedezaligheid
zaligheidleidt
leidt11
eene goddelijke
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Gedacht aan
aan 't geen
geen hem
hem daar
daar bij
bij 't weerzien
weerzien aan
aan gulle
gulle
't Gedacht
genegenheid te
wachten stond,
stond, vervulde
vervulde den
denonderpastor
onderpastor met
met
genegenheid
te wachten
verlangen en
en 't geen hij
hij hier
hiernu
nurond
rondzich
zichgebeuren
gebeurenzag,
zag,wekte
wekte
verlangen
zijn weerzin
weerzin en
ongeduld om
om het
het te
te zien
zieneindigen.
eindigen.
zijn
en ongeduld
trein stoomde
stoomde zonder
zonder ophouden
ophouden door
door de
deoneindigheid
oneindigheid
De trein
der Landes
Landes waarover
waarover de
neerviel en
en de
denacht
nachtdreigde.
dreigde.
der
de avond neerviel
Er werden
werden reeds
reedstoebereidselen
toebereidselen gemaakt
gemaakt bij
bij de
de reizigers
reizigers om
om
Er
gemak te
te zoeken
zoekenenendedeonderpastor
onderpastormerkte
merktehoe
hoe
Elvire—hun gemak
Elvire
dat groot
groot kinderhoofd,
kinderhoofd, ininhare
hareverrukkelijke
verrukkelijkeargeloosheid,
argeloosheid,
dat
haar meisjesschuchterheid
meisjesschuchterheid van
vorigen keer
keer had
had afge,
afge$
al haar
van den
den vorigen
de vrees
vrees voor
vooronwelvoegelijkheid
onwelvoegelijkheid nu
nudoor
doorde
decoquet,
coquet$
..legd
legd en de
terie werd
werd gered.
gered. Ze
Zewas
waszich
zichvrij
vrijenenonbeschroomd
onbeschroomdaan
aan 't ver$
terie
ver,
naar
iemand
om
te
zien
en
met
een
behagen
kleeden
zonder
naar
iemand
om
te
zien
en
met
een
behagen
kleeden zonder
te verduiken,
verduiken, toonde
toonde zij
dat ze
ze niet
niet 't minst
minst trachtte
trachtte te
zij zich in
in
dat
het licht,vlottend
licht$vlottend gewaad
gewaad dat,
dat, ongekleed,
ongekleed, toch
zoo voor,
voor$
het
toch zoo
deelig
In hare
hare
deelig de
de schoonheid
schoonheid harer
harer gestalte
gestalte deed
deed uitkomen.
uitkomen. In
zag hij
hij 't'tverlangen
verlangen om
om zich
zich bij
bij 't eerste
eerste oponthoud te
te
oogen zag
laten bewonderen.
bewonderen. Wat
er toch
toch voor
voorverleidelijks
verleidelijks in
in
laten
Wat was
was er
teedere gelaatskleur
gelaatskleur en
en ranken
ranken lichaamsbouw
lichaamsbouw —
- in
indat
dat
de teedere
doorzichtige van
van heel
heel hare
hareverschijning
verschijning dat
dat haar
haar nu
nu vooral,
vooral,
doorzichtige
met dat
dat vlottende
vlottende der
der losse
losse plooien
plooien van
vanhaar
haar flanellen
flanellen kleed,
kleed,
met
waar de lijnen
lijnen van
vanhaar
haar lijf bij
bij elke
beweging anders
anders aftee,
aftee$
elke beweging
waar
kenden?? En
En hoe
hoewerd
werdhet
hetbekoorlijke
bekoorlijkevan
vandie
dielangoereuze
langoereuze
kenden
teederheid dan weer
weer ineens
ineens verwisseld
verwisseld door
dooreen
eenblik
blikvan
vanhare
hare
teederheid
oogen, die
die als
als eene
eeneuitdaging
uitdagingden
denbloei
bloeieener
eenerdriftvolle
driftvolle en
en
oogen,
overmoedige
blootlegde!I En toch
toch was
was die
dieijdelheid
ijdelheid zoo
zoo
overmoedige jeugd
jeugd blootlegde
onschuldig en
wat een bekoring
bekoring ging er
er van
van haar
haar uit
uit en
en hoe
hoe
onschuldig
en wat
verrukkelijk
kinderlijke vertrouwen
vertrouwen dat
dat voor
voor 't eerst
verrukkelijk was
was het kinderlijke
de
wereld inkijkt
inkijkt en
envervoerd
vervoerd wordt
wordt door
door al
al het
het blijde
blijde dat
dat
de wereld
haar
zoo
onverwachts
overweldigt
1
haar
onverwachts overweldigt1
«J
Ie bouquet
bouquet de
de ma
ma jeunesse
jeunesse en
en fleur»
fleur» had
had hij
hij in
in
porte le
ejee porte
haar
zij, maar
maar zonder
zonder het
het
haar motto$album
motto,album gelezen.
gelezen.Ja,
Ja, dat
dat deed
deed zij,
zelf te weten
weten en
en zonder
zonder te
te vermoeden
vermoeden vooral,
broos die
die
vooral, hoe broos
bloei
was en
en hoe
hoe gauw
gauwgekrookt
gekrookt die
diebloemekes1
bloemekes! Gedurende
Gedurende
bloei was
heel
de reis
reishad
hadzijzijgeen
geenenkelen
enkelenkeer
keer aan
aan thuis
thuis gedacht
gedacht of
of
heel de
maar
op 't'tgeen
geen haar
haar bekommerde
bekommerde voor
voordedetoekomst.
toekomst.
maar gedoeld
gedoeld op
Die reis
reis nu,
nu, zou
zouhaar
haargemoed
gemoedwat
watwakker
wakkerhebben
hebbengeschud,
geschud,
leven als
als een stilstaand
stilstaand water,
water,
maar
ginder wachtte
wachtte haar
haar 't't leven
maar ginder
waar
weer insluimeren
insluimerenzou
zouen
ende
deherinnering
herinneringaan
aan 't genotene
waar zij weer
haar
knagen moest
moest en
en vervullen
vervullen misschien
misschien met
met een
een slepende
slepende
haar knagen
niet meer
meer te
te bereiken.
bereiken. Hij
Hij
treurnis
om 't geen voorbij
voorbij is
is en niet
treurnis om
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voorzag dat
het meisje
meisjenog
nogveel
veelverdriet
verdrietzou
zoumaken
makenomdat
omdat
dat het
hare
hare opleiding
opleiding haar
haar niet
niet gebracht
gebracht had
hadininaanraking
aanraking met
met de
de
werkelijkheid, integendeel,
men haar
haar gemoed al
al dien
dienkant
kant
werkelijkheid,
integendeel, dat
dat men
gesloten
gehouden en
en enkel
enkelopengezet
opengezetvoor
voornevelachtige
nevelachtige
gesloten had gehouden
idealen waar
waar vorm
vastheid aan
aan is.
is.
idealen
vorm noch
noch vastheid
De
anderen waren
waren al weggesoesd
ofingesluimerd
ingesluimerden
ende
deonder,
onderDe anderen
weggesoesd of
gedachten~
ook liet
liet zich
zich wegdrijven
wegdrijvenen
en trachte
trachte niet
niet meer
meer den gedachten,
pastor ook
gang te
te leiden
leidenover
overeen
eenbepaald
bepaaldonderwerp.
onderwerp. Er
Erkwam
kwam eene
eene
gang
moeheid over hem
hem en
en eene
eenegewaarwording
gewaarwording dat
datalle
allestrekking
strekking
moeheid
nutteloos was
alle dingen
dingen zonder
zonder doel.
Dat koppel
koppel jong,
jong~
nutteloos
was en
en alle
doel. Dat
gehuwden hinderde
hinderde hem,
hem,niet
nietom
omzich
zichzelf
zelf
maarom
omzijn
zijnzuster
zuster
maar
en Elvire
Elvire die
dieom
omhem
hem
zouden
verongemaktzijn
zijnomdat
omdat hij
hij
en
zouden
verongemakt
hare tegenwoordigheid
tegenwoordigheid die
die wellustige
wellustigehandeling
handelingmoest
moestzien
zien
in hare
gebeuren.
De algemeene
algemeene indruk
indruk van
van de
de reis
reiswas
waswel
welbevredigend
bevredigend;; er
er
waren prachtige
prachtige momenten
momenten geweest
geweest—- niets
nietswas
wastegengevallen
tegengevallen;;
waren
de indruk
indruk bij
bij de
deGrotte
Grotteenendedegodsvrucht
godsvruchtbij
bijde
deplechtig,
plechtig~
de
heden was overweldigend
overweldigend —
- het deed
deed deugd
deugdaan
aandedeziel
zielzulk
zulk
heden
schouwspel
wonen —
- hij
hij had
hadzich
zichinindedeheiligheid
heiligheid
schouwspel bij
bij te
te wonen
voelen
dompelen en
en in
in de
devervoering
vervoering had
had hij
hij zichzelf
zichzelf en
en de
de
voelen dompelen
heele wereld
wereld vergeten
vergeten!I Hij
Hij zou
zouhet
hetmeédragen
meêdragendoor
doorzijn
zijnheele
heele
leven. Maar nu men den
den terugtocht
terugtocht aangevangen
aangevangen had,
had, ontwaakte
ontwaakte
ongeduld.. . . en
en die
diereis
reisininéén
ééntrek
trekdoor,
door,altijd
altijdmaar
maar
er
er een ongeduld
vierentwintig uren
uren aan
aan een
een stuk,
stuk, dat
dat werkte
werkte ontzenuwend.
ontzenuwend.
rijden, vierentwintig
Altijd diezelfde
diezelfde wezens
wezens te zien,
zien, dezelfde
dezelfdestemmen
stemmen tetehooren,
hooren,
Altijd
te moeten
moeten praten,
praten, 't ongewone
levenswijze, deed het
het ver:
verl'
ongewone der levenswijze,
dagelijk~
langen ontstaan
zijn in
in den
den dagelijk.
langen
ontstaan om
om weer
weer rustig
rustig thuis
thuis te zijn
schen gang.
gang. Te
TeBordeaux
Bordeauxwas
washij
hijalleen
alleenkoppig
koppigblijven
blijvenzitten
zitten—
hij wilde
wilde door
doorzijn
zijnbijzijn
bijzijndedegezelligheid
gezelligheidder
derjonge
jongelieden
liedenniet
niet
hij
storen
- hij zou
zou nog
nogwat
watgeduld
geduldhebben
hebben—- nog
nogenkele
enkeleuren
uren en
en
storen —
iedereen
moest
zijn
eigen
wegen
gaan
en
daarna
nooit
van
malkaar
iedereen moest zijn eigen wegen gaan en daarna nooit van malkaar
meer hooren.
hooren. ... . Hij
gebaarde te
te slapen
slapen toen
toende
deanderen
anderenweer
weer
meer
Hij gebaarde
binnen kwamen,
kwamen, maar
maar hij
de twee
tweemeisjes
meisjes druk
druk
binnen
hij luisterde
luisterde hoe de
bezig waren onder elkaar en met
vezelden over
over
met geheimzinnigheid
geheimzinnigheid vezelden
niets dan afspraken,
adressen verwisselen,
souvenirs, waarmede
waarmede
afspraken, adressen
verwisselen, souvenirs,
zij zichzelf
zichzelf de
illusie willen
willen opdringen:
opdringen: dat
datde
deaangeknoopte
aangeknoopte
zij
de illusie
vriendschap onverbreekbaar
het afscheid.
afscheid.
vriendschap
onverbreekbaarzou
zou blijven
blijven na het
ze dachten
dachten niet
nietdat
dateenieder
eeniederweer
weerzijn
zijn gewone
gewone bezigheden
bezigheden
En ze
zou
aanvangen —
- dat
daterernanawat
watgemijmer,
gemijmer,na
nawat
wattreurnis,
treurnis,
zou aanvangen
niets meer
meer dan
dan eene
eene herinnering
herinnering zou
zou bijblijven
bijblijven die
diemeer
meerpijn
pîjn
niets
moest veroorzaken
veroorzaken dan
vreugd....
inmenging van
van dit
dit op,
opmoest
dan vreugd.
. . . De inmenging
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dringerige
Antwerpsche gezelschap,
mi ek hem
hem wrevelig,
wrevelig,—- ja,
ja,
dringerige Antwerpsche
gezelschap, miek
sedert zij
zij er bijgekomen
sedert
bijgekomen waren,
waren, was
was de
de eerste
eerste stemmige
stemmige wel,
wel~
gezindheid verbroken
verbroken en
ennu
nuverlangde
verlangdehij
hijom
omvan
vanhen
henaf
aftetezijn
zijn
hungelaat
gelaatenenhet
het
aanstellerigevan
van
-— de gluiperige
gluiperige vleierij
vleierij op
ophun
aanstellerige
voorkomen wekten
wekten zijn
zijn weerzin
weerzin —
- hij
hijwilde
wildeererniet
nietmeer
meer
hun voorkomen
bijkomen -— en
twee jonge
jonge geestelijken
geestelijken en
en hun
hunlosheid
losheidin
in
bijkomen
en die twee
den omgang
omgang met
metdie
dietwee
twee
lachtaartenvan
vanmeisjes,
meisjes,ergerde
ergerdehem.
hem.
lachtaarten
gedrag van
van zijn
zijnzuster
zusterenenvan
vanElvire,
Elvire,dien
dienlaatsten
laatstentijd,
tijd,
Het gedrag
waar~
ergerde
meer. Heel
Heeldie
dieopgetogene
opgetogeneverbazing,
verbazing,waar,
ergerde hem
hem nog meer.
mede zij
zij al
al het
hetwondere
wonderebeschouwd
beschouwd hadden,
hadden, scheen
scheen bij
bij haar
haar
mede
vergaan
vergeten voor
voorwat
watbanale
banalevrijerij
vrijerij met
metpas
pas opgedane
opgedane
vergaan en vergeten
kennissen. De indruk
indruk van
van de
de reis
reis had
hadhaar
haarniet
nietdiep
diepberoerd
beroerd
kennissen.
en hij
hij merkte
merkte nu
nubij
bijdedetwee
tweemeisjes
meisjesiets
ietsvan
vanhet
het «Nil
admirari»
«Nil admirariz
die loshoofden
loshoofden en
en vooral
vooral landsche
landsche menschen
menschen eigen
eigen is.
is.
't Gedacht
Gedacht belette
belette den
denkapelaan
kapelaannog
noglangen
langentijd
tijdininteteslapen.
slapen.
stilte en
en de
deinnigheid
innigheidzijner
zijnerstudiekamer,
studiekamer,en
en
Hij verlangde naar de stilte
om zijn
zijn parochie
parochie weer
weer te
te zien
zien en
endedekerk
kerkenendede
huizen—- om
om
huizen
er
alles terug
terug te vinden
vinden gelijk
gelijk hij
hij het
het gelaten
gelaten had,
had, —
- om
om be,
be~
er alles
kende
wezens te groeten
groeten en er
er ontstond
ontstond in
in hem
hem een
eenonweer,
onweer~
kende wezens
staanbaren
bekoorlijkheid bij
bij 't voorgevoel ginder
staanbaren drang en eene bekoorlijkheid
zijne
plaats
weer
in
te
nemen
en
te
werken
aan 't geen hij
hij er
er
zijne plaats weer in nemen en te werken aan
als zijn
zijn plicht
plicht enenroeping
roepingaanzag.
aanzag. 't Scheen
af~
als
Scheen hem
hem dat
dat die af,
wezigheid
die reis
reis hem
hemmeer
meeraanzien
aanzien zou
zou geven
geven bij
bij de
de
wezigheid en
en die
parochianen,
hij hun
hun over
overalaldie
dievreemde
vreemdeenengrootsche
grootsche
parochianen,nu
nu hij
dingen
kunnen vertellen
vertellen die
die de
deverbazing
verbazing moest
moest verwek,
verwek~
dingen zou kunnen
ken
hun bekrompen
bekrompen geest.
geest.
ken in hun
nacht vorderde
vorderde zoo
zoo traag
traag en
en de
deafstand
afstand scheen
scheen nu
nu in
in
Die nacht
't oneindige
oneindige uit te
te rekken
rekken 1 Eindelijk
slaap den
den tijd
tijd
Eindelijk kwam
kwam de
de slaap
korten
begoocheling van
van een
een snellen
snellen tocht,
tocht, want
want toen
toen
korten met
met de begoocheling
hij
weer
ontwaakte,
was
het
daglicht
er
reeds
en
de
trein
hij weer ontwaakte, was het daglicht er reeds en de trein
stopte
Juvisy.
stopte in Juvisy.
Het schromelijkste
schromelijkste was dan
dan toch
tochdoor
door11—
- nu
nukon
kon men
men zich
zich
staan. In
In
opfrisschen en
scheppen om
om 't overige
opfrisschen
en moed scheppen
overige uit
uit te
te staan.
één
vaart nu
zou men
men doorrijden
doorrijden tot aan
aan de
de grens
grens en
en verder
verder
één vaart
nu zou
ont~
over
vaderlandschen bodem,
waar de
de karavaan
karavaan gauw
gauw zou ont,
over vaderlandschen
bodem, waar
bonden worden.
worden. Te
TeMons
Monsbegon
begonhet
hetreeds,
reeds,—
- enkele
enkele bede,
bede~
bonden
vaarders
in andere
andere richting
richtinguit
uitenennamen
namenafscheid.
afscheid.
vaarders moesten
moesten er in
Voortaan verkende
verkende men
men de
de streek
streeken
eniedereen
iedereenverwachfte
verwachttemet
met
Voortaan
ongeduld het
het einde.
einde. Rond
Rondden
denmiddag
middagkwam
kwamdedetrein
treinininBrus,
Brussel
aan en
endedevijftienhonderd
vijftienhonderd menschen,
menschen, die
die door
door het
het lange
lange
sel aan
samenzijn door
door een
eenband
bandvan
vanvriendschap
vriendschapschenen
schenen-samen
samen tete
samenzijn
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hooren, liepen
de onverwachtste
onverwachtste wijze
wijze uiteen.
uiteen. 't't Was
Was
liepen hier
hier op de
alsof de
de lucht
lucht der
dereigen
eigenstreek
streekhet
hetgevoel
gevoel
vansamenhang
samenhangweer
weer
van
ineens
ontbonden had en
en elk
elkgejaagd
gejaagdwas
wasom
omter
tergauwst
gauwstnaar
naar
ineens ontbonden
zijn
nauwere bekenden
bekenden en
en eigener
eigenerbloedverwanten
bloedverwanten weer
weer tete
zijn nauwere
keeren.
Geen enkele
enkeledie
dienog
nognaar
naarden
dentrein
treinomzag,
omzag, men
men vluchtte
vluchtte
keeren. Geen
er
sleurde het
het reisgoed
reisgoed mede
mede —
- in
in der
der haast
haast werden
werden nog
nog
er uit, sleurde
afscheidsgroeten
een verholen
verholen zucht
zucht hier
hier en
en
afscheidsgroetengewisseld,
gewisseld, met
met een
daar
smachtenden blik, —
- eene
eene hand
hand gedrukt,
gedrukt, aan
aan be,
be~
daar en
en een smachtenden
lof
ten herinnerd,
herinnerd, afspraken
afspraken hernieuwd,
hernieuwd, —
- maar
maar dat
alles ge,
geloften
dat alles
beurde
koorts der
der drukke
drukke beweging.
beweging.
beurde in 't geharrewar
geharrewar en
en de
de koorts
Er was
Er
was iets
iets als
als een
eenwind
wind die
dieheel
heelde
dekudde
kuddeuit
uitelkaar
elkaar war,
warrelde.
praaide koetsiers,
koetsiers, auto's,
auto's, men
men ijlde
ijldenaar
naarden
dentram
tram
relde. Men praaide
elkaar verkende,
verkende,
en waar
en
waar men
men bij
bij groepjes
groepjes in
in 't voorbijrijden
voorbijrijden elkaar
werd er
werd
er nog
noggewuifd
gewuifdenengegroet,
gegroet,maar
maarniet
nietmeer
meer zoo
zoo uitbundig
uitbundig
omdat
men zich
zich inindedebekende
bekendestad
stadwist
wistenenererzijn
zijnfatsoen
fatsoen
omdat men
moest
houden.
Evengauw
liep
men
verloren,
gemengd
in de
de
moest houden. Evengauw liep men verlcrren, gemengd in
gewone
menigte en
enaan
aanhet
hetklein
kleinverkenningsteeken
verkenningsteeken met
met de
de
gewone menigte
zij
belgische kleuren,
zag men
men het
hetde
dereizigers
reizigers niet
niet aan
aan dat
dat zij
belgische
kleuren, zag
tegen de
deSpaansche
Spaanschegrens,
grens,zooeven
zoo evenhier
hier
aangelandwaren
waren!
van tegen
aangeland
I
onderpastor wilde
wildemet
metzijn
zijngezelschap
gezelschapnog
nogwat
watin
inBrussel
Brussel
De onderpastor
blijven om
voor den
den avond
avond in
in 't dorp
aan te
komen en
en
blijven
om niet
niet voor
dorp aan
te komen
beziens te
te krijgen.
krijgen. Zij
Zijgingen
gingenzich
zichgedrieEn
gedrieënverfrisschen
verfrisschen
geen beziens
eten in
in een
eengasthuis,
gasthuis,—- maar
maar't'toverige
overigevan
vanden
dentijd
tijdwisten
wisten
en eten
zij niet hoe
hoe over
over te
te brengen.
brengen. Men
Men voelde
voelde zich
zichlusteloos
lusteloosen
entete
zij
vermoeid om
ergens naar
naar te
te zien
zien en
en 't was
warm om te
te
vermoeid
om ergens
was te warm
wandelen. Zij
Zij bleven
bleven maar
maar sprakeloos,
sprakeloos, elk
elk bij
bij zijn
zijn gedachten
gedachten
wandelen.
zitten staren
staren op
op de
devoorbijgangers
voorbijgangers en
en trokken
trokken veel
veel te
te vroeg
vroeg
zitten
naar 't station.
diengewonen
gewonenreizigerstrein
reizigerstrein nu,
nu, zaten
zaten zij
zij eindelijk
eindelijk ge,
geOp dien
gevoel bij
bij hen
hen ontstaan
ontstaan dat
dat
drieën weer
weer samen
samen en
enmedeen
medeenwas
was 't gevoel
drieën
zij respectievelijk
respectievelijk hunne
hunne plaats
plaatszouden
zoudeninnemen
innemengelijk
gelijkvroeger.
vroeger.
zij
Zij voorvoelden
voorvoelden den
denafstand
afstand tusschen
tusschen hen
hen weer
weer zijn
zijn gewone
gewone
Zij
ruimte innemen
innemen en wisten
wisten van
van elkaar,
elkaar, dat,
dat,na
nadien
dienlaatsten
laatstenrit
rit
ruimte
innigheid weer
weer zou
zou opgelost
opgelost zijn
zijn en
en nog
nog enkel
enkel als
als iets
iets uit
uit
de innigheid
verleden in hunne
hunne herinnering
herinnering zou bestaan
bestaan —
- een
een ding
ding dat
dat
't verleden
men verloochenen
verloochenen kan
behouden ten
ten opzichte
opzichte vAn
vàn elkander
men
kan of behouden
naar men het
het geradig
geradig vindt.
vindt.
al naar
lustigheid was
was uitgedoofd,
uitgedoofd, 't gemoed
gemoed was
te vol
vol met
met
De lustigheid
was te
tegenstdjdige gewaarwordingen
gewaarwordingen;; de indrukken
indrukken waren
waren nog
nogniet
niet
tegenstiijdige
bezonken om
er orde
orde in
in te
te vinden,
vinden, en
en men
men kon
kon er
er nog
nogniet
niet
bezonken
om er
besluiten het
het genotene
genotene tetebeschouwen
beschouwenals
alsiets
ietsdat
datvoorbij
voorbij
toe besluiten
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is en
en vergaan.
vergaan. En
En de
deweemoed
we,emoedwerd
werdnu
nunog
nogweggeduwd
weggeduwddoor
door
de voorspiegeling
voorspiegeling der vreugde
vreugde van
van het
het wederzien
wederzien en
en 't genot
al 't'tgeen
geen men
men ondervonden
ondervonden had.
had.
van te mogen
mogen mededeelen
mededeelen al
van
't Was donker
donker toen
toenzij
zijaan
aanhet
heteindstation
eindstationkwamen.
kwamen.Xander
Xander
de<<Kroon»
«Kroon» wachtte
wachtte er
er de
debedevaarders.
bedevaarders. en het
het reisgoed
reisgoed
uit de
met
zijn groote,
groote, ouderwetsche
ouderwetsche huurkoets.
huurkoets.
met zijn
Nu zij
zij gedrieën
gedrieën in
in 't donker,
donker, dicht
bij elkaar
elkaar en
en met
met de
de
Nu
dicht bij
beenen in 't nauwe
zaten, voelden
voelden zij
zij 't ongemak
vorme~
beenen
nauwe zaten,
ongemak der vorme,
lijkheid dat
zich weer
weer opdrong
opdrong en
endedelastige
lastigehouding
houdingom
om
lijkheid
dat zich
stilzwijgend
zitten zonder
zonder een
eenwoord
woordtetevinden
vinden
stilzwijgend in 't donker te zitten
om te
te zeggen
zeggen:: hoe
hoeheel
heelanders
anderszijzij
morgenweer
weertegenover
tegenover
om
morgen
elkaar
gewone houding
houding weer
weeraannemen
aannemen
elkaar zouden
zouden staan
staan en
en hun gewone
en dat
datzij
zij in
in hunne
hunne omgeving
omgevingalleen
alleenmet
met den
den oogopslag
oogopslag
moesten, en
en
een inzichtig
inzichtig woord,
woord,een
eenverre
verretoespeling
toespeling zouden
zouden wagen
wagen
en een
over de
de innigheid
innigheidvan
vanhun
hunsamenzijn.
samenzijn.Tusschen
T usschenIrma
Irmaen
enElvire
Elvire
zou het
het voortaan
voortaan volledige
volledige vriendschap
vriendschap blijven,
blijven, maar
maar met
met den
den
onderpastor
gewone afstand
afstand niet
nietoverschreden
overschreden
onderpastormocht
mochtde
de gewone
worden. ..
Er bleef enkel
enkel nog
nogdedeverwachting
verwachtingmet
metdie
dienieuwe
nieuwe
worden.
. . Er
student en
enzijn
zijnmakkers.
makkers ...
kennissen
kennissen ...
. . .mijnheer
mijnheerWillem,
Willem, de student
..
Zij werden
werden alle
alle drie
drie ininhunne
hunnebedenkingen
bedenkingengestoord
gestoord door
door
Zij
den
uitroep van
van Xander,
Xander, die
die achteloos
achteloos al
al over
over zijn
zijn schouder,
schouder,
den uitroep
de mededeeling
mededeeling door
door 't open raam
raam gooide
gooide::
-— Er
nieuws op
op't'tdorp,
dorp,meneer
meneerkapelaan.
kapelaan.
Er is nieuws
is thuis
thuisgekomen
gekomen van
vanDuitschland
Duitschland...
en
Albert is
. . . en
Menheer Albert
grooten Turk
Turkisisgestorven
gestorvenenenbegraven
begraven!
de grooten
1
Dat
bracht eene
eene heele
heele opschudding
opschudding in
in dedegemoederen,
gemoederen,
Dat bracht
zonder dat er
er één van de
de drie
drieiets
ietsvan
vanzijne
zijnegewaarwordingen
gewaarwordingen
zonder
dorst
naar buiten
buiten brengen.
brengen.
dorst naar
zich ontstemd
ontstemd en wrevelig gevoeld
gevoeld
Op den slag had de kapelaan zich
bij de
de mededeeling
mededeeling van
van Alberts
Albertsterugkomst.
terugkomst. 't Geen hij
hij altijd
altijd
bij
met
een tegenzin
tegenzin verwacht
verwacht had,
had, was
was dan
dan toch
tochgebeurd
gebeurd!I Een
Een
met een
ongewettigd
of
onbert;!dend
voorgevoel
gaf
hem
in,
dat
hij
den
ongewettigd of onberedend voorgevoel gaf hem in, dat hij den
dokterals
alseen
eenmededinger
mededingeren
entegenstrever
tegenstrever op
op 't dorp zou
jongen dokter
was haar
haar voorzeker
te bekampen
bekampen hebben.
hebben. En
En Elvire?
Elvire? 't nieuws was
gevallen, nu
nu juist
juist na
na al
al die
die opgedane
opgedane
als
steen op
op 't gemoed gevallen,
als een steen
zij sprak
sprak echter
echter geen
woord en
enom
omde
deblijdschap
blijdschap
indrukken —
- zij
indrukken
geen woord
ontroering op haar
haar wezen
wezen na
na te
te gaan
gaan was
was't'ttetedonker.
donker.
of ontroering
gewaar~ ..
Maar de opwekkende
opwekkendeverrassing,
verrassing,die
dieeen
eenwereld
wereldvan
vangewaar,
wordingen
een nieuwe
nieuwe ruimte
ruimte opende
opende en
en alal 't andere
andere als
wordingen en een
van minder'
minder' belang,
kapot sloeg,
sloeg, was
was de
de dood
doodvan
vanden
dengrooten
grooten
van
belang, kapot
Turk.
De kapelaan
kapelaan kon
kon het
hetnog
nogniet
nietgelooven
gelooven!
Hoe,wanneer
wanneer
Turk. De
1 Hoe,
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en in
in welke
welkeomstandigheden,
omstandigheden, zou
zou hij
hijlater
laterwel
welvernemen.
vernemen.
en
Antechrist van
van't'tdorp
dorpverdween
verdween!
't Bijzonderste
Bijzonderste was:
was : dat
dat die Antechrist
1
eerst zou
zoudedeparochie
parochievan
vanuitzicht
uitzichtveranderen
veranderenen
envan
van
Nu eerst
zou hij
hijhet
hetwerk
werkaanvatten
aanvatten!
morgen
morgen af zou
1
Daarmede waren
waren alle
allegemoedsaangelegenheden,
gemoedsaangelegenheden,verteedering
verteedering
Daarmede
en flauwe
flauwe gevoelerigheid
gevoelerigheid in
in één
ééntrek
trekuitgewischt.
uitgewischt.
-— Tot
T ot morgen,
morgen, Elvire
Elvire;; ik moet
moet uw
uwnonkel
nonkelkomen
komenspreken,
spreken,
want we
we gaan
gaan den
dengrooten
grootenkuisch
kuischbeginnen
beginneninindat
datGangske
Gangske11
want
'Bij 't uitstappen,
zijne gejaagdheid,
gejaagdheid, had
had hij
hij vergeten
vergeten de
de
j3ij
uitstappen, in
in zijne
juffrouw de
hand te
te drukken
drukken en
en hij
hij dacht
dacht er
erinin't'tgeheel
geheelniet
niet
juffrouw
de hand
aan
dat het
het meisje
meisje bij
bij 't uiterste
lange reis,
reis,
aan dat
uiterste afscheid,
afscheid, na
na die lange
iets bijzonders
bijzonders van
hem verwacht
verwacht had
dat ze
ze van
van aandoe,
aandoe~
iets
van hem
had en
en dat
ning en
enspijt,
spijt,overdaan
overdaan door
doorallerhande
allerhandegewaarwordingen
gewaarwordingen en
en
vooral
bij dat
dat bange
bangegevoel
gevoelvan
vanverlatenheid,
verlatenheid, alleen
alleen in
in dat
dat
vooral bij
donkere
rijtuig, door dien
dien plotsen
plots en overgang,
overgang, van
van de
de opgeto,
opgeto~
donkere rijtuig,
genheid naar
naar 't neerslachtige,
in een
een zenuwachtig
zenuwachtig snikken
snikken moest
moest
neerslachtige, in
en weenend
ween endbij
bijnonkel
nonkelen
entante
tantehare
hareintrede
intrede zou
zoudoen.
doen.
uitbarsten en

VERZEN.
MIDDEN DORP.
HERMAN MIDDENDORP.

LIEDEREN EENER
EENER VERDOOLDE
VERDOOLDE VROUW.
LIEDEREN

I.
Maria, smeftelooze
smettelooze maagd;
maagd;
Ave Maria,
in schafiw
schaûw
gebukt in
van schaamlen
schaamlen rouw
rouw
speur
den trouw
trouw
speur ik den
die zielen
zielen schraagt,
schraagt, Maria...
Maria...
Uw zoete
zoete troost
troostbeschijn'
beschijn' genadiglijk
genadiglijk
mijn bleek gebed;
gebed;
mijn
'uw
belett'
uw steun belett'
mijn droef verzet
verzet
mijn
gestadiglijk, Maria
Maria...
...
-

Gij,
toch uit
uit Uw
Uwmeer
meerdan
dansterren,ver
sterren$ver
Gij, die toch
hemelsch
hemelsch gebied
mijn
arm verdriet
verdriet
mijn arm
vertwijflen ziet
ziet;;
o Morgenster, Maria
Maria ....
..
0, dat
een schim
schim van
van 't gulden
liefdelicht
gulden liefdelicht
dat een
dat
omspreidt,
dat U omspreidt,
te
droever tijd
tijd
te droever
tot troost
troost omglijd'
omglijd'
mijn a'angezicht,
Maria .....
aangezicht, Maria
.••

-'.

VERZEN.

II.
11.

Gij, . die zoo
zoo zware
zware smarten
smarten
gedragen
opaard
aard;;
gedragen hebt op
o koningin
harten,
koningin des harten,
gij,
de schoone
schoone gaard
gaard
gij, die de
der zondelooze
der
zondelooze bloemen
bloemen

daarginds
daarginds ontsluiten
ontsluiten wilt;
gij~zelf
gij,zelf

schoonst te
te roemen
roemen,,
het schoonst

o bloem,
bloem, Maria
Maria mild
mild...
...
Ik hef
hef mijn
mijn bange
bange handen
handen
Uwaanminnigheid,
aanminnigheid,
tot Uw
nu
op de
deduistre
duistre landen
landen
nu op
trots gebroken
gebroken leit.
leit.
mijn trots
Hoe zal
zal mijn
mijn ziel
zielverwerven
verwerven
troost, mijn
mijn hoogste
hoogste goed
goed;;
Uw troost,
mij niet
niet eenzaam
eenzaam sterven,
sterven,
laat mij
laat
bloem, Maria
o bloem,
Maria zoet
zoet...
...
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lIl.

Heeft riiet
stervensbang geklaag
riiet mijn stervensbang
al
nacht op
op droever
droever nacht
nacht
al nacht
gestaég
gestaêg

een
dag van
van dieper
dieper vree
vree verwacht,
verwacht,
een dag
met
gevlei en
en wild
wild gevraag?
gevraag? . ..
met welk gevlei

o0

ga mijn
mijn radeloos
radeloos geschrei
geschrei

niet zonder
éénen blik
zonder éénen
voorbij;
voorbij ;
dof~verstild gesnik;
gesnik ;
hoor
naar dit dobverstild
hoor naar
Moeder
smarten, bid voor
voor mij ....
..
Moeder der smarten,

Hoe zal
zal ik
ik tot
tot den
den Vader
Vader gaan,
gaan ,
met
donker kwaad
kwaad zóó
met donker
z66 zwaar
belaên;
belaên ;
Behoudenis waar ik op
op staar,
staar,
Maria,
kind weer
weer aan
aan ...
. ..
Maria, neem
neem Uw kind

o

VERZEN.
'VERZEN.

IV.
Zal
de dag
dag zijn
zijn grijze
grijze
Zal de
WIjZen
wijzen
neuren door mijn
mijn droef
droef bestaan;
bestaan;
zal de
zal
de nacht
nacht met
met zachte
zachte
klachten
aan
eenzaam leger
leger staan
staan;;
aan mijn eenzaam
zal
mijn zondig
zondig lijden
lijden
zal mijn
beiden
vruchteloos
late rust,
rust,
vruchteloos de late
nu
mijn moede
moede mond
mond de
de
nu mijn
wonde
weeën
niet meer
meer sluimmkust?
sluimer$kust?
weeën niet
Zullen nog
nogde%droomen
de-droomen
komen
van
den troost,vervulden
troost$vervulden vreê,
vreê,
van den
eer
laatste klagen
klagen
eer de laatste
vagen
in verstilde
verstilde stervensbeê?
stervensbeê?
Moeder
van des
des harten
harten
Moeder van
smarten,
smarten ,
Licht,
glansen blindt;
blindt;
Licht, dat
dat zondes glansen
laat
mij niet in
in 't smeeken
laat mij
breken;
breken ;
zie
Uw neergebogen
neergebogen kind
kind....
zie Uw
..
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H. VEEN.
VEEN.
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I.

G
G

met verwonderde oogen
zult, lezer,
lezer, waarschijnlijk
waarschijnlijk met
oogen opzien
opzien
IJ zult,
wanneer ik
dadelijk bij
bij het
hetbegin
beginvan
vandit
ditartikel
artikel de
de
wanneer
ik dadelijk
wel op
op een
een paradox
paradox gelijkende
gelijkende mededeeling
mededeeling doe,
doe, dat
dat Neder,
Neder..
land het
het land
land is,
is,beroemd
beroemd door
doorzijn
zijnkerkzang.
kerkzang.
land
Het lijkt
lijkt er
er oogenschijnlijk
oogenschijnlijk niet
op. En
Enhet
hetisishet
het
Het
niet veel
veel op.
Wijteren
terenop
opden
denroem
roemvan
vanons
onsvoorge,
voorge ..
ook —
- niet
niet meer.
meer. Wij
ook
slacht. Aan
Aan het
het Protestantisme
Protestantisme in
Nederland kan
kan nog
nog de
de
slacht.
in Nederland
twijfelachtige roem
het ten
ten minste
minste
twijfelachtige
roem worden
worden toegekend
toegekend dat
dat het
niet roekeloos
roekeloos den
den kerkzang
kerkzang bedorven
bedorven heeft,
heeft, maar
maar dat
dat het
het
niet
argeloos zonder opzet,
opzet, ja
ja zelfs
zelfsmet
metonwil
onwildedeoude
oudepracht
prachtheeft
heeft
argeloos
gehandhaafd
nooit iets
iets gedaan
gedaan heeft
heeft om
om op
op dien
dien schitte,
schitte..
gehandhaafd en
en nooit
renden weg
gaan. Het
Hetisisnu
nuzelfs
zelfszoover
zoovergekomen
gekomen
renden
weg voort
voort te
te gaan.
door
de algeheele
algeheele onkunde
onkunde der
derkerkbezoekers
kerkbezoekers dat
dat aan
aan den
den
door de
eenen,
aan den
den vrijzinnigen
vrijzinnigen kant
kanteen
een—- ikikzou
zouhaast
haastzeggen
zeggen—eenen, aan
zondige
weerzin tegen
tegen de
de Psalmen
Psalmen zich
zichopenbaart,
openbaart, en
en aan
aan
zondige weerzin
den
anderen, den
den confessioneelen
confessioneelen kant
kant een
eengehechtheid
gehechtheid aan
aan
den anderen,
Psalmen,
die helaas
helaas niet
nietvoortspruit
voortspruituit
uiternstige
ernstigewaardeering
waardeering
Psalmen, die
der
muziek, (want
(want van
van die
die verheven
verheven schoonheid
schoonheid er
er van
van hebben
hebben
der muziek,
ze
niet het
het minste
minste besef),
besef),maar
maar uit
uittaaie
taaieongemotiveerde
ongemotiveerde be,
beze niet
houdzucht.
We zijn
zijnnu
nuzelfs
zelfsgenoodzaakt
genoodzaakt die
diemalle
mallebehoudzucht
behoudzucht nog
nog
te
prijzen. Kostbare
Kostbare stukken
stukkenvan
vanRembrandt
Rembrandt zijn
zijn behouden
behouden
te prijzen.
waardeerden, want
want ze
ze .
gebleven,
niet omdat
omdat de
debezitters
bezitterszezewaardeerden,
gebleven, niet
hadden
evenveel verstand
verstand van
vanschilderkunst
schilderkunstals
alseen
eenMaartsche
Maartsche
hadden evenveel
DeeNachtwacht
«Nachtwachtvan
vanRembrandt»
Rembrandt»
kat
van het
het contrapunt.
contrapunt. De
kat van
is
indertijd geweigerd
geweigerd door
doordedepas
pasrijk
rijkgeworden
gewordenparvenu's
parvenu's
is indertijd
van
Amsterdam omdat
van Amsterdam
omdat ze het
het niet
niet mooi
mooi genoeg
genoeg vonden.
vonden. Doch
bewaard
smerige, onder
ondereen
eenlaag
laagdonker
donkervernis
vernisverborgen,
verborgen,
bewaard zijn smerige,
slecht
geëncadreerde stukken
dingen nu
nueenmaal
eenmaal
slecht geëncadreerde
stukken omdat
omdat de dingen
daar tetezien
zienhangen,
hangen,
hingen
en men
men er
eraan
aangehecht
gehechtwas
waszezedaar
hingen en
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totdat een
totdat
een kunstkenner
kunstkenner ze
ze vond
vond en
enerereen
eenreuzensom
reuzensom voor
voor
bood.
Zoo zingt
zingt men
mendedePsalmen,
Psalmen,hoewel
hoewelmen
menzezeleelijk
leelijk
bood. Zoo
vindt,
alleen omdat
omdat men
men er
er aan
aan gehecht
gehecht is, niet
niet wetende
wetende dat
dat
vindt, alleen
diezelfde
opwekten de
de bewondering
bewondering van
van de
de
diezelfde Psalmen
Psalmen eens
eens opwekten
gansche
tijd toen
toen Nederland
Nederland het
het land
land
gansche muzikale
muzikalewereld
wereldin
in een
een tijd
was van
was
van den
den Kerkzang.
Kerkzang.
Ik
mij zelven
zelven meermalen
meermalen een ezel
ezel gescholden,
gescholden, maar
maar ik
ik
Ik heb mij
ben
zulk een
een groote
groote ezel
ezel als
als er
er velen
velen
ben gelukkig
gelukkig toch
toch nog
nog niet zulk
zijn,
want ik
ik heb
heb ten
tenminste
minste nog
nognooit
nooitinin't 'topenbaar
openbaar tegen
tegen
zijn, want
kerkgan~
de
Psalmen geschreven.
geschreven. Ik
Ikheb
hebevenals
evenalsdedemeeste
meestekerkgan.
de Psalmen
gers
opleiding in
in muziek
muziek ofofininmuziekgeschiedenis
muziekgeschiedenis ont.
ont~
gers geen opleiding
vangen
dus mijn
mijn schuld
schuld niet indien
indien ik in
in de
de eerste
eerste
vangen en
en het
het is dus
drie
decenniën van
mijn leven
leven over
over de
dePsalmen
Psalmen slecht
slecht was
was
drie decenniEn
van mijn
te spreken.
wie hoort
hoort ook ooit
'Trouwens, wie
ooit een
een Psalm
Psalm zingen
zingen
te
spreken. 'Trouwens,
door
een geoefend
geoefend koor
koor?? Wij hooren
hooren ze
ze zingen
zingen in
in de
dekerk,
kerk,
door een
en dat
dat gezang
gezanginindedeprotestantsche
protestantschekerken
kerken heeft
heeftvelen
velenwel
weleens
eens
doen denken
doen
denken aan
aan dat
dat woord,
woord, dat
dat in
in dezen
dezen zin
zin nog
nog al
al eens
eens
wordt aangehaald,
dat Samuel
wordt
aangehaald, dat
Samuel zeide
zeide tot
tot Saul
Saul:: «Wat
«Wat is
is dit
dit
dan
stem der
der schapen
schapen in mijne
mijne ooren,
ooren, en
en een
een geloei
geloei
dan voor
voor een
een stem
van
runderen, dat
hoor?» En
Enhet
hetlijkt
lijktvelen
velentoe
toetetezijn
zijnwat
wat
van runderen,
dat ik hoor?»
Luther
Luther noemde: Ezelsgebalk.
Ezelsgebalk.
1k
Jk ben
ben dus
dus te
te verontschuldigen,
verontschuldigen, want
zondigde uit on.
on~
want ik
ik zondigde
en niet
nietzwaar
zwaar;; maar
maar wat
wat tetedenken
denkenvan
vanbeschaafde
beschaafde
wetendheid en
mannen, mannen
mannen van
van het
het vak,
vak,die
dieblijkbaar
blijkbaarde
degeschieclenis
geschiedenis
mannen,
en de
dewaarde
waardevan
vanhun
huneigen
eigenkerklied
kerkliedniet
nietkennen
kennenen
endaardaaren
tegen
? Daarvan
tegen schrijven
schrijven in
in 't openbaar
openbaar?
Daarvan kan
frappante
kan ik uu frappante
staaltjes mededeelen.
Dr. J.J.Herderschee
Herderschee schreef
schreefindertijd
indertijd in
in
staaltjes
mededeelen. Dr.
Hervorming, dus
dus inin't 't
publiek,uitte
uittezijn
zijn
verwondering
de Hervorming,
publiek,
verwondering
over een
een collega,
collega,die
diePsalm
Psalm106
106had
hadlaten
latenzingen
zingenenenzeide
zeide:
over
:
«men
moet
al
een
verstokt
Psalmzinger
zijn
om
dat
lied
te
«men moet al een verstokt Psalmzinger zijn om dat lied te
laten zingen.»
zingen.» Ieder
lederdie
dieereriets
ietsvan
vanweet,
weet,weet
weetook
ookdat
datPsalm
Psalm
laten
een der
der heerlijkste
heerlijkste melodiën
melodiën heeft
heeft van
van den
dengeheelen
geheelenbun.
bun106 een
del, en
en dat
dat bovendien
bovendien de
de woorden
woorden van
van het
hetlied
lied ook
ook nog
nog
del,
spreken tot
ons hart.
hart. Ziedaar
Ziedaar nu
nueen
eenNed.
Ned.Herv.
Herv.predikant
predikant
spreken
tot ons
be~
naam, die
die openlijk
openlijkzijn
zijnonkunde
onkundedoet
doetblijken
blijkenmet
metden
denbe.
van naam,
roemden bundel
bundel Psaimen
Psalmenzijner
zijnereigene
eigenekerk,
kerk,die
diewaarschijnlijk
waarschijnlijk
roemden
met tranen
tranen in
in de
deoogen
oogenluistert
luistert
naardedekoralen
koralenuit
uitBach's
Bach's
met
naar
Matthaeus~passion,
omdat
ze
in
de
mode
zijn,
en
een
Psalm
Matthaeus.passion, omdat ze de mode zijn, en een Psalm
van Goudimel,
Goudimel, die
dieminstens
minstenseven
evenhoog
hoogstaat,
staat,zoo
zooniet
niethooger,
hooger,
van
oud vuil.
vuil.
minacht en verwerpt
verwerpt als oud
minacht
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Prof. Daubanton,
Daubanton, die
die de
dePastorale
PastoraleOnderonsjes
Onderonsjes van
van Grone,
Grone~
Prof.
meijer
meijer critiseerde,
critiseerde, verhaalt
verhaalt een
een zonderling
zonderlingstaaltje
staaltje van
van twee
twee
oude emeriti,predikanten,
emeriti~predikanten, die
die toevallig
toevalligPsalm
Psalm 27
27hoorden
hoordenzingen
zingen
oude
zich verbaasden
verbaasden over
pracht en
en de
de kracht
kracht van
van melodie
melodie
en zich
over de pracht
woord. Zij
Zijzelven
zelvenhadden
haddenhem
hemhun
hungansche
ganscheleven
levenlang
langniet
niet
en woord.
laten zingen;
zingen; zij
zij durfden
durfden niet
nietomdat
omdatzijzijvan
vanProfessor
Professor een
een
laten
lijstje hadden meegekregen,
meegekregen, toen
toen zij
zij als
alsproponent
proponentvertrokken
vertrokken
lijstje
naar hun
gemeente en daarop
daarop ontbrak
ontbrak Psalm
Psalm 27. Men
Menkrijgt
krijgt
naar
hun gemeente
al een
een zonderling
zonderling denkbeeld
denkbeeld over
over zoodanig
zoo danig een
een theologikh
theologi!;ch
al
hoogleeraar in
Practische Theologie, die
die den
denPsalmbundel
Psalmbundel
hoogleeraar
in de Practische
moet doceeren
doceeren en
Dezeprofessor
professor doet
doet Dau,
Dau~
moet
en hem
hem niet
niet kent.
kent. Deze
denken aan
aan een
een blinden
blinden mol
molop
opeen
eenRembrandttentoon,
Rembrandttentoon.
banton denken
of een
een dooven
do ovenkwartel
kwartel bij
bijeen
eenorgelconcert.
orgelconcert.
stelling,
stelling, of
heeft het
hetzonderlinge
zonderlingedenkbeeld
denkbeeld wortel
wortel geschoten
geschoten onder
onder
Zelfs heeft
h'etisisnaar
naarom
omhet
hettetezeggen
zeggen—- bij
bij predikanten,
predikanten,
de menigte
menigteenen—- het
wie alleen
alleenpsalmen
psalmenzingt,
zingt,orthodox
orthodoxisisenenzuiver
zuivercalvinistisch
calvinistisch
dat wie
uitverkoren kind van
van God
God;
datwie
wiePsalmen
PsalmenenenGezangen
Gezangenlaat
laat
uitverkoren
; dat
dat wie
wie de
de Psalmen
Psalmen van
vanDatheen
Datheen
zingen
is ; dat
zingen ethisch,orthodox
ethisch.orthodox is;
zingt, het
het allereenigste
allereenigste ware
ware geloof
geloof bezit
bezit en
endat
datwie
wieliederen
liederen
zingt,
uit den
den bundel
bundel van
van den
den Ned.
N ed, Prot.
Prot. Bond
Bond zingt
zingt voor
voor eeuwig
eeuwig
uit
is. Voor
Voorhem
hembestaat
bestaatgeen
geenhoop
hoopmeer,
meer,hij
hijisismeer
meer dan
dan
verdoemd is.
ultra modem,
modern, een
een Godloochenaar,
Godloochenaar, een
eenspinozist,
spinozist,een
eenlibertijn.
libertijn.
ultra
Maar aan
aan den
denanderen
anderenkant
kantgeeft
geefthet
hetvrijzinnige
vrijzinnigekerkpubliek
kerkpubliek
Maar
aan zijn
zijn orthodoxe
orthodoxe partijgangers
partijgangers weinig toe
toe aan
aan onkunde
onkunde en
en
aan
aan huldiging
huldiging van
van genoemd
genoemd zonderling
zonderling denkbeeld,
denkbeeld, daar
daar iemand,
iemand,
aan
met lof
lofspreekt
spreektvan
vandedePsalmen,
Psalmen,door
d{)or
meerbeschaafde
beschaafde
die met
ditdit
meer
publiek, dat
dat dweept met
met Bach
Bach en
en Wagner,
Wagner, met
meteen
eenglimlach
glimlach
publiek,
van
medelijden wordt
Bij de
de weder
weder in
ingebruik
gebruik stel,
stel~
van medelijden
wordt begroet.
begroet. Bij
ling
van die
die Psalmen
Psalmen inindedeNed.
Ned.Herv.
Herv.berijming
berijming in
in onze
onze
ling van
hard~
Doopsgezinde Gemeente
Gemeente openbaarde
openbaarde zich
zichdaartegen
daartegeneen
een hard,
nekkig verzet
verzet van
vaneen
eengroot
groot·
aantal lieden,
lieden, die
dievrij
vrijspottend
spottend
nekkig
• aantal
spraken
achteruitgang, omdat
deze vorm
vorm van
vanzuivere
zuivere ker,
ker.
spraken van
van achteruitgang,
omdat deze
kelijke
toonkunst werd
werd voorgetrokken
voorgetrokken boven
vrij onzui,
onzui.
kelijke toonkunst
boven (het vrij
vere
verwarde van)
den bundel
bundel van
van den
denNed.
Ned.Prot.
Prot.bond.
bond.
vere en verwarde
van) den
De Psalmen,
Psalmen. en
en Gezangenstrijd,
Gezangenstrijd, die
Herv. kerk
kerk tei,
tei~
die de
de Ned. Herv.
stert,
ookbij
bijons,
ons,maar
maarininomgekeerde
omgekeerdevolgorde,
volgorde,
stert, ontstond
ontstond nu ook
daar
tegenstanders der
Psalmen uit de
de kerk
kerk wegbleven,
wegbleven, niet
niet
daar tegenstanders
der Psalmen
wetende
dat
zij
daardoor
de
groote
Meesters
der
N
ederland~
wetende dat zij daardoor
groote Meesters der Nederland,
de eeuw
eeuw in een
sche
toonkunst van
van de
de 16
een hoekje
hoekje zetten.
zetten.
16de
sche toonkunst
Deze onberedeneerde
onberedeneerde weerzin
de hand
hand ge,
ge~
weerzin wordt
wordt echter
echter in
in de
werkt
is ook
ookontstaan
ontstaandoor
doordedeweerzinwekkende
weerzinwekkendewijze
wijze van
van
werkt en is
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onzen kerkzang.
kerkzang. Daubanton
Daubanton moge
moge dan
dan zeggen
zeggen dat
dat wie
wie op
op
onzen
een
een Zondagmorgen
Zondagmorgen in
in een
een der
der groote
grootesteden
stedenvan
vanNederland
Nederland
voorbij een Hervormde
Hervormde Kathedraal
Kathedraal gaat
dan den
denstatigen,
statigen,
voorbij
gaat en dan
machtigen klank
van de
degemeente,
gemeente, gesteund
gesteund door
door het
hetorgel,
orgel,
machtigen
klank van
hoort opstijgen,
opstijgen, aan
aan alles
alles denkt
denkt behalve
behalve aan
aan het
het loeien
loeien van
van
hoort
ossen en
en geblaat
geblaatvan
vanschapen
schapen;
maarwie
wienu
nudie
diekathedraal
kathedraal
ossen
; maar
binnentreedt en
zich nederzet
nederzet ininhet
hetmidden
middender
dergemeente,
gemeente,
binnentreedt
en zich
wordt
wordt wel
wel een
eenweinig
weinigvan
vanzijn
zijnzoo
zooeven
evengedroomde
gedroomdeillusie
illusie
In de
deverte,
verte, op
opeen
eenafstand
afstand klinkt
klinkt 't vrij
vrij goed.
Ik
genezen. In
goed. Ik
genezen.
ben zelf
zelf ininRotterdam
Rotterdaminindede
groote
Jacobskerkgeweest
geweest
ben
groote
St.St.
Jacobskerk
hoorde dedegemeente
gemeentezingen
zingeninindedestampvolle
stampvollekerk
kerk;
maar
en hoorde
; maar
daar ik mij
mij had
had opgesteld
opgesteld bij
bij het
hetzoogenaamde
zoogenaamde koorhek,
koorhek, op
op
daar
afstand van
van de
de zingende
zingendeschare,
schare,klonk
klonkwerkelijk
werkelijkde
deklank
klank
een afstand
en harmonisch.
harmonisch. Evenzoo
Evenzoo in'
in Haarlem.
Haarlem. Maar
Maar toen
toen ikiknader
nader
vol en
bij kwam
kwam en
enmij
mijmengde
mengdeonder
onderdedemenschen,
menschen, was
washet
hetwero
wer~
bij
oorverscheurend.
kelijk oorverscheurend.
zulk een
eenkoor
koorvan
vanlouter
louterdissonanten,
dissonanten,van
vankrakende,
krakende,
Door zulk
valsche,schoone,
schoone,brullende,
brullende,kraaiende,
kraaiende, piepende
piependeknar,
knar~
loeiende, valsche,
stemmen probeert
probeert men
men nu
nu de
dewondermooie
wondermooiemuziek
muziek van
van
sende stemmen
Goudimel, een
een toonkunstenaar
toonkunstenaar bij
genade Gods,
Gods, een
eenman
man
Goudimel,
bij de genade
van hoog
hoog muzikaal
muzikaal gevoel,
gevoel, doorkneed
doorkneed in
inden
denouden
oudenzuiveren
zuiveren
van
christelijken kerkstijl,
kerkstijl, zoo
zoo juist
juistpassende
passendebij
bijden
dengothischen
gothischenstijl
stijl
christelijken
kerken, weer
weertetegeven.
geven.OfOf
liever
mentracht
trachthet
hetniet,
niet,omdat
omdat
der kerken,
liever
men
men zelfs
zelfs geen
geen besef
besefheeft
heeft van
vanhet
hetbijzondere
bijzondere van
van dien
dienstijl.
stijl.
men
En
men zingt
zingt altijd
altijd dezelfde
dezelfde liederen,
liederen, die
dieeen
eenweinig
weiniginin't 'tgeo
ge~
En men
hoor
vallen van
van een
eenongeoefende
ongeoefende menigte
menigte en
enmen
menlaat
laat de
de
hoor vallen
andere,
ware kunstschatten
kunstschatten voor
voor wie
wie zezeweet
weettetewaardeeren,
waardeeren,
andere, ware
links
liggen. Men
Men zingt
zingt Psalm
Psalm 1, 25,
25, 42,
42, 65,
65,66,
66, 72,
72, 68
68vs.
vs. 10,
10,
links liggen.
84,
103, 118,
118, 119
119 en
ennog
nogenkele
enkeleandere,
andere,dedemeest
meesteenvoudige
eenvoudige
84, 103,
melodiën,
de jongens
jongens nafluiten
nafluiten op
op de
destraten,
straten,en
enals
alssoms
soms
melodiën, die
die de
iemand
ps. 106
106laat
laatzingen,
zingen,isishijhijeen
eenverstokt
verstoktpsalmzinger.
psalmzinger.
iemand ps.
Inderdaad,
kerkpubliek is het
het veel
veel beter
beter tetezingen
zingen
Inderdaad, voor
voor ons kerkpubliek
bergen en
dalen, of, van
van U
U
prutsige
prutsige melodietjes
melodietjes als:
als : Op
Op bergen
en in dalen,
zijn
dingen, of de
de Heer
Heerisismijn
mijnherder,
herder, dan
danden
denstatigen
statigen
zijn alle
alle dingen,
zuiveren
reinen zang
zang van
vanden
denklassieken
klassiekenGregoriaanschen
Gregoriaansehen
zuiveren reinen
kerktoon.
we nu
nu spreken
spreken van
van kerkzang,
kerkzang, dan
dan moeten
moeten we
we wel
welono
on~
Als we
derscheiden
dan
derscheiden tusschen
tusschen kerkzang
kerkzangen
en gemeentegezang.
gemeentegezang. En dan
kunnen
we niet
niet anders
anders zeggen,
zeggen, dan
dan dat
datinindedeProtestantsche
Protestantsche
kunnen we
kerken
de Hervorming
Hervormingde
dekerkzang,
kerkzang,die
dieinindede16de
16de eeuw
eeuw
kerken sedert de
het
tijdperk van
den hoogsten
hoogsten bloei
bloeihad
hadbereikt,
bereikt,isisstop
stopgezet
gezet
het tijdperk
van den
I.is

16
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en totaal
en
totaal verwaarloosd
verwaarloosd werd,
werd, maar
maar het
het gemeentegezang
gemeentegezang is op,
op~
gekomen. Dat
schromelijke
gekomen.
Dat isiseensdeels
eensdeelseen
een
schromelijkeachteruitgang
achteruitgang
en
anderdeels een soort
soort van
van vooruitgang,
vooruitgang, waarop
waarop we
we evenwel
evenwel
en anderdeels
uit
oogpunt van
van kunst
kunst niet
niet zoo
zootrotsch
trotsch behoeven
behoeven tetezijn,
zijn,
uit het oogpunt
hoewel
we wat
watbetreft
betreft den
denzang
zangvan
vanhet
hetvolk
volkdaardoor
daardoor op
op
hoewel we
eenige
verbetering
mogen
wijzen.
Ik
hoorde
eens
in
een
trein
eenige verbetering mogen wijzen.
hoorde eens in een trein
in een
een naburige
naburige coupé
coupéeenige
eenigelieden
liedentetezamen
zamenzingen
zingen:: de
deHeer
Heer
is mijn
mijn herder
herder en
en dergelijke
dergelijke liederen,
liederen,waaronder
waarondergeen
geenenkelen
enkelen
Psalm,
dat isistoch
tochaltijd
altijdheerlijker
heerlijkertetehooren
hoorendan
daneen
eenjoelen
joelen
Psalm, en dat
van
«0 mijn
mijnSusanna»
Susanna» of
ofdergelijke
dergelijke geestelooze
geestelooze liederen.
liederen. Ik
Ik
van «o
moet
er echter
echter bijvoegen
bijvoegen dat
dat ik dit
dit maar
maar eens
eens in
in mijn
mijn leven
leven
moet er
heb gehoord,
gehoord,maar
maargeestelooze
geesteloozeliederen
liederennog
noghonderdmaal
honderdmaalmijne
mijne
ooren verlustigen.
verlustigen.
Om nu
nu tetebeter
betertetekunnen
kunnenoordeelen
oordeelenover
overwezen,
wezen, oorsprong
oorsprong
en doel
en
doel van
vanons
onskerkgezang
kerkgezang en
entevens
tevens over
over de
detoekomst
toekomst er
er
van,
een klein
klein schema
schema van
van de geschiedenis
geschiedenis en de
de ontwik,
ontwik.
van, ga
ga een
keling
van den
den zang
zang in
in de
dechristelijke
christelijke kerk
kerk vooraf.
vooraf.
keling van
't Spreekt
van zelf
zelfdat
datinindedeeerste
eerstechristengemeenten
christengemeenten niet
niet
Spreekt van
anders gezongen
Als men
men
anders
gezongen werden
werden dan
dan de
de Psalmen
PsalmenDavids.
Davids. Als
voor
voor geschiedkundig
geschiedkundig waar
waar houdt dat
dat de
de eerste
eerste gemeenten
gemeenten in
in
Palestina
zijn ontstaan,
ontstaan, dan
dan zongen
zongendeze
dezejoden,
joden,die
diezich
zichslechts
slechts
Palestina zijn
van
de andere
andere joden
joden onderscheidden
onderscheidden hierin
hierindat
datzijzijJezus
Jezusvoor
voor
van de
den Messias
Messias hielden
hielden en
en de
de anderen
anderen niet,
niet, hun
huneigen
eigennationale
nationale
den
Psalmen een
Hallels. Deze
Dezehebben
hebbenzezenatuurlijk
natuurlijkovergebracht
overgebracht
Psalmen
. n Hallels.
de Grieksche
Grieksche en
en Italiaansche
Italiaansche gemeenten.
gemeenten. Zij
Zijwerden
werdeneerst
eerst
in de
het Hebreeuwsch,
Hebreeuwsch,later
laternatuurlijk
natuurlijkininhet
hetGrieksch
Griekschgezongen.
gezongen.
in het
dezen overgang
overgang inindedeGrieksche
Griekschetaal
taalging
gingnatuurlijk
natuurlijk ge,
ge~
Met dezen
paard de overgang
overgang van
van de
deHebreeuwsche
Hebreeuwschemuziek
muziekin
inde
de Griek,
Griek~
paard
toonaarden. Hoe
Hoeontwikkeld
ontwikkeldnu
nuevenwel
evenwelook
ookde
deGrieksche
Grieksche
sche toonaarden.
zij was
wasininden
dentijd
tijdvan
vandede
christelijkekerk
kerk
toonkunst was,
was, zij
toonkunst
christelijke
den weg
wegder
der ontaarding
ontaarding gekomen,
gekomen, een
eenontaarding
ontaarding waar,
waar~
reeds op den
van zij
zij de
de kiem
kiem altijd
altijd had
hadininzich
zichgehad.
gehad.ZijZijwas
wasnamelijk
namelijkde
de
van
slavin van
van het geschreven
geschreven woord.
Zij was
was in
inalle
allehare
harenuan,
nuan~
slavin
woord. Zij
cen en
en bij
bijal alhare
hareontwikkeling,
ontwikkeling,zelfs
zelfsop
ophet
hettoppunt
toppuntharer
harer
cen
vers~
schoonheid, gebonden aan
aan de
de maat
maat van
vanden
denGriekschen
Griekschenvers,
schoonheid,
bouw;; zij
zij was
wasfeitelijk
feitelijk een
eenrecitatief,
recitatief, zij
zij het
hetook
ookcoloratuur,
coloratuur~
bouw
recitatief van
van de
deGrieksche
Griekschejamben,
jamben,trochaeën,
trochaeën, disticha,
disticha. enz.
enz.
recitatief
een vrij
vrij eentonige
eentonige rhytme
rhytme van
van kort,lang,
kort~lang, kort,lang,
korMang, kort,
kort~
een
kort~lang, lang,kort,kort
lang.kort~kort enz.
enz. en
en de
deberoemde
beroemdeGrieksche
Griekschefluit,
fluit~
kort,lang,
werden toegejuicht
toegejuichtvooral
vooralomdat
omdatzij
zijdoor
doorverbazende
verbazende
speelsters werden
virtuositeit en
vlugheid deze
deze klanken
klanken ininvolkomen
volkomenzuiverheid
zuiverheid
virtuositeit
en vlugheid
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wisten
coloratuurzangeres
wisten te
te doen
doenneerregenen
neerregenen als
alseeneen
coloratuurzangeres van
van
den
tegenwoordigen tijd.
tijd. Deze
Dezeuitspaftingen
uitspattingen eerder
eerder van
van het
het
den tegenwoordigen
menschelijk vernuft
van den
den schoonheidszin
schoonheidszindeden
dedenvooral
vooral
menschelijk
vernuft dan
dan van
dechristelijke
christelijkekerk
kerkde
denadeelen
nadeelenerervan
vanernstig
ernstiggevoelen
gevoelen;
in de
;
maar toch handhaafde
handhaafde zich
zich deze
dezezang
zangvooral
vooraldoor
doorden
denkunstzin
kunstzin
maar
van
den Bisschop
Bisschop Ambrosius
Ambrosius van
van Milaan,
Milaan, die
diehem
hemvoor
voorkerk,
kerk~
van den
gebruik
een zoo
zoo volkomene
volkomene hoogte
hoogtebracht,
bracht, dat
dat de
de Heilige
Heilige
gebruik op
op een
Augustinus,
die haar
Augustinus, die
haar te Milaan
Milaan in
in de
dekerk
kerkhoorde
hoordeuitvoeren,
uitvoeren,
uitriep
vol vervoering
vervoering:: <<Hoe
«Hoe weende ik over
over de
de tot
tot uu gerichte
gerichte
uitriep vol
liederen
lofzangen, 0o mijn
mijn God, toen
toen ik
ikdoor
doorde
destem
stemder
der
liederen en
en lofzangen,
zingende gemeente
gemeente hevig
hevig werd
werd bewogen.
bewogen. Deze
Dezestemmen
stemmen
liefelijk zingende
mij in
in het
het
vloeiden in
in mijne
mijne ooren,
ooren,en
enuwe
uwewaarheid
waarheid werd
werd mij
vloeiden
harte gegoten.
gegoten. Mijn
Mijn gemoed
gemoedontvlamde
ontvlamdeininheilige
heiligestichting,
stichting,
harte
mijne tranen
zalig gevoel
gevoelkwam
kwamover
overmij.»
mij.»
mijne
tranen stroomden
stroomden en
en een zalig
in 386
386 na
na Christus
Christus bisschop
bisschop te
te Milaan
Milaan en
en
was in
Ambrosius was
ongeveer tweehonderd
tweehonderd jaar
jaar bleef
bleef het
hetzoogenaamde
zoogenaamde Am,
Am~
nog ongeveer
brosiaansch~ kerkgezang
eere;; maar
ernst en
en de
dewaar,
waar~
brosiaansche,
kerkgezangin
in eere
maar de
de ernst
digheid,
die Ambrosius
Ambrosius er
er ininhad
hadgelegd,
gelegd, leed
leedalalspoedig
spoedigdoor
door
digheid, die
lust der
der gemeente
gemeenteom
omden
denzang,
zang,diedie
eigenlijkniet
nietwas
wasvast,
vast~
de lust
eigenlijk
gelegd in
in melodiën,
melodiën, doch
dochslechts
slechtseen
eensoort
soortvan
vanmuzikale
muzikalevoor,
voor~
dracht
van het
het woord
woordwas,
was,naar
naar eigen
eigensmaak
smaak te
te wijzigen
wijzigen en
en
dracht van
voor
te
dragen,
zoodat
in
verschillende
landen
en
volkeren
voor te dragen, zoodat in verschillende landen en volkeren
en
steden dedeliturgie
liturgieopopverschillende
verschillendewijze
wijzewerd
werdgezongen.
gezongen.
en steden
Dit kwam
kwam omdat
omdat het
het woord
woord heerschte
heerschte over de
de muziek
muziek en
en de
de
toonkunst
slavin was
was van
van het
het woord.
woord.
toonkunst dus
dus de slavin
Eerst in 590
590 kwam
kwam de
degroote
grooteBevrijder,
Bevrijder,Paus
PausGregorius
Gregorius de
de
Eerst
Groote.
Vooreerst de
de wensch
wensch om
om voor
voor de
degansche
gansche kerk
kerk één
één
Groote. Vooreerst
liturgie vast
vast tetestellen
stellenenendus
dusbepaalde
bepaaldemelodiën
melodiëntetemaken,
maken,
liturgie
die
voor dedegeheele
geheelechristenheid
christenheidbindende
bindendewaren,
waren, deed
deedhem
hem
die voor
zoeken naar
naar een
een cantus
cantus firmus
firmus of canonicus,
canonicus, zoodat
zoodat op den,
den~
zoeken
zelfden
Zondagmorgen de
op dezelfde
dezelfde melodie
melodiegezongen
gezongen
zelfden Zondagmorgen
de mis op
Alexan~
werd te
te Rome
Rome en
enteteParijs,
Parijs, teteConstantinopel
Constantinopel en
en te
te Alexan,
werd
drië, in Spanje
Spanje en
en zelfs
zelfsininIerland
Ierlandof of
Germaansche
drië,
in in
de de
Germaansche
Demelodie
melodie werd
werddus
dusvrij
vrijgemaakt
gemaakt van
van het
het woord
woord
landen.
landen. De
en
kon zich
zich nu
nuverder
verder vrij
vrij ontwikkelen
ontwikkelen op
opeigen
eigen zelf
zelfgekozen
gekozen
en kon
banen. Van
Van hare
hare boeien
boeien ontslagen,
ontslagen, kan
kan zij
zij voortaan
voortaan zelf
zelfzich
zich
banen.
vormen
kiezen, gedachten
gedachten in
intonen
tonenuitdrukken
uitdrukken;; de
demusicus
musicus
vormen kiezen,
behoefde
niet meer
meer aan
aan den
dendichter
dichter te
te vragen
vragen om
om een
een tekst
tekst
behoefde niet
van een gedicht, maar de muziek dichtte zelf, zij werd zelf
zelf poëzie,
poëzie,
zij beeldde gedachten
gedachten uit
uit in
inklanken
klankenen
enwij
wijkunnen
kunnen bijna
bijna zeg
zeg~
zij
dat wanneer
wanneer Gregorius
Gregorius niet
nietgeleefd
geleefdhad
hadenenhaar
haarbevrijder
bevrijder
gen dat
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geworden, Mendeissohn
Mendelssohnnooit
nooitzijn
zijnLieder
Liederohne
ohneWorte
W ortehad
had
was geworden,
componeeren.
kunnen componeeren.
Dit is
is de
degroote
grootebeteekenis
beteekenis geweest
geweestvan
vanGregorius
Gregoriusden
denBe,
Be~
vrij
der. Wie nu
nu met
meteenige
eenigeminachting
minachting nederziet
nederziet op
op den
den
vrijder.
de groote
groote
eenvoudigen
Gregoriaanschen kerkzang
wijst op de
eenvoudigen Gregoriaanschen
kerkzang en
en wijst
op een
een
toonwerken,
in lateren
lateren tijd
tijd zijn
zijngecomponeerd,
gecomponeerd, op
toonwerken, die
die in
Missa Solemnis
Solemnis en
en een
eenMafthaeuspassion,
Matthaeuspassion, hij
hijvergeet
vergeet dat
dat Gre,
Gre~
gorius
gorius de
de grondlegger
grondlegger is
is geweest,
geweest, dat
dat die
diegroote
groote werken
werken in
in
den
grond dus Gregoriaansch
Gregoriaansch zijn.
Het gaat
gaat met
met de
demuziek
muziek
den grond
zijn. Het
als met de
de bouwkunst.
bouwkunst. Vergelijk
Vergelijkeens
eensdedeschitterende
schitterenderijzige
rijzige
als
kathedralen, die
Gothiek, te
te Parijs,
Parijs, Brussel
Brussel en
en
kathedralen,
die wonderen
wonderen van
van Gothiek,
Milaan,
Milaan, met
met de
de eenvoudige
eenvoudige basiliek
basiliekvan
vanden
denRomeinschen
Romeinschen
keizertijd, vier
plat dak
dak en
eneen
eenronde
rondeachterwand,
achterwand,
keizertijd,
vier muren,
muren, een plat
en toch
toch heeft
heeftdedeheerlijkste
heerlijksteGothieke
Gothiekekerk
kerknog
nogsteeds
steedsden
den
en
vorm
een basiliek.
basiliek. Maar
Maar toen
toende
degemeente
gemeentegrooter
grooterwerd,
werd,
vorm van een
werd de
de basiliek
basiliek grooter,
grooter, het
het platte
platte dak
dakwerd
werd tetezwak
zwak en
en
werd
voor de
demeerdere
meerdere stevigheid
stevigheidrond
rond gebouwd
gebouwd;; de
degemeente
gemeente
werd voor
werd nog
nog grooter
grooter en
enhet
hetronde
rondedak
dakwerd
werdvoor
voor·dedemeerdere
meerdere
werd
stevigheid
een spitsboog
spitsboog;; die
diespitsboog
spitsboogbracht
brachtden
denmensch
mensch
stevigheid een
op nieuwe
nieuwe gedachten,
gedachten, nieuwe
nieuwe denkbeelden,
denkbeelden, het
het groote
groote denk,
denh
beeld van
van het
hetExcelsior,
Excelsior,hethet
omhoogstrevendechristendom,
christendom,
beeld
omhoogstrevende
als overwinnaar
overwinnaar van
Goddelijk licht
licht over
overde
demachten
machtender
der
als
van het
het Goddelijk
duisternis,
maar
de
grondvorm
van
al
die
stijlen
van
bouw~
duisternis, maar
grondvorm van al die stijlen van bouw,
kunst
is nog
nogaltijd
altijddedeeenvoudige
eenvoudigevierkante
vierkante basiliek,
basiliek, de
de
kunst is
rechtszaal, de
markt, wij
wij zouden
zoudenzeggen
zeggendedebotermarkt
botermarkt van
van
rechtszaal,
de markt,
de Romeinen,
Romeinen, die verving
verving de
de plaats
plaats van
van de
detempels
tempelsder
der oude
oude
Goden.
Zoo isis het
hetook
ookgegaan
gegaanmet
metdedemuziek,
muziek,die
diesedert
sedertGregorius
Gregorius
den
Grooten als
als een
eenzelfstandige
zelfstandigevrije
vrijekunst
kunstwordt
wordtbeoefend.
beoefend.
den Grooten
Het is
is vrij
vrij natuurlijk,
natuurlijk, dat
dat Gregorius
Gregorius die bedoeling
bedoeling niet
niet heeft
heeft
gehad.
Wijmenschen
menschenkennen
kennen niet
nietde
degevolgen
gevolgenonzer
onzerdaden
daden
gehad. Wij
en zien
zien niet
niet vooruit
vooruit in
in de
detoekomst
toekomstdedeverwondérlijke
verwonderlijke wegen
wegen
waarlangs
menschheid gevoerd
gevoerd wordt
wordt omdat
omdat één
éénmensch
mensch
waarlangs de
de menschheid
zonder plan of
ofbedoeling
bedoelingeen
eensoms
somszelfs
zelfsonbewuste
onbewustedaad
daadheeft
heeft
zonder
verricht. Wat denkt
denkt gij
gij dat
datLuther
Lutherplan
planhad
had om
omeen
eenher,
her~
verricht.
vorming in 't leven te
te roepen
roepen 1I Hij
Hij daagde
daagdeslechts
slechts de
de geleerden
geleerden
vorming
der wereld
wereld uit
uitom
ommet
methem
hemtetedebatteeren
debatteeren over
overeen
eenstelling
stelling
der
even daarna
daarna stond
stondhij
hijzelf
zelfverbaasd
verbaasdover
overdedeverwonderlijke
verwonderlijke
en even
gevolgen. Het
Het isisals
alseen
eenkind,
kind,dat
dateen
eenlucifer
luciferaansteekt,
aansteekt, on,
on~
gevolgen.
bewust lachende
lachende en
en even
even daarna
daarna met
metschrik
schrikziet
zietafbranden
afbranden
bewust
een
half dorp.
dorp.
een half
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vergelijking gaat
gaat mank,
mank, want
want de
de daad
daad van
vanGregorius
Gregorius
Mijn vergelijking
had
had gezegende
gezegende gevolgen.
gevolgen. Maar
Maar wat
watzou
zouhij
hijzeggen,
zeggen,wanneer
wanneer
nu eens,
eens,terugkeerende
terugkeerendeop
opaarde,
aarde,hoorde
hoordede
deMissa
MissaSolemnis
Solemnis
hij nu
van Beethoven
Beethoven en deze
deze vergeleek
vergeleek bij
bij de
de eenvoudige
eenvoudige mis,
mis, die
die
van
hij zelf
zelf liet
liet uitvoeren
uitvoeren in
in de
dekerk
kerkteteRome
Rome in
in 590?
590 ? Welk
Welk
hij
verwonderlijk verschil
welk een
een eenvoudige
eenvoudige ont,
ont~
een verwonderlijk
verschil en
en toch
toch welk
wikkeling van
van Gregorius
Gregorius naar
naar Beethoven,
Beethoven,terwijl
terwijldedeeerste
eerste
wikkeling
toch niets
niets anders
anders deed
deed dan
dan de
demelodie,
melodie,vrij
vrijvan
vanhet
hetbindende
bindende
toch
woord, vast te
te stellen
stellen voor
voor de
degeheele
geheelekerk.
kerk.
woord,
Niets anders.
anders. Het
Hetisisdus
dusbijna
bijnaniets.
niets.Gregorius
Gregoriusgebruikt
gebruikt
Niets
dezelfde Grieksche
Grieksche toonsoorten
toonsoorten als
als die
dieiningebruik
gebruikzijn
zijn:: de
de
dezelfde
Jonische, Dorische,
Mixolydische. Alleen
Alleen voegt
voegt
Jonische,
Dorische, Lydische
Lydische en
en Mixolydische.
be~
hij er
er vier
vierandere
andere aan
aan toe,
toe,die
dieevenwel
evenwelgeen
geenhervorming
hervormingbeo
hij
alleen voor
voorvergemakkelijking.
vergemakkelijking. Die
Diemelodie
melodiewas
washoogst
hoogst
oogen, alleen
eenvoudig, ernstig,
ernstig, gelijkelijk
gelijkelijk voortschrijdend,
voortschrijdend, van
van daar
daar de
de
eenvoudig,
naam cantus
cantus planus,
planus, een
een zang
zangvan
vanverheven
verheven klank
klank en
en niets
niets
naam
dan klank,
klank, die zich
zich niet
niet stoort
stoort aan
aan de
delengte
lengteofofkortheid
kortheidvan
van
dan
lettergreep; ;maar
profetie, als
als een
een uitstorten
uitstorten der
der
de lettergreep
maarhet
het isis als
als profetie,
ziel in klanken
klanken en
en niet
niet in
inwoorden,
woorden,een
eenjubileerende
jubileerende ziel,
ziel, die
die
ziel
klanken wil vertolken
vertolken de Grootheid
Grootheid en
en de
deMajesteit
Majesteiten
ende
de
in klanken
Verhevenheid van
van God
Godenendaarbij
daarbijgeen
geenwoorden,
woorden,maar
maarslechts
slechts
Verhevenheid
klanken behoeft,
zuiver en
en schoon
schoonenenharmonisch
harmonisch als
als
klanken
behoeft, zoo
zoo zuiver
zij kan
kan voortbrengen.
voortbrengen. Wie
b.v. het
hetAlbertuslied
Albertuslied leest
leest en
en
zij
Wie b.v.
hoort
zingen, ziet
ziet dat
dat de
delettergrepen
lettergrepen b.v.
b.v.van
vanhet
hetwoord
woord
hoort zingen,
Domine
nu eens
eenslang
langdan
danweer
weerkort
kortworden
wordengezongen,
gezongen, met
met
Domine nu
algeheele minachting
minachting van
van den
den metrischen
metrischen versbouw.
versbouw.Sedert
Sedert
algeheele
heeft
toonkunst een
een eigenen
eigenen bouw,
bouw, een
een eigen
eigenstijl.
stijl.
heeft de toonkunst
nu zijn
zijn doel,
doel,dedemis
misinindedegeheele
geheelekerk
kerkop
opdezelfde
dezelfde
Om
Om nu
melodie tetedoen
doenzingen,
zingen,tetebeter
betertetebereiken,
bereiken,paste
paste Gregorius
Gregorius een
een
middel
toe, dat
dathoe
hoeeenvoudig
eenvoudigook,
ook,inindeze
dezeomstandigheid
omstandigheid
middel toe,
gebiedend
was. Hij
Hij liet
lietde
dePsalmen
Psalmenuitvoeren
uitvoeren door
dooreen
eenkoor,
koor,
gebiedend was.
en liet
liet de
degemeente
gemeenteslechts
slechtsherhalen
herhalende
dehalleluja's
halleluja'sen
enhet
hetKyrie
Kyrie
Devooro
voor~
Eleeison.
Deze koren
koren zongen
zongen slechts
slechts één
één stem.
stem. De
Eleeison. Deze
naamste
het Gregoriaansche
Gregoriaansche gezang
gezang is
is dus
dus
naamste eigenschap
eigenschap van
van het
niet,
gelijk veelal
veelal gemeend
gemeend wordt,
wordt, dat
dat het
hetslechts
slechts door
door één
één
niet, gelijk
stem
gezongen wordt,
wordt,terwijl
terwijldedemoderne
modernetoonkunst
toonkunstharmoniën
harmoniën
stem gezongen
heeft
gevormd van
verwonderlijke schoonheid.
Men zong
zong in
in
heeft gevormd
van verwonderlijke
schoonheid. Men
dien tijd
tijd slechts
slechtséén
éénstem,
stem,de
deharmonie
harmoniewas
waszelfs
zelfsin
inden
denbloeitijd
bloeitijd
Ook schreef
schreefmij
mij een
eenmusicus
musicus
der
Grieken bijna
bijna onbekend.
onbekend. Ook
der Grieken
dat
de Gregoriaansche
Gregoriaansche muziek
zonder maat
maat was.
was. Hieruit
Hieruit
dat de
muziek zonder
blijkt
wel de
deonbekendheid
onbekendheid van
van velen
velenmet
metdeze
dezematerie,
materie,
blijkt wel
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daar het
het juist Gregorius'
daar
Gregorius' verdienste
verdienste en
engroote
grootebeteekenis
beteekeniswas,
was,
dat
hij de
demuziek
muziekhaar
haareigen
eigenmaat
maatgaf,
gaf,haar
haareigen
eigenrhytme,
rhytme,
dat hij
onafhankelijk
van den
den rhytme
rhytme van
van den
denversbouw.
versbouw.
onafhankelijk en
en vrij
vrij van
En
nu gebeurt
gebeurt precies
precies hetzelfde
hetzelfde in
toonkunst als
als in de
de
En nu
in de toonkunst
bouwkunst.
Een kleine
kleine onbewuste
onbewusteverandering
verandering brengt
brengt een
een
bouwkunst. Een
verwonderlijke hervorming.
verwonderlijke
hervorming.
Terwijl
het koor
koor den
dencantus
cantuschoralis
choralis zingt,
zingt, allen
allen met
met de,
de.
Terwijl het
zelfde
stem, is er
er een
eenenkele
enkeleonder
onderdedezangers,
zangers,die
dieniet
niettevre,
tevre.
zelfde stem,
den
is met
metdien
dienschralen
schraleneenvoud
eenvoudenenwilwil
wat
versieringen
den is
wat
versieringen
aanbrengen. Terwijl
aanbrengen.
Terwijl de anderen
anderen den
den toon
toon vasthouden,
vasthouden, van
van
daar
het woord
woord tenor,
tenor, d.
d. w.
w. z.
z. de
de man
man die
die de
demelodie
melodie vast,
vast.
daar het
houdt, gaat
gaat deze
deze ontevredene
ontevredenefiguurtjes
figuurtjes maken,
maken,maakt
maaktop
opzijn
zijn
eigen
houtje uitstapjes
uitstapjes en
enkeert
keertstraks
straks weer
weertot
totdedeanderen
anderen
eigen houtje
terug,
rustig de
de melodie
melodiehadden
hadden vastgehouden.
vastgehouden. Dat
Datklonk
klonk
terug, die rustig
wezenlijk
omdat de
dezanger
zangermuzikaal
muzikaal was
was en,
en, als
als van
van
wezenlijk goed,
goed, omdat
nature begaafd
goed gehoor,
gehoor, de
deverhouding
verhoudingvan
van zijn
zijn eigen
eigen
nature
begaafd met goed
tonen
tot de
de tonen
tonenvan
vanhet
hetlied
lied
nietuituithet
hetoog
oogverloor
verloorzoodat
zoodat
tonen tot
niet
er geen dissonant
dissonant ontstond,
ontstond, wel een
een diskant,
diskant, d.w.z.
d.w.z. een
eenzang
zang
er
naast
naast de
de oorspronkelijke
oorspronkelijke melodie
melodieenendaarmede
daarmedeininharmonie.
harmonie.
diskant werd
werd nu
nu beter
beter beoefend,
beoefend, de
deverhouding
verhouding van
van
Deze diskant
den diskant
diskant tot
totden
dentenor
tenorberekend
berekenden
envastgesteld
vastgestelden
enziedaar
ziedaarde
de
eenvoudige,
geschiedenis van
van het
het ontstaan
ontstaan
eenvoudige, bijna
bijna onnoozele
onnoozele geschiedenis
van het
hetzooveel
zooveelgeprezene
geprezeneenenzoo
zoogeheimzinnige
geheimzinnigecontrapunt.
contrapunt.
van
geschiedde ininParijs
Parijsinindede10den
lOden eeuw
eeuwen
nuontstaat
ontstaat
Dit geschiedde
en nu
zoogenaamde Fransche
Fransche school
schoolder
dermensuraal,muziek,
mensuraal.muziek, de
de
de zoogenaamde
moeder der
der moderne
moderne stijlen,
stijlen, die,
die, zooals
zooalsgij
gijziet,
ziet,niet
nietanders
anders
moeder
is dan
dan gewijzigde
gewijzigde Gregoriaansche,
Gregoriaansche, maar
door dede nu
nu
is
maar die
die door
ontstaande studie
contrapunt en
de maat
maat een
een ge,
ge.
ontstaande
studie van
van het contrapunt
en van de
heel nieuwe
nieuwe schijnt,
schijnt, doch
niet is.
is. Zij
Zijlijdt
lijdtechter
echterevenals
evenals
heel
doch het niet
kerk inindie
dieeeuwen
eeuweneen
eenkwijnend
kwijnendbestaan
bestaan;
eerst vierhon,
vierhon.
de kerk
; eerst
derd jaar
jaar later,
later, in
in den
dentijd
tijdvan
vande
demoderne
moderne devotie
devotie van
van de
de
derd
der broeders
broeders des
des Gemeenen
GemeenenLevens,
Levens,wordt
wordtzij
zij in
in Neder,
Neder.
Orde der
land beoefend,
beoefend, bereikt
bereikt haar
haarhoogste
hoogstestandpunt
standpunt en
en sticht
sticht de
de
land
beroemde Nederlandsche
N ederlandsche school
school van
van den
den kerkzang.
kerkzang. Een
Een van
van
beroemde
16de eeuw Goudimel,
Goudimel,
laatste beoefenaars
beoefenaars er
er van
van is in
in de
de 16de
de laatste
eerst Roomsch
Roomsch 78
78Psalmen
Psalmenheeft
heeftgetoonzet
getoonzeten,
en,later
laterCalo
Cah
die eerst
vinist
geworden,
nog
eens
de
Psalmen
onder
handen
neemt
vinist geworden, nog eens de Psaimen onder handen neemt
LeJeune
JeuneenenBourgeois
Bourgeoisden
denberoemden
beroemdenbundel
bundelheeft
heeft
met Le
en met
geleverd, die
in de
de Ned.
Ned.Herv.
Herv.kerk
kerkwordt
wordtgezongen
gezongenen
en
geleverd,
die nog in
in den
denouden
oudenkerktoon
kerktoonisisgecomponeerd
gecomponeerd '•1.
nog in
over dit
dit alles
alles o.a.
O.a.De
DeMuziekgeschiedenis
Muziekgeschiedenis van
vanNaumann,
Naumann,bew.
bew.door
doorBoers
Boers
1. Zie over
Prof. W.
W. Moll.
Moll. Berichten
Berichtenaang.
aang.den
denstaat
staatvan
vanhet
hetKerkgezang
KerkgezangininNederland.
Nederland.
en Prof.
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Daar deze Psalmen
Psalmen gemaakt
gemaakt zijn
het voorbeeld
voorbeeld van
vandie
die
Daar
zijn op het
voor de
de koren
koren van
van de
de R.
R.K.K.mis,
mis,zijn
zijnzezenatuurlijk
natuurlijkvoor
voorden
den
zang der
der gemeente
Zij staan
staan veel
te hoog
hoog
zang
gemeente totaal
totaalongeschikt.
ongeschikt. Zij
veel te
voor de
de kleine
kleine luyden,
luyden, die
diegewoonlijk
gewoonlijkdedemassa
massader
derkerk,
kerh
voor
gangers uitmaakten.
uitmaakten. Zij
oorspronkelijk niet op
op deze
deze
gangers
Zij zijn
zijn ook oorspronkelijk
wijze gezongen.
gezongen. Maar
Maar daar
daar hier
hier in Nederland
Nederland alle
alle leiding
leiding inin
wijze
den tijd
tijd der
der Hervorming
Hervorming ontbrak
ontbrak bij
bij de
degroote
grootegodsdienstige
godsdienstige
beweging, is hier
hier niet
niet geschied
geschied wat
wat in
inDuitschland
Duitschlandgebeurde,
gebeurde,
beweging,
waar
clericalen
waar onder de
de leiding
leidingvan
vanden
denmusicalen
musicalenenen
clericalenLuther
Luther
volkszang in
in het
hetlied
liedder
derkerk
kerkisisopgenomen
opgenomenenenburger,
burger$
de vo/kszang
heeft verkregen.
verkregen.
recht heeft
was hier
hier aanvankelijk
aanvankelijk ook het
het geval.
geval. De
Dezoogenaamde
zoogenaamde
Dat was
Souterliedekens, vertalingen
der Psalmen,
Psalmen, meerendeels
meerendeels zeer
zeer
Souterliedekens,
vertalingen der
vrije vertolkingen,
vertolkingen, werden
werden gezongen
gezongen door
door de
deEvangelischen
Evangelischen op
op
vrije
wijze der
dergewone
gewonevolksliedjes
volksliedjes;
volstrektgeen
geenlichtzinnige
lichtzinnige
de wijze
; volstrekt
liederen, maar
nu b.v.
b.v. bij
bij A. A.
A. Noske
Noske te
te Mid,
Mid$
liederen,
maardie
die welke
welke nu
delburg
delburg worden
worden uitgegeven
uitgegeven door Riintgen.
Röntgen. Maar
Maargij
gijbegrijpt
begrijpt
deze melodietjes
melodietjesniet
nietpasten
pastenbij
bij de
dePsalmen,
Psalmen, die
dievan
vaneeuwen
eeuwen
dat deze
her bij
bij de
de plechtige
plechtige Mis
Mis werden
werden opgezonden
opgezonden ten
ten hemel.
hemel. Het
Het
her
gaat niet
niet aan
aan om
om Ps.
Ps.103
103:
LooftLooft
Looftden
denHeer
Heermijn
mijn ziel,
ziel,
gaat
: Looft
te zingen
zingen op
opdedewijze
wijze
van:
Daarwas
waseen
eenmolenarinne,
molenarinne, of
of
te
van
: Daar
Psalm 100
de wijze
wijze van
van 00mijn
mijnAngenietje
Angenietje;; of
ofPsalm
Psalm 42
42
Psalm
100 op
op de
op
debekende
bekendevooys
vooysvan
van:
mijnliefken
liefkenziet
zietmij
mijeuvel
euvelaan,
aan,
op de
: mijn
of Ik
Ik weet
weeteen
eenvrouwken
vrouwken amoureus,
amoureus, of
Rosina hoe
ge$
of Rosina
hoe is
is u ge,
stalt,
De Mey
Meystaat
staatnu
nuininzinen
zinentijt,
tijt,gelijk
gelijkProf.
Prof.Knappert
Knappert
stalt, of De
in
de Ned.
Ned.Spectator
Spectator van
van 1905
1905 herinnert
herinnert bij
bij de
de beoor,
beoor$
in de
deeling
van het
het oudste
oudste Martelaarsboek,
Martelaarsboek, het offer
offer des
des Heeren
Heeren
deeling van
der
Doopsgezinden, opnieuw
opnieuw uitgegeven
uitgegeven door
Prof. Dr.
Dr.
der Doopsgezinden,
door Prof.
s.S. Cramer.
Cramer.
Het waren
waren heel
heelaardige
aardige wijsjes
wijsjes:: de
dePsalmen
Psalmenwerden
werden daar,
daardoor lievelingsdeuntjes,
lievelingsdeuntjes, gelijk
gelijk de
deFransche
FranschePsalmen
Psalmenvan
van Marot
Marot
en
Beza, die
diezoo
zoopreftig
prettigwaren
warendat
datRoomsch
Roomschen
enOnroomsch
Onroomsch
en Beza,
ze
zongen. De
Dekoning
koningvan
vanFrankrijk
Frankrijkneuriede
neuriedezijn
zijneigen
eigenlieve,
lieve$
ze zongen.
lingspsalm
koningin had
had de
de hare
hare en
ende
degeheele
geheelewereld
wereld
lingspsalm en
en de koningin
zong
Psalmen, de
de martelaren
martelaren beklommen
beklommen den
den brandstapel
brandstapel
zong Psalmen,
mijn Ange,
Ange$
een
Psalm zingend
zingend op
de vroolijke
vroolijke wijze
een Psalm
op de
wijze van
van 00 mijn
aan$
nietje,
later trokken
trokken de
Geuzen ten
ten strijde
strijde onder
onder het
het aan,
nietje, en
en later
de Geuzen
heffen
van
een
Psalm,
maar
het
wa~
geen
deftige
Gregoriaan$
heffen van een Psalm, maar het was geen deftige Gregoriaan,
sche
muziek, die
diezezezongen,
zongen,maar
maar de
devroolijke
vroolijke wijs
wijs van
van:: Ik
Ik
sche muziek,
weet een
een vrouwken
vrouwkenamoureus,
amoureus,dat
datwat
watmaat
maatbetreft
betreftbeter
beterpaste
paste
eenCalvinistischen
CalvinistischenPsalm
Psalm
bij een
een vlug
vlugmarschtempo
marschtempo;
indienzijzijeen
; indien
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hadden
gezongen, zou
zou het
hetmarschtempo
marschtempo wel
wel wat
wat heel
heel statig
statig
hadden gezongen,
zijn
zijn geweest.
geweest.
Luther
zooals gij
gij weet
weetprecies
precieshetzelfde
hetzelfdegedaan
gedaan;
maar
Luther heeft
heeft zooals
; maar
is heel
heel wat
watanders
anders dan
dande
deNederland,
N ederland~
de
Duitsche volkszang
volkszang is
de Duitsche
sche en
en Luther
Luther was
wasmuzikaler
muzikaler aangelegd
aangelegd dan een Doopsgezinde
Doopsgezinde
martelaar.
toen dan
dan ook
ookdedeGereformeerde
Gereformeerde kerken
kerken in
inde
de
martelaar. En toen
Nederlanden gesticht
werden, zag
zag men
men uit
uitnaar
naarpassender
passender
Nederlanden
gesticht werden,
en daar
daarerergeen
geenandere
andere waren
waren dan
dan de oude
oude Roomsche
Roomsche
melodiën, en
kerkelijke
de componisten
componisten onder
onder de
de Calvi,
Calvi~
kerkelijke toonzettingen
toonzettingen en
en de
nisten
niet vele
vele waren,
waren, koos
koosmen
mende
dewijzen
wijzenvan
vanGoudimel,
Goudimel,
nisten niet
Le Jeune
JeuneenenBourgeois,
Bourgeois,die
diegebruikt
gebruiktwerden
werdendoor
doorDatheen,
Datheen,
van Le
door
Marnix van
van St.
St. Aldegonde,
Aldegonde, door
door de
de Brune
Brune in
in Middel,
Middel~
door Marnix
burg, door
door allen,
allen, die
die een
eenvertaling
vertalinghetzij
hetzijvan
vandedeFransche
Fransche
burg,
psalmen van
Marot en
en Beza,
Beza,hetzij
hetzijvan
vandedeHebreeuwsche
Hebreeuwsche
psalmen
van Marot
Psalmen
gemaakt
hebben
ten
gebruike
bij
de
godsdienstoefe~
Psalmen gemaakt hebben ten gebruike bij de godsdienstoefe,
ningen
deGereformeerde
Gereformeerde kerken.
kerken.
ningen in de
schijnt de
Hollander nu
nu eenmaal
eenmaal niet
niet te
te zijn,
zijn, wel
wel
de Hollander
Musikaal schijnt
theoloog en
en letterkundige.
letterkundige. Hij
Hij twist
twist over
over woorden,
woorden, over
over de
de
theoloog
ofeen
eenorgel
orgelinindedekerk
kerkhet
hetgezang
gezang mag
mag
leer, over
kwestie of
leer,
over de kwestie
oferervoor,
voor~
naspelmag
maggespeeld
gespeeldworden,
worden,
begeleiden en
begeleiden
en of
enen
naspel
maar
melodiën neemt
neemt hij
hij er
er maar
maar op
op den
den koop
koop toe
toebij.
bij.
maar de
de melodiën
in 1773
1773dedebundel
bundelPsalmen
Psalmenvan
vanDatheen
Datheenvervangen
vervangenwordt
wordt
Als in
door
de tegenwoordige
tegenwoordige berijming,
berijming, dan
dan laat men
men de
demelodiën
melodiën
door de
gelijk
ze zijn,
zijn, maar
maar er
erontstaat
ontstaatoproer,
oproer,omdat
omdatde
dewoorden
woordenvan
van
gelijk ze
het lied
lied worden
worden veranderd.
veranderd. Dr.
Dr. Schotel
Schotel in
inzijn
zijn werk
werk:: de
de
het
Openbare Eeredienst
Eeredienst der
der Ned.
Ned.Herv.
Herv.kerk
kerkzegt
zegt:: «Gelijk
«Gelijk tete
Openbare
duchten was,
was die
die dag
dag niet
niet overal
overal een
een blijde
blijde dag.
Niet
duchten
was, was
dag. Niet
overal
Hier werd
werd de
de nieuwe
nieuwe
overal heerschte
heerschteplechtigheid
plechtigheiden
enorde.
orde. Hier
berijming met
met weerzin
weerzin en
engemor
gemorontvangen,
ontvangen,daar
daarverklaarde
verklaarde
berijming
men met
met weerbarstigheid,
weerbarstigheid, dat
men zich
zich aan
aan dat
dat stoute
stoute bevel
bevel
men
dat men
niet wilde
wilde onderwerpen,
onderwerpen, ginds
de gemeente
gemeente de
de oude
oude
niet
ginds hief
hief de
psalmen aan
aan en
en overschreeuwde
overschreeuwde men
men den
den voorzanger
voorzanger en
en het
het
psalmen
orgel, wederom
wederom elders
elders ontstond
ontstondverwarring,
verwarring, daar
daar men
men in
in stede
stede
orgel,
van
den korteren
korteren zangtrant
zangtrant de
de oude
oudezangwijze
zangwijze bleef
bleefvolgen,
volgen,
van den
uitrekte; ofofschreeuwde
schreeuwde
waarnaar men
waarnaar
mende
de noten
noten als
als bij
bij de elel uitrekte;
op Walcheren
Walcheren
men tegen den nieuwen
nieuwen zangtoon
zangtoon in. Vele lieden
lieden op
men
TeVlaardingen
Vlaardingen en
enMaassluis
Maassluis
verstoorden
openbare rust.
rust. Te
verstoorden de openbare
raasde,
tierde,
vloekte
men
tegen
de
regeering,
predikanten,
raasde, tierde, vloekte men tegen de regeering, predikanten,
kerkeraad, sloeg
men aan
aan het
hetplunderen
plunderenen
endreigde
dreigdemet
metmoord
moord
kerkeraad,
sloeg men
en
doodslag. Het
Het was
was niet
nietmogelijk
mogelijkdedewoede
woededer
deroproerigen
oproerigen
en doodslag.
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te bedwingen,
aanvoerders
den
kop
bedwingen, dan
dandoor
doordede
aanvoerdersbijbij
den
koptetegrijpen
grijpen
in boeien
boeien tetesluiten.»
sluiten.»
en in
nietmogelijk
mogelijkiets
ietssmaakvols
smaakvols te
te vinden
vinden in
in deze
deze be,
be~
Het isisniet
weging. Smakeloos
Smakeloos is
is de
degeheele
geheelegeschiedenis
geschiedenis van
van den
den kerk,
kerk~
weging.
in het
hetProtestantsche
Protestantsche Nederland.
Nederland.Huygens
Huygensklaagde
klaagdereeds
reeds
zang in
het jammerlijke
jammerlijke gezang
gezang in
in onze
onzekerken
kerkenen
enBrakel
Brakelzeide
zeide:
over het
:
zingen
't
«dat
de
Godzaligen
in
Nederland
zoo
weinig
lust
in
«clat de Godzaligen Nederland zoo weinig lust in
hadden, en
en het
het ook
ook zoo
zoo weinig
weinig deden
deden ofschoon
ofschoon God
God het
het in
in
hadden,
natuur der
der menschen
menschen had
hadingeschapen.»
ingeschapen.»
de natuur

II.
11.
Sedert de dagen
dagen van
van Goudimel
Goudimelheeft
heeftdedekerkzang
kerkzangin
in Neder.
Neder..
Sedert
de
eeuw
volstrekt
stilgestaan
en
land
tot
in
het
laatst
der
18
volstrekt
stilgestaan
en
land tot in het laatst der 18de
hijininDuitschland
Duitschlandeen
eengansch
ganschandere
andererichting
richtingingeslagen.
ingeslagen.
is hij
Het machtige
machtige genie
genie van
van Luther,
Luther, een
een Duitsche
Duitsche vrije
vrije kerk
kerk
Het
organiseerende, heeft den
denkerkzang
kerkzangopopandere
anderebanen
banengestuurd
gestuurd;
organiseerende,
;
koorgezang maakte
maakte weer
weer plaats
plaats voor
voorhet
hetgemeentegezang.
gemeentegezang.
het koorgezang
Daarmede was
de invloed
invloedvan
vanGregorius
Gregoriusgebroken,
gebroken,zijn
zijnwerk
werk
Daarmede
was de
vernietigd. zijn geniale
geniale gedachte
gedachte machteloos
machteloos gemaakt.
gemaakt. Luther,
Luther,
vernietigd,
die den
dendemocratischen
democratischen geest
geestder
derHervorming
Hervormingonmiddellijk
onmiddellijk
die
temde en
de banden
banden der
der kerk
kerk zoo
zoostevig
stevigknevelde,
knevelde, dat
dat nu
nu
temde
en in de
de Keulsche
Keulsche Predikant
Predikant Jatho
Jatho tevergeefs
tevergeefs getracht
getracht heeft
heeft ze
ze
nog de
te verbreken,
verbreken, Luther
Luther heeft in
in één
éénding
dingdie
diedemocratie
democratiemoeten
moeten
den
teugel vieren,
vieren, door
doorhet
hetgemeentegezang
gemeentegezang in
in zijn
zijn kerk
kerk toe
toe
den teugel
Dat er
er nu
nu toch
toch nog
nogiets
ietsvan
vanterecht
terecht isisgekomen,
gekomen, isis
te
laten. Dat
te laten.
te
danken aan
aan den
den muzikalen
muzikalen zin
zin der
der Duitschers
Duitschers en
en aan
aan de
de
te danken
groote
figuren van
van Gerhard,
Gerhard, Bach
Bach en
enanderen,
anderen, en
enaan
aan den
den
groote figuren
ouden volkszang.
volkszang.
Duitschland is het
het eenige
eenige land,
land, waar
waar de
degemeentezang
gemeentezang dra,
dra~
gelijk
kan worden
worden;; van slagen
slagen isisnatuurlijk
natuurlijk geen
geensprake.
sprake. Met
Met
gelijk kan
den
van den
den kerkzang
kerkzang was
Alseen
een
den bloei
bloei van
was het
het voor
voor goed
goed uit.
uit. Als
uiting
van kunst
kunst isishij
hijinineen
eenwoord
woorderbarmelijk
erbarmelijk en
en zal
zal hij
hij
uiting van
het
altijd blijven.
blijven. De
Demenigte
menigteisisopophare
harewijze
wijzemuzikaal,
muzikaal,
het ook altijd
maar
wijze deugt
deugt niet.
niet. Als
Alsgijgijhet
hetbekende
bekendekoraal
koraal van
van
maar die
die wijze
Gott will
willdas
dasgescheh'
gescheh'allzeit»
al1z~it»hoort
hoortzingen
zingen
Bach:
Bach :«Was
«Was mein
mein Gott
door
een geoefend
geoefend koor,
koor, en
en daarna
daarna door
door een
eengemeente
gemeente
door een
van
kerkzangers, krijgt
tranen in
oogen. Terecht
Terecht
van kerkzangers,
krijgt ge
ge de
de tranen
in de
de oogen.
heeft Luther
Luther daarom
daarom den
den volkszang
volkszang in
in de
dekerk
kerkgebracht.
gebracht. Gelijk
men
Engeland Home
Home sweet
sweet home
home in
in de
de kerk
kerk zingt,
zingt, zoo
zoo
men in Engeland
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zingt men in
in Duitschland:
Duitschland: 00Tannenbaum,
T annenbaum, zoodat
zoodatmen
men in
in de
de
zingt
ge~
kerk vond
vond wat
watmen
meninindedehuiskamer
huiskamerreeds
reeds eeuwen
eeuwen had
had ge,
kerk
zongen.
hebben dat
dat een
een vooruitgang
vooruitgang geacht
geacht en
en Nederland
Nederland isis
Velen hebben
zelfs in 1805
1805 nagevolgd.
nagevolgd. En
En als
als men
men iets
ietsvan
vanhet
hetkerkgezang
kerkgezang
zelfs
terecht wil
brengen, dan
dan dient
dient men
men dien
dien weg
weguit
uittetegaan.
gaan.
terecht
wil brengen,
Maar ik moet
moet altijd
altijd lachen
lachen over
over de
de wanhopige
wanhopige pogingen
pogingen der
der
Maar
musici om er
er iets
iets van
vanterecht
terecht tetebrengen.
brengen.
musici
1882 isisals
alseen
eengeweldige
geweldigeverbetering
verbeteringvan
vanhet
hetkerkgezang
kerkgezang
In 1882
ingevoerd
de Bundel
ingevoerd de
Bundel van
van den
den Ned.
Ned. Prot.
Prot. bond.
bond. Het
Hetwas
waseen
een
prijzenswaardige uiting
van de
dereactie,
reactie,die
diezich
zichopenbaarde
openbaarde
prijzenswaardige
uiting van
tegen dat
dat wanhopige
wanhopige zingen
zingen van
van de
de Psalmen
Psalmen en
en Gezangen
Gezangen in
in
tegen
de Ned.
Ned. Herv.
Herv. kerk,
kerk, alles
alles gezongen
gezongen op
op heele,
heele, wel
wel wat
wat al
al tete
de
heele noten.
noten. En
Ennu
nuverscheen
verscheen de
de bundel
bundel van
van den
denBond
Bondmet
met
heele
halve, ja
ja zelfs
zelfsschrikwekkende
schrikwekkendekorte
kortekwartnootjes.
kwartnootjes. Men
Men
heele, halve,
rhytmisch zingen,
zingen, men
men moest
moestvlugger
vlugger zingen,
zingen, men
men moest
moest
moest rhytmisch
rusten bij
bij de
de komma's
komma's en
enpunten.
punten.Men
Menwees
weesmet
metgebaren
gebarenvan
van
rusten
sten Psalm, waar
afschuw naar
beruchten regel
regel van den
den 25
258ten
afschuw
naar dien
dien beruchten
mij ininuw
uwwaarheid,
waarheid,Leer,
Leer,
iedereen maar
maar kalm
kalm zong
zong:: «Leid
«Leid mij
iedereen
ijverig mij
mij uw
uw wet
wetbetrachten.»
betrachten.» Neen,
N een,men
menmoest
moestzingen
zingen:
ijverig
:
«Leid
mij
in
uw
waarheid.»
En
dan,
met
een
groote
rust
er
«Leid mij in uw waarheid.» En dan, met een groote rust er
«Leer ...
Hetgevolg
gevolgwas
wasdat
datde
deorganist
organistrustte,
rustte,enkele
enkele
tusschen: «Leer
...»» Het
stemmen
uit de
degemeente
gemeenteinindedestilte
stilte:
«Leer,»schreeuwden,
schreeuwden,
stemmen uit
: «Leer,»
en eenige
eenige schuldbewuste
schuldbewuste gezichten
is
en
gezichtenrood
rood werden.
werden. Het
Het is
inderdaad
beter geworden,
geworden,ererwordt
wordtvlugger
vluggergezongen
gezongen;; de
de
inderdaad iets beter
organisten
een soort
soortvan
vanhandigheid
handigheidde
demassa
massamee
mee
organisten weten
weten met een
te krijgen,
krijgen, maar
maar kunst
kunst is
het niet.
niet. Op
Opmij
mijmaakt
maakthet
hetaltijd
altijd
te
is het
een kriebeligen
kriebeligen indruk,
indruk, dien
dienjachtenden
jachtendenorganist
organisttetezien
zienrennen
rennen
op zijn
zijn instrument,
instrument, met de
de gemeente
gemeente een
een heel
heeleind
eindachteraan
achteraan
op
sleeptouw. De
Debeste
besteorganist
organistheeft
heeft het,
het, gelijk
gelijk ik
ik het
het in
in
op sleeptouw.
Rotterdam
nog niet
niet verder
verder gebracht
gebracht dan
dan dat
dat de
de ge,
ge~
Rotterdam hoorde,
hoorde, nog
meente ten
heele noot
noot bij
bij hem
hem ten
ten
meente
ten minste
minste niet
niet meer
meer dan
dan een
een heele
Enals
alsdedegemeente
gemeentemet
metdedelaatste
laatstelettergreep
lettergreep be,
be~
achter
achter is.
is. En
gint,
werpt de
de organist
organist met
met een
een zucht
zucht van
van «oeff»
«oeff» de
de touwen
touwen
gint, werpt
en blijde
blijde het
hetruime
ruime sop
sopvan
vanhet
hetnaspel,
naspel,
los en
en zoekt
zoekt vroolijk
vroolijk en
terwijl
gemeente met
met een
eenlangzaam
langzaam gangetje
gangetje nog
nogvoortgaat
voortgaat
terwijl de gemeente
en
slotte stilhoudt.
stilhoudt.
en ten slotte
Dat is geen
geen kunst
kunst en
en dat
dat wordt
wordtnooit
nooitkunst.
kunst. Componisten
Componisten
van
kerkelijke kunst
er ook
ook niet
niet meer.
meer. Ze
Zeweten
weten wel
wel
van kerkelijke
kunst zijn
zijn er
dat
zij nooit
nooit gewaardeerd
gewaardeerd zullen
zullen worden.
worden. Als
Alswij
wijeen
eennieuwen
nieuwen
dat zij
we leentjebuur
leentjebuur bij
bij Duitschland.
Nieuwe
bundel
maken, spelen
spelen we
bundel maken,
Duitschland. Nieuwe
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komen er
er niet
niet meer
meerbij.
bij. In
In 1882
1882 heeft
heeft bij
bij de
de ver,
ver~
melodiën komen
vaardiging
van den bundel
vaardiging van
bundel van
vanden
denProt.
Prot.bond
bondFrans
hansCoenen
Co enen
of
nog een
een heel
heelmooie
mooiemelodie
melodiegeschreven
geschreven bij
bij dat
dat bekende,
bekende, of
nog
eigenlijk meer
meer beruchte
beruchte lied
lied:
«Daar ruischt
ruischt door
door alle
alle hemel,
hemel~
eigenlijk
: c<Daar
streken,
zucht, een klacht,
klacht, een beed',
beed', een
een lied»
lied»;; een
eenzeer
zeer
streken, een
een zucht,
schoon
kerklied, maar
maar hebt
hebt ge
gehet
hetwel
weleens
eenshooren
hoorenzingen
zIngen
schoon kerklied,
in
een kerk
kerk?? Ik
Ik heb
heb 't eens
gehoord in
in Amsterdam
Amsterdam in de
de
eens gehoord
in een
Remonstrantsche
buiten leeraar den moed
moed had
had
Remonstrantsche kerk,
kerk, waar
waar een buitenleeraar
het
te laten
latenzingen.
zingen. Ik
Ikverzeker
verzeker uu dat
datvelen
velen toen
toenonder
onder het
het
het te
zingen
onrustig werden
werden en
en erg
ergverlegen
verlegendoor
doordederamen
ramenkeken
keken
zingen onrustig
alsof
er daar
daar buiten
buiteniets
ietsheel
heelerg
erginteressants
interessants was,
was, om
omzich
zich
alsof er
een houding
houding te
te geven.
geven. Een
Eengeoefend
geoefendkoor
koorkan
kanhet
hetzingen,
zingen,
een
een gemeente
gemeente niet.
niet.
Daarom
godsdienstig lied
lied ten
ten eenemale
eenemale ten
ten
Daarom geraakt
geraakt het
het godsdienstig
achter
de wereldlijke
wereldlijke toonkunst,
toonkunst, die
diesteeds
steedsvoorwaarts
voorwaarts
achter bij
bij de
streeft
hoogste te
te bereiken.
bereiken. Vergelijk
Vergelijkdedeliederen
liederenvan
van
streeft om
om het hoogste
Brahms eens
meer dan
dan eenvoudige
eenvoudige:: Op
bergen en in
in
Brahms
eens bij
bij het
het meer
Op bergen
dalen,
dat wel
weleen
eenvan
vandedemooiste
mooisteonder
onderdedemoderne
modernekerk.
kerk~
dalen, dat
liederen wordt
geacht. Er
Erworden
worden eenige
eenîge waohopige
wal).hopige pogin,
pogin~
liederen
wordt geacht.
gen
aangewend om
om er
er toch
toch nog
nog iets
iets van
van te maken.
maken. Ik
Ik heb
heb
gen aangewend
bond om
om een
een
zoo even
even al
al genoemd
genoemd de poging
poging van
van den
den Prot.
Prot. bond
zoo
rhytmischen
voeren, een
een loffelijke
loffelijke poging,
poging, die
die
rhytmischenzang
zanginin te
te voeren,
evenwel
daar in
in enkele
enkele kleine
kleine kringen
kringen als
als de
de
evenwel mislukt
mislukt is,
is, daar
Vrije
Gemeente en
en eenige
eemge Doopsgezinde
DoopsgezindeenenRemonstrantsche
Remonstrantsche
Vrije Gemeente
gemeenten
er nog
nogiets
ietsvan
vanterecht
terechtkomt
komt;; maar
maar in
in de
degroote
groote
gemeenten er
kerken
ons vaderland
vaderland is
de massa
massa niet
niet ininstaat
staat deze
deze
kerken van
van ons
is de
te verwerken.
verwerken.Trouwens,
Trouwens,de
depsalmen
psalmenzijn
zijnoorspronkelijk
oorspronkelijk
rhytme te
ook rhytmisch
rhytmisch getoonzet
getoonzet in de
de 16de
16de eeuw,
eeuw, maar
maar zij
zij zijn
zijn nooit
nooit
Van
als zoodanig
zoodanig gezongen.
gezongen. Ik
Ik noem
noem voorts
voorts het
het streven
streven van
van Van
als
Millingen,
die
eenige
lezingen
heeft
gehouden
in
Amsterdam
Millingen,
eenige lezingen heeft gehouden in Amsterdam
over kerkzang
kerkzang en
en een
eenlans
lansbreekt
breektvoor
voorde
derhytmische
rhytmische methode,
methode,
maar
nooit resultaten
resultaten van
van zal
zal zien,
zien, die
die zijn
zijn musicalen
musicalen zin
zin
maar er
er nooit
zullen voldoen.
voldoen.
zullen
noem vervolgens
vervolgens het
het oprichten
oprichten va.n
van koren.
koren. Dat isis inder,
inder~
Ik noem
daad de
de juiste
juiste weg.
weg.Maar
Maardan
danmoet
moetdede
gemeentezwijgen.
zwijgen.
daad
gemeente
Zoodra het koor
koorvertolkt
vertolkt de
destemming
stemming van
van het
hetgodsdienstig
godsdienstig
Zoodra
hart
en in
in alalzuiverder
zuiverderklanken
klanken den
denlof
lofGods
Godsverkondigt,
verkondigt,
hart en
zal
de
beoefening
van
de
kerkmuziek
weer
ernstig
aanvangen.
zal de beoefening van de kerkmuziek weer ernstig aanvangen.
Er
zullen weer
weer componisten
componisten komen,
komen, of
ofliever
lieverde
deverheven
verheven
Er zullen
hunintrede
intrede doen
doen
toonwerken
degroote
grootemeesters
meesters zullen
zullen hun
toonwerken van de
in de
dekerken
kerken;; het
hethoogste
hoogstezal
zalmisschien
misschienbereikt
bereiktworden
worden en
en
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wie
wIe isIS het
hethoogste
hoogstemeer
meerwaard
waarddan
dandedeHooge
HoogeAlmachtige
Almachtige
God?
Maar
dat wel
wel zoo?
zoo?Zou
ZouGod
Godzelf
zelf
hethoogste
hoogsteachten,
achten,
Maar is
is dat
ditdithet
dat men
men zijn
zijn lof
lofverkondigde
verkondigdedoor
doordedegeoefende
geoefendestemmen
stemmenvan
van
dat
een
koor, waarvan
waarvan de
de leden
leden misschien
misschien straks
straks onder
onder de
de preek
preek
een koor,
grappen
te maken,
maken, of
of zou
zouHij
Hijniet
nietliever
lieverhooren
hooren de
de
grappen zitten
zitten te
bevende,
trillerige versleten
van een
een oud
oudmoedertje,
moedertje, dat
dat
bevende, trillerige
versleten stem
stem van
gekomen
om zelf
zelfininhaar
haareigene
eigeneklanken
klankenuit
uittetespreken
spreken
gekomen is
is om
haar dankbaarheid
God,waarvan
waarvan haar
haar ge,
ge~
haar
dankbaarheidjegens
jegens den
den hoogen God,
moed
moed vol
vol is?
koren worden
worden gesticht,
gesticht, dan
dan moeten
moeten het
hetallen
allen
Indien er
er koren
menschen zijn
zijn met
met hooggestemde
hooggestemdeharten,
harten,met
metwaarachtigen
waarachtigen
menschen
met vurige
vurigedevotie.
devotie.Daarnaar
Daarnaarvraagt
vraagtGod
God;
maar
godsdienstzin, met
; maar
daarnaarvraagt
vraagtzeer
zeer terecht
terecht niet
niet de directeur,
daarnaar
directeur, die
die met
metharten
harten
niets te
te maken
maken heeft,
heeft,maar
maarmet
metzuivere
zuiverezangstemmen.
zangstemmen. Het
Hetvrij
vrij
natuurlijk gevolg
dan ook
ook dat
dat die
die koren,
koren, vooral
vooral in
in kleine
kleine
natuurlijk
gevolg is
is dan
kringetjes,
verschijnen en weer
weer verdwijnen,
verdwijnen, de
de wanhoop
wanhoop zijn
zijn
kringetjes, verschijnen
van den predikant
predikant en
eindigen in
in een
een eindeloos
eindeloos
en hun korte leven eindigen
gekibbel
onder de leden,
leden, die
die niet
niet met
met heilig
heiligvuur
vuurmaar
maar door
door
gekibbel onder
gewone menschelijke
menschelijke ijdelheid
ijdelheid waren
waren vervuld.
vervuld.
heel gewone
al te
te veel
veel ver,
ver~
Gij
moet dus
dusvan
vanden
denkerkzang
kerkzang maar
maar niet
niet al
Gij moet
wachten.
Hij
wordt
trouwens
ook
niet
voor
onze
gemeente
wachten. Hij wordt trouwens ook niet voor onze gemeente
gezongen,
maar voor
enHij
Hijheeft
heeftieder
iedervogeltje
vogeltjegescha,
gescha~
gezongen, maar
voor God en
pen en
en laat
laat het
het zingen
zingen gelijkt
gelijkt het gebekt
gebekt is.
is. We
Wemoeten
moetenniet
niet
pen
muzikaal, maar
maar godsdienstig
godsdienstig zijn.
zijn. Wie hoog
hoogkunstgenot
kunstgenot wil
wil
muzikaal,
te
smaken,
maar naar
naar de concertzaal
concertzaal gaan;
smaken, moet
moet maar
gaan ; wie
wie met
met en te
midden van
wil zingen,
zingen, vindt
vindt in
in de
dekerk
kerk
midden
van zijn
zijn volk
volk Gode
Gode lof wil
op
zijn stichting
stichting wel,
waar de wildzang
wildzang even
even mooi
mooi klinkt
klinkt als
alsop
zijn
wel, waar
zomermorgen in de
de vrije
vrije natuur.
natuur.
een zomermorgen
Het klinkt
klinkt misschien
misschien wat
wat dwaas
dwaas als
als ik
ik zeg
zeg dat
dat de
dekerkbe,
kerkbe~
sturen
te veel
veelmoeite
moeite doen
doenom
omals
alsorganisten
organisten tetenemen
nemen
sturen veel te
den meest
meest musicalen
musicalen sollicitant.
sollicitant. Zij
Zijmoesten
moestenvragen
vragennaar
naarden
den
meest
Ik ken
ken een
eenDoopsgezinde
Doopsgezinde ge,
ge~
meest godsdienstigen
godsdienstigen musicus.
musicus. Ik
meente,
die een
een groot
groot musicus
musicus vroeg
vroeg of
ofhij
hij bereid
bereid was
was voor
voor
meente, die
een bepaald
bepaald salaris
salaris haar
haar organist
organist te
zijn. Hij
Hij wilde
wilde het
het wel
wel
een
te zijn.
aannemen, maar
maar onder
voorwaarde dat hij
hij dan
dan een
eenkamertje
kamertje
aannemen,
onder voorwaarde
kreeg waar
hij zich
zich kon
konafzonderen,
afzonderen, daar
daar hij
hijvolstrekt
volstrekt niet
niet
kr.eeg
waar hij
dievervelende
vervelendepreeken
preeken aan
aan te
te hooren.
hooren. Die
Die
van plan
plan was
wasalaldie
van
gemeente
zoo dom
dom geweest
geweest toch
tochden
denman
mantot
totorganist
organistaan
aan
gemeente is zoo
te
stellen. Ik
Ikheb
hebeens
eensvemomen
vernomenvan
vaneen
eenorganist
organistin
ineen
een
te stellen.
der
Hervormde kerken
kerken van
van ons
onsvaderland,
vaderland,een
eenbekend
bekend
der groote Hervormde

KERKZANG.

253

musicus, die, als de preek
preek begon,
begon, naar
naar het
hetcafé
caféaan
aan den
denoverkant
overkant
en godsdienstzin
godsdienstzin samen,
samen~
Een organist,
organist, waarin
waarin musicale
musicale zin
zin en
ging. Een
gaan,
natuurlijk bestaanbaar,
bestaanbaar, maar
ook weer
weer
gaan, isis natuurlijk
maar hij
hij mag
mag toch ook
heb
eens
godsdienstoefening
niet te
te musikaal
musikaal zijn.
zijn. IkIkheb
niet
eens
eeneen
godsdienstoefening
indedeHervormde
Hervormdekerk
kerkvan
vanmijn
mijngeboortestad,
geboortestad,waar
waar
bijgewoond in
men het geluk
geluk had
had een
eenvoortreffelijk
voortreffelijk musicus
musicus te
te bezitten.
bezitten. Hij
Hij
men
speelde
het:: «de
Heer is mijn
mijn Herder,»
Herder,» zoo
mooi als
als ik
ik het
het
speelde het
«de Heer
zoo mooi
slechts
heb gehoord
gehoordop
opeen
eender
der
voortreffelijksteinstru,
instru~
slechts zelden heb
voortreffelijkste
menten
van ons
menten van
ons land.
land. Toch
T ochspeelde
speeldehij
hijhet
hetniettemin
niettemin fout.
fout.
Want hij
hij speelde
speelde pianissimo,
pianissimo, en
endedegemeente
gemeentezong
zongnatuurlijk
natuurlijk
fortissimo (verbeeld
(verbeeld uu een
eengemeente
gemeente die
die de
degelegenheid
gelegenheid liet
liet
fortissimo
voorbijgaan om
dat lied
lied aus
ausLeibeskrafte
Leibeskräfte te
te zingen)
zingen) en
en gij
gij
voorbijgaan
om dat
begrijpt dat
dat het
begrijpt
het afschuwelijk
afschuwelijk klonk.
klonk. Zoodra
Zoodra de
demenigte
menigte àà
capella
zingt, zingt
zingt ze
zevalsch
valsch en
enzakt,
zakt,en
endedegemeente
gemeentezong
zong
capella zingt,
hier natuurlijk
natuurlijk àà capella,
capella, daar
daar zij
zij het
het orgel
orgelganschelijk
ganschelijk over,
over_
hier
stemde.
Maar ik
ik ken
kenkunstenaars,
kunstenaars, die
die voor
voor het
het orgel
orgel zittende
zittende zelf
zelf
Maar
bezield worden
worden van
van den
den Heiligen
Heiligen Geest,
Geest, die
diehet
hetkoraal
koraal een,
een~
bezield
spelen aansluitende
aansluitende aan
aan de
de kracht
kracht van
van het
hetgezang
gezangder
der
voudig spelen
eigen godsdienstig
godsdienstig gevoel
gevoel en
en hun
hun ge,
ge~
gemeente,
gemeente, maar
maar die
die hun
hun eigen
heele goddelijke
goddelijke kunst
leggen in hun
hun voorspelen.
voorspelen. Ik
Ikheb
heb
heele
kunst leggen
menigmaal kunstgenot
kerk;; de
de wijze
wijze b.v.
b.v.
menigmaal
kunstgenotgesmaakt
gesmaaktinin de kerk
waarop
Tierie
in
de
Vrije
Gemeente,
om
een
enkele
te
noemen,
waarop Tierie in de Vrije Gemeente, om een enkele te noemen,
dat
voorname gedeelte
gedeelte van
vandedegodsdienstoefening
godsdienstoefeningverzorgt,
verzorgt,
dat voorname
waar
de organist
organist de
de priester
priester van
van de
de kunst
kunst is,
is, die
dieininnaam
naam
waar de
van
de gemeente,
gemeente, van
van den
den mensch
mensch dus,
dus, hij,
hij, als
als Godgezalfde
Godgezalfde
van de
kunstenaar, den
hemel doet
doet stijgen,
stijgen, isisbewonde,
bewonde~
kunstenaar,
den lofpsalm
lofpsalm ten
ten hemel
rens
waardig. Ieder
Ieder heeft
heeft zijn
zijn taak
taak in
inde
degodsdienstoefening;
godsdienstoefening;
renswaardig.
de predikant,
predikant, de
de organist
organisten
endedegemeente
gemeenteenenieder
iedervervulle
vervuIle
de
die taak
taak naar
naar zijn
zijn beste
beste krachten,
krachten, dan
dan werken
werken kunst
kunst en
en hart
hart
samen
onzen eeredienst
eeredienst hoog te
te doen
doenstaan.
staan.
samen om
om onzen
Ik heb
heb nog
nog niet
niet genoemd
genoemd de
deMuze,
Muze,die
diededeRoomsche
Roomschekerk
kerk
Ik
kent, maar
maar die
dieininden
denProtestantschen
ProtestantschenEeredienst
Eeredienstmeer
meerop
op
niet kent,
Het isisdededichtkunst.
dichtkunst.
den voorgrond
voorgrond treedt.
den
treedt. Het
Deze is
is vlijtig
vlijtig beoefend,
beoefend, al
al te
te vlijtig
vlijtig hier
hier en
endaar.
daar. De
De
Deze
dichtlievende Genootschappen
17de en
en 18de
18d• eeuw
eeuw
dichtlievende
Genootschappeninin de
de 17de
zijn waarlijk
waarlijk berucht.
berucht. De Psalmen
Psalmen van
van Datheen
Datheen niet
nietminder.
minder.
zijn
Hoe
heeft ons
onsvolk,
volk,dat
dattoen
toeneen
eenVondel,
Vondel,een
eenStarter,
Starter, een
een
Hoe heeft
Hooft heeft
heeft gekend,
gekend,zich
zicheeuwen
eeuwenlang
langkunnen
kunnentevreden
tevredenstellen
stellen
in de
deKerk
Kerkmet
metdatdat
erbarmelijkwoordengeknutsel?
woordengeknutsel ? Twee
Twee
in
erbarmelijk
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eeuwen lang
lang heeft men
men Datheen
Datheen gezongen
gezongen en
en let
let eens
eens op
opwat
wat
eeuwen
wonderlijk verschil
verschil er
er bestaat
bestaat tusschen
tusschen die
dierijmelarij
rijmelarij van
van
een wonderlijk
Datheen en den
den rijkdom
rijkdom van
van taal
taal die
dieschittert
schittert ininden
denbundel,
bundel,
Datheen
die in
in 1773
1773 verving
verving dien
dien rommel
rommel en
en die
die nog
nog in
in de
de Ned.
Ned.
die
Kerk met
met eer
eer in
ingebruik
gebruik is.
is. Neem
Neemeens
eensden
den 68sten
68sten Psalm,
Psalm,
Herv. Kerk
die heerlijke
heerlijke hymne
het Geloofd
Geloofd zij
zij God
Godmet
metdiepst
diepst
die
hymne van
van het
hij overlaadt
overlaadt ons
onsdag
dagaan
aandag
dagmet
metzijne
zijnegunstbewijzen,
gunstbewijzen,
ontzag, hij
dan wat
wat Datheen
Datheen erervan
vanmaakt,
maakt, die
dieleutert
leutert:: Gij
Gij hebt
hebt
en lees dan
vijanden verjaagd,
verjaagd, om
om bij
bijuw
uwvolk
volkzeer
zeeronversaagd,
onversaagd, te
te
uw vijanden
wonen vroeg
vroeg en
en spade.
spade. Geloofd
Geloofd zij
zij God,
God, die
dieons
onsmet
meteen,
een,
wonen
onderhoudt en zegent
zegent gemeen,
gemeen, door
doorzijn
zijnkracht
krachtenengenade.
genade.
onderhoudt
de Heer
Heer is
is onze
onze zaligheid,
zaligheid, Hij
Hijtoont
toontons
onszijn
zijngoedgunstig,
goedgunstig~
God de
heid door
door verlossingen
verlossingen machtig.
machtig. Het
is God
God die
die zijn
zijn volk
volk
heid
Het is
vrijstelt
en
maakt
dat
het
blijft
on
gekweld
van
's
doods
vrijstelt en maakt dat het blijft ongekweld van
zoo krachtig.
krachtig.
geweld zoo
decuriositeit
curiositeit wil
wil ik
ikuunog
nogeven
evenvoorlezen
voorlezendatzelfde
datzelfde
Voor de
Brune, Secretaris
Secretaris van
vers uit den bundel van de Brune,
van Hoogmogende
Hoogmogende
Staten van
van Zeeland,
Zeeland, uitgegeven
uitgegeven in
in Middelburg
Middelburg in
in 1644,
1644, die
die
Staten
allen ernst
ernst voorstelde
voorstelde een
een prozavertaling,
prozavertaling, en
en ook
ook een
een pro,
pro~
in allen
zaische vertaling
Psalmen te
zingen in
in de
deKerk
Kerk op
opde
de
zaische
vertaling van
van de
de Psalmen
te zingen
gebruikelijke wijzen,
op die
dieprachtige
prachtige wijs
wijs wil
wil
gebruikelijke
wijzen,enendie
die nu
nu op
laten zingen
zingen Ps.
68. Die
Die God
Godisisons
onseen
eenGod
Godgewis
gewisvan
van
laten
Ps. 68.
volkomene zaligheid,
zaligheid, en
en bij
bij den
den Heere,
Heere, den
den Heere
Heere zijn
zijn uit,
uit~
volkomene
komsten tegen
den dood.
dood. Voorzekerlijk.
Voorzekerlijk. God zal
zal den
den kop
kop
komsten
tegen den
zijner
harigen schedel desgenen,
desgenen, die
die in
in
zijner vijandèn
vijandén verslaan,
verslaan, den
den harigen
zijne schulden
schulden wandelt.
wandelt. De
De Heere,
Heere,die
dieheeft
heeftgezeid
gezeid:: Ik
Ik zal
zal
zijne
uit Basan
Basan weerbrengen,
weerbrengen, ik
zal gewis
gewis uit
uit de
de diepten
diepten van
van de
de
uit
ik zal
zee wederbrengen.
wederbrengen.
En
de dichtkunst
dichtkunst van
van Marnix
Marnix van
van St.
St.Aldegonde
Aldegondestaat,
staat,
En de
geloof
me,
niet
veel
hooger,
al
is
zij
voor
dien
tijd
beter
geloof me, niet veel hooger, al is zij voor dien tijd beter
dan
van Datheen.
Datheen.
dan die van
Deze
predikant.dichter isis een
een klinkend
klinkend bewijs
bewijs welk
welk een
een
Deze predikant,dichter
ramp
Hervorming is geweest
geweest voor
voorden
denKerkzang.
Kerkzang. Wie
ramp de
de Hervorming
kent
de onsterfelijke
onsterfelijke liederen,
liederen, gezongen
gezongenininde
deRoomsche
Roomsche Kerk,
Kerk,
kent de
het:
irae, dies
dies illa,
illa, of
ofde
de Ave
Ave
het : Stabat
Stabat Mater
Mater Dolorosa,
Dolorosa, of
of Dies irae,
Maria's
zoo verschillende
verschillende toonzettingen,
toonzettingen, die
de be,
be~
Maria's in
in zoo
die nog de
wondering
onze eeuw
eeuw opwekken,
opwekken, die
die hoore
hooreeens
eens wat
wat
wondering van
van onze
de eeuw
16de , 17de
17de en
en 18
eeuw in
inNederland
Nederland waar
waar
men
zong inindede16de,
18de
men zong
Datheen in Ps.
Datheen
Ps.2929dedegemeente
gemeentelaat
laatzingen
zingen:: want
want over
over alle
alle
Va er ; of
of in Ps.
Ps. 55.
55. En
En wist
wist bovendien
bovendien
gaer,
ben ik
ikmet
metangst
angst een
een Vaer
gaer, ben
wandelen fijn
fijn met
met bescheet,
bescheet, of
of in
in Ps.
Ps. 60
60
mijn
secreet, wij
mijn secreet,
wij wandelen
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Edom acht
met zijn
zijn volk koen,
koen, niet
niet beter
beter dan
dan mijn
mijn oude
oude
acht ik
ik met
schoen. In
In Ps.
Ps. 3 vs. 3 zingt
zingt de
de gemeente
gemeente:: Ik zal
zal des
des morgens
morgens
schoen.
klaar, ontwaken
ontwaken zonder
klaar,
zonder Vaër
Vaër;; men
men denkt
denkt onwillekeurig
onwillekeurig aan
aan
de
voorkeur die
die meisjes
meisjesvoor
vooruniformen
uniformenhebben,
hebben,wanneer
~anneer men
men
de voorkeur
zingt in
in Ps 34
34:: 00 Heer
Heeruw
uwregiment,
regiment,den
dendochteren
dochteren bekend
bekend
zingt
van
Juda uitgelezen.
uitgelezen. En
En ik
ik zal
zalmaar
maarniet
nietvragen
vragen wat
wat men
men
van Juda
denkt
als men
men ininPsPs4848
zingt:
Ensloeg
sloeghet
hetachterdeel
achterdeel der
der
denkt als
zingt
: En
vijanden
quaet.
vijanden
Toch
is Nederland
Nederland eens
eens verdeeld
verdeeld geweest
geweestinintwee
tweepartijen,
partijen,
Toch is
die
elkaar fel
fel bestreden,
bestreden, voor
voor en
en tegen
tegen Datheen,
Datheen, zoodat
zoodat een
een
die elkaar
zekere
18de eeuw
het
zekere Theophilos
Theophilos in
in de
de 18de
eeuw guitig
guitig dichtte:
dichtte: Het is het
oudste
ieder is er
er zot
zotna,
na, dus
dus isishet
hetalaltetevreën
vreën
oudste kind,
kind, een
een ieder
op
Godna.
na.EnEneen
eenzekere
zekereGlaustomastix
Glaustomastix neemt
neemt een
een loopje
loopje
op God
met
Datheen en
en dicht
dicht:: «0
Koene Pofhans
Pofhansvan
vanPamas
Parnaswiens
wiens
met Datheen
«0 Koene
Kunst ons
ons lang
Kunst
lang zoo
zoo dierbaar
dierbaar was.»
was.»
nieuwe
Hervormde
Nu weet
weet gij
gijdat
datinin1773
1773dede
nieuwe
Hervormdeberijming
berijming
der Psalmen
der
Psalmen isisingevoerd.
ingevoerd.Dit
Ditwas
wasdedeeerste
eerstestap
staptot
totverbetering
verbetering
van het
het kerkgezang,
kerkgezang, en
eninderdaad
inderdaadeen
eenreusachtige
reusachtigevooruitgang
vooruitgang;;
maar
men eenmaal
eenmaal aan
aan den
den gang
gang was,
was, wist
wistmen
men van
van
maar toen
toen men
geen ophouden
geen
ophouden en
en nu
nuwordt
wordtons
onsvaderland
vaderland sedert
sedert dien
dien tijd
tijd
overstelpt met
overstelpt
met een
een ware
wareoverstrooming
overstroomingvan
vangezangbundels,
gezangbundels,
een stroom
die niet
een
stroom die
niet meer
meer te
te keeren
keeren is.
is. Het
Het isiseen
eenware
ware
hartstocht
geworden.
hartstocht geworden.
als ik
ik bewustheid
bewustheid heb
heb van
van de
de loopende
loopende zaken
zaken in
in
Zoolang als
Kerkelijke wereld
wereld in Nederland,
Nederland, isis erereen
eenonophoudelijke
onophoudelijke
de Kerkelijke
strijd over
over bestaande
bestaande en
entetemaken
makenGezangbundels
Gezangbundelsten
tengebruike
gebruike
strijd
bij
bij de
degodsdienstoefeningen
godsdienstoefeningeninindedeProtestantsche
ProtestantscheGemeenten
Gemeenten
voor zoover
zooverikikweet,
weet,isisereromtrent
omtrenthet
hetnut
nutenendedebeteekenis
beteekenis
en voor
en ook
ookdedewaarde
waardedezer
dezer
Gezangbundels nooit
nooitovereen,
overeen~
en
Gezangbundels
stemming verkregen.
verkregen. Voor
zoover ik weet,
weet, was
was er
er wel
welover,
over~
stemming
Voor zoover
eenstemming
over den
eenstemming over
den bundel
bundelder
derberijmde
berijmdePsalmen
Psalmen bij
bij de
de
N ed. Herv.
Herv. Kerk
Kerkiningebruik,
gebruik,totdat
totdatten
tenlangen
langenleste,
leste,uit
uitwelke
welke
Ned.
oorzaak
ook, zelfs
oorzaak ook,
zelfs deze
deze bij
bij een
eengroot
grootdeel,
deel,vooral
vooralvrijzinnige
vrijzinnige
kerkgangers
in discrediet
discrediet geraakte.
geraakte. Zoodat wij
kerkgangers in
wij nu
nuzitten
zittenmet
met
aanmerkelijk aantal
aantal verzamelingen
verzamelingen van liederen,
liederen, die
die geen
geen
een aanmerkelijk
van allen
allen deugen.
deugen.
Aanvankelijk
was ik
Aanvankelijk was
ik van
vanmeening
meeningdat
datdedeoorzaak
oorzaakhiervan
hiervan
lag
lag in
in het
hettijdelijke,
tijdelijke,het
hetmoderne
modernevan
vaniederen
iederenbundel,
bundel, die
die
een bepaalden
bepaalden tijd
tijd van
van gebruik
gebruik weer
weer verouderd
verouderd voor
voor een
een
na een
nieuwen
Degeschiedenis
geschiedeniswas
waseen
eensprekende
sprekende
nieuwen moest
moest plaats
plaats maken.
maken. De
getuigenis voor
Wantde
deEvangelische
EvangelischeGezangen
Gezangen
voor deze
deze meening.
meening. Want
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in 1805
1805 inindedeNed.
Ned.
HervormdeKerk
Kerkiningebruik
gebruikgenomen
genomen
in
Hervormde
waren inderdaad
inderdaad in
in 1866
1866verouderd,
verouderd, toen
toen de
devervolgbundel
vervolgbundel
waren
kwam. In
IndedeDoopsgezinde
DoopsgezindeGemeenten
Gemeentenwerden
werden de
deRemon,
Remon~
kwam.
trantsche,
Groote Bundel,
Bundel,
trantsche, Amsterdamsche,
Amsterdamsche, Haarlemsche
Haarlemsche en
en Groote
na verouderd
verouderd tetezijn,
zijn,vermeerderd
vermeerderd met
met een
een tweeden
tweeden en
eneen
een
na
Kleinen
deze allen
allen hebben
hebben weer
weer bijna
bijna overal
overal
Kleinen Bundel,
Bundel, en
en deze
plaats moeten
moeten maken
maken voor
voor een
een nieuwen
nieuwen Haarlemschen
Haarlemschen en
en
plaats
Bundel van
van den
den Nederlandschen
N ederlandschen Protestanten,
Protestanten~
Leidschen en den Bundel
welkelaatste
laatstereeds
reedsweer,
weer,na
nanauwelijks
nauwelijks20
20jaar
jaar te
te hebben
hebben
bond, welke
bestaan, dringend
vervolgbundel eischt.
eischt. Als
Als dit
ditzoo
zoodoor,
door~
bestaan,
dringend een
een vervolgbundel
gaat, hebben
hebben we
we over
over een
eenkleine
kleinevijftig
vijftigjaar
jaareen
een wolk
wolk van
van
gaat,
bundels, waarmee
waarmee we
meer verlegen
verlegen zitten,
zitten, dan
dan dat
dat we
weererom
om
bundels,
we meer
verlegen
zijn. Zoodat
Zoodat we
wezeer
zeerwaarschijnlijk
waarschijnlijk als
als variant
variant op
op
verlegen zijn.
een
zeker
spreekwoord
kunnen
zeggen:
ieder
Kerkje
zingt
een zeker spreekwoord kunnen zeggen : ieder Kerkje zingt
gelijk
het gebekt
gebekt isis;; en
enmen
menmisschien
misschien nog
nog eens
eens als
als in
in de
de
gelijk het
Joodsche
synagoge in
de Kerk
Kerk ieder
ieder uit
uitzijn
zijneigen
eigengeliefd
geliefd
Joodsche synagoge
in de
veelstemmigewijze.
wijze.
bundeltje
wat alalteteveelstemmige
bundeltje zingt
zingt op wat
De oorzaak
oorzaak van
van deze
deze overstrooming
overstrooming isis ook
ookinderdaad
inderdaad gelegen
gelegen
De
het tijdelijke
tijdelijkeen
enmoderne
modernekarakter,
karakter, maar
maar het
het behoorde
behoorde en
en
in het
behoefde volstrekt
volstrekt niet zoo
zoo tetezijn.
zijn.Er
Erisismet
metvrij
vrijgeringe
geringe
het behoefde
moeite
een verzameling
verzameling bijeen
bijeen te
te brengen
brengen die
die den
denstorm
stormder
der
moeite een
tijden
kan
weerstaan,
indien
men
slechts
zorgde
klassieke
tijden kan weerstaan, indien men slechts zorgde klassieke
liederen op
te nemen,
nemen, die
die den
denstorm
stormder
dertijden
tijdenreeds
reeds op
op
liederen
op te
glansrijke
hadden doorstaan.
doorstaan. En
En dergelijke
dergelijke klassieke
klassieke
giansrijke wijze
wijze hadden
liederen
zijn er
er genoeg,
genoeg,die
diehet
hetgodsdienstig
godsdienstighart
hart van
van:Jood
Jood
liederen zijn
en
Heiden, Voetiaan
Voetiaan en
enCoccejaan,
Coccejaan, Kuiperiaan
Kuiperiaan en Doopsge,
Doopsge~
en Heiden,
zinde,
Remonstrant en
en Vrijzinnig,Hervormde
Vrijzinnig~Hervormde zoowel
zoowel als
a]s
zinde, Remonstrant
Confessioneel,
te doen
doen trillen.
trillen. Indien
Indien
Confessioneel,weten
wetentete treffen
treffenen
en te
dit
niet gedaan
gedaan wordt
wordt en
en men
men op
opden
denouden
oudenvoet
voetdoorgaat,
doorgaat,
dit niet
onweerstaanbaar~koIpische
wordt het
het langzamerhand
langzamerhand een
eenzoo
zooonweerstaanbaar,komische
wordt
warboel, dat
men ten
ten slotte
slotte genoodzaakt
genoodzaakt zal
zal zijn,
zijn, den
den ge,
ge~
warboel,
dat men
meenteleden
recht om
om te
te mogen
mogen zingen
zingen te
te ontzeggen
ontzeggen en
en
meenteleden het
het recht
Roomsch~Katho1iekeKerk
Kerk
het uitsluitend
uitsluitend Koorgezang
Koorgezangals
alsinindedeRoomschoKatholieke
in te
te voeren.
voeren.
N u lees
lees ik
ik zelfs
zelfs inindedeStemmen
Stemmen voor
voorWaarheid
Waarheid en
en Vrede,
Vrede,
Nu
het bekende
bekende Tijdschrift
Tijdschrift van
van Dr.
Dr.Bronsveld,
Bronsveld,een
eenmeewarige
meewarige
het
klacht
dezen laatste,
laatste, waarin
waarin hij
hij zich
zich beklaagt
beklaagt dat
dat de
de
klacht van
van dezen
Synode een
een prachtigen
prachtigen bundel,
bundel, door
doorhem
hemmet
meteenige
eenigeanderen,
anderen,als
als
een
de Synode
Synodebenoemde
benoemdeCommissie,
Commissie,samengesteld,
samengesteld,had
had
een door de
verworpen. Ik
wist niet
niet dat
dat er
er zulk
zulk een
een plan
plan bij
bij de
de Synode
Synode
verworpen.
Ik wist
bestond om de
de Kerk
Kerk een
een nieuwen
nieuwen bundel
bundelGezangen
Gezangen tete geven
geven
bestond
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in plaats
plaats van
vanden
denverouderden
verouderdenvan
van1805,
1805,maar
maarikikbemerkte
bemerkte
tot mijn
mijn blijdschap
blijdschap dat
datalthans
althansdeze
dezebundel
bundelvan
vanBronsveld
Bronsveld
tot
verworpen
Datisisinderdaad
inderdaadeen
eengroot
grootgevaar
gevaarafgewend.
afgewend.
verworpen is.
is. Dat
Want
deze bundel
bundel was
waseen
eenprachtig
prachtigmooie
mooiezuiver
zuiverethisch
ethisch
Want deze
orthodoxe
Gezangbundel, 20
20 zuiver
zuiver ethisch
ethischorthodoxe
orthodoxekersto
kerstorthodoxe Gezangbundel,
liederen,
13 ethisch
ethisch orthodoxe
orthodoxePaaschliederen.
Paaschliederen.c(Deze
«Deze bundel,»
bundel,»
liederen, 13
zegt
dr. Bronsveld,
Bronsveld, «is
«is wat
wat de
deopvatting
opvatting betreft
betreft van
van ons
ons
zegt dr.
Christelijke
eer positiever
positiever dan
dandedeEvangelische
EvangelischeGeo
GeChristelijke geloof,
geloof, eer
zangen»,
heeft terecht
terecht begrepen
begrepen dat
dat er
er geen
geen
zangen», maar
maar de
de Synode heeft
gezangbundel noodig
noodig was
wasvoor
voordedeethisch
ethischorthodoxen
orthodoxen—- maar
maar
gezangbundel
voor de
de geheele
geheele Kerk.
Kerk.
Dat zou
zou een
eenramp
rampzijn
zijngeweest
geweest voor
voor de
de Kerk.
Kerk. De
De glans
glans
Dat
der
ethische-orthodoxe richting
tijd aan
aan
der ethischeoorthodoxe
richtingis isreeds
reeds eenigen
eenigen tijd
tanen. Zij sterft
't tanen.
sterft aan
aan innerlijke
innerlijke verdeeldheid,
verdeeldheid,aan
aanweifelzieke
weifelzieke
besluiteloosheid. Zij
of ze
ze rechts
rechts of
oflinks
links zal
zalgaan,
gaan,
besluiteloosheid.
Zij weet
weet niet
niet of
ofmodern
modernzal
zalworden.
worden. Zij
Zijstaat
staat als
als een
een poes in
in de
de
confesssioneel of
open
deur en weet
weet niet
niet of
ofzij
zijnaar
naarbinnen
binnenofofnaar
naarbuiten
buitenzal
zal
open deur
gaan
ondertusschen wordt
kamer koud.
koud. Zij
Zij is op
op 't
gaan en ondertusschen
wordt de
de kamer
punt om
om opgelost
opgelost te
te worden
worden en
ennunuwil
wilzezenog
nogalsalslaatste
laatste
punt
verweer der
Kerk een
een bundel
bundel cadeau
cadeaudoen,
doen,waarmee
waarmeede
deKerk
Kerk
verweer
der Kerk
honderd
jaar verlegen
verlegen zou zitten.
zitten.
honderd jaar
Men
moet niet
niet aan
aanuitsluitend
uitsluitend theologen
theologen opdragen
opdragen een
een
Men moet
Gezangbundel
maken. Men
Menneme
nemedaarvoor
daarvoorletterkundigen,
letterkundigen,
Gezangbundel te maken.
die
geen verstand
verstand van
van theologie
theologie hebben,
hebben,ofoftheologen,
theologen, die
die
die geen
meer letterkundig
letterkundig dan theologisch
theologisch zijn
zijn aangelegd.
aangelegd. Een
Eengezang
gezang
meer
is geen
geen leerdicht,
leerdicht, maar
maar het moet
moet zijn
zijn een
een uitstorting
uitstorting der
der ziel.
ziel.
moet liederen
liederen verzamelen,
verzamelen, die
die over
overalle
alleeeuwen
eeuwenden
den toon
toon
Men moet
van het
het godsdienstig
godsdienstighart
hartininzuivere
zuivereeenvoudige
eenvoudigeware
wareklanken
klanken
neuswijze
uitdrukken, die geen
geennuttige
nuttigewenken
wenkenbevatten,
bevatten,ofofneuswijze
uitdrukken,
of lorrige
lorrige praatjes
praatjes over
over 't weer,
ofwijsgeerige
wijsgeerige beo
bezedelessen
zedelessen of
weer, of
schouwingen
over een
een ofofandere
andereleer.
leer.Men
Menmoet
moetsteeds
steedsbeo
beschouwingen over
zij inineen
eengodsdienstoefening
godsdienstoefeninggezongen
gezongenmoeten
moeten
denken,
dat zij
denken, dat
worden
en niet
nietopopeen
een
naaikamer,ofofbewaarschool,
bewaarschool,ofofvero
verworden en
naaikamer,
Prot.Bond,
Bond,
maarinineen
eengodsdiensto
godsdienst_
gadering van
N ut ofofProt.
gadering
van Nut
maar
oefening waar
waar de
de ziel
zielgemeenschap
gemeenschap heeft
heeft met
met God
God en
en met
met
oefening
Hem
spreekt, tot
tot Hem
Hembidt,
bidt,haar
haar
smart,rouw,
rouw,blijdschap,
blijdschap,
Hem spreekt,
smart,
Deliederen,
liederen,aan
aanJezus
Jezusgericht,
gericht, moeten
moeten
openbaart. De
zondegevoel openbaart.
veranderd worden.
Het isis de
deonsterfelijke
onsterfelijke eer
eerder
der
herzien of veranderd
herzien
worden. Het
over Jezus
Jezus spreken,
spreken, maar,
maar, in
in hun
hun klassieken
klassieken
Psalmen, dat zij
zij nooit
nooit over
toon voor
voor ieder
ieder die
diehethet
eischt,den
deneeuwigen
eeuwigenChristusgeest
Christusgeest
toon
eischt,
geven
te zien.
zien.
geven te
L
17
I.
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Er
Er openbaart
openbaart zich
zich overal
overaleen
eensterke
sterkeontevredenheid
ontevredenheid over
over
de bestaande
bestaande Gezangenbundels,
Gezangenbundels,men
menzoekt
zoektnaarstig
naarstignaar
naarnieuwe.
nieuwe.
de Hervormde
Hervormde Kerk,
Kerk, zooals
zoo als we
we gezien
gezienhebben,
hebben,isishij
hijalalinin
In de
voorbereiding; ; de
Prot. bond
bondmaakt
maakteen
eenvervolgbundel,
vervolgbundel, de
de
voorbereiding
de Prot.
Rem. Broederschap
Broederschap heeft
een vrij
vrij uitvoerig
uitvoerig rapport
rapport de
de
Rem.
heeft in
in een
gebreken van den
den bestaanden
bestaanden bundel
bundelaangetoond,
aangetoond,maar
maar waar
waar
gebreken
zijn de liederen
liederen die
die aan
aan de
debehoefte
behoeftezullen
zullenvoldoen
voldoen?
zijn
?
van de
de bestaande
bestaande zullen
zullen nooit
nooitverloren
verloren gaan
gaan;; zij
zij zijn
zijn
Vele van
ingeburgerd, klassiek
geen kerkganger
kerkganger wil
wil ze
zemeer
meer
ingeburgerd,
klassiek geworden,
geworden, geen
we nu
nukiezen
kiezenter
tervervanging
vervanging
missen. Maar
Maar welke liederen zullen we
gods~
van zoo
zoo vele
veleonbruikbare,
onbruikbare, die de
de zuivere
zuivere taal
taal van
van het
het gods,
van
dienstig hart
hart vertolken
vertolken en
en niet
nietvan
vaneen
eengrimmigen
grimmigen Calvinist
Calvinist
dienstig
eenalalte te
optimistisch
vrijzinnige?
Stemmingsliederenzijn
zijn
of een
optimistisch
vrijzinnige
? Stemmingsliederen
te
teer
voor
de
menigte,
die
graag
een
keel
opzet.
Wat
zou
te teer voor de menigte, die graag een keel opzet. Wat zou
heerlijk zijn
daar de
liederen b.v.
Van Eyck
Eyck ver,
ver"
het heerlijk
zijn als
als daar
de liederen
b.v. van Van
tolkt werden
werde~ op echt
echt musicale
musicale wijze,
wijze, een
een lied
liedals
alsdit
ditb.v.,
b.v.,dat
dat
tolkt
de stemming
stemmingvan
van een
eengodsdienstig
godsdienstighart
hartklagende
klagendeover
over
weergeeft de
de
droefheid van
van het
hetsterven
sterven bij
bij het
hetvallen
vallen van
van den
den avond
avond
de droefheid
een straat
straat waar
waar een
een violoncel
violonceluit
uitdedeverte
vertedroeve
droevetonen
tonen
in een
doet weerklinken
weerklinken: :«De
geele vlam
vlam gaat
gaat bleek
bleekenenroerloos
roerloos
doet
«De geele
weenen, een verre
verre cel
cel klaagt
klaagt huiver,flets
huiver~flets verdriet.
verdriet. En
En de
de oude
oude
weenen,
bloem, door
door 't'tvenster
venstervaal
vaalbeschenen,
beschenen,geurt
geurtbroos,verflenst
broos~verflenst
bloem,
ecn
antwoord op
ophaar
haarlied.
lied.—- Een
Eentrage
tragedood,
dood,bekommerd
bekommerd
ecn antwoord
en
verlaten, 00 't sterven
zoo droef?
droef? Het
Het
sterven van
van deez'
deez' avond
avond is
is zoo
en verlaten,
duister
degrauwe
grauwe geul
geulder
derstraten,
straten, als
als 't somber
zand,
somber zand,
duister vult de
groef...
Mijn God,
God,mijn
mijnGod,
God,moet
moetalles
alles
dat
neerzinkt in
de groef
dat neerzinkt
in de
. . . Mijn
dan
verzinken, Laat
wrok één
één leven
leven onberooid,
onberooid, zal
zal
dan verzinken,
Laat nooit
nooit uw
uw wrok
ik dan
dan nooit
nooitden
denzuiveren
zuiverenbeker
bekerdrinken,
drinken,waarin
waarin uw
uwvloek
vloek
zijn
asch niet
niet heeft
heeft gestrooid
gestrooid?? Mijn
Mijn hand
hand ligt stil
stil in
in 't grijs
zijn asch
verwijdend duister,
mijn hart
hart bepeinst
bepeinst de
de wrangheid
wrangheid van
vanzijn
zijn
verwijdend
duister, mijn
klacht.
En
langzaam
druppen
kwijnend~vergefluister,
en
zieke
klacht. En langzaam druppen kwijnend,vergefluister, en zieke
en tranen
tranen door
door den
den nacht.»
nacht.» Zou
Zou ooit
ooitde
dedroom
droom ver,
ver~
geur,
geur, en
wezenlijkt
ge~
wezenlijkt kunnen
kunnen worden,
worden, dat
dat dergelijke
dergelijke poezie
poezie door
door de ge,
meente
en gevoelvol
gevoelvol gezongen
gezongenzou
zoukunnen
kunnenworden?
worden?
meente begrepen
begrepen en
Maar
het een
een bezwaar
bezwaar om
omzulke
zulkewaarachtige
waarachtige poezie
poezie in
inden
den
Maar is
is het
bundel
op tetenemen,
nemen,waarin
waarinwat
watteerder
teerderbesnaarde
besnaardezielen
zielen
bundel op
ofzich
zichkunnen
kunnenstichten
stichtendoor
doorzezetetespelen
spelen
kunnen
lezen, thuis,
thuis, of
kunnen lezen,
hun leven?
leven? Waarom
WaarOtil
en
te zingen
zingen in
inhooge
hoogeen
enheilige
heiligeuren
urenvan
vanhun
en te
zouden
we het
hetberoemde
beroemdeRoomsche
Roomschekerklied,
kerklied, het
het«Te
«TeDeum»,
Deum»,
zouden we
lied, dat
dat
niet
opnemen?? Omdat
niet opnemen
Omdathet
het Roomsch
Roomschis?
is ?Het
Het is
is het lied,
door
eeuwen heen
heen vertolkt
vertolkt de
deblijdschap
blijdschap en
enden
dendank
danken
en
door alle eeuwen
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den triumf
den
triumf van
van een
een hart
hartdat
datuit
uitlijden
lijden gekomen
gekomen is
is tot
tot ver.
ver~
blij den.
blijden.
Waarom zou
Waarom
zou men
men niet
nietopnemen
opnemen een
een lied
lied van
van Gezelle,
GezelIe, alal
is
hij een
eenRoomsch
Roomschpriester
priester?? Hij
Hij was
was een
een van
van God
Godgewijd
gewijd
is hij
man,
totaller
allerChristenen
Christenenhart
hartsprak
sprakals
alsb.v.
b.v.inindeze
dezekracht
kracht~
man, die tot
volle verzen,
verzen, uitnemend
uitnemend geschikt
geschikt voor
voor kerkzang
kerkzang:: «Het
«Het leven
leven
is een
een krijgsbanier,
krijgsbanier, door
door goede
goede en
enkwade
kwadedagen,
dagen,gescheurd,
gescheurd,
gevlekt,
ontvallen schier,
schier, kloekmoedig
kloekmoedig voorwaarts
voorwaarts dragen.
dragen.
gevlekt, ontvallen
Men tuimelt
Men
tuimelt wel
wel enenwonden
wondenkrijgt
krijgtmen
mendikwijls,
dikwijls, dichte
dichte en
en
diepe ....
vlucht geen
geen weerbaar
weerbaar man,
man, die
die (strijdt)
(strijdt) krijgt,
krijgt,
. . 't en
en vlucht
of hem
hem de
de dood
doodbeliepe
beliepe1I Het
Het leven
leven isis. ...
geenvrede
vrede alhier,
alhier,
. . geen
tot
geen
wapenstilstand dragen,
dragen, het
het leven
leven isisdedekruisbanier
kruisbanier tot
geen wapenstilstand
in Gods
Gods handen
handen dragen.»
dragen.»
Daar
hebt ge
gedie
diegevoelvolle
gevoelvolleliederen
liederenvan
vanWoesten,raad
W oesten~raad
Daar hebt
en
daaronder
het
volgende
van
een
angstige,
,twijfelmoedige
en daaronder het volgende van een angstige„twijfelmoedige
ziel, die
die klaagt
klaagt:: c<Daar
«Daar vaarde,
een schuitje
schuitje heel
heel
vaarde, daar
daar wiegde een
kleen,
daar op
opeen
eenwaterplas
waterplas;
hetvaarde,
vaarde, het
hetwiegde
wiegde 't en
kleen, daar
; het
wist niet
niet waarheen,
waarheen, 't en wist
wist niet
nietwaar
waarhet
hetwas
was!
Hetschuitje
schuitje
1 Het
dat
vaarde, het
hetwiegde
wiegdemaar
maarvoort,
voort,daar
daarlangs
langsden
denbreeden
breeden
dat vaarde,
wal;
nog en wiegt
wal; het vaart
vaart nog
wiegt en
en nog
nog 't water
water doorboort, God
weet waar
waar 't
't landen
landen zal
zal IJ —
- Ik
Ikben,
ben,ik,ik,dat
datschuitje,
schuitje,dat
dat
weet
schuitje heel
heel kleen
langs den
schuitje
kleen daar
daar langs
den breeden
breeden wal —
- ik vare
vare en
en
God weet
weetwaar
waar 'k landen zal.»
ik wiege 'k en weet niet waarheen; God
alles kan
kanhelaas
helaas1I gezongen
gezongen worden.
worden. Maar
Maar ik wijs
wijs op
op
Niet alles
deze liederen
liederen vooreerst
vooreerst om te
te doen
doenzien
zienhoe
hoeonder
onderde
dejongere
jongere
deze
hedendaagsche dichters
zielen beroert
beroert en
en
hedendaagsche
dichtersgodsdienstzin
godsdienstzinde
de zielen
hoe zij
zij reeds
reeds hun
hunhart
hartuitstorten
uitstortenininheerlijke
heerlijkegeloovige
geloovigeverzen,
verzen,
spreken van
van honger
honger en
endorst
dorstnaar
naardedeware
waregerechtigheid.
gerechtigheid.
die spreken
Bij het
het samenstellen
samenstellen van
van nieuwe
nieuwe bundels
bundelsplundert
plundert men
men de
de
Bij
bestaande of
ofsteelt
steeltuit
uitDuitschland.
Duitschland.Helder
Heldervan
vanZierikzee
Zierikzee
oude bestaande
wees naar Engeland, naar
liederenbundel der
der Anglikaansche
Anglikaansche
naar den liederenbundel
Kerk, een
wenk, die
die gretig
gretig werd
werd gevolgd.
gevolgd. Ware
Ware het
hetniet
niet
Kerk,
een wenk,
beter in eigen
eigen bodem
bodem tetezoeken
zoekenbijbijdede
jongedichters
dichtersvan
van
beter
jonge
eigen Nederlandschen
N ededandschen stam
stam?? Bij
Bij zoekende
zoekendedichterzielen
dichterziel en als
als
eigen
Helene~Lapidoth~Swarth die
die zong
zong:: cDe
«Destille
stilleboomen
boomen
van Helene,LapidotMwarth
die van
staan en
en peinzen
peinzen bij
bijmijn
mijndolen,
dolen,maar
maarwijzen
wijzen mij
mij geen
geen weg
weg
staan
mij geen
geen zucht.
zucht. Ik
Ik zoek
zoek mijn
mijn Vroegera
Vroeger~Ik—- waar
waar
en wijden
wijden mij
en
houdt ge
ge uuverscholen,
verscholen, o0 lieve
lieveschim
schimvan
van mij,
mij, die
die voor
voor mij
mij
houdt
Nudropp'len
dropp'lentraag
traagenenzwaar,
zwaar,alsalswarme
warme
zelve vlucht
vlucht?? —
- Nu
zelve
tranenregen de bronzen
bronzen klanken
klankenneer
neervan
vanvrome
vromeklokken§pel.
klokkenspel.—tranenregen
Mijn God
God! I mijn
is moe
moe van
van 't wandlen
wandIen mijner
mijner wegen
wegen
Mijn
mijn ziel
ziel is
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Mijn ziel
ziel is dor
dor van
van dorst,
dorst, die
diebrandt
brandt als
alsvuur
vuurder
derhel.
hel.Mijn
Mijn
God,
die mij
mijverliet,
verliet,nu
nulaaf
laafmet
metliefde,zegen
liefde-zegen 't verdwaalde
God, die
lam,
blaat naar
naar uw
uw genade,wel.»
genade-wel.»
lam, dat blaat
Welk een
een bijna
bijna woest
woest verlangen
verlangen naar
naar licht
licht voor
voor de
de in
in
Welk
duisternis wandelende
den morgen,
morgen, ligt
ligterer
duisternis
wandelendeziel,
ziel,die
die hoopt
hoopt op den
Het isis als
alshet
hetgebed
gebed uit
uitde
dediepte.
diepte.
in
dit lied
liedvan
vanBoutens.
Boutens. Het
in dit
dat
roept:
Wachter,
wat
is
er
van
den
nacht.
«Morgen
dat roept : Wachter, wat is er van den nacht. «Morgen moet
moet
gij zeker
zeker komen,
komen, morgen
morgen wordt
wordt een
eendag
dagder
derdagen,
dagen,morgen
morgen
gij
worden duizend
duizend oogen,
oogen, schijn
schijnenenschaduw
schaduwweggenomen,
weggenomen,
worden
zeker komen.
komen. —
- Door
Doordedeschemerrijke
schemerrijke
moet gij
gij zeker
morgen moet
wanden van
van het
het ondiep
ondiep zomerduister
zomerduister tasten
tasten oogen,
oogen, tasten
tasten
wanden
handen.
naar den
den morgenlijken
morgenlijken luister,
luister, achter
achterschemerrijke
schemerrijke
handen naar
wanden.
schaduwstrooken, heeft de
de heem'len
heem'len over,
overmet kille schaduwstrooken,
«Maar met
togen, dat aan aardes
aard es peel gedoken onze
onze zielen
zielen rusten
rusten mogen
mogenin
in
den
diepen slaap
slaap gedoken.
gedoken. Morgen
Morgen wordt
wordteen
eendag
dagder
derdagen,
dagen,
den diepen
morgen moet
zeker komen,
komen, schijn
schijn en
en schauw
schauwvan
vanduizend
duizend
morgen
moet gij zeker
vragen
worden morgen
morgen weggenomen,
weggenomen, morgen
morgen wordt
wordt een
een dag
dag
vragen worden
der
dagen. Elke
Elkezon
zonstijgt
stijgtvroeger,
vroeger, lichter,
lichter, boven
boven glans
glans van
van
der dagen.
dauwen
wazem. Iedere
Iedereavond
avondhaalt
haaltons
onsdichter
dichterin
inzijn
zijn ster,
sterdauw en wazem.
ren vol verbazen
verbazen lichten
lichten achter
achter lichten
lichten lichten.»
lichten.»
ren

Hier
laat ik
volgen een
een
Hier laat
ik nog volgen
KERSTLIED
PRO SPER VAN LANGENDONCK
LANGENDONCK::
KERSTLIEDVAN
VAN PROSPER
De nacht
nacht was
was zwijgend
zwijgend,,
De nacht
nacht was
was donker
donker,,
in 't't veld van
van Bethlehem.
Bethlehem.
Geen stemme
stemme ruischte
ruischte er
er
geen sterre
sterre blonk er
er
op 't't veld van
van Bethlehem
Bethlehem
Doch eensklaps
eensklaps trilden
trilden vreugdepsalmen
vreugdepsalmen
en hemelseh
hemelseh zongen
zongen de
de Englenkoren
Englenkoren
Daar
een Kindeken,
Kindeken, een
eenKindeken
Kindeken geboren.
geboren.
Daar is een
En herders
herders zochten
zochten
vol blij
blij verwachten
verwachten
den stal
stal van
van Bethlehem
Bethlehem
Ze aanbaden
aanbaden Jezus
Jezus
diep betrachten
betrachten
met diep
-— ten stal
stal van
van Bethlehem
Bethlehem
Hun hart
hart sprong
sprong op
op van
van loutre
loutre vreugde
vreugde,,
Heil den
den Messias
Messias uitverkoren
uitverkoren
Daar
een Kindeken,
Kindeken, een
een Kindeken
Kindeken geboren.
geboren.
Daar is een
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wijzen kwamen
kwamen
Drie wijzen
hergetogen
toen hergetogen
zochten Bethlehem
Bethlehem
en zochten
er
helblinkend rees er
ster ten
ten hoogen
een ster
wees hem
hem Bethlehem.
Bethlehem.
en wees
Zij knielden daar
daar in stille
stille aanbidding
Zij
boden ruikwerk en tresoren
en boden
een Kindeken, een Kindeken geboren.
Daar is een
Daar
Wij hooren immer
psalmen klinken
die psalmen
heilig Bethlehem.
om 't't heilig
nog immer
immer
Wij zien nog
die sterre blinken
Bethlehem.
op 't heilig Bethlehem.
heel ons
ons ziele
zielestreeft
streeft daarhenen
daarhenen;;
Nog heel
heil beschoren
beschoren
Daar is
Daar
is ons 't eeuwig heil
een Kindeken, een Kindeken geboren.
Daar is een
Daar

Zullen deze dingen
dingen door
door ieder
ieder worden
worden verstaan
verstaan?? Want ik
ik
Zullen
heb
heb op
op deze
deze liederen
liederen ook
ook gewezen
gewezen omdat
omdat er
er een
een proef
proef isis ge,
ge~
nomen in
in den
denlaatsten
laatstentijd
tijdwat
watdedebeste
bestevorm
vormisisvoor
vooreen
eenkerk,
kerk~
nomen
lied. Men
Mengevoelde
gevoeldeden
denonweerstaanbaren
onweerstaanbarenlust
lustom
omhet
hetheerlijke
heerlijke
Engelsche lied,
dat in het
het Britsche
Britsche Koninkrijk
Koninkrijk zoo geliefd
geliefd is,
is,
Engelsche
lied, dat
te nemen
nemen in
in een
eenvervolgbundel
vervolgbundel van
van den
den Ned.
Ned.Prot.
Prot. bond.
bond.
op te
Het was
was het
het lied
lied:: Nearer,
Nearer, o0 God,
God, to
to Thee,
Thee, Nader,
Nader, o0 God
God
Het
tot
u,en
ennu
nuhebben
hebbentwee
tweegewone
gewonemenschen
menschenhet
hetvertaald
vertaald en
en
tot u,
dichteres Lapidoth,Swarth.
Lapidoth~Swarth. De
totaal mislukt.
mislukt. De
De
de dichteres
De proef is totaal
twee gewone
gewonemenschen,
menschen, predikanten,
predikanten, hebben
hebben er
er iets
iets verwon,
verwon~
twee
derlijk,banaals
van gemaakt,
derlijk~banaals van
gemaakt, en
en de
de dichteres
dichteres isis teteverheven,
verheven,
of te
te teer,
teer, ofoftetegewrongen
gewrongenininhaar
haarstijl
stijl
omdoor
doordeciemenschen
menschen
om
zij de
de ziel
ziel van
vanhet
hetlied
lied doen
doen
begrepen
worden. Toch
heeft zij
begrepen te
te worden.
Toch heeft
trillen
hare woorden.
woorden.
trillen in hare
Maar
lied zich
zichaanpassen
aanpassen aan
aanburgerlijk,
burgerlijk~
Maar waarom
waarom moet
moet het lied
voelende menschen
menschen?? IsIshet
hetniet
nietbeter
beterdat
dat burgerlijkTevoelende
burgerlijk~gevoelende
menschen
de hoogte
hoogte van
van het
hetlied
lied?
menschen worden
worden opgeheven
opgeheven tot
tot op
op de
?
Er
zooveel banale
banale dichtkunst
dichtkunst in
Kerk, laat
laat de
de kunst
kunst er
er
Er is zooveel
in de Kerk,
om Gode
Godeeer
eerte
te
haar
haar intrede
intrede doen;
doen ; want
want alles
alles gaat
gaat ten
ten slotte om
bewijzen
meest verhevene
verhevene klanken
klanken en
om de
destem,
stem~
bewijzen in
in de meest
en om
mingen
harten te vertolken
vertolken op de
de schoonste
schoonste wijze.
wijze.
mingen des
des harten
Want
al isisdedetoonkunst,
toonkunst,dedemuziek,
muziek,een
een
afgeslotenen
en
Want al
afgesloten
onbekend
terrein, waarop
waarop niemand
niemand thuis
thuis kan
kan komen
komen zonder
zonder
onbekend terrein,
grondige
kennis, zoodat
zoodat de
deongeoefende
ongeoefendemenigte
menigteerervoor
vooraltijd
altijd
grondige kennis,
buiten
moet blijven,
blijven, de
detaal
taalopent
openthare
hareschatten
schattenvoor
vooriedereen.
iedereen.
buiten moet
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schoonheid van een
De waarachtige
waarachtige schoonheid
een gedicht
gedicht wordt
wordtdoor
door ieder
ieder
gevoeld, omdat er
gevoeld,
er eenvoud
eenvoud en
enwaarheid,
waarheid, maar
maar ook
ookhartstocht
hartstocht
Hetkan
kan
sentimenteeleliederen
liederen
en
kracht in ligt.
ligt. Het
en kracht
zijnzijn
datdat
sentimenteele
of bundels
bundels verzen
verzen een tijdlang
tijdlang onder
onder een
een soort
soort van
vansuggestie
suggestie
bekoring
uitoefenen op
op de
demenigte,
menigte,ereropenbaart
openbaartzich
zich
bekoring kunnen
kunnen uitoefenen
toch steeds
er zijn
toch
steeds eene
eene onvoldaanheid
onvoldaanheid;; maar
maar er
zijn liederen,
liederen, die
die al
al
honderden.
weer de oude
oude bekoring
bekoring uit,
uit~
honderden jaren
jaren bestaan
bestaan en
en altijd
altijd weer
oefenen ,op ieder
ieder menschenhart.
menschenhart.
Deze gezangen
Deze
gezangen treden
treden allengs
allengs op
op den
den voorgrond,
voorgrond, de
de
andere vallen
vallen onmerkbaar
onmerkbaaraf.af.Als
Alswe
we nu
nu in onzen
andere
onzen tijd,
tijd, nu
nuer
er
weer zulk
weer
zulk een
een sterke
sterkebehoefte
behoeftezich
zichopenbaart
openbaartnaar
naareen
eenbeteren
beteren
gezangenbundel, naar
naar verbetering
verbetering van
vanden
denkerkzang,
kerkzang, deze
deze oude
oude
klassieke
verzamelen, maar
maar daarbij
daarbij omzien
omziennaar
naar waar,
klassieke liederen verzamelen,
waar~
achtige
dichters, en
en niet
nietnaar
naarrijmelende
rijmelende predikanten,
predikanten, en
en we
we
achtige dichters,
vragen
van hen
hende
deheerlijke
heerlijkevoortbrengselen
voortbrengselen van
van hun
hun genie,
genie,
vragen van
dan
kan Nederland
Nederland weer
weer worden
worden wat het
het eens
eens was,
was, het
hetland
land
dan kan
van den
van
den Kerkzang.
Kerkzang.

EEN
HISTORISCHE ROMAN OVER
OVER
EEN HISTORISCHE
KEIZER
KEIZER TIBERIUS.
SPEELMAN.
J. SPEELMAN.

Goden lief
liefhebben.
Verhaal uit
uitden
dentijd
tijd
van
Tiberius,door
doorRichard
Richard Voss.
Voss.
Als Goden
hebben. Verhaal
van
Tiberius,
Geautoriseerde
- Amsterdam,
Amsterdam, L.
1. J. Veen.
Veen.
Geautoriseerde uitgave.
uitgave. —

Het merkwaardige
merkwaardige boek
boek van
vanRichard
Richard Voss
Vossover
overTiberius
Tiberius
rechtvaardigt een
den regel,
regel, dat
dathet
hetals
als onbe,
onbe.
rechtvaardigt
een uitzondering
uitzondering op
op den
gonnen
werk moet
moet worden
wordenbeschouwd
beschouwdden
dengolfstroom
golfstroom van
van
gonnen werk
vertaalde romans,
over Hollands
Hollandsweiden
weidenvloeien,
vloeien, tetepeilen.
peilen.
vertaaide
romans, die over
kunstenaar isis de
deonlangs
onlangsoverleden
overleden Richard
Richard Voss het
het
Als kunstenaar
naast aan
aan onzen Louis
Louis Couperus
Couperus verwant.
verwant. De
Deuiterlijke
uiterlijkeover,
over.
naast
eenkomst,
beiden het
het zonneland
zonneland Italië,
Italië zochten
zochten als
als het
het
eenkomst, dat
dat beiden
eigenlijke
vaderland
hunner
ziel
en
bij
voorkeur
hun
schep.
eigenlijke vaderland hunner ziel en bij voorkeur hun schep,
pingen uit
uit dien
diengezegenden
gezegendenbodem
bodemlaten
latenontspruiten,
ontspruiten, isis een
een
pingen
totpriester,
priester.
van de
deinnerlijke
innerlijkeverwantschap,
verwantschap, die
diebeiden
beidentot
gevolg van
dienst
hoogste schoonheid
schoonheid dreef.
dreef.
dienst van hoogste
epische kracht,
kracht, die
die Richard
Richard Voss in
in niet
nietgeringe
geringe inten,
inten.
In epische
siteit
weet aan
aan tetewenden,
wenden,isiswellicht
wellichtLouis
LouisCouperus
Couperusmet
metzijn
zijn
siteit weet
fijn
en vast
vast'i en
en breed
breedgeciseleerde
geciseleerdeplastiek
plastiekde
demeerdere.
meerdere. In
In
fijn en
laaienden
gloed
van
hartstocht
is
Richard
Voss
de
sterkere
laaienden gloed van hartstocht is Richard Voss de sterkere
en
vooral inindede
dramatischespanning
spanningzijner
zijnercompositie,
compositie,—en vooral
dramatische
Couperus'
zwakke punt.
punt.
Couperus' zwakke
is een
eenreeks
reeks van
vantafreelen
tafreelen van
vanschoonheid,
schoonheid,die
dieininonaf,
onaf.
Het is
gebroken rij,
rij, met
met overweldigende
overweldigendepracht,
pracht,in
indit
ditboek
boeklangs
langsons
ons
gebroken
oog trekt.
trekt. De
Derozen
rozen
irissen,hethet
marmerenenalbast
albasteener
eener
enen
irissen,
marmer
villa, —
- het
hetduister,sombere
duister. somberebergwoud
bergwoud
van
steen.
Romeinsche villa,
van
steer)...
eiken
om den Dianatempel,
Dianatempel, —
- de
de tuinen
tuinen van
van Tusculum
T usculum met
met
eiken om
het
uitzicht op
op de
de Eeuwige
EeuwigeStad,
Stad,—
- het
hetherfstpurper
herfstpurper op
op den
den
het uitzicht
berg Albanus,
Albanus,—
- de met leeuwen bespannen
bespannen wagen
wagen van
van Tiberius
Tiberius
Gouden
op de
de Via
ViaSacra,
Sacra,—- alle
alleheerlijkheid
heerlijkheidder
derRomeinsche
Romeinsche Gouden
Eeuw schittert
schittert in
in de
dediepste
diepsteen
ende
dehelderste
helderste kleuren.
kleuren. De
Deindruk
indruk
doorgrover
grovermiddelen
middelenbereikt,
bereikt,dan
danCouperus
Couperusaanwendt
aanwendt::
is door
meer substantiva
substantiva dan
danadjectiva,
adjectiva, meer
meerfeiten
feitendan
danqualificatie,
qualificatie,
meer
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meer optasting dan
meer
analyse, meer
meer fresco dan camee;
maar, zoo
zoo
dan analyse,
camee; maar,
of zoo,
zoo, de
de indruk
indruk is
is er.
er.
Doch
deze roman
roman lijdt
lijdt aan
aan het
hetbezwaar
bezwaarvan
vandedemeeste
meeste
Doch deze
historische
romans:: wij
merken te
te gauw,
gauw, dat
datde
deschrijver
schrijver bezig
bezig
historische romans
wij merken
is, ons
is,
ons wat
wat wijs
wijs tetemaken.
maken.
Lees
Felix Dahn's «Kampf
«Kampf um Rom».
Rom». Nu
Nuja,
ja,de
dekleur
kleur is
is te
te
Lees Felix
zoet;
daaraan gewend
gewend zijn,
zijn, pakt
pakthij
hijenensleept
sleepthij
hij
zoet ; maar
maar als
als wij daaraan
mee. Lees
mee~
Lees dan
dan echter
echter het
het historische
Dahn
historische werk
werk van
van Felix Dahn
zelven
de Gothische
Gothische koningen.
koningen. Hoeveel
Hoeveelmeer
meerdrama,
drama~
zelven over
over de
tische
kracht, hoeveel
hoeveel meer
meer spanning
spanning en
enbeweging,
beweging, hoeveel
hoeveel
tische kracht,
meer
(ja, natuurlijk)
natuurlijk) echtheid,
echtheid, waarheid,
waarheid, leven
er in
in die
die
meer (ja,
leven is
is er
onopgesmukte,
ruwe werkelijkheid
werkelijkheid met
metalalhaar
haarhartstochten
hartstochten
onopgesmukte, ruwe
en feilen
feilen11
Lees
Sophus Michaëlis'
Michaëlis' «1812».
«1812». Duitsche
Duitsche critiek
critiek heeft
heeft
Lees Sophus
nu pas
pasde
deeerste
eerstewerkelijke
werkelijke psychologie
psychologievan
van
beweerd
beweerd dat
dat dit nu
Napoleon was
was —;
-; aan
aan het
het eind
eindsleept
sleeptdedeauteur
auteurerernamelijk
namelijk
Napoleon
een
menschelijk avontuur
laat ons ook
ook
een menschelijk
avontuurvan
van den
den heros
heros bij
bij en
en laat
oogenblikken van
van natuurlijke
natuurlijke gemoedsdepressie zien, zooals
zooals
zijn oogenblikken
zij
uit Dresden
Dresden en
enFontainebleau
Fontainebleauhistorisch
historischalalbekend
bekendwaren
waren;;
zij uit
T olstoï in
in «Oorlog
«Oorlog en
en Vrede»
Vrede» heeft
heeft deze
deze psychologie,
psychologie, in
in de
de
Tolstoi
paar tooneelen
tooneelen waarin
waarin hij
hij Napoleon
Napoleondoet
doetspreken,
spreken,misschien
misschien
paar
Dochlees
leesnu
nuDe
DeSégur
Ségur«la
«laCampagne
Campagnede
de1812»,
1812»,
beter benaderd.
benaderd. Doch
waaruit Michaëlis
stukken met
met weglating
weglating der
der meest
meest
waaruit
Michaëlis heele
heele stukken
teekenende détails
vertaald heeft.
Wederom isishet
hetwerkelijk,
werkelijk~
teekenende
&tails vertaald
heeft. Wederom
heidsrelaas van ongelijk
ongelijk grooter
grooterspanning
spanningen
enontroering,
ontroering, omdat
omdat
heidsrelaas
mo~
daarin, zonder
zonder omwerking,
omwerking, alle
reëele en psychologische
psychologische mo,
daarin,
alle reëele
menten in hun
hun veelvuldigheid
veelvuldigheidonmiddelbaar
onmiddelbaarop
opons
onsinwerken.
inwerken.
menten
Man~
Klassiek model
model voor
voor den
denhistorischen
historischen roman
roman blijven
blijven Man,
Klassiek
zoni's «Promessi
«Promessi Sposi». Daarin
Daarin heeft
heeft de
deauteur
auteurzich
zich de
de reeds
reeds
zoni's
zeer moeilijke
moeilijke taak
taak gesteld,
gesteld, en
en ininzijn
zijnzeldzaam
ze1dzaam geval
geval ook
ook
zeer
volbracht,
het
historische
milieu
van
toestanden
en
zeden
te
volbracht, het historische milieu van toestanden
zeden te
teekenen. Historische
en personen,
personen, die
die men
men als
als vast,
vast~
teekenen.
Historische feiten
feiten en
staande eerbiedigen
eerbiedigen moet,
moet, komen
komenererbij
bijmijn
mijnherinnering
herinnering in
in
staande
voor;
hoogstenszouden
zoudenzij,
zij,zooals
zooalsSpiel,
Spiel~
geheel niet
niet ininvoor
het geheel
; hoogstens
hagen zegt,
zegt, als
als een
eenstandbeeld
standbeeld«mit
«mitgeschlossenen
geschlossenenFiissen»,
Füssen», op
op
hagen
achtergrond mogen
defileeren. Goethe
Goethe wist
wistwel,
wel,waarom
waarom
den achtergrond
mogen defileeren.
hij
hij Manzoni
Manzoni prees.
prees.
trof Richard
Richard Voss
zoo verre
verre als
als de
dehistorie,
historie~
Nu trof
Vosshet
het in
in zoo
schrijvers ons wel
wel feiten
feiten en
enbijzonderheden
bijzonderheden omtrent
omtrent Tiberius
Tiberius
schrijvers
zijn regeering
regeering hebben
hebben medegedeeld,
medegedeeld,maar
maargeen
geenportret
portretvan
van
en zijn
hem geven ten
ten voeten
voeten uit.
uit.
hem

EEN
HISTORISCHE ROMAN
265
EEN HISTORISCHE
ROMANOVER
OVERKEIZER
KEIZERTIBERIUS.
TIBERIUS. 265

In
deze leemte
leemte heeft
heeftdededichter
dichtermet
metzijn
zijntalent
talentvoorzien.
voorzien.
In deze
Het hoofdmotief
hoofdmotief zijner
zijner Tiberiusfiguur
Tiberiusfiguur isismenschelijk
menschelijk waar,
waar~
achtig en
en ininzooverre
zooverreblijkt
blijktweder,
weder,dat
datdedecritische
critischesynthese
synthese
achtig
van den
den dichter
dichter bereiken
bereikenkan,
kan,wat
wataan
aande
decritische
critischeanalyse
analyse van
van
den
geleerde, zelfs
zelfs aan
aan een
eenMommsen
Mommsen ten
ten opzichte
opzichte van
van zijn
zijn
den geleerde,
Caesar,
Caesar, ontzegd
ontzegd is.
kennen Tiberius
Tiberius als
als een
eenernstig,
ernstig,onvermoeid
onvermoeiden
enplicht,
plichtWij kennen
matig werker,
werker, een
een getrouw
getrouwen
nauwlettendadministrateur,
administrateur,een
een
en nauwlettend
rechtschapen en rechtvaardig
rechtvaardig regent,
regent, een
eenbekwaam
bekwaamen
entalentvol
talentvol
rechtschapen
hofvan
vanAugustus
Augustus was
was deze
deze
staatsman.
het wereldsche
wereldsche hof
staatsman. Aan
Aan het
nuchtere, sobere, deze
deze ernstige,
ernstige, droge,
droge, weinig
weinigminzame
minzame Romein
Romein
nuchtere,
den ouden,
ouden,degelijken
degelijkenstempel
stempelgeen
geenpersona
personagrata
grata en
enwerd
werd
van den
maar al
al tetevaak
vaakmet
metlastige
lastigeopdrachten
opdrachtenals
alsmilitair
militaircomman,
comman~
maar
dant en
en civiel
civielgouverneur
gouverneuraan
aandedegrenzen
grenzenvereerd.
vereerd. Wij
Wijkennen
kennen
dant
ook het
het Romeinsche
Romeinschevolk
volksedert
sedertden
denlaatsten
laatstentijd
tijdder
derrepubliek
republiek
als
een gedegenereerde
gedegenereerde massa,
massa, waarvoor
waarvoor H.
H.St.
St.Chamberlain
Chamberlain
als een
woord «Vedker,chaos»
«Völker~chaos» heeft
heeftgevonden,
gevonden,een
eenkarakterloos
karakterloos
het woord
of
proletariaat en
een niet
nietminder
minderkarakterlooze
karakterlooze bourgeoisie
bourgeoisie of
proletariaat
en een
patriciaat.
En nu
nu isisdedemooie
mooieenen
menschelijkegreep
greepvan
vanRichard
Richard Voss,
Voss,
menschelijke
dat hij
hij de
deabjecte
abjectevleierij
vleierij en
enniet
nietminder
minderabjecte
abjecteonbetrouw,
onbetrouw~
dat
baarheid
hetRomeinsche
Romeinsche volk
volktegenover
tegenoverden
denheerscher,
heerscher,
baarheid van het
eindelooze massa
massa
die zich
zich weldra
weldra als
alsden
deneenigen
eenigen man onder de eindelooze
dezer
slijmerige en giftige
giftige mollusken
molluskenmoest
moestvoelen,
voelen, als
als oorzaak
dezer slijmerige
oorzaak
aanwijst
met de
de jaren
jaren in
in toenemende
toenemende mate
mate den
denkeizer
keizer
aanwijst van
van de
de met
kwellende
zwarte melancholie,
melancholie, zijn
zijn achterdocht
achterdocht en
en menschen,
menschen~
kwellende zwarte
verachting.
alleen het
het plebs
plebs voor
voor hem
hemknielt,
knielt,gereed
gereed
verachting. Als
Als niet alleen
hem te
te kruisigen,
kruisigen, niet
niet alleen
alleen de
de senatoren
senatoren voor
voor hem
hem kruipen
kruipen
hem
en tegen
tegen hem
hemkuipen,
kuipen,maar
maarzelfs
zelfszijn
zijnvertrouwde
vertrouwde vriend
vriend en
en
en
gevolmachtigde eerste
eerste minister
minister Sejanus
Sejanus hem
hem verraadt,
verraadt, waar
waar isis
gevolmachtigde
dan een
een mensch te
vinden onder
onder die
die bende
bende?? Moet dan
dan de
de
dan
te vinden
heerscher zich
van al
al zijn
zijndienaren
dienaren en
enonderdanen
onderdanen
heerscher
zich te
te midden van
niet verlaten
verlaten gevoelen
een balling
balling in
ineen
eenwoestenij
woestenij?
niet
gevoelen als een
?
Alleen
als een
een jongeling
jongeling komt,
komt, om,
om, opgehitst
opgehitst door
doorden
den
Alleen als
volkswaan,
vermoorden; ; als
zijn voomemen
voornemen be,
bevolkswaan, hem
hem te vermoorden
als deze
deze zijn
Jijdt en
en openhartig
openhartig zijn
zijngemoed
gemoeduitspreekt,
uitspreekt, alleen
alleen dan
dan vindt
vindt
lijdt
dezen blijft
blijft hij
hij tot
tot het
hetlaatste
laatste
de
keizer een
een karakter
de keizer
karakter en
en dezen
genegen.
psychologietreft
treftdoor
doorhaar
haarinwendige,
inwendige,hare
hare noodzake,
noodzake~
Deze psychologie
lijke
waarschijnlijkheid. Al
staat deze
dezeverklaring
verklaring van
van Tiberius'
Tiberius'
lijke waarschijnlijkheid.
Al staat
persoonlijkheid nergens
positief inindedebronnen
bronnenomschreven,
omschreven,
persoonlijkheid
nergens positief
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onze redeneering
zijzij
z645
onze
redeneering en ons
ons gemoed
gemoedzeggen
zeggenons,
ons,datdat
zóómoet
moet
geweest zijn.
zijn.
Doch waarom
waarom moest
moest de
deschrijver
schrijverdezen
dezenwaren
warenkern
kernvan
van zijn
zijn
epos nu
?
epos
nu gaan
gaan bederven
bederven door
door valsche
valsche toevoegsels
toevoegsels?
Gelukkig spaart
spaart hij
hij ons
onsten
tenminste
minstehet
hetverhaal
verhaalvan
van Suetonius
Suetonius
omtrent sexueele
omtrent
sexueele uitspattingen
uitspattingendes
desheerschers.
heerschers. Dat
Dateen
een man,
man, die
die
altijd
zijn sober
sober en
en ingetogen
ingetogen leven,
leven, die
die als
als
altijd bekend
bekend stond
stond om zijn
keizer
steeds op
op een
eenhard
hardsoldatenveldbed
soldatenveldbed sliep,
sliep,die
diediep
diep
keizer nog steeds
in de
dezestig
zestigjaar
jaaraan
aande
deregeering
regeeringkwam,
kwam, na
nazijn
zijnzeventigste
zeventigste
plotseling een woesteling
plotseling
woesteling zou
zouzijn
zijngeworden,
geworden,isisonaannemelijk
onaannemelijk
en wordt
wordt door
doorgeen
geengeschiedschrijver
geschiedschrijvermeer
meeraangenomen.
aangenomen.
Maar onze auteur
Maar
auteur laat
laat wel
welTiberius'
Tiberius' wreedheid
wreedheid en
en bloeddorst
bloeddorst
doorschemeren en die
doorschemeren
diehebben
hebbenevenmin
evenminbestaan.
bestaan.Steeds
Steedswanneer
wanneer
hij in
matiging
hij
in processen
processen ingreep,
ingreep, isishet
hetgeweest
geweestomom
matigingenenrechto
recht~
vaardigheid
te gelasten
gelasten;; dat
dathij
hijdedemajesteitsbeleedigingsproo
majesteitsbeleedigingspro~
vaardigheid te
cessen voor een
cessen
een keizerlijke
keizerlijke rechtbank
rechtbank wees,
wees, was
was noodzakelijk
noodzakelijk
omdat de
de bestaande
bestaanderechtbanken
rechtbankenzich
zichbijbijhaar
haaruitspraken
uitspraken meer
meer
door den
den onderlingen
onderlingennijd
nijdder
deraristocratische
aristocratischefamilies
families dan
dan door
door
Waarhij
hijkon,
kon,ging
ging
recht
en goede
goedebewijsgronden
bewijsgrondenlieten
lietenleiden.
leiden.Waar
recht en
hij
de intriges
intriges der
deraanbrengers
aanbrengers van
van beroep
beroep te
te keer
keeren
enstrafte
strafte
hij de
chanteurs zwaar.
zwaar.
deze chanteurs
Hij was
was streng
strengenenstrict
strict
rechtvaardig,maar
maarabsoluut
absoluutniet
niet
Hij
rechtvaardig,
minzaam en
dus impopulair.
impopulair. Keizer
Keizer Wilhelm
Wilhelm IIenenBismarck
Bismarck
minzaam
en dus
zijn twintig jaar
jaar lang, van
van voor
voor 1848
1848tot
tot1866
1866toe,
toe,impopulair
impopulair
zijn
gehaat geweest.
geweest. Onze
OnzeKoning
KoningWillem
WillemI Iwas
waszoo
zooimpopulair
impopulair
en gehaat
en miskend,
miskend, dat hij
hij afdankte
afdankte;; en
is het
het nog.
nog.Staatslieden
Staatslieden van
van
en is
beteekenis staan
staan in
in tijden
tijdenvan
vandegeneratie
degeneratievoortdurend
voortdurend aan
aan
beteekenis
haat, laster
laster en
en kletspraat
kletspraat bloot.
bloot. Wij
Wijweten
wetenerertegenwoordig
tegenwoordig
haat,
van mee
mee tetespreken.
spreken. Ook
Ooktegenover
tegenoverTiberius
Tiberiusscheen
scheenalles
alles
van
geoorloofd;
maar
het
is
een
ernstige
fout
in
een
episch
geoorloofd ; maar het is een ernstige fout in een episch
dichter, die
die deze
deze figuur
figuur reconstrueeren
reconstrueeren wil,
als hij
hij niet
niet beter
beter
dichter,
wil, als
voelen dat
datdeze
dezeimpopulariteit
impopulariteitniet
nietten
tenlaste
lastevan
vanden
denvorst,
vorst,
laat voelen
maar ten
de publieke
publieke opinie
opinie komt.
komt.
maar
ten laste
laste van
van de
maakthet
hetnog
nogerger
erger:
hijbegiftigt
begiftigtzijn
zijnTiberiuso
Tiberius~
Richard Voss maakt
: hij
figuur met
met den
denCaesarenowaanzin
Caesaren~waanzin van
vanden
denonbeteekenenden
onbeteekenenden
figuur
toe~
Caligula. Volkomen
Volkomen onjuist
onjuist;; Tiberius
Tiberius leed
leed aan
aantoeo
jongeling Caligula.
lichamelijke ouderdomszwakte
ouderdomszwakte en
enernstigen
ernstigengraad
graad van
van
nemende lichamelijke
lang~
melancholie; ; hij
stierf doordat
doordat hij,
hij, na
naeen
eenernstige
ernstigeenenlango
melancholie
hij stierf
durige op
op schijndood
schijndoodgelijkende
gelijkendeflauwte,
flauwte, weer
weer boven
bovenieders
ieders
durige
verwachting bijgekomen,
bijgekomen, door den
denCommandant
Commandant der
derGarde
Garde
verwachting
Chef van
van zijn
zijn militair
militair Kabinet,
Kabinet, Macro,
Macro, in
in de
dekussens
kussens van
van
en Chef
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zijn
verstikt werd.
werd. Waartoe
Waartoe den
den lezer
zijn draagstoel
draagstoel verstikt
lezer nu ook
ook nog
nog
Caesarenwaanzin
voor te
te spiegelen
Caesarenwaanzin voor
spiegelen?? De
De epische
epische figuur
figuurwordt
wordt
allerminst belangwekkender
belangwekkender door.
door.
er allerminst
laken valt
valt ook
ookdedeoverdrijving
overdrijvingvan
vanden
denauteur
auteur in
in de
de
Te laken
milieu.schildering. Zeker
Zeker was de luxe
luxe in
in den
denRomeinschen
Romeinschen keizer.
keizer.
milieu.schildering.
groot, maar
maar niet
niet grooter
grooter dan
dantegenwoordig.
tegenwoordig.De
Desatire
satirevan
van
tijd groot,
Petronius over het
het diner
diner van
van den
den parvenu
parvenu Trimalchio
T rimalchio is
is een
een
Petronius
gewilde charge
charge;; maar
maar Apicius
Apicius Caelius
Caelius heeft
heeft ons
onsrecepten
recepten en
en
gewilde
menu's (deze
(deze ook
ookelders,
elders,bijv.
bijv.bij
bij Cicero)
Cicero) medegedeeld
medegedeeld;; welnu,
welnu,
menu's
is alles
alles«tout
«toutcomme
commechez
cheznous»,
nous»,
niet
meerenenniet
nietminder.
minder.
dat is
niet
meer
Vijvers werden
opgeworpen, galerijen
galerijen ge.
ge.
Vijvers
werden gegraven,
gegraven, heuvels
heuvels opgeworpen,
bouwd, vogelparken
vogelparken en
en vischkweekerijen
vischkweekerijen aangelegd,
aangelegd, precies
precies
als heden.
heden. Terecht
zelf Lucullus
Lucullus een
een«Lebens.
«Lebens.
als
Terechtnoemt
noemt Voss
Voss zelf
künstler»,
een
aestheticus,
een
bekwaam
generaal
die
tevens
kiinstler», een aestheticus, een bekwaam generaal die tevens
man van
van fijnen
fijnen smaak
smaak was.
was.Enkelingen
Enkelingenhebben
hebbenzeker
zekerwel
welluxe.
luxe.
man
begaan;; doen
doen hedendaagsche
hedendaagsche Amerikaansche
Amerikaansche milliar.
milliar.
excessen begaan
dairs dat niet
niet?? geeft mevrouw Van der Bildt
Bildt geen
geen honden.diners
honden.diners
dairs
en honden.bruiloften
honden.bruiloften en
en onderhouden
onderhouden Parijsche
Parijsche mondaines
mondaines
en
hondengarderobes ?? Daarom
Daarom is
is het
het onhistorisch,
onhistorisch,
geen weelderige hondengarderobes
de luxe
luxeuit
uitTiberius'
Tiberius'tijd
tijdalsalsiets
ietsonbereikbaars,
onbereikbaars, iets
iets boven.
boven.
de
menschelijks voor
stellen. Wij
Wij weten
wetentegenw000rdig
tegenwooordigbeter.
beter.
menschelijks
voor te
te stellen.
onhistorisch is aook
.ook het
christelijk motief,
dat door
door
Geheel onhistorisch
het christelijk
motief, dat
het verhaal
verhaal is
is gevlochten,
gevlochten, zoowel
zoowel wat
wat de
defeiten
feiten als
als wat
wat de
de
het
strekking
betreft. De
Dekruisiging
kruisigingkan
kanininRomeinsche
Romeinsche oogen
oogen niets
niets
strekking betreft.
zijn geweest dan
dan de
deterechtstelling
terechtstellingvan
vaneen
eenpersoon,
persoon,die
dieergens
ergens
zijn
in een
een grensprovincie
grensprovincie aanleiding
aanleiding tot
totvolkstroebelen
volkstroebeienwas.
was. Zulk
Zulk
een feit
feit zal
zalwel
wel—-aangenomen
aangenomendedejuistheid
juistheidvan
vantijd
tijdenenplaats
plaats—
door
den gouverneur
gouverneur aan
aan de
dekeizerlijke
keizerlijkeregeering
regeering zijn
zijn gerap.
gerap.
door den
porteerd;
zeker is het,
het, dat
datde
dekeizer,
keizer, onder
onder de
de
porteerd ; maar
maar even
even zeker
tallooze
inkomende rapporten,
rapporten, aan
aan dit
diteene
eenegeen
geenbijzondere
bijzondere
tallooze inkomende
Tedier
dierzake
zakeeen
eenspecialen
specialenkoerier,
koerier,
aandacht
hebben gewijd.
gewijd.Te
aandacht zal hebben
zenden,zooals
zooalsdedeauteur
auteurfantaseert,
fantaseert,
nog
weleen
eenslaaf,
slaaf, afaftetezenden,
nog wel
ware
het oog
oogopopden
denreeds
reedsdoor
doorAugustus
Augustusgeorganiseerden
georganiseerden
ware met het
officieelen regeeringskoerierdienst
:çegeeringskoerierdienst volmaakt overbodig.
overbodig.
Wat de
de tendenz
tendenzbetreft,
betreft, valt
valtdit
ditmotief
motiefnog
nogmeer
meer buiten
buiten
Van het
het Christendom,
Christendom, zooals
zooals de
deschrijver
schrijver het
het
het
kader. Van
het kader.
voorstelt,
geen Romein
Romein iets
ietshebben
hebbenbegrepen.
begrepen. Nieuwe
Nieuwe
voorstelt, zou
zou geen
wijsgeerige
godsdienstige stroomingen
stroomingen waren
waren erertijdens
tijdenshet
het
wijsgeerige en
en godsdienstige
verval
den klassieken
klassiekeneeredienst
eeredienstgenoeg
genoeg:
hetgemoedelijke
gemoedelijke
verval van den
: het
s.,leerende
leerendededeonwezenlijkheid
onwezenlijkheidvan
vanhet
het
stoïcisme
van Seneca
Seneca c.c.s.,
stoicisme van
aardsche
deVoorbeschikking
Voorbeschikking;; de
deIsismysteriën,
Isismysteriën, leerende
leerende
aardsche en de
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de Drieëenheid
Drieëenheid der
derGodheid,
Godheid,dede
Mithrasmysteriën,leerende
leerende
Mithrasmysteriën,
de Verlossing.
Verlossing. Deze
Dezeverschillende
verschillendehier
hiervluchtig
vluchtigaangeduide
aangeduide
de
diensten
waren, naast
naast omwerkingen,
omwerkingen, voortzettingen
voortzettingen en
en over,
overdiensten waren,
leveringen
der klassieke
klassieke Helleensche
Helleensche wijsbegeerte
wijsbegeerte onder
onder de
de
leveringen der
intellectueel
en, onder
bevolking van
vanhet
hetgeheele
geheeleRijk
Rijksterk
sterk
intellectueelen,
onder de bevolking
verbreid: op
bodem groeide
groeide het
het Christendom.
Christendom. De
De voor,
voor"
verbreid:
op dien bodem
stelling
van het
hetChristendom
Christendomals
alsuitsluitend
uitsluitendgodsdienst
godsdienstvan
van
stelling van
liefde en
en medelijden
medelijden is
is afkomstig
afkomstig van
van moderne
moderne theologie.
theologie. En
En
liefde
ten slotte
slotte isisdedefantasie
fantasieorn,
om,als
alstegenstelling,
tegenstelling,Tiberius
Tiberiuseen
eeneere,
eere"
dienst van
van een
eenonbekenden
onbekenden god
god der
derwraak
wraak en
en vergelding
vergelding te
te
dienst
laten instellen,
instelJen, het toppunt
toppunt van
van dwaasheid.
dwaasheid.
laten
Al deze
dezeonhistorische
onhistorischefantasieEn
fantasieën storen
storen;; de
de lezer
lezermerkt
merktdat
dat
de schrijver
schrijver hem
hem wat
wat wijs
wijs maakt,
maakt, volgt dus
dus niet
niet gewillig
gewillig en
en
Het beeld
beeld van
vanTiberius,
Tiberius, in
inzijn
zijn
wordt derhalve
derhalve niet
geboeid. Het
wordt
niet geboeid.
zoo fijn
fijnmenschkundig
menschkundigdoor
doorden
denschrijver
schrijveropgezet,
opgezet,
hoofdlijnen zoo
en van
van wien
wien de
deschrijver
schrijver door
doorzijn
zijndaden,
daden,enenzulks
zulkshistorisch
historisch
en
juist, doet
doet zien,
zien, «dat
«datdeze
dezekeizer
keizertevens
tevenswas
waseen
eenverheven
verheven
juist,
mensch», wordt
door bedorven.
bedorven.
mensch»,
wordt er door
Ook de
de tweede
tweede persoon
persoon van
van den
den roman,
roman, de
de jonge
jongeAttalus,
Attalus,
is niet
niet gaaf
gaaf gelukt
gelukt;; doch
doch ditmaal
ditmaal om
omeen
eenandere
andere reden,
reden, door,
door..
dien namelijk
namelijk de dichter
dichter zich
zich te veel
veel aan
zijn model hield.
hield.
dien
aan zijn
Op een
een heuvel
heuvel nabij
nabij de
deVilla
VillaFalconieri,
Falconieri,zijne
zijnewoonplaats,
woonplaats,
landschap genietend,
voorrede, op een
een
het landschap
genietend, rustte,
rustte, blijkens
blijkens de
de voorrede,
voorjaarsdag de
alleen. «Er beyond
bevond zich
zich bij
bij
voorjaarsdag
de dichter
dichter daar
daar niet
niet alleen.
mij de
de jongeling,
jongeling, die
dievurig
vurig verlangde,
verlangde, omringd
omringd door
door het
het schoone
schoone
mij
leven en
en een
eengoed
goedmensch
menschtetezijn.
zijn.Maar
MaardedeGoden
Godenhadden
hadden
te leven
hem
lief en
en de
deGoden
Godenlaten
latenhem,
hem,dien
dienzijzijliefhebben,
liefhebben,jong
jong
hem te lief
mij
sterven.
ik hem
hem ten
ten grave
grave droeg,
droeg, herleefde
herleefde hij
hij voor
voormij
sterven. Toen
Toen ik
en mijn
mijn verhaal
verhaal van
van het
het heimwee
heimwee van
van keizer
keizer Tiberius
Tiberius had
had zijn
zijn
gevonden.»
held gevonden.»
Maar deze held
heldisisininden
denroman
romanenkel
enkelvlekkelooze
vlekkeloozevolmaakt,
volmaakt"
Maar
heid. Naar
Naar het
het klassieke
klassieke ideaal
ideaal der
der mens sana in corpore sano,
heid.
paart
hij volkomene
volkomene lichamelijke
lichamelijke schoonheid
schoonheid aan
aan volkomene
volkomene
paart hij
schoonheid
ziel. Moed,
Moed,voortvarendheid,
voortvarendheid, trouw,
trouw, oprecht,
oprecht..
schoonheid van ziel.
heid, goedhartigheid,
goedhartigheid, alle
allehoogste
hoogstekaraktereigenschappen,
karaktereigenschappen, ge,
ge"
paard
aan geniale
geniale intelligentie
intelligentieen
enhoogste
hoogstekunstenaarsvermogen,
kunstenaarsvermogen,
paard aan
worden door
door geen
geenenkelijke
enkelijkemenschelijke
menschelijkezwakheid
zwakheidgetemperd.
getemperd.
«Hij paart
paart de reinheid
reinheid van
van een
een kind
kind aan
aan den
denmoed
moedvan
vaneen
een
«Hij
man,
een held
heldis.»
is.»Zoo
Zoomag
magdededichter
dichterzijn
zijnvriend
vriendhebben
hebben
man, die een
gewaardeerd; ; maar
lezer ziet
ziet in
inden
denromanheld
romanheldeen
eenjongen
jongen
gewaardeerd
maar de
de lezer
god,
wiens bovenmenschelijke
bovenmenschelijke volkomenheid
volkomenheid hem
hem boven
boven
god, wiens
menschelijke belangstelling verheft.
verheft.
menschelijke
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En
daar nu
nu deze
deze jonge
jongegodheid,
godheid,als
alsdedejeugdige
jeugdigebeeld,
beeld~
En daar
houwer
er model
model voor
voor stond,
stond,jong
jongmoet
moetsterven,
sterven,zoo
zoovalt
valt
houwer die
die er
aan keizer
keizer Tiberius
Tiberius de weinig
weinig aangename
aangename taak
taak ten
ten deel,
deel, hem,
hem,
aan
na hem
hem eerst
eerst als
alsraadsman,
raadsman, vertrouwde
vertrouwdeen
engevolmachtigde
gevolmachtigdeaan
aan
zijn zijde
zijde te
hebben gehad,
gehad, na
na in
in hem
hem alleen
alleen den
denmensch
mensch tete
zijn
te hebben
hebben gevonden
gevonden die
die 's'skeizers
keizers genegenheid
genegenheid waardig
waardig is
is en
en
hebben
waardig beantwoordt,
aan hem
hem dien
dien dienst
dienst tetebewijzen,
bewijzen, hem
hem
waardig
beantwoordt, aan
te verwijzen
verwijzen van
van deze
dezeonzalige
onzaligeaarde
aardenaar
naarde
deandere
andere goden
goden
in den
den hemel.
hemel. Deze
Dezeopoffering
opofferingisiswel
welbovenmenschelijk
bovenmenschelijk—- en
en
nu wordt
wordt duidelijk
duidelijk waarom
waarom Tiberius
Tiberius door
doorden
dendichter
dichter met
met
nu
Caesarenwaanzin
worden aangedaan;
aangedaan; met
metbetrekking
betrekking
Caesarenwaanzinmoest
moest worden
tot den
den jongeling
jongelingzelven
zeI venmissen
missenwij
wij inindezen
dezenofferdood
offerdood elk
elk
oftragische
tragischerechtvaardigheid.
rechtvaardigheid.
zweem van
van poEtische
poëtische of
zweem
De liefde
liefde tot
toteen
eenjeugdige
jeugdigeDianaTriesteres
Diana~priesteres isistoch
toch voor
voor
wij
misschien
ons
geen
dwingend
motief
genoeg;
tenzij
dan
ons geen dwingend motief genoeg ; tenzij dan wij misschien
voelen, dat
nu de
de priesteres
priesteres door
door hare
hare liefde
liefde des
des doods
doods
voelen,
dat nu
schuldig werd
werd ',1, de
dewaardigste
waardigsteontknooping
ontknoopingvan
van het
het bruidsbed
bruidsbed
der
beide gelieven
gelieven een
eendoodsbed
doodsbedmaakt,
maakt,waarop
waaropzij
zij in
inzaligen
zaligen
der beide
hun leven
leven met
metde
dehoogste
hoogstevervulling
vervullinghunner
hunner
glimlach
kus hun
glimlach en
en kus
besluiten.
jeugd besluiten.
1. Werden
de Diana
Dianavan
vanAricia
Ariciamenschenoffers
menschenoffers gebracht?
gebracht?
Werden aan de
Richard Voss
daar bronnen
hebben gehid,
gehàd, die
die mij
mij niet
nietbekend
bekendzijn.
zijn.
Richard
Voss moet
moet daar
bronnen voor
voor hebben
Dat de
de portier
portier van
vanhet
hetheiligdom
heiligdomteteAricia
Ariciaeen
eenweggeloopen
weggeloopenslaaf
slaafwas,
was, die
diezich
zich
zijn
ambt door
door het
hetdooden
doodenvan
van
voorganger
moestveroveren,
veroveren,vinden
vindenwij
wijbij
bij
zijn ambt
zijnzijn
voorganger
moest
in voce
voceArtemis
Artemis(bl.
(bI.139)
139)terug.
terug.Een
Een
Lübker,
Alterthums» in
Liibker, «Reallexicon
mReallexicondes
des classischen Alterthums»
lübker
gedachteloos
schrijft,
«priester»
slaafkon
konnatuurlijk
natuurlijknooit,
nooit,zooals
zooals
weggeloopen slaaf
Liibker
gedachteloos
schrijft,
mpriester»
worden; ; terecht
hem als
als portier
portier op.
op.
worden
terechtvat
vat Voss hem
Dat priesteressen,
priesteressen, die
die de
degelofte
geloftevan
vankuischheid
kuischheid
schonden,
levend
werdenbegraven,
begraven,
schonden,
levend
werden
van de
de Vesfaalsche
12_tal gevallen zijn
zijn ons
onsovero
over_
Vestaalsche Maagden algemeen
algemeen bekend:
bekend : een 12otal
is van
geleverd. Van
Dianapriesteressen wordt
voor de
de
geleverd.
Van Dianapriesteressen
wordtdit
dit echter
echter nergens
nergensgetuigd
getuigden
en voor
Vestaalsche
Maagden bestaat
bestaat voor
voordezen
dezenvorm
vormvan
vanstraf
strafeen
eenbijzondere
bijzonderereden
reden:: een
een
Vestaalsche Maagden
van het
hetHeilige
HeiligeVuur
Vuurvan
vanden
denRomeinschen
Romeinschen
Vestaalsche Maagd
Maagd was,
was, als
alspriesteres
priesteres van
Vestaalsche
Staat,
onschendbaar;; dus kon
kon zij
zij niet
nietdoor
doormenschenhand
menschenhandgedood
gedoodworden
worden;
daarom
Staat, onschendbaar
; daarom
zij schuldig
schuldig geworden,
geworden, haar
haar eigen
eigen dood
dood laten
laten sterven
sterven inin
meest
haar, was
was zij
meest men
men haar,
haar graf.
graf.
Voss
vermeldt echter
echterook
ookjaarlijksche
jaarlijkschebloedige
bloedigeoffers
offerseener
eenerpriesteres.
priesteres.Deze
Dezeschijnen
schijnen
Voss vermeldt
voorhistorischentijd
tijdininhet
hetheiligo
heilig_
inderdaad, blijkens
van Iphigeneia,
Iphigeneia, ininvoorhistorischen
inderdaad,
blijkens de
de legende van
op Tauros
Tauros ininKleinoAzië
Klein_Aziëtetehebben
hebbenplaats
plaatsgehad
gehad;
vooreen
eenAziatische
Aziatischegodin
godin
dom op
dom
; voor
enIzaak.
!zaak.Dezelfde
Dezelfdelegende
legendewil,
wil,dat
datIphigeneia
Iphigeneiaen
enOrestes
Orestes
niets vreemds,
vreemds, vgl.
vgl. Abraham
Abraham en
dezen Aziatischen
Aziatischen ritus
ritus naar
naar Hellas
Hellaszouden
zoudenhebben
hebbenovergebracht
overgebracht:
althans wordt
wordt
dezen
: althans
overgeleverd,
voorhistorischetijden
tijdenbloedige
bloedigemenschenoffers
menschenofferszouden
zoudengebracht
gebracht
overgeleverd, dat ininvoorhistorische
zijn
aan een
eenArtemisogodin
Artemis-godinteteBrauron
BrauronininAttika
Attikaenente te
Sparta;
laatstgemeldeoffers
offers
zijn aan
Sparta
; laatstgemelde
historischantijd
tijdjaarlijks
jaarlijks te
te
zouden
de oorsprong
oorsprong zijn
zijn van
vande
degeeseling,
geeseling,die
dienog
noginin
zouden de
historischan
In historischen
historischen tijd
tijdwaren
warendus
dusmenscheno
menschen_
Sparta
aan het
het Artemisoaltaar
Artemis-altaar plaats
Sparta aan
plaats had.
had. In
afgescha~: hoe
hoezouden
zoudenzijzijdan
dannog
nogonder
onderTiberius
TiberiusininRome
Rome
ffers in
in Hellas
Hellaslang
langafgeschaft:
ffers
stand zijn
zijn gebleven?
gebleven? Zij
Zijzouden
zoudenook
ookininhet
hetgeheel
geheelniet
nietovereenstemmen
overeenstemmen met
methet
het
in stand
karakter der
die teteAricia
Ariciawerd
werdvereerd.
vereerd.
karakter
der godin, die
vanden
denIndogermaanschen
Indogermaanschenstam
stamDI,
DI,welke
welkelichto
licht_
De naam
naam Diana
Diana toch
toch isisafgeleid
afgeleidvan
tot hora meridiana
meridiana (middaguur), 'zoo
beteekent: zooals
zooals meridies
geven beteekent:
meridies (middag)
(middag) staat tot
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Hoe dit
ditzij,
zij,dedejeugdige
jeugdigeAttalus
Attalus
heeft
zeerzeker
zekerden
dendichter
dichter
heeft
zeer
geïnspireerd
een reeks
reeks der
der schoonste,
schoonste, meer
meer B6cklin
Böcklin nog
nog
geïnspireerd tot
tot een
dan
T adema herinnerende
herinnerende tafereelen.
Attalus, den
den
dan Alma Tadema
tafereelen. Hoe
Hoe Aftalus,
stam
een pijnboom
pijnboom omklemmend,
omklemmend, de jeugdige
jeugdige Mania
Mania in
in
stam van
van een
den
stoet der
derDiana,priesteressen
Diana.priesteressenmet
met
clematisomrankt
omrankt;
den stoet
clematis
; —Attalus en
en Mania
Mania als
als Adonis
AdonisenenAphrodite
Aphroditeininsierlijke
sierlijke en
en
hoe Attalus
plechtige bewegingen
bewegingen dansen
dansen in
in het
hetmaanlicht
maanlicht op
op het
het witte
witte
plechtige
narcissenveld ;; 7--.
,- hoe Attalus
Attalus naast
naast den
dendraagstoel
draagstoeldes
des keizers
keizers
gaat
deze de
devilla
villader
derouders
oudersvan
vanden
denjeugdigen
jeugdigengunsteling
gunsteling
gaat als deze
bezoekt: : —
- hoe Tiberius
Tiberius zijn
zijn jeugdigen
jeugdigen vertrouwde
vertrouwde de
de laag,
laag.
bezoekt
van het
hetRomeinsche
Romeinsche publiek
publiekdoet
doetaanschouwen
aanschouwen;
deze
heid van
; —- deze
en nog vele
vele meer
meer zijn
zijn schilderijen
schilderijen van
van schoonheid,
schoonheid, die
die onuit,
on uit.
en
wischbaar bezit onzer
onzer herinnering
herinnering blijven.
blijven.
wischbaar
Bewondering
verdient
ook,
hoe
de dichter
dichter ons,
ons,zonder
zondereen
een
Bewondering verdient ook,
de
enkele
directe beschrijving,
beschrijving, de schoonheid
schoonheid en
enreinheid
reinheid der
der
enkele directe
liefelijke Mania,
van Attalus,
Attalus, weet
weet tetedoen
doen
liefelijke
Mania, trouwens
trouwens ook
ook die van
aanschouwen. Het
fijne kunst,
kunst, die
die hem
hem deze
deze
aanschouwen.
Het zijn
zijn toetsen
toetsen van
van fijne
werking
lezersvoorstellingsvermogen
voorstellingsvermogen doen
doenbereiken.
bereiken.
werking op 's,slezers
Fijn
gevoelig, misschien
misschien het
hetbest
bestininden
dengeheelen
geheelenroman,
roman,
Fijn en gevoelig,
is het
het beeld
beeldder
deroude
oudeTarquinia
T arquiniadoor
doorden
den
dichter
geteekend: :
dichter
geteekend
de
hooge, ongenaakbare
ongenaakbare Romeinsche
Romeinsche edelvrouwe
edelvrouwe met
met het
het
de hooge,
trotsche
en
toch
zoo
gevoelige
hart
en
haar
oneindige
moedertrotsche
toch zoo gevoelige hart en haar oneindige moeder,
teederheid.
lijke teederheid.
En
met enkele
enkele trekken
trekken ten
ten slotte
slotte weet
weethij
hijook
ookdedebijfiguren
bijfiguren
En met
te doen
doen leven.
leven.
eindelijk geboekstaafd,
geboekstaafd, hoe
hoe na
na slechts
slechts
Waardeerend moet
moet eindelijk
bladzijdender
dernaar
naarhet
hetschijnt
schijnt onvermijdelijke
onvermijdelijke inleidende
inleidende
negen bladzijden
kroniek,
verder het geheele
geheele werk
werk onverbrekelijk
onverbrekelijk in
in handeling
handeling
kroniek, verder
aanschouwing is gehouden.
gehouden.
en aanschouwing
staat dies (dag)
tot Diana, de lichtbrengende
lichtbrengende ; en
endaar
daarhet
hetlicht
lichtzegen
zegenenen
vrucht_
vrucht%
(dag) tot
baarheid geeft,
Dianaook
ookdedenatuurgodin,
natuurgodin, vooral
vooral de
de godin
godin van
van het
hetwoud,
woud,
baarheid
geeft, zoo
zoo isis Diana
vandededieren
dierenininhet
hetwoud,
woud,enendedebescherm:
bescherm.
zonder 's menschen
menschen toedoen groeit
groeit en
envan
dat zonder
ster
waarbij immers
immers het licht voor
voorhet
heteerst
eerstwordt
wordtaanschouwd.
aanschouwd.
ster der geboorte, waarbij
Bij
H.Roscher
Roschere.e.a.a.(cAusfiihrliches
"AusführlichesLexicon
Lexiconder
derGriechischen
Griechischenund
undRbmischen
Römischen
Bij W. H.
voce Diana,
Diana, bl.
bI. 1002-1011,
1002-1011,vinden
vindenwij
wijbovendien
bovendienomtrent
omtrent
Mythologie», Ier Band,
Band, in voce
de Diana
Diana van
van Aricia
Aricia aangeteekend,
aangeteekend, dat het
het meer,
meer, hetwelk
hetwelk zich in
in het
het woud
woudbevindt,
bevindt,
speculum Dianae, dat
is spiegel
spiegelvan
vanDiana,
Diana,datdat
is licht,
of hemelspiegel
werd
ge_
dat is
is licht,
of hemelspiegel
werd
ge%
speculum
noemd; ; brandende
brandende fakkels
fakkels of
ofliever
lieverkaarsen
kaarsen werden
werden haar
haar gewijd
gewijd en
enhet
hethoofdfeest,
hoofdfeest,
noemd
13
Augustus, werd
werdtegen
tegenzonsopgang
zonsopgang—- niet
niet
met
bloedige
menschenoffers1 I—- maar
maar
13 Augustus,
met
bloedige
menschenoffers
lichtglansbaadde,
baadde,gevierd.
gevierd.
met een
een fakkeloptocht
fakkeloptocht rondom
rondomhet
hetmeer,
meer,zoodat
zoodathet
het
meerininlichtglans
meer
lIl,263,
263,onder
ondereen
eenpoëtische
poëtische
gewijde kaarsen
kaarsen vinden wij
wij ook
ook bij
bijOvidius,
Ovidius,Fasti
FastiIII,
De gewijde
beschrijving van
heiligdom vermeld.
vermeld.
beschrijving
van het heiligdom
van den
den tempel
tempel werd
werd Manius genoemd
verband met
met
De legendarische
legendarische stichter
stichter van
genoemd in verband
Vandaar gebruikt
den naam
naam Mania.
Mania.
morgens vroeg.
vroeg. Vandaar
gebruikt Voss den
= 's morgens
mane =
op?
Maar waarom
onder waarheid
waarheid zooveel
zooveel dwaasheid
dwaasheid op
Maar
waaromdischt
discht hij
hij ons onder
?
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Het
zijn vele
vele momenten
momenten van
van hooge
hooge schoonheid,
schoonheid, die
die de
de
Het zijn
dichter
heeft gegeven
gegeven en
en wij
wij kunnen
kunnendeze
dezebewon,.
bewondichter te
te genieten
genieten heeft
deren
indrinken, niettegenstaande
niettegenstaande de erkentenis
erkentenis dat
dat het
het
deren en indrinken,
kunstwerk als
als geheel
geheel den vorm
kunstwerk
vorm niet
niet gaaf
gaafverliet.
verliet.
Van
vertaling moet
moet de
de vloeiende
vloeiendestijl,
stijl,dedezuivere
zuivereNederlandsche
Nederlandschetaal,
taal,
Van de vertaling
en fijnheid
fijnheid worden
wordengeroemd.
geroemd.
de
aan het
het onderwerp
onderwerp adaequate
adaequate helderheid
helderheid en
de aan
zij door
doorettelijke
ettelijkevluchtigheidsfouten
vluchtigheidsfoutenontsierd
ontsierd wordt.
wordt.
Jammer
dat zij
Jammer alleen
alleen dat
Bij een
een herdruk
ware o.
o. m.
m. op de
:
Bij
herdruk ware
de volgende
volgende teteletten
letten:
«Erts»staat
staater
er in
in plaats
«Erts»
plaats van brons op
blz. 14
14 en
enverder
verdergeregeld
geregeld;; hoe
hoe is
is
op blz.
het mogelijk
mogelijk van erts deuren,
101 wordt ons
ons zelfs
zelfs «glad
«glad
deuren ,tetemaken?
maken ?op
op blz.
blz. 101
gemaakt erts»
erts» (1)
(1) voor gepolijst brons
brons voorgespiegeld.
Evenzoo isis«Strasse»
«Strasse»
gemaakt
voorgespiegeld. Evenzoo
geregeld met «straat»
plaats van
van straatweg
250
geregeld
«straat» in plaats
straatweg vertaald
vertaald -—zoo
zoo nognog blz. 250
«heilige straat»
straat» in
in plaats
«heilige
plaats van
van den
den waren
waren naam
naam Via
Sacra; als
weg
Via Sacra;
als een weg
engrafmonumenten
grafmonumenten loopt,
loopt, moet
moet men
men toch
toch bebe.
tusschen
heuvels, boomen
boomen en
tusschen heuvels,
grijpen, dat
dat het
het geen
geen straat
straat kan
kan wezen.
wezen. De
De Collis
Palatinus wordt
blz.
grijpen,
Collis Palatinus
wordt op blz.
95
correct als
als «Palatijnsche
«Palatijnsche heuvel»
heuvel» vertaald
vertaald;; maar
maar op blz.
blz. 83
83 staat
staat «den
«den
95 correct
palatin» en
en op
«hetPalatin»
Palatin» in
inplaats
plaats van
van de
Pa latijn, zo
0 als de
palatin»)
op blz.
blz.9797«het
de Palatjn,
zooals
Het paleis
paleis op
op dien
dien heuvel
heuvel isisniet
niet(blz.
(blz. 96)
96)
Hollandsche
Hollandsche afkorting
afkorting luidt.
luidt. Het
«het Palatum»,
Palatum», maar
maar het Palatium.
blz. 97
97 is
is «Belabrum»
«Belabrum» in de Duitsche
Palatium. Op blz.
letter verkeerdelijk
gelezen voor
letter
verkeerdelijk gelezen
voor Velabrum.
blz. 98
98 wordt
wordt de
de Divus
Velabrum. Op
Op blz.
Julius, d.
de goddelijke
goddelijke of
ofde
degod
godof of
desnoodsdedeheilige
heiligeJulius,
Julius, als
als
d. i.
i. de
desnoods
100 zou
zou «krachend»
«krachend» beter
beter met
met
«heerlijke Julius»
«heerlijke
Julius» aangediend.
aangediend.Op
Op blz.
blz. 100
bonzend,
bonzend, dan
met «krakend»
«krakend») weergegeven
weergegeven zijn.
blz. 106
106 is
is door
door den
den
dan met
zijn. Op blz.
auteur
Syracuse, «het
«het land
landvan
vanDionysius»,
Dionysius»,maar
maarItalië
Italiëals
alsheerlijk
heerlijk
auteur niet Syracuse,
weelderig
sprookjes of
of wijnland,
wijnland, een
een land
Dionysos bedoeld.
weelderig sprookjes.
land van Dionysos
Wat zijn
zijn (blz.
(blz.108)
108)«zomerachtige:0
«zomerachtige» zonnestralen
zonnestralen? ? Zouden
Zouden dat
dat geen
geen
Wat
«sommerliche»
zomersche zonnestralen
zijn?? Op blz.
blz. 150
150 brengt
brengt keizer
keizer
«sommerliche» d.
d. i. zomersche
zonnestralen zijn
Tiberius een bezoek
bezoek aan
aanAttalus'
Attalus'ouders
oudersen
enbeveelt
beveeltdat
datdiens
diensvader
vaderhem
hem
Tiberius
«een perzik
perzik zal
zal laten
laten geven
geven opdat
opdat hij
hij uit
uit diens
diens huis
huiszal
zalscheiden
scheiden als
als een
een
«een
voordedegenoten
genotengave
gavedankbaar
dankbaar is.»
is.» De
Deperziken,
perziken,
gast, die den
dengastheer
gastheer voor
gast,
geschild, in
in tweeën
tweeëngespleten
gespletenenenmet
metgeurigen
geurigen
wijnbesprenkeld,
besprenkeld,worden
wordenop
op
geschild,
wijn
schaal van
van onyx
onyxden
denimperator
imperatoraangeboden
aangeboden en
endeze
deze«genoss
«genossein
einwenig
wenig
een schaal
w. z.z. de
deoude
oudeen en
lijdende
monarch,sinds
sindslang
langonverschillig
onverschillig
davon», d. w.
davon»,
lijdende
monarch,
voor spijs
spijs ofofdrank,
drank, nam
nam er iets
iets van,
van, gebruikte
gebruikte er
er iets
iets van,
of proefde
proefde er
van, of
even van,
van, voor
voor den
denvorm,
vorm, om
omuiting
uitingte te
geven
aanzijn
zijnbedoeling
bedoelingvan
van
even
geven
aan
vertaalster?:
«Tiberiusgenoot
genoot
minzaamheid. En
Enwat
watschrijft
schrijftnunudedevertaalster
hoffelijke minzaamheid.
? : «Tiberius
het genieten
genietenniet
nietreeds
reedslang
langhad
hadverleerd!
verleerd 1
weinig», alsof
alsofdeze
dezegrijsaard
grijsaard het
een weinig»,
fraaier isis het
hetopopblz.blz.
212,
waar
keizer
«spijsde»inineen
eenvertrek,
vertrek,
Nog fraaier
212,
waar
de de
keizer
«spijsde»
waarvan de wanden
wanden uit
uithet
hetgoudkleurig
goudkleurigbarnsteen
barnsteender
dernoordelijke
noordelijke zeeën
zeeën
waarvan
«gemaakt»
ingelegd waren.
«gemaakt» neen, natuurlijk
natuurlijk met
met barnsteen
barnsteen ingelegd
Zulke gedachteloosheden
gedachteloosheden hadden
hadden vermeden
vermeden kunnen
kunnen en
enmoeten
moetenworden.
worden.
Zulke

den aard
aard der
der zaak
zaak kost
kost het
hetmeer
meerruimte
ruimte en
entijd
tijdom
omde
de
Uit den
gebreken in een
een kunstwerk
kunstwerk aan
aan te
te toonen,
toonen,dan
dandedevoortreffe,,
voortreffegebreken
lijkheden ervan
ervan te
te prijzen.
prijzen. Instemming,
Instemming, waardeering,
waardeering, bewow
bewonlijkheden
zijn gevoelens van
van algemeen karakter,
uitgesponnen,
dering zijn
karakter, die, uitgesponnen,
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slechts langdradig kunnen
slechts
kunnen worden
worden;; critiek
critiek eischt
eischtdocumentee.
documentee~
rend
détail. Daardoor
Daardoorontstaat
ontstaateen
eenschijnbare
schijnbare disproportie
disproportie in de
rend &tail.
wedergave
men· echter
echter deze om.
om~
wedergave van
van het
het beoordeelde.
beoordeelde. Houdt
Houdt men
standigheid
het oog,
oog, dan
dan zal
zal men
men toch
toch ook uit
uit deze
deze be.
be~
standigheidinin het
spreking
denkbeeld hebben
hebben verkregen
verkregen van
van de
de buiten.
buitenspreking wel
wel een denkbeeld
zij het
het dan
danongelijke
ongelijkeofoffragmentarische
fragmentarischewaarde
waardevan
van
gemeene,
gemeene, zij
Richard
epos.
Richard Voss'
Voss' epos.
In het
het oudheidkundige
oudheidkundige museum
museumteteBerlijn
Berlijnstaat
staateen
een bronzen
bronzen
jongelingsstandbeeld, opgedolven
Aegaeische zee, een
een
jongelingsstandbeeld,
opgedolven uit
uit de Aegaeische
repliek op
op den
denberoemden
beroemdenc<Adorante»,
«Adorante», maar
maar sterk
sterk geoxydeerd
geoxydeerd
en
ingevreten door
door het
het zeewater
zeewater en zonder
zonder hoofd.
hoofd. En
En toch
toch
en ingevreten
overtreft
teerheid van
van lijn,
lijn, dedeharmonie
harmonieder
dervormen
vormen in
in
overtreft de
de teerheid
edele,
reine en slanke
slanke schoonheid
schoonheid het
het andere,
andere, gave
gave beeld. Op
Op
edele, reine
deze
wijze biedt
biedt ook
ook het
hetwerk
werkvan
vanRichard
RichardVoss
Vossfragmenten
fragmenten
deze wijze
van blijvende
van
blijvende schoonheidswaarde
schoonheidswaarde voor alle
alle tijden.
tijden.
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De Partitie
Partitie van
van Aziatisch
AziatischTurkijë.
Turkijë.

H

ET treffen
treffen van
van een
een Ausgleich
Ausgleich tusschen
tusschen dedeDuitsche
Duitscheenen
Otto.
H ET
de de
Otto%
zake van
vanDuitsche
DuitscheenenFransche
Franschebelangen
belangen in
in
maansche Bank
Bank ter zake
Aziatisch Turkijë
eene gebeurtenis
gebeurtenis van
van groote
groote beteekenis,
beteekenis, in
in
Aziatisch
Turkijëisis eene
zooverre mag
mag worden
worden aangenomen,
aangenomen, dat
dat de
debetrokken
betrokken gouvernementen
gouvernementen er
er
zooverre
hunne sanctie
sanctie aan
aan zullen
zullen hechten
hechten —
- wat
wat bijna
bijna zeker
zeker zal
zal geschieden
geschieden als
als in
in
hunne
Frankr~k een
niet-chauvinistisch ministerie
waarin Caillaux,
Caillaux, die
die een
een
Frankrijk
een nietochauvinistisch
ministerie blijft,
blijft, waarin
ookinindedeMarokkookwestie
Marokko.kwestieeen
eenvergelijk
vergelijktot
totstand
standbracht,
bracht,
paar jaar
paar
jaar geleden ook
Wanneerop
opdededoor
doordede
haute
financeaange,aange.
eene voorname
voorname rol
rolspeelt.
speelt.Wanneer
eene
haute
finance
geven grondslagen
grondslagen de
de regeeringen
regeeringen definitief
definitiefzullen
zullenhebben
hebbengecontracteerd,
gecontracteerd,
zal Duitschland
Duitschlandeerlang
eerlangmet
metalle
allededeentent&mogendheden
entente.mogendhedenaangaande
aangaandeweder:,
weder.
in KleinoAzië,
Klein.Azië, Perzië
Perzië en
enMesopotamië,
Mesopotamië,tot
totverstand,verstand.
zijdsche
zijdsche invloedsferen
invloedsferen in
inde
deinternationale
internationale situatie
situatie
houding
komen, hetgeen
hetgeengroote
grooteontspanning
ontspanning in
houding komen,
te veroorzaken.
veroorzaken.
belooft te
Oogenschijnlijk
DuitschIand's positie in ZuidwestAzië
Zuïdwest.Aziëin
ineconomisch
economisch
Oogenschijnljk gaat
gaat Duitschland's
ookin in
volstrekten
achteruit.
en politiek
politiek opzicht
opzicht relatief
relatief enorm
enorm en
enook
en
volstrekten
zinzin
achteruit.
De entente,mogendheden
entente.mogendheden hebben
hebben belangrijke
belangrijke invloedssferen
invloedssferen veroverd
veroverd —
in Syrië
Syrië;; Frankrijk
Frankrijk en
en Rusland
Rusland tetezamen
zamen
Frankrijk
overheerschend in
Frankrijk wordt
wordt overheerschend
de landstreken
landstreken aan
aan de
deZwarte
Zwarte Zee
Zee«occupeeren»
«occupeeren»;; Rusland
Ruslandverwierf
verwierf
zullen de
het meesterschap
meesterschap in
Noord.Perzië en
ten Zuiden
Zuiden van
van dedeKaukasische
Kaukasische
het
in Noord43erzië
en ten
grens
(Armenië); ; Engeland
Engeland zal
zal zich
zich definitief
definitiefaan
aan de
denoordkust
noordkust van
van de
de
grens (Armenië)
Perzische golf
vestigen;; —
- Duitschland
Duitschlanddaarentegen
daarentegen heeft
heeft nagenoeg
nagenoeg niets
niets
Perzische
golf vestigen
verkregen, doch
wel verloren.
verloren. Oorspronkelijk
Oorspronkelijk toch
toch kon
kongezegd
gezegdworden,
worden,dat
dat
verkregen,
doch wel
door den
den spoorweg
spoorweg van
van den
denBosporus
Bosporusnaar
naar de
dePerzische
Perzische Golf
Golfheel
heelKlein,Klein.
door
binnendede
Duitsche
economischeinvloedsfeer
invloedsfeerge.:
ge.
Azië en
enMesopotamië
Mesopotamië binnen
Duitsche
economische
bracht waren.
wordt deze
dezeniet
nietalleen
alleendoor
doordedeFransche
Franscheen
enRussische
Russische
bracht
waren. En
En nu wordt
«veroveringen»
tevens door
door Engeland
Engeland
«veroveringen» belangrijk
belangrijkingekrompen,
ingekrom.pen,maar
maarisis tevens
het sluitstuk
sluitstuk van
van den
den grooten
grooten spoorweg,
spoorweg, in
indien
dienzin,
zin,dat
dat
beslag
beslag gelegd
gelegd op het
Engeland feitelijk eenige
eenige medezeggingschap
medezeggingschap krijgt
krijgt over
overaanleg
aanlegen
enexploitatie
exploitatie
Engeland
van de
de sectie
sectievan
vanBagdad
Bagdadnaar
naarde
deGolf,
Golf,waar
waarzijn
zijninvloed
invloedthans
thansformeel
formeel
van
vast gevestigd
gevestigd wordt.
wordt. De
Devoorheen
voorheenonbegrensde
onbegrensdeDuitsche
Duitscheinvloedssfeer
invloedssfeer
en vast
wordt nu
nu beperkt
beperkttot
totdede
onmiddellijke
omgeving
Bagdad.spoorweg.
onmiddellijke
omgeving
vanvan
denden
Bagdad%spoorweg.
de kaart
kaart oppervlakkig
oppervlakkig geraadpleegd
geraadpleegd wordt,
de
Als de
wordt,kan
kan men
men zich
zich zelfs
zelfs wel de
inKleinAzië.
Klein:Azië.Maar
Maar
maken, dat Duitschland
Duitschland «has
«has been
been hemmed
hemmed in»
in» in
illusie maken,
indien de zaak
zaak eenigszins nader wordt onderzocht,
onderzocht, blijkt
blijkt wat
wat oogenschijnlijk
op eene nederlaag
wijst, wezenlijk
wezenlijk eene overwinning
van beteekenis te
nederlaag wijst,
overwinning van
zijn -— zij
kunnen zijn
zij het dan eene, welke de Duitsche diplomatie niet bevochten
L
18
I.
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Dit
wordtduidelijk
duidelijkals
alsmen
men
heeft zonder
zonder er
er groote
grooteoffers
offersvoor
voortetebrengen.
brengen.Dit
heeft
vvordt
inde
deeconomische
economischeen
enpolitieke
politieke
achtereenvolgens de
de veranderingen,
veranderingen, welke
welke in
achtereenvolgens
verhoudingen der
der grootmachten
grootmachten met
metbetrekking
betrekkingtot
totZuidwestoAzië
Zuidwest_Aziëplaats
plaats
verhoudingen
beschouwingneemt.
neemt.
grijpen, in beschouwing
grijpen,
economische quaestie.
quaestie.—
- Toen,
Toen in 1899
1899 het
het bezoek
bezoek van
van Keizer
Keizer
De economische
De
in eene
eeneaan
aande
deDeutsche
Deutsche
Wilhelm aan
aan Sultan
SultanAbdoel
AbdoelHamid
Hamidresulteerde
resulteerde in
Wilhelm
overgedragen concessie
concessie voor
voorden
denaanleg
aanlegen
endede99,jarige
99-jarigeexploitatie
exploitatievan
van
Bank overgedragen
grooten spoorweg
spoorwegvan
vanden
denBosporus
Bosporusvia
viaBagdad
Bagdadnaar
naarBassorah
Bassorahnabij
nabij
den grooten
Perzische Golf,
Golf, had
hadDuitschland
Duitschlandeen
eentegenover
tegenoveralle
alleandere
anderemogendheden
mogendheden
de Perzische
AziatischTurkije
Turkijeveroverd.
veroverd.Twee
Tweeduizend
duizend
bevoorrechte positie
positie ininAziatisch
kolossaal bevoorrechte
kilometer spoor zouden
zouden worden
worden gebouwd,
gebouwd,waarvoor
waarvoorTurkije
Turkije ondernam
ondernam inin
kilometer
vormvan
van4 %
4 0J0
schuldbrieven
(Bagdad_spoorweg_obligaties), een
eenzeer
zeer
den vorm
schuldbrieven
(Bagdad%spoorweg%obligaties),
ruimen prijs
te betalen
betalen (±
( + 700 millioen mark),
onafhankelijk van
mark), onafhankelijk
van eene
eene subsidie
subsidie
prijs te
frs 4500
4500 per
geheel der
der lijn).
lijn).
van frs
per K.M.
K.M. (frs
(frs 7.000.000
7.000.000per
perannum
annum op
op het geheel
exploitatie beloofde
beloofde winst.
winst.De
Demijnrechten,
mijnrechten,welke
welkeeen
eenstille
stillesubsidie
subsidieen
en
De exploitatie
reserve
vormen, werden (en
reserve vormen,
(en worden)
worden)van
vanwaarde
waardegeacht.
geacht. Steunend
Steunendop
opdeze
deze
onderneming,scheen
scheenDuitsch
Duitschkapitaal
kapitaaleen
eenschier
schierongelimiteerd
ongelimiteerdemplooi
emplooi
groote ondememing,
kunnen vinden,
vinden,Duitsche
Duitschenijverheid
nijverheid een
eenbijna
bijnaonmetelijk
onmetelijkafzetgebied
afzetgebied;
te kunnen
;
ook Perzië
Perzië zou
zoueconomisch
economischdoor
doortaklijnen
taklijnenvan
vanden
denBagdad,spoorweg
Bagdad-spoorweg
want ook
zaak echter
echter
kunnen worden
worden beheerscht.
kunnen
beheerscht.In
In het
het wezen
wezen der
der dingen
dingen was
was de zaak
zijop
ophet
heteerste
eerstegezicht
gezichtmocht
mochtgelijken.
gelijken.Het
HetTurksche
Turksche
zóó mooi,
mooi, als
alszij
niet z6,5
eene eenvoudige
eenvoudige zaak
zaak kon
kon
crediet toch
crediet
toch was
wasniet
nietvan
van dien
dienaard,
aard,dat
dat het
het eene
eenige honderden
honderden millioenen
millioenen francs
francs aan
aan schuldbrieven
schuldbrieven te
te plaatsen,
plaatsen,
heeten eenige
zoo groote
groote depreciatie
depreciatie te
te veroorzaken,
veroorzaken, als
als waardoor
waardoor de
de opbrengst
opbrengst
zonder eene zoo
onvoldoende zou
zouworden,
worden,om
omde
debouwkosten
bouwkostenvan
vandedelijn
lijneruit
eruittetebekostigen
bekostigen;
onvoldoende
;
en de
de toestanden
toestandenininAziatisch
AziatischTurkije
Turkijewaren
warenteteongeregeld
ongeregelddan
dandat
datfinanciers
financiers
hun geld in
in de
de zaak
zaak zouden
zouden steken
steken als
als het
het niet
niet door
door het
het crediet
crediet van
van den
den
hun
Turkschen
Dat crediet
crediet hoog
hoogtetehouden,
houden,teteverheffen,
verheffen,was
was
Turkschen Staat
Staat gedekt
gedekt werd. Dat
en
een eerste
werk kunnen worden
worden uitgevoerd
uitgevoerd en
eerste voorwaarde,
voorwaarde,zou
zou het
het groote
groote werk
nudedeeconomische
economischeontwikkeling,
ontwikkeling,welke
welkededespoorwegaanleg
spoorwegaanlegveroorzaken
veroorzaken
zoo nu
zij zou
zoutoch
tochenorm
enormveel
veeltijd
tijden
enzorg
zorgvorderen,
vorderen,
kon, tot
tot zulke
zulke opheffing
opheffingstrekte,
strekte,zij
als voogden
indien de
de grootmachten,
grootmachten, die zichzelf
zichzelf als
voogden van
van het
het Ottomaansche
Rijk
gesteld, niet
niet wilden
wildenmedewerken.
medewerken.
Rijk hadden
hadden gesteld,
Men
te lande
lande wel
weleens,
eens,dat
datdedeDuitschers
Duitschersininzaken
zakenhebzuchtig
hebzuchtig
Men zegt hier te
zijn.
beschuldigingen, welke
welke kooplieden
koopliedenvan
vanverschillende
verschillende nationaliteit
nationaliteit
zijn. Aan beschuldigingen,
elkaar
gewicht gehecht
gehecht worden.
worden. Maar
Maar
elkaarnaar
naarhet
hethoofd
hoofdwerpen,
werpen,kan
kan niet
niet veel gewicht
indien het
waar zou zijn,
zijn, dat
dat de
de Duitsche
Duitschehandelsmannen
handelsmannen ininhet
hetalgemeen
algemeen
het waar
de kunst
kunst niet
nietverstaan
verstaan om
om door
door veel
veel te
te geven
gevenmeer
meer te
te behouden,
behouden, dan
dan hebben
hebben
zij
ter zake
zake van
hunne belangen
belangen in Aziatisch
Aziatisch Turkije,
onder leiding
leiding
zij toch
toch ter
van hunne
Turkije, onder
hunner
regeering, wel
degelijk breede
breede en
en liberale
liberale opvattingen
opvattingengehuldigd.
gehuldigd.
hunner regeering,
wel degelijk
1903 -—ten
nog
de
In
In 1903
ten tijde
tijde dat
dat Turkijë
Turkijëbetrekkelijk
betrekkelijk
nogzeer
zeersterk
sterkwas
was en
en de
in Europa
Europa geenszins
geenszins voor
voor Duitschland
Duitschland reeds
reeds flood,
noodinternationale
internationale situatie
situatie in
steun te zoeken
zoeken
zakelijkheid
zakelijkheidschiep
schiepom
omvoor
voor zijne
zijne belangen
belangen in
in Klein
Klein Azië
Azië steun
bij
andere mogendheden
mogendheden —
- heeft de Deutsche
Deutsche Bank
Bankonderhandelingen
onderhandelingen met
met
bij andere
Fransche,
Russische financiers
financiers geopend
te laten
laten
geopendten
ten einde
einde hen
hen te
Fransche, Engelsche
Engelsche en' Russische
Bagdad.spoorwegonderneming. Mocht
participeeren
participeeren in
in de Bagdad%spoorwegonderneming.
MochtTurkijë
Turkijëmet
met den
aanleg
den grooten
grootenverkeersweg
verkeersweg aan
aanDuitschland
Duitschland niet
nietonsympathiek
onsympathiek
aanleg van den
strategisch
(gelegenheid voor
voorsneller
snellervervoer
vervoervan
vantroepen
troepenuit
uit
strategisch doel
doel nastreven (gelegenheid
in zijn
zijn
Azië),
Duitschland beoogde
slechts economisch
economisch succes
Azië), Duitschland
beoogde slechts
succes en
en huldigde in
politiek
meer en
en meer
meer de
deopvatting,
opvatting, dat
dat dit
dithet
hetbest
bestverzekerd
verzekerd werd
werd niet
niet
politiek meer
door
concurrentie doch
doch door
doorinternationale
internationalesamenwerking.
samenwerking.
door concurrentie
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van de
de Berlijnsche
De proposities
proposities van
Berlijnsche haute
haute finance
nnance werden
werden zeer
zeergunstig
gunstig
gemeenschappelijke rekening
rekening ondernomen
ondernomen
ontvangen en zoude tot eene voor gemeenschappelijke
internationalisatie van
vanAziatisch
Aziatisch
snelle
zuiver economische
economische verovering
verovering ofofinternationalisatie
snelle zuiver
Turkijë
kunnen leiden
leiden —
- waardoor
waardoor de
de politieke
politieke verhoudingen
verhoudingen
Turkijë hebben
hebben kunnen
bestendigd
niet, dat
dat de
de
bestendigden
enmeer
meerbevestigd
bevestigdkonden
kondenworden
worden- —ware
ware het
het niet,
en St.
St.Petersburg
Petersburg hun
over het
het plan
plan
Kabinetten
Londen, Parijs
Parijs en
Kabinetten van
van Londen,
hun veto over
hadzich
zichnaar
naardedewenschen
wenschenvan
vanFrankrijk
Frankrijk
hadden uitgesproken
uitgesproken:: Rusland
Rusland had
hadden
eene entente
entente
gericht,
gericht, welks
welks minister
ministerDelcassé
Delcassézich
zichhad
hadlaten
latenvinden
vinden voor
voor eene
Duitsdiland teruggedrongen
teruggedrongen moest
moest worden.
worden.
met Engeland,
Engeland, waardoor
waardoor Duitscliland
met
Bagdad~Spoorwegobligaties hebben
Duitschland,
De Bagdad%Spoorwegobligaties
hebben plaatsing
plaatsing gevonden
gevonden in Duitschland,
Londen en
en
Oostenrijk,
Oostenrijk,Zwitserland,
Zwitserland,België
Belgiëen
en Nederland,
Nederland, doch
doch werden
werden te
te Londen
Parijs
francs konden
konden worden
worden
Parijsgeboycott.
geboycott.Slechts
Slechtsweinige
weinigetientallen
tientallenmillioenen
millioenen francs
Fransche regeering
regeering weigerde
weigerde standvastig
standvastig het
het fonds
fonds tot
tot de
de
geplaatst. De
geplaatst.
De Fransche
natio~
noteeringtoe
toetetelaten
laten
Engelsche
ministers,
hunne
officiëele noteering
en en
Engelsche
ministers,
diedie
aanaan
hunne
natio%
belet hadden
haddenop
opruime
ruimeschaal
schaalinin
zaak
participeeren,maakten
maaktenerer
nalen belet
dede
zaak
te te
participeeren,
Bagdad~concessiestrijdig
strijdigteteachten
achtenmet
met
geheim van
van de
de uitvoering
uitvoeringvan
vanBagdackoncessie
geen geheim
Engelsche belangen —
- m.
m. a. w.
te beoogen
beoogenhaar
haartetevernietigen.
vernietigen.Het
Hetresultaat
resultaat
Engelsche
w. te
Engelsch~Fransche actie
markt voor
voordedeBagdad%
Bagdad~
van de
de Engelsch%Fransche
actieisisgeweest,
geweest, dat
dat de markt
spoorwegobligaties
de koers
koers gedrukt
gedrukt werd
werd;; inin1911
1911nog
nog
spoorwegobligatiesbeperkt
beperktbleef;
bleef; de
dengrooten
grooten
verkeerswegwas
wasvoltooid.
voltooid.Wel
Welzijn
zijn
slechts
tiende deel
deelvan
vanden
slechts een tiende
verkeersweg
geslaagd eene
eene al
al tetesterke
sterke depreciatie
depreciatie van
van het
het fonds
fondste
te
de Duitschers
Duitsehers er
er in geslaagd
de
zij groote
grootebedragen
bedragen ervan
ervan ininhanden
handenspeelden
speeldenaan
aan
voorkomen,
doordien zij
voorkomen, doordien
banken;; maar
maar sedert Abdul
Abdul Hamid
Hamid werd
werd onttroond
onttroonden
enop
oprevolutie
revolutie
Fransche
Fransche banken
zijn grondvesten
grondvesten deden
deden
oorlogen volgden,
volgden, die
die het
het Ottomaansche
OttomaanscheRijk
Rijktot
tot in
in zijn
schudden
met een algeheele
verbrokkeling bedreigden,
bedreigden, werd
werd het
het uitzicht
uitzicht
schudden en met
algeheele verbrokkeling
het reusachtige
reusachtige spoorwegwerk
spoorwegwerk in
in afzienbaren
afzienbaren tijd
tijd
zeer verdonkerd,
zeer
verdonkerd, dat
dat het
zou wordezt
wordeJil. voltooid, tenzij
tenzij teteelfder
elfderure
urededeDuitsche
Duitschevoorstellen
voorstellenvan
van1903,
1903,
die steeds
steeds «open»
«open» bleven,
bleven, door de
de mogendheden
mogendheden werden
werden aanvaard,
aanvaard, die
die het
het
ten
allen tijde
tijde in
in hun
hun vereenigde
vereenigde macht
macht hadden
hadden de orde
orde in
in het
heteenig
eenigdeel
deel
ten allen
en in
in het
hetgeheel
geheelvan
vanhethet
Turksche
Rijk
te verzekeren.
Frankrijk—- welks
welks
Turksche
Rijk
te verzekeren.
In In
Frankrijk
deze kwestie
kwestie evenals
evenals die van
van Duitschland
Duitschland van
vaneconomischen
economischen
belangen in
belangen
in deze
aard
zijn —
- bleek
bleek herhaaldelijk
herhaaldelijk van
van een
eensterke
sterkeneiging
neigingtot
totsamenwerking
samenwerking;
aard zijn
;
doordede
regeeringstandvastig
standvastig
maar onder
onder leiding
leiding van
vanLonden,
Londen,werd
werdzijzijdoor
maar
regeering
tenzij de
demeerderheid
meerderheidder
deraandeelen,
aandeelen,dedecontriMe
controleder
deronderneming,
onderneming,
geweigerd, tenzij
Duitsch~Turksche handen,
aan de
deentente
ententemogendheden
mogendhedenwerd
werdafgestaan
afgestaanin Duitsch%Turksche
handen, aan
—
iets waaraan
waaraan niet
punt
iets
nietkon
kon worden
worden gedacht.
gedacht.De
De zaak
zaak kwam
kwamop
op een
een dood punt
staan. De diplomaten
diplomaten te
te Londen
Londen en
en Parijs
Parijs oordeelden,
oordeelden, dat
dat door
doorde
detoe
toe~
te staan.
nemende
verzwakking van Turkijë
Turkijë eenerzijds
eenerzijds en
en den
denstijgenden
stijgenden invloed
invloedder
der
nemende verzwakking
entente~mogendheden
worden
ententeqnogendheden anderzijds
anderzijdsde
de Duitsehers
Duitschers gedwongen
gedwongen zouden worden
aan hun
hunwil
wilteteonderwerpen.
onderwerpen.Maar
Maarzijzijhebben
hebbenzich
zichmisrekend.
misrekend.
zich
zich geheel aan
Duitschland onder
onder den
den invloed
invloedder
dertoenemend
toenemend
Omstreeks 1910
Omstreeks
1910 heeft
heeft Duitschland
gevaarlijke spanning
Europa zijn
zijn standpunt
standpunt eenigzins
eenigzins gewijzigd.
gewijzigd. Had
Had
gevaarlijke
spanning in
in Europa
Engeland, toen
het inin1907
1907eene
eene
Verstandhoudingtrof
trofover
overPerzie,
Perzie,met
met
Engeland,
toen het
Verstandhouding
Rusland
gecoquetteerd, Duitschland sloeg
sloegeen
eenver
verstrekkend
strekkendVergelijk
Vergelijkvoor.
voor.
Rusland gecoquefteerd,
Het werd
werd tetePotsdam
Potsdam gesloten.
gesloten. InInNov.
Nov.1911
1911heeft
heeftDuitschland
Duitschland beloofd
beloofd
Het
een welwillende
welwillende houding
houding tegenover
tegenover Russische
Russische aspiraties
aspiraties in eenig
eenig deel
deelvan
van
Azië tetezullen
zulleninnemen
innemenenen
met
name
Noord~Perziëenen
westelijk
daar~
met
name
Noord%Perzië
hethet
westelijk
dam.%
van gelegen
gelegen Oostarmenië
Oost~Armeniëaan
aanRussischen
Russischeninvloed
invloedovergelaten
overgelaten—
- in
inruil
ruil
van
waarvoor
Rusland zich verbond
verbond niet
nietlanger
langerdedeFransch,Engelsche
Fransch.Engelsche oppositie
oppositie
waarvoor Rusland
door Duitschland
Duitschland te
te bouwen
bouwen spoorweg
spoorweg van
van den
denBosporus
Bosporus naar
naar
tegen
den door
tegen den
Perzische Golf
Golf tetezullen
zullensteunen.
steunen.Hiermede
Hiermedewas
was—- nadat
nadatinin1912
1912de
de
de Perzische
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pogingen
door den
denBalkanokrijg
Balkan.krijg ook den
den grooten
grooten oorlog
oorlogininEuropa
Europa tete
pogingen om door
veroorzaken,
veroorzaken, mislukt
mislukt waren —
- de kracht
kracht der
der·entente
ententeininzooverre
zooverregebroken,
gebroken,
zij voor
voorwat
watdedeTurksch%Aziatische
Turksch-Aziatische aangelegenheden
of
dat zij
dat
aangelegenhedenbetrof
betrof aa thing
thing of
the past
past geworden
geworden was.
was. Zeer
Zeer zeker
z~ker kon
kon niet
nietgezegd
gezegdworden,
worden,dat
datBerlijn
Berlijnen
en
St.
Peters burg in KleinAziE
Klein.Aziëvolmaakt
volmaaktovereenstemden,
overeenstemden,maar
maar wel
welwas
wasgroot
groot
St. Petersburg
bandgelegd
gelegdwordt,
wordt,
gemeenschappelijk
ontstaan ais
als waardoor
waardoor een
een band
gemeenschappelijk belang
belang ontstaan
door Rusland
Rusland ont,.
ont.
welke niet
niet gemakkelijk
gemakkelijk verbroken
verbroken kan
welke
kan worden.
worden. Het door
worpen spoorwegnet
spoorwegnet (hetwelk
(hetwelkzich
zichgaandeweg
gaandewegover
overNoord%Perzië,
Noord-Perzië, Koerdistan
Koerdistan
worden
aange%
en Armenië
Armenië heeft
heeft uitgestrekt
uitgestrekt zal
zalaan
aanden
denBagdackpoorweg
Bagdad-spoorweg
worden
aange.
sloten (door
(door een
een lijn
lijnBagdadhaniken,Teheran).
Bagdad_Khaniken_Teheran).Deze
Dezeverbindingslijn
verbindingslijn moet
moet
een groote
groote voedster
voedster van
van den
den«Duitschen»
«Duitschen»spoorweg
spoorwegworden
worden en
en zal
zal gelegew
gelegen_
heid
geven de
denabij
nabijdedePerzische
Perzischegrens
grensgelegen
gelegenpetroleumvelden
petroleumveldenvoor
voor
heid geven
Zijheeft
heeftdaarbij
daarbij—- naar
naarblijken
blijkenzal
zalgezamenlijke
ontginnen.Zij
gezamenlijke rekening
rekening te ontginnen.
—
Russisch_Duitsch standpunt
beteekenis.
van Russisch%Duitsch
standpunt gunstige
gunstige politieke beteekenis.
Potsdam —
- na
na1912,
1912,toen
toende
dehoop
hoopom
omdoor
dooreen
eenRussisch,Oostem
Russisch-Oosten_
Na Potsdam
in Azië
Azië
rijkschen oorlog de
depas
pasverkregen
verkregenDuitsch%Russische
Duitsch-Russische samenwerking
samenwerking in
rijkschen
was —
- heeft
heeft Londen
Londen een
eengeest
geestvan
vantoenadering
toenadering
te verstoren
verstoren vervlogen
vervlogen was
te
tegenover
Berlijn getoond.
Engeland wenschte
wenschte toen
toen de
deBagdad
Bagdadspoorweg
spoorweg_
tegenover Berlijn
getoond. Engeland
Hetvroeg
vroegerkenning
erkenningvan
vanzijn
zijn«rechten»
«rechten» in
in Koweit,
Koweit, van
van
kwestie op
op tetelossen.
lossen.Het
kwestie
het noordelijk
noordelijk deel
deel van
van den
denPerzischen
Perzischen Golf,
Golf, welke
welke
eene machtspositie
machtspositie in het
eene
Hettoenemend
toenemend
het een
een levensbelang
levensbelang acht
acht voor
voor het
het Britschandische
Britsch_Indische Rijk.
Rijk. Het
het
verzwakt Turkije
toegestemd zich met
met een
eennominal
nominalsuzereiniteit
suzereiniteitover
over
verzwakt
Turkije heeft
heeft toegestemd
Koweit tevreden
tevreden te
te stellen,
stellen,hetwelk
hetwelkdoor
dooreen
eenEngelschen
Engelschenspoorweg
spoorwegmet
met
Koweit
Golfver,ver_
Bassorah het
vanden
denBagdadspoorweg
Bagdadspoorwegaan
aandedePerzische
PerzischeGolf
Bassorah
het eindpunt van
zal worden.
worden. In
In verband
verband met
met Engeland's
Engeland's positie
positie in
in Koweit
Koweit isisfeite
feitebonden zal
lijk
eenig medezeggingschap
medezeggingschap aan
dat Land
Land (misschien
(misschien ook toegekend
toegekend over
over
lijk eenig
aan dat
aanleg
exploitatie van
van het
hetsluitstuk
sluitstukvan
vanden
den
Duitschenspoorweg
spoorweg—aanleg en exploitatie
Duitschen
bestuur,even=
even.
door aan
aan een
een paar
paar Engelschen
Engelschen zitting
zitting te
te geven
gevenininhethet
door
bestuur,
tueel door
doorhet
hetoprichten
oprichtenvan
van
Engelsch-Duitschemaatschappij
maatschappij welke
welke
eeneen
Engelsch%Duitsche
aan
niet differentiëele
differentiëele tarieven
tarieven gebonden
gebonden wordt)
wordt)Engeland
Engeland zijnerzijds
zijnerzijds vev
veraan niet
leent daartegenover
daartegenover medewerking
medewerking om
om gunstige
gunstigevoorwaarden
voorwaarden tetescheppen
scheppen
den aanleg
aanleg van
van een
een taklijn
taklijn van
van den
den Bagdadspoorweg naar
naar de Middel_
voor den
Middele.
Alexandrette en de
de exploitatie
exploitatie van
van die
diehaven.
haven.
landsche
landsche zee
zee via Alexandrette
De met
met de
deDuitsch—Russische
Duitsch-Russischeverstandhouding
verstandhoudingkrachtig
krachtig ingeleide
ingeleideen
endoor
door
de Engelsch—Duitsche
Engelsch-Duitsche besprekingen
besprekingenverder
verderbevorderde
bevorderdepartitie
partitievan
vanAziatisch
Aziatisch
Turkijë,
Frankrijk natuurlijk
gegeven een
een deel
deelvoor
voorzich
zichtete
Turkijë, heeft
heeft Frankrijk
natuurlijk reden
reden gegeven
legde, middels
middels een
eenreeks
reeksvan
vanspoorwewconcessies,
spoorweg-concessies,beslag
beslag op
op
vorderen. Het legde,
vorderen.
Syrië,
verbindingslijnen naar
naar en
enexploitatierechten
exploitatierechten van
vantwee
tweehavens
havensaan
aan
Syrië, met verbindingslijnen
Inhoeverre
hoeverre alaldeze
dezeconcessies
concessiesten
tenvolle
vollezullen
zullenworden
worden
de
Zwarte zee.
zee. In
de Zwarte
erkend
en —
- zoo
zoojaja—- ofofenenwelke
welkecompensaties
compensatiesDuitschland
Duitschlandmag
mag weten
weten
erkend en
te bedingen,
bedingen, kan
kan eerst
eerst blijken
blijken als
alsde
dethans
thanstusschen
tusschendedefinanciers
financiersgetroffen
getroffen
overeenkomsten,
al ofofniet
nietgeamendeerd,
geamendeerd,publiek
publiekworden.
worden.Naar
Naar
alle
aanovereenkomsten, al
alle
aan%
in hoofdzaak
hoofdzaakaan
aandedeFranschen
Franschenoverlaten,
overlaten,
wijzingen
Duitschland Syrië
Syrië in
wijzingen zal Duitschland
doch moeten
moeten Engeland
Engeland en
enDuitschland
Duitschlandzich
zichverzetten
verzettentegen
tegeneen
eenalaltetegroote
groote
zee.
uitbreiding
den Fransch—Russischen
Fransch-Russischen invloed aan
aan de
deZwarte
Zwartezee.
uitbreiding van den
De wenschen
wenschen van
van Italië
Italië naar
naar spoorwegconcessies
spoorwegconcessies in concurrentie
concurrentie met de
de
en, schijnen
Engelsche lijn Smyrna-Aid
Smyrna—Aiden,
schijnen door Duitschland gesteund. -— In
hoeverre Oostenrijk,
Oostenrijk, onafhankelijk
onafhankelijk van
van DuHschland,
een speciale
speciale
Duitschland, zich
hoeverre
zich een
invloedssfeer
te verzekeren,
verzekeren, moet
moet nog
nogblijken.
blijken.
invloedssfeer zal
zal weten te
dit oogenblik, nu de
de onderhandelingen
onderhandelingen over
over de
de Fransche en Duitsche
Op dit
het niet
niet mogelijk
mogelijk te
te zeggen
niet beëindigd
zijn, is
is het
nog niet
beëindigd zijn,
invloedssferen nog
zeggerr
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hoe de
dekaart
kaart worden
worden zal
zal;; maar
maar toch
toch wel
wel blijkt
blijkt dat
datde
degrondgedachte
grondgedachte van
van
de Duitsche
Duitsche politiek
politiek van
van1903
1903verwerkelijkt
verwerkelijkt wordt.
wordt. Men
Men deelt
deelt wel
welniet
niet
de
de aandeelen
aandeelen van
van den
den Bagdad.,spoorweg,
Bagdad~spoorweg, maar
maar het land
land hetwelk
hetwelk er
erecono.econo~
misch
door werd
werd beheerscht.
beheerscht. Instede
Instede van
van dedeinternationaliseering,
internationaliseering, van
van
misch door
toteene
eene
exploitatie
gemeenschappelijke rekening,
gaat men
men echter
echter tot
exploitatie voor gemeenschappelijke
rekening, gaat
het geval
gevalzou
zouzijn
zijngeweest
geweest
partitie over.
meer, wie
wie minder
minder krijgt,
krijgt, dan
dan het
partitie
over. Wie meer,
vóór tien
tienjaar
jaar?? Duitschland,
Duitschland, hetwelk
hetwelk de
de hoofcl
hoofd~
onder
voorstellen van véór
onder de voorstellen
ader
het verkeer
verkeer geheel
eigen handen
kosten van
van
ader van
van het
geheel in
in eigen
handen houdt,
houdt, en
en op kosten
Of de
de
anderen
voedsterlijnen krijgt,
krijgt, behoeft
behoeft zeker
zeker niet slechter
slechter te varen.
varen. Of
anderen voedsterlijnen
Fransehen, die
rekenen in tien
tien jaar
jaar tijds
tijds 700
700millioen
millioenfrancs
francstetezullen
zullenver.ver.
Franschen,
die rekenen
Ver~
bouwen er
er onverdeeld
onverdeeldplezier
pleziervan
vanzouden
zoudenhebben
hebbenmag
magbetwijfeld.
betwijfeld.Verr:
bouwen
moedelijk zal
zaak nog wel
weleens
eensininstudie
studiegenomen
genomenworden
worden voor
voor zij
zij
moedelijk
zalde
de zaak
wordt uitgevoerd.
uitgevoerd. Hetzelfde
Hetzelfdegeldt,
geldt,voor
voor
zooverrehet
hetgeen
geenstrategische
strategischelijnen
lijnen
zooverre
betreft, van
van de
de Russische
Russische ontwerpen
ontwerpen in
in den
denKaukasus
Kaukasus en
enNoord
NoordPerzië
Perzië
betreft,
honderden millioenen
millioenen francs
francs zijn
zijn gemoeid.
gemoeid. Er
Er isisnu
nu
waarmede
waarmede ook
ook eenige
eenige honderden
echter
overeenstemming van economisch
economisch belang
belang ontstaan.
ontstaan.
echter groote mate
mate van overeenstemming
hebben alle
allebetrokken
betrokkenStaten
Statengoede
goedereden
redenden
denvrede
vrede
Engeland uitgenomen hebben
Engeland
te bewaren
bewaren en
en de
deontwikkeling
ontwikkelingvan
vandedehulpbronnen
hulpbronnen van
van KleinAzië
Klein~Azië en
en
te
Mesopotamië te bevorderen.
bevorderen.
Mesopotamië
hetvooruitzicht
vooruitzichtvan
vandede
Vergelijkingen,welke
welkethans
thansstaan
staangetroffen
getroffen
In het
Vergelijkingen,
Bagdad~spoorweg
te worden,
worden, hebben
hebben dedeDuitschers
Duitsehersdede
werken
aan
den
te
werken
aan
den
Bagda&-spoorweg
weer energiek
energiek aangevat.
aangevat. Men
Menrekent
rekent spoedig
spoedig met
metde
degroote
grootekunstwerken
kunstwerken
weer
het Taurusgebergte
T aurus~gebergte gereed
gereed te
te zijn
zijn en
en het
hetgeheel
geheelvan
vande
delijn
lijnvan
vanden
den
in het
aan de Perzische
Perzische Golf in
in drie
drie jaar
jaar reeds
reeds te
te voltooien.
voltooien.
Bosporus
tot aan
Bosporus tot
Dep
olitiek e bbeteekenis
etee ken is dder
er pa
rtiti e. -— Zoolang de toestanden op
op
partitie.
De
politieke
Balkan niet
niet tot
totrust
rustkomen,
komen, ware
warehet
hetlichtvaardig
lichtvaardig opinies
opinies uit
uit tetespreken
spreken
de Balkan
de toekomstige
toekomstige ontwikkeling
ontwikkeling der
der internationale
internationale verhoudingen.
verhoudingen. Strijd
Strijd
over de
den Balkan
Balkantoch
tochdoet
doethet
heternstigste
ernstigstegevaar
gevaarontstaan
ontstaan voor
voor een
eenoorlog
oprlog
op den
zulk een
eenoorlog
oorlogzou
zou
waarschijnlijk·
tusschen
Europeesche grootmachten
grootmachten en zulk
tusschen Europeesche
waarschijnlijk
totnu
nutoe
toemet
metbetrekking
betrekking tot
tot
feitelijke annuleering
annuleering beteekenen
beteekenen van alle
alle tot
de feitelijke
Turkije getroffen
getroffen Verstandhoudingen.
Verstandhoudingen. Blijft
Blijftechter
echterde
devrede
vrede op
op den
den
Aziatisch Turkije
in Europa
Europa bewaard,
bewaard, dàn
verwacht worden,
worden, dat
dat de
departitie
partitie
Balkan en in
kan verwacht
diin kan
Balkan
van Aziatisch
Aziatisch Turkije
Turkije —
- welke
gedwongen was
was te
te leiden,
leiden, toen
toen
welke Duitschland gedwongen
Bagdad~spoorweg~aandeelengeweigerd
geweigerdwerd
werd—
- eene
eene
eene deeling
deelingvan
vandede
BagdacLspoorweg,aandeelen
groote
weeg brengen.
brengen.
groote verandering
veranderingininde
de internationale
internationalesitiatie
sitiatie zullen
zullen te weeg
Rusland's positie is op eene voor Engeland
Engeland hoogst
hoogstgevaarlijke
gevaarlijke wijze
wijze versterkt
versterkt
Hetisis absoluut
absoluutmeester
meester in
in Noord.,Perzië.
N oord~Perzië. Niet
Niet slechts
slechts via Turkestan
geworden. Het
in Afghanistan
Afghanistanwerpen
werpen;; zoodra de nu ontworpen
ontworpenspoorwegen
spoorwegen
kan het troepen in
binnen tweemaal
tweemaal viemn4wintlg
vier~en~twint1g uur
uur uit
uitden
den
zullen zijn
zijn voltooid, kan
kan het
het binnen
zullen
deAfghaansche
Afghaanschegrens
grensbrengen
brengen—
- van
vanwaar
waar het,
het, bij
bij de
de
Kaukasus troepen
Kaukasus
troepen op de
dit land
land bestaande
bestaande Russophile
Russophile gezindheid,
gezindheid, Britsch
Britsch Indië
Indiëkan
kaninvallen.
invallen.
in dit
Engeland zijn
zijn vrijwel
vrijwel eenstemmig
eenstemmig van oordeel,
oordeel, dat
dat de
de
Militaire
experts in Engeland
Militaire experts
Russische druk
gevaarlijk is toegenomen.
toegenomen.
Russische
druk hoogst gevaarlijk
Wat Engeland's
Engeland's nieuw verworven
verworven machtspositie
machtspositie aan
aan de
de Perzische
Perzische Golf
Golf
Wat
Langs de
verbindings~
betreft -— deze
deze is
is eene
eene zeer bedreigde.
bedreigde. Langs
de Russisch~Duitsche
RussisclyDuitsche verbindings
lijn KhanikiwBagdad
Khanikin~Bagdad kunnen binnen
binnen een
eenpaar
paardagen
dagenvan
vanuit
uitden
denKaukasus
Kaukasus
al bestaat
bestaat er
er voor
voor
Russische
Russische troepen
troepen derwaarts
derwaartsgeëxpediëerd
geëxpediëerdworden.
worden. Ook al
oogmerk geen
geensamenwerking
samenwerking tusschen
tusschen Russen
Russen en
en Duitschers,
Duitsehers, leveren
leveren de
de
zulk oogmerk
nieuwe spoorwegen
spoorwegen een ernstig
ernstig gevaar
gevaar voor Koweit
Koweit op.
op.
nieuwe
Britsche oogmerk om eene veilige
veiligeoverlandsche
overlandscheverbinding
verbindingteteverkrijgen
verkrijgen
Het Britsche
zijntusschen
Indië —
- hetgeen
hetgeen van
van enorm
enorm militair
militair belang
belang kan
kan zijn
tusschen Egypte
Egypte en Indië
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wordt door de Fransche vestiging over Syrië zoo niet
niet vernietigd
vernietigd dan
dan toch
tochzeer
zeer
verduisterd. Onder de ontworpen
ontworpen regelingen
regelingenkrijgt
krijgtFrankrijk
Frankrijk aansluiting
aansluiting aan
aan
verduisterd.
Bagdad%lijn bij Bassorah. Onder
eindpunt van
van de
de Bagdad-lijn
omstandigheden aan
aan
Onder omstandigheden
het eindpunt
in overzien
baren
Engelsche belangen dienstbaar te maken, zal deze route toch
toch in
overzienbaren
tijd niet benut worden voor het doel
doel waarvoor
waarvoor zij juist noodig is: versterking
Engeland tegen
tegen den
den bondgenoQt
Rusland.
bondgenoo,t Rusland.
van Engeland
betrekking tot
Klein Azië en
en
ontwikkeling der
der gebetirterliss~n'
gebetirtiiigsén ' met
De ontwikkeling
met betrekking
tot Klein
inEngeland
Engeland de
de behoefte
behoefte aan
aan eene goede verstandhouding
Mesopotamië moet in
met Duitschland sterk
het laatste
laatste
sterk voeden.
voeden. De anti_Duitsche
staatkunde van het
anti4Duitsche staatkunde
Na de
de ernstige
ernstige gevaren,
gevaren, welke
welke
draagt echter
echter haar
haar bittere vruchten. Na
decennium draagt
in dat
dat Rijk
Rijk
Duitschland
hebben bedreigd,
bedreigd, denkt
geen ernstig
ernstig staatsman
staatsman in
denkt geen
Duitschland hebben
weermacht te
te
eraan
te bouwen;
voor de weermacht
vriendschap te
bouwen ; in zorg voor
eraan op Britsche vriendschap
verslappen.
de meeste energie
de vlootbouw voortgezet. Indien
energie wordt de
verslappen. Met de
het de
de Britsche diplomatie
gelukt alsnog spoedig een oorlog in Europa
diplomatie niet gelukt
te
veroorzaken, door
welke alle
alle de
decontinentale
continentale grootmachten zouden
te veroorzaken,
door welke
Engeland gedwongen
gedwongen kunnen
kunnen worden Duitschland
Duitschland
verzwakt, zal Engeland
worden verzwakt,
te
als zijn
zijn meerdere
meerdere te
te lande
lande en
en als
als ebenbürtig,
gelijkwaardig, ter
als gelijkwaardig,
ter zee te
als
ebenbiirtig, als
erkennen.

LEVENSWOORDEN.
Het verschil
verschil van
vanwilsverlangen
wilsverlangen wordt
wordteerst
eerstduidelijk,
duidelijk,wano
wan~
neer
er sprake
sprake is
de wegen
wegen en
ende
demiddelen
middelentetemoeten
moetenkiezen
kiezen
neer er
is de
om gelukkig
gelukkig te
te worden
worden;; enkele
enkele menschen
menschen gelooven
gelooven hun
hun geluk
geluk
onvereenigbaar
dat van
van anderen
anderen;; ziehier
ziehierwat
wat de
de goede
goede van
van
onvereenigbaar met
met dat
de kwade
kwade onderscheidt.
onderscheidt.
GUIJAU.

c
De mensch
mensch heeft
heeft behoefte
behoefteom
omzich
zichgroot
groottetegevoelen,
gevoelen, om
ombij
bij
tijden
te zijn
zijn van
vandedevoortreffelijkheid
voortreffelijkheidvan
vanzijn
zijnwil.
wil.
tijden overtuigd te
Deze overtuiging
overtuigingverkrijgt
verkrijgthij
hijdoor
doorstrijd:
strijd:strijd
strijdtusschen
tusschenzicho
zich~
zelven
en materieelen
materieelen of
ofintellectueelen
intellectueelentegenstand.
tegenstand.
zelven en
GUIJAU.
o
0
De zedelijke
zedelijke vorming
vormingder
dermenschen
menschenmoet
moetniet
nietbeginnen
beginnenmet
met
de verbetering
verbetering der
der zeden,
zeden, maar
maar wel
welmet
metde
deverandering
verandering van
van
denken en
en met
met de
dehervorming
hervormingvan
vanhet
hetkarakter.
karakter.
het denken
KANT.

o0
volbrachte daad
daad ziet
ziet er
er heel
heel anders
anders uit
uit dan
danzij
zijons
onstoeo
toe~
De volbrachte
scheen. De
De wraak
wraak kwam
kwamons
onsvoor
voorals
alsiets
ietsgrootsch
grootschen
enmoedigs,
moedigs,
scheen.
maar eenmaal
aan met
met bleeke
bleeke wangen.
wangen.
maar
eenmaal bedreven
bedreven staart
staart zij
zij ons aan
SCHILLER.

o
0
plicht vindt
vindthaar
haaroorsprong
oorsprong ininhet
hetgeweten,
geweten, door
dooreen
een
De plicht
zekere innerlijke
innerlijke macht,
macht, een
een macht
macht van
vannatuur,
natuur,superieur
superieuraan
aan
zekere
alle andere
andere machten.
machten. In
zijn binnenste
binnenste tetegevoelen
gevoelen tot
tot iets
iets
alle
In zijn
grootsch in
in staat
staat te
te zijn,
zijn, isis bewust
bewust zijn
zijn een
een plicht
plicht tetemoeten
moeten
grootsch
vervullen.
GUIJAU.
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Toen ik
ik dit
ditboek
boekgelezen
gelezenhad,
had,dacht
dacht
dankbaarjegens
jegensde
degoede
goedegeesten,
geesten,
ik,ik,dankbaar
hebbengestaan
gestaan:: ik
ikben
benblij
blijdat
datikikniet
nietteteveel
veelidealisme
idealisme
die om
om mijne
mijne wieg
wieg hebben
mee
gekregen heb.
Men kan
kan ererininonze
onze
dagen
niet
zooveelmeer
meermee
mee
mee gekregen
heb. Men
dagen
niet
zooveel
dengoeden
goeden
tijd
van
romantiek,toen
toenhethet
kwaadgestraft,
gestraft,
doen, als
tijd
van
de de
romantiek,
kwaad
doen,
als ininden
en de
de deugd
deugd naar
naar behooren
behoorenbeloond
beloondwerd,
werd,toen
toendede
menschenbfOfschurken,
schurken,
menschen
1:1fengelen
engelenwaren,
waren,en
en er
er naar
naar complete
complete menschen, die
of
die van
van beide
beide eigenschap~
eigenschap
pen iets
iets in
in zich
zich hadden,
hadden, niet
nietwerd
werdgevraagd.
gevraagd.
pen
Zulk een
braaf idealist
idealist is Harmen
Harmen Riels,
Riels, de
de hoofdpersoon
hoofdpersoon van
van dit
dit dood,
dood_
een braaf
eerlijke
door_en~door goed,bedoelde
goed_bedoelde boek. Hij
Hij isisdededegelijkste
degelijksteboeren,
boeren.
eerlijke en
en door,en,door
opdeze
dezewereld
wereldeen
eendroevig
droevigfiguur
figuurheeft
heeftgeslagen.
geslagen.Hij
Hijheeft
heeft
zoon,
die ooit
ooitop
zoon, die
natuur zien met
met een
eenkunstenaars,00g
kunstenaars~oogen
enwordt
wordt
artistiekt"
artistieke aspiraties,
aspiraties,leert
leert de
de natuur
schilder.
gelukt hem
hem zelfs
zelfs om,
om,wat
watnog
nognooit
nooitiemand
iemandgelukt
gelukt is,
is, in
in
schilder. Het gelukt
zijn
jeugd reeds
reeds van zijn
zijn kunst
kunst te
te leven
leven;; ja,
ja, hij
hij kan
kan reeds
reeds bij
bij zijn
zijn huwe,
huwezijn jeugd
contreye tooit en
en de
dearca,
arca~
lijk
- natuurlijk
lijk —
natuurlijkmet
met het
het braafste
braafste meisje
meisje dat
dat de
de contreye
dische
jongelingschap verrukt
verrukt -— met
gerust geweten
geweten aan
aan zijne
zijne moeder
moeder
dische jongelingschap
met een gerust
vanzesduizend
zesduizend—- waarschijnlijk
waarschijnlijk franken,
franken, het
het is
is inin
schuldbekentenis van
eene schuldbekentenis
Vlaanderen
voldoeninintien
tiengelijke
gelijketermijnen,
termijnen, ieder
ieder van
van
Vlaanderen -— overhandigen,
overhandigen, te voldoen
jaar. Harmen
zijne vrouw
vrouw vestigen
vestigen zich
zich in
inde
destad,
stad,waar
waarhun
hun geluk
geluk
een jaar.
Harmen en
en zijne
duurisis:
kunstenaargeraakt
geraakt in
indedebesmeurde
besmeurde
evenwel niet
niet van
vanlangen
langenduur
evenwel
: dedekunstenaar
handen der
der politiek
politiek;; bewogen
bewogen door de
de nooden
noodenvan
vanhet
hetvolk,
volk,treedt
treedthij
hijop
op
handen
spreker voor
voor het
hetverdrukte
verdrukteproletariaat,
proletariaat, en
enverbaast
verbaastalle
allemenschen
menschendoor
door
als spreker
zijn ongeschoold
ongeschoold en
enspontaan
spontaanredenaars,talent.
redenaars-talent. Helaas
Helaas —
- de
de volksmew
volksmen~
zijn
ners, die den
den rechtschapenen
rechtschapenen Harmen
Harmenslechts
slechtsgekozen
gekozenhadden
haddenals
alsmiddel
middeltot
tot
ners,
volvoeren hunner
hunner baatzuchtige
baatzuchtige bedoelingen,
wenden door
door list en
en ver,
ver~
het volvoeren
indoelingen, wenden
raad de
volksgunst van hem
hem af,
af, als
alshij
hijhen
henziedend
ziedendvan
vanverontwaardiging
verontwaardiging
raad
de volksgunst
ontmaskert; Harmen,
engebroken,
gebroken,ontvliedt
ontvliedtde
destad
stad en
en 't straatontmaskert;
Harmen, ontmoedigd en
straat,
geschil. en
en op
ophetzelfde
hetzelfdeoogenblik
oogenbliksterft
sterftzijne
zijnevrouw
vrouwbij
bijde
degeboorte
geboortevan
van
geschil,
haar derde
derde kind.
kind. De
Dekapotte
kapotteHarmen
Harmengaat
gaat nu
nuop
opstaanden
staanden voet
voetop
opreis
reis;
haar
;
hij is
is zoo
zoo wanhopig
wanhopig,, dat
dathij
hijzich
zich's'snachts
nachtsop
opdedehoogste
hoogstebergen
bergenrondwen,
rondwenhij
in het
hetslijk,
slijk, en
en zich
zichvoedt
voedtmet
metwilde
wildeaardbeien.
aardbeien. Na
Naditditoer,mensche,
oer_mensche~
telt in
intermezzo komt
komt hij
hij bij
bij edele
edelebergbewoners
bergbewoners terecht,
terecht, waar
waar hij
hijden
dentijd
tijd
lijk intermezzo
met jagen
jagenenenvisschen,
visschen,dezen
dezenNimrods,arbeid
Nimrods~arbeidafwisselend
afwisselend met
met een
een
doodt met
Noirette, de
de dochter
dochter der
der bergen.
bergen. Na
Naeene
eeneafwe,
afwevluchtige verliefdheid
vluchtige
verliefdheid op
op Noirette,
dantwee
tweejaren
jarenroept
roepthem
hemdedevriend
vriendmet
metijz'ren
ijz'renhand
hand
zigheid van
van meer
meer dan
zigheid
koelgebiedend
gebiedendoog
oogterug
terug
naardedelage
lagevelden
velden;
hijontvangt
ontvangtvan
vanNoirette,
N oirette,
en koel
naar
; hij
,dankbaarheid voor de
deaangename
aangenameoogenblikken,
oogenblikken,haar
haarverschaft,
verschaft, een
een
uit ,dankbaarheid
hoed en
eneen
eenpaar
paarspiegelende
spiegelendeschoe,
schoespiksplinternieuw costuum,
fijnen hoed
spiksplinternieuw
costuum, een fijnen
naarzijn
zijngeboorteland,
geboorteland,waar
waar
en vertrekt,
vertrekt, zoo
zoouitgedoscht,
uitgedoscht,welgemoed
welgemoednaar
nen, en
hij zijne
zijne kinderen
kinderen in
inblakenden
blakendenwelstand
welstand wedervindt,
wedervindt, ten
ten huize
huize van
vanzijne
zijne
hij
schoonouders. Hij
Hij maakt
maakt zich
zichnunuhet
hetboerenbedrijf
boerenbedrijfeigen,
eigen,werkt
werkt als
als een
een
schoonouders.
ploegpaard, en
oogst de
de dankbaarheid
dankbaarheid van
de huisgenooten.
huisgenooten. Als
Als de
de
ploegpaard,
en oogst
van al de
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politiek
politiek weer
weer haar
haar sirenen,stem
sirenen_stem verheft,
verheft, en
enhem
hemroept
roeptomdat
omdat de
detrouwe,
trouwe.
is, antwoordt
antwoordt hij
hij in
in
deregoïstische
egoïstische volksmenners
volksmenners reeds
reeds gebleken
gebleken is,
loosheid der
pittig artikeltje,
artikeltje, dat
hij zich
zich niet
niet voor
voor de
detweede
tweedemaal
maalinindedeluren
lurenlaat
laat
een pittig
dat hij
dendood
doodzijner
zijnervrouw
vrouw zoek
zoek
leggen. Inmiddels
Inmiddels komt
komt zijn
zijngenialiteit,
genialiteit, bij
bij den
leggen.
geraakt, plotseling
weer terug
terug als
als hem
hemdedelust
lustbekruipt,
bekruipt,het
hetportret
portretvan
van
geraakt,
plotseling weer
Nu isishij
hijweer
weergeheel
geheelop
opden
dengoeden
goeden
zijne schoonmoeder
schoonmoeder te
schilderen. Nu
zijne
te schilderen.
baan voortgaande,
voortgaande, overweegt
overweegt hij
hij de
dewenschelijkheid,
wenschelijkheid, aan
aan
weg;; langs
langs deze
deze baan
weg
zijne kinderen
kinderen een
een tweede
tweede moeder
moeder te
te schenken.
schenken. Hij
Hijbehoeft
behoeftniet
nietver
vertete
zijne
zoeken; zijne
zijne schoonouders
schoonouders hebben
hebben nog
nogtwee
tweedochters,
dochters,waarvan
waarvan Elga
Elga hem
hem
zoeken;
meest bekoort.
bekoort. Hij
Hijgaat
gaatdaarom
daaromnaar
naardede
keukeR,enenverklaart
verklaarthaar
haar
het meest
keuken,
door een
een blik
blikeneneen
eenwoord
woordzijne
zijnegevoelens.
gevoelens.ZijZijstelt
steltzijn
zijnvoorkeur
voorkeurop
op
door
prijs, doch
dochkan
kantot
tothaar
haarleedwezen
leedwezenniet
nietmet
metkinderen
kinderenomgaan
omgaanen
en
hoogen prijs,
hem daarom
daarom afwijzen
afwijzen;; zij
zij raadt
raadt hem
hem echter
echter aan,
aan, zich te
te wenden
wenden tot
tot
moet hem
hare zuster
zuster Friede,
Friede, en
enverzekert
verzekert hem
hemreeds
reeds bij
bij voorbaat
voorbaat den
den goeden
goeden uit,
uit_
hare
slag. Harmen
Harmen gaat
gaat op
op dit
ditvoorstel
voorstelin,in,enen
weinigeweken
wekenlater
laterzijn
zijnzijne
zijne
slag.
weinige
onschuldige kinderen
kinderen niet
niet moederloos
moederloos meer.
meer. Elga
Elgavertrekt
vertrekt over
over zee,
zee, om
om
onschuldige
het verre
verre Westen
Westen een
eenonzekere
onzekeretoekomst
toekomsttegemoet
tegemoettetetreden.
treden.
in het
Ziehier in
grove trekken
trekken den
den gang
gang van
van dit
dit naieve
naïeve boek.
boek. Nakveteit
Naïeveteitisis
Ziehier
in grove
iets, dat
dat buiten
buiten de
debewuste
bewustelevens,praktijk
levens_praktijk omgaat.
omgaat. Zij
Zij bestaat
bestaat in
intwee
twee
iets,
soorten:: in de
de eene
eenewordt
wordtdedemenschelijke
menschelijkebestaans,praktijk
bestaans-praktijkgenegeerd
genegeerd om,
omsoorten
zij van zich,zelve
zich_zelve inhoud
inhoud genoeg
genoeg heeft,
heeft, in
inde
deandere
andereomdat
omdatzij
zijererniet
niet
dat zij
dat
bij kan.
Deeene
eeneisistetewijs
wijsvoor
voorhet
hetleven,
leven,de
deandere
andere teteonnoozel.
onnoozel.
bij
kan. De
slechte naïeveteit
naïeveteitnu
nuisiseen
een
dervoornaamste
voornaamsteeigenschappen
eigenschappenvan
vanden
den
Deze slechte
der
goeden Harmen
Harmen Riels.
Riels. Vergeefs
Vergeefs heeft
heeftdedeauteur
auteurzich
zichingespannen,
ingespannen,hem
hem
goeden
man;; deze
deze figuur
figuur heeft
heeft iets
iets
te stellen
stellen als
als een
eenferm
fermen
enlevens,krachtig
levens-krachtig man
voor te
stumperigs, iets zieligs,
zieligs, dat
datde
desympathie
sympathievan
vanden
denlezer
lezerop
opeen
eenafstand
afstandhoudt.
houdt.
stumperigs,
Met dezen
dezen slappen
slappen hoofpersoon
hoofpersoon is
is het
hetboek
boek—- een
een
compresgedrukt
gedrukt
Met
compres
werk van over
over de
dedriehonderd
driehonderdpagina's
pagina's —
- als
als geheel
geheelmislukt.
mislukt.
werk
wordt nog
nogverergerd
verergerd door
doorgrove
grovecompositioneele
compositioneele fouten.
fouten. Ten
Ten
En
zaak wordt
En de zaak
eerste wordt
verhaal voortdurend
voortdurend onderbroken
onderbroken door,
door, min
min ofofmeer
meer
eerste
wordt het verhaal
komisch aandoende, lyrische
den schrijver,
schrijver, die in hooge
hooge
lyrische ontboezemingen van den
den epischen
epischen gang.
gang. Men
Menspreke
sprekehier
hier niet
niet van
van
mate storend
storend werken
werken op den
mate
een wet,
wet, een
een conventie,
conventie, waaraan
waaraan een
een schrijver
schrijver zich
zich niet
niet behoeft
behoefttetehouden.
houden.
Want
de epiek
epiekisisniet
niet
door
menschelijke
wettenvastgestelde
vastgesteldekunst,
kunst_
Want de
eeneen
door
menschelijke
wetten
vorm;
hare rechten
rechten liggen
liggen dieper,
dieper, rusten
rustenop
oppsychologische
psychologischegronden,
gronden, en
en
vorm ; hare
wie
den uiterlijken
uiterlijken verbeeldingsbouw
verbeeldingsbouw stoort
door het
het geven
geven van
van eigen
eigen
wie den
stoort door
opinie,
ofeigen
eigen oordeel
oordeelover
overkarakters,
karakters, verhoudingen
verhoudingen of
oftoestanden,
toestanden, ver,
ver_
opinie, of
grijpt
zich niet
nietaan
aandoor
door
menschelijkverstand
verstandsaamgedachte
saamgedachteregels,
regels,maar
maar
grijpt zich
menschelijk
aan
natuur_zelve, aan
aan de
deuit
uitvolkererydrang
volkeren-dranggegroeide
gegroeide eenheid
eenheid van
van leven
aan de natuur,zelve,
en kunst.
kunst.
Een
derde levens_gevaarlijke
dat er te
te veel
veel verteld
verteld
Een derde
levens,gevaarlijkefout
foutvan
vanhet
het boek
boek is,
is, dat
wordt,
weinig teteaanschouwen,
aanschouwen,tetehooren,
hooren, tetevoelen,
voelen,teteproe,
proe_
wordt, terwijl
terwijl men
men te weinig
ven
krijgt. Een
Eendramatisch,bedoeld
dramatisch_bedoeld werk
werk als dit
dit moet
moet men
men kunnen
kunnen lezen
lezen
ven krijgt.
Deplastiek
plastiekverloopt
verloopt inineen
eenvaag
vaagvermelden,
vermelden, de
de visie
visie
met
alle zintuigen.
zintuigen. De
met alle
begin
vermeden,wordt
wordtallengs
allengsover,.
overis
te kleurloos.
kleurloos. Deze
Dezefout,
fout,in in
is te
hethet
begin
vermeden,
heerschend,
te boeyen
boeyen ; het
het kost
kost moeite,
moeite, tot
tot
heerschend, waardoor
waardoor het
het verhaal
verhaal ophoudt te
het
einde toe
te lezen.
lezen.
het einde
toe door te
ophet
hetverlies
verliesvan
vanHarmen's
Harmen's
Ik
wijs, om maar
maar een voorbeeld
voorbeeld te
te noemen,
noemen,op
Ik wijs,
aanzien
het volk,
volk,door
doorhet
hetwerken
werkenvan
vande
deverbitterde
verbitterde leiders.
leiders. Wij
Wij zouden
zouden
aanzien bij het
ditgebeurde,
gebeurde,wat
waterergedaan
gedaanwerd
werd;; door
doorde
deeenvoudige
eenvoudige
willen
zien, hoe
hoedit
willen zien,
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mededeeling aanvaardt
aanvaardt men dezen plotselingen
plotselingenommekeer
ommekeer van
van het
het:: hosanna!
hosanna!
in het
het:: kruist
kruist hem
hem !I niet.
niet.
Van
pag. 159-162
159-162hoort
hoortmen
menHarmen
Harmen aan
aan één
éénstuk
stukdoor
doormijmeren,
mijmeren, en
en
Van pag.
nog
liefst inineen
eenopgezwollen
opgezwollen
taaltje,dat
datmen
menhem
hemgaarne
gaarnecadeau
cadeau doet;
doet;
nog liefst
taaltje,
de verhouding
verhouding tusschen
tusschen Harmen
Harmen en
enNoirette,
Noirette,het
hetbergmeisje,
bergmeisje, isisgrooteno
grooten<
eensoort
soort
van
telegramstijl,die
diededepsychologie
psychologiebuiteno
buiten.
deels weergegeven
weergegeveninineen
van
telegramstij1,
sluit;
Harmen's mariage
raison aan
slot gaat,
gaat, zooals
zooals men
menhierboven
hierboven
sluit; Harmen's
mariage de
de liaison
aan het
het slot
reeds heeft opgemerkt,
opgemerkt, buiten
buiten de
degrenzen
grenzenvan
vandedemildste
mildste
aannemelijkheid;
reeds
aannemelijkheid
;
totzijn
zijnkunst
kunstterugkeert,
terugkeert,«uit
«uitliefdeplicht»
liefdeplicht»jegens
jegens
de wijze
wijze waarop
waarop Harmen
Harmen tot
zijne
geeft ons niet
hetdiepo
diep.
zijne schoonmoeder,
schoonmoeder, geeft
niet een
een zeer
zeerhoog
hoogdenkbeeld
denkbeeldvan
vanhet
innerlijke
zijner roeping
roeping als
als artist.
artist. En
Eneene
eeneuitlating
uitlatingals
als die
dieop
oppag.
pag. 207-208:
207-208:
innerlijke zijner
«Van
dien tijd
tijdafafspeelde
speeldededegedachte
gedachteaan
aaneen
eenmogelijke
mogelijkezwangerschap
zwangerschap
«Van dien
Noirette en haren
haren geliefde
geliefde standvastig
standvastig in het
het hoofd.»
hoofd.»
Noirette
datonaangenaam.fatsoenlijk
onaangenaam.fatsoenlijk aandoet.
aandoet.
is een
een vijgeblad,
vijgebiad, dat
Bij al deze
deze bedenkingen
bedenkingenvoeg
voegikiknog
nog
opgesmukt.romantischevan
vanden
den
Bij
hethet
opgesmuktoromantische
271, waar
waar de
de auteur
auteur Elga,
Elga, het
het eenvoudige
eenvoudige boeo
boe.
gesprek400n.
pag. 271,
gesprekotoon. Zoo
Zoo op pag.
renmeisje, laat zeggen
zeggen::
renmeisje,
en stout
stout en
enspreekt
spreektmet
metsterkte
sterkte van
vanwooro
woor.
zijt machtig
machtig en
«Gijlie mannen
mannen zijt
den.
Inde
dekunst
kunstzie
zieikikeen
eeneenvoudige
eenvoudigebloem
bloem
den. Wij
Wij vrouwen
vrouwen zijn
zijn stiller.
stiller. In
die bloeit
bloeit om
om tetebloeien,
bloeien,gelijk
gelijkweken
wekentetevéor
vóordedebloesems
bloesemshier
hier in
in de
de
die
groenigheid.»
eerste groenigheid.»
het boek
boek niet
nietde
demoeite
moeitewaard
waard zijn
zijn er
er zooveel
zooveelover
over
Zonder
twijfel zou
zou het
Zonder twijfel
hetbij
bijhet
hetvele
veleslechte
slechte
te
zeggen aIs
als ikikhierboven
hierbovenreeds
reedsdeed,
deed,wanneer
wanneerhet
te zeggen
niet veel
veel goeds
goeds bevatte.
bevatte.
ook niet
Ik wijs
wijs op
opeen
eenpaar
paarbijofiguren,
bij.figuren, en noem
noem dan
dan in
inde
deeerste
eersteplaats
plaatsFontje
Fontje
Ik
vroeg.wijze ventje,
ventje, dat,
dat, in
in zijn
zijn jeugd
jeugd
Soete,
Harmen's jeugdmakker.
jeugdmakker. Dit vroegowijze
Soete, Harmen's
al bleek
bleek enenziekelijk,
ziekelijk,later
later
verschrompeltaan
aan
schoenmakers.tafel van
van
verschrompelt
dede
schoenmakersotafel
denvreemde
vreemde
verdwijnt,isismet
metdedewono
won.
zijn
vader, en
en ten
ten slofte
slottestilletjes
stilletjesininden
zijn vader,
verdwijnt,
derverhalen zijner
zijner overprikkelde
overprikkelde fantasie
fantasie uitstekend
uitstekend gezien
gezien en
enmet
metliefde
liefde
derverhalen
Het moge
mogeblijken
blijken uit
uiteen
eenfragmentje
fragmentje als
als het
hetvolgende
volgende:
weergegeven. Het
weergegeven.
:
«Op
een baksteenen voetstuk
een groote witte bal.
bal.
«Op een
voetstuk stond een
Colomba in,
in, maakte
maakte Fontje
Fontje geheimzinnig
geheimzinnig zichzelf
zichzelfen
enzijn
zijn
-—Daar
Daar woont Colomba
wijs.
vriendje wijs.
-— Wie is
is dat,
dat, Colomba
Colomba?
?
een geest
geest,, Harmen,
Harmen, de
de meester
meester van
van den
den hof.
hof.
Dat is een
tante en
en alleman.
alleman. Hij
Hij ziet
zietalles
alleswat
wathier
hiergebeurt.
gebeurt.Niemand
Niemand
Boven nonkel, tante
kan door
door de
de poort
poort of
ofhij
hijvoelt
voelthet,
het,hij
hijweet
weethet.
het. Hij
Hijis iskwaad
kwaad op
opde
de
kan
menschen
kent. Moest
Moestereriemand
iemandvreemds
vreemds binnen
binnenkomen,
komen, hij
hij
menschen die
die hij
hij niet kent.
niet levend
levendbuitengeraken.
buitengeraken.
zou niet
vermoord?? vroeg
vroeg Harmen,
Harmen, bevend
bevend van
van
- Heeft Colomba
Colomba al
al menschen
menschen vermoord
—
deugddoenden angst.
angst.
vele, vele,
vele, zei
zei Fontje.
Fontje. Hij
Hij kraakt
kraakt hun
hun den
den nek,
nek, alzoo
alzoo zie,
zie,met
metzijn
zijn
- Al vele,
—
eene
hand. En
Enbegraaft
begraaft ze
ze in
inden
dengrond.
grond.Maar
Maargansch
gansch dood
doodzijn
zijnzezeniet.
niet.
eene hand.
Hij
laat ze
zeweer
weer uitgroeien
uitgroeien als
als boomen
boomen en planten.
planten. In
Inalles
alles wat
wat ge
ge hier
hier
Hij laat
ziet leven
leven er
erzielkens.
zielkens. Ziet
. Zietge ge
dien
struik
onder
kriekappelboom??
ziet
dien
struik
onder
denden
kriekappelboom
een..... Hoort
Hoort ge
ge?? ei
ei! ....
daar
daar roert
roert er
er weer een
De kleine
kleine Riels
Rielsdorst
dorstschier
schiergeen
geenvoet
voetteteverzetten
verzetten;; want
wanthij
hijgeloofde
geloofde
half, geloofde
geloofde het
hetgaarn.
gaarn.
het half,
-— Zal
Zal hij
hij ons
ons niet
nietpakken,
pakken,Fontje
Fontje??
-— Neen,
Neen, hij
hij kent
kent mij,
mij, en
kent hij
hij ook
ook al.
al. Ge
Gemoet
moetniet
nietschuw
schuwzijn.»
zijn.»
en u kent
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Dit fragment
fragment neem
neem ik
ik v66raan
vóóraan uit
uit het
hetboek
boek;
achteraan vindt
vindt men
menner.
ner; achteraan
gens
gens een zoo
zoo goed
goedgedeelte.
gedeelte. Alleen
Alleendedefiguur
figuurvan
vanTheus,
Theus,dedenorsche
norscheoude
oude
landman, is tot
tot het
heteinde
eindetoe
toevolgehouden,
volgehouden,sober
soberenenwaarachtig,
waarachtig,herinne
herinne.
landman,
rend de stoere
stoere landlieden
landlieden van
vanStreuvels.
Streuvels.
rend
In de
de eerste
eerstehoofdstukken
hoofdstukken vindt
vindt men,
men, behalve
behalve de
de zuivere
zuivere beelding
beelding van
van
In
en daar
daar ook
ookschoonheid
schoonheidvan
vanaanschouwing,
aanschouwing, en
en het
het
Eontje Soete,
hier en
Eontje
Soete, hier
gansche werk
werk door beschikt
beschikt de
de auteur
auteur over
overeen
eensterken,
sterken,beheerschten
beheerschtenstijl,
stijl,
gansche
een beter
beter resultaat
resultaat waardig
waardig ware
ware geweest.
geweest.
die een
Als de
de heer
heer De
DeClercq,
Clercq,ininplaats
plaatsvan
vantot
totdedecompositie
compositie van
van een
een zoo
zoo
Als
gepreciseerdeproductie
productie van
van
lijvigen roman,
roman, zich
zich eens
eens had
hadgezet
gezettottotde de
lijvigen
gepreciseerde
kleiner werk
werk?
?
HERMAN MIDDENDORP.

o
Het Geluk
Geluk van'
van' Thea
Thea Wende,
- Amsterdam,
Wencke, door Fenna de Meyier. Twee Deelen. —
P. W. van
van Kampen
Kampen en.
en Zoon.
Zoon.
P.

Alweder van
het Geluk
Geluk!! «Wat
«Watisiseigenlijk
eigenlijkhet
hetgeluk
geluk?
Hetduurzame
duurzame
van het
? Het
ik?? Is
Is dat
datniet
nietinindedeliefde,
liefde,waarmee
waarmee je
je de
de dingen
dingen van
van het
hetleven
leven
bedoel ik
bedoel
bekijkt?? Liefde,
al wat
watschoon
schoonenenerbarmen
erbarmenvoor
voor
bekijkt
Liefde,die
die bewondering
bewondering is
is voor al
wat triest
triest en
en leelijk
leelijk is.»
is.» Zoo
Zoospreekt
spreekt de
de oude
oudemevrouw
mevrouwSmit,
Smit, p.
p. 169
169 2de
2de Deel.
Deel.
al wat
het geluk
geluk op
opandere
andere• wegen
gezocht. p. 117
117 2de
2de Deel,
Deel,getuigt
getuigt
Thea heeft het
Thea
wegen gezocht.
zij
van zich
zichzelve
zelve:
datzijzijheeft
heefteen
een
zwakke
gecompliceerdenatuur,
natuur,ongelijk
ongelijk
zij van
: dat
zwakke
gecompliceerde
dezen aanleg
aanleg zal
zal iemand
iemand
van stemming,
stemming, droomerigapathisch
droomerig.apathisch ....
van
. . . . Nu,
Nu, met dezen
Zij bouwde
bouwde het
het bovendien
bovendien op
opeen
eenverboden
verbodenliefde
liefde
moeilijk
vinden. Zij
moeilijk geluk
geluk vinden.
eenvroegeren
vroegerenspeelkameraad,
speelkameraad, ininalles
allesnatuurlijk
natuurlijkhet
hettegenovergestelde
tegenovergestelde
voor een
van haar
haar man,
man, den
denzwakken,
zwakken,veel
veeleischenden,
eischenden,humeurigen
humeurigenAnton.
Anton.Thea,
Thea,
van
in haar
haar huwelijk
huwelijk —
- gelukkige
gelukkige huwelijken
huwelijken schijnen
schijnen geheel
geheel uit
uit
teleurgesteld in
teleurgesteld
ten minste
minste in
in de
delitteratuur
litteratuur —
- Thea
Thea gaat
gaat zoo
zoo ver
ver
de mode
mode tegenwoordig,
tegenwoordig, ten
in haar
haar verhouding
verhouding tot
tot Frank,
Frank, als
als een
een op
opuiterlijk
uiterlijk fatsoen
fatsoen gestelde
gestelde vrouw
vrouw
kan: : p.
61, p.
p. 91,
91,2de
2deDeel.
Deel.Toch
Tochis is
het
slechtsspelen
spelenmet
metvuur.
vuur.
gaan kan
gaan
p. 61,
het
slechts
Van diepe,
diepe, alles
alles vergetende,
vergetende, alles
alles overwinnende
overwinnende passie,
passie, die
die de
de zonde
zonde doet
doet
Van
minste, geen
geen spoor.
spoor. Frank
Frank en
en Anton
Anton zijn
zijn ten
tenslotte
slottebeiden
beiden
begrijpen
begrijpen ten
ten minste,
slachtoffers
vrouwenluimen
envrouwengril
vrouwengril; ;van
vanapathisch
apathisch gefleem,
gefleem, willoos
willoos
slachtoffers van vrouwenluim
terugnemen in dezelfde
dezelfde minuut
minuut;; van
van egoist
egoistsnakken
snakken
zich.laten.gaan en
zichaatenTaan
en terugnemen
émoties, zonder
zonder er
er zich
zichrekenschap
rekenschap van
van tetegeven
geven welke
welke
naar
mooie (?)
naar mooie
(?) émoties,
gevolgen
kan hebben.
hebben. En
En Thea
Thea gaat
gaat toch
toch ook
ookweer
weerzoo
zoonaïf
naïfdoordacht
doordacht
gevolgen dit kan
werk;; want,
Dool, het
hetbuiten
buitenhaars
haars vaders,
vaders, onder
onder diens
diens oogen,
oogen,
te werk
want, op
op den Dool,
in het
het ouderlijk
ouderlijk huis
huis;; met
met een
een zuster
zuster tot
totgezelschap,
gezelschap, die
die het
hetalles
alleslaconiek
laconiek
haar liefdegeluk met
met Frank,
Frank, al
al welke
welke comedie
comediezij
zijvooraf
vooraf
aanziet,
aanziet; beleeft
beleeft zij
zij haar
zoo'n beetje
beetje bij
bij zich
zich zelve
zelve had
hadvastgesteld.
vastgesteld.
Op
p. 50,
50, 2de
2deDeel,
Deel,wordt
wordt
lezer
niet
weinigongeduldig
ongeduldigover
overhaar
haar
Op p.
dede
lezer
niet
weinig
voor Anton's
Anton'skiesche
kiesche terughouding.
terughouding. Thea
TheaWencke's
Wencke's
dankbaarheid (sic)
(sic) voor
innige dankbaarheid
is niets
nietsdan
danvalsch,
valsch,sentimenteel
sentimenteelgedoe.
gedoe.Zij
Zijontleedt,
ontleedt,verrafelt,
verrafelt, verpluist
verpluist
geluk is
mogelijke gewaarwordingen
gewaarwordingen en
gevoelens;; zij
zij maakt
maakt van
van het
het leven
leven een
een
alle mogelijke
en gevoelens
dot watten.
watten. Dit
Ditheet
heetgecompliceerdheid.
gecompliceerdheid. Met
Met een
een variant
variant zou
zou ik
ikwel
welhier
hier
de Génèstets
Génèstets leekedichtje
leekedichtje willen
willennafluisteren
nafluisteren::
«Verlos ons van
van zulke
zulke complicaties,
complicaties, Heer,
Heer,
Geef ons
ons natuur
natuur en
enwaarheid
waarheidweer
weer;»
;»

284
284

ONZE
ONZELEESTAFEL.
LEESTAFEL.

In vele
veleopzichten
opzichtenis isThea's
Thea'szuster
zusterBetty
Bettysympathieker
sympathieker;; alleen
alleen van
vanThea
Thea
In
Ookdedetooneeltjes
tooneeltjesmet
metde
de
te hooren
hooren zou
zoumen
mentrouwens
trouwensniet
nietuithouden.
uithouden.Ook
te
enaardig
aardigbeschreven.
beschreven. Kitty's
Kitty's leed
leedkan
kanmen
menzeer
zeergoed
goed
kinderen zijn
zijn waar
waaren
kinderen
voorditdit
kind
redt
haarvan
vanalgeheele
algeheeleminachting.
minachting.
begrijpen en
en Thea's
Thea's liefde
liefdevoor
begrijpen
kind
redt
haar
nog alaleens
eens
misbruikvan
vanFranschen
Franschenzinbouw,
zin bouw, b.v.
b.v.p.p.36,
36,
Schr. maakt
maakt nog
Schr.
misbruik
lste Deel.
Deel.«Aan
«Aantafel
tafelwas
was
Betty
van
een
dolle
vroolijkheid. .....
vaneen
een
lste
Betty
van
een
dolle
vroolijkheid
. . van
In 't't zachtwarme
zacht-warme licht
licht van
vande
delamp
lamp was
was de
de licht,
licht_
nuchtere komiekigheid.
komiekigheid. —
- In
nuchtere
77, lste
lste Deel.
Deel.—
behangen slaapkamer
slaapkamer van een
een lieve
lievevertrouwelijkheid,
vertrouwelijkheid, p.p. 77,
behangen
voor haar
haar vertrek
vertrek naar
naar den
den Dool
Doolwaren
warenvan
vaneen
eenrustige
rustige
«De laatste
laatste dagen
dagen voor
«De
2de Deel
Deel enz.
enz. Ook
Ookacht
acht ikik zwelde
zwelde een leelijken
leelijken vorm.
vorm.
gezelligheid,» p.
gezelligheid,»
p. 49,
49, 2de
«Een verraderlijk
verraderlijk zoete, zwoele
zwoele Emotie,
émotie, die
diezwelde
zweldeininhaar
haarlichaam
lichaam.....
«Een
.. .»»
p. 156,
156, lste
lste Deel.
Deel.
p.
ookonvolledige
onvolledigepunctuatie,
punctuatie, isishet
het
en dergelijke
dergelijke fouten,
fouten, ook
Behoudens deze en
vlot geschreven.
geschreven. Een
Een mooie voor
voor het
het overige
overigewelverzorgde
welverzorgde uitgave.
uitgave.
boek vlot
E. S.
S.

LJ
Van Rood
Rood tot
totZwart,
Zwart, R6man
ROman van
van een
een socialistischen
socialistischen Jongen,
Jongen, door Multavidi.
MuItavidi.
Van
Uitgave van C.
C. L.
1. G.
G. Veldt.
Ve1dt. is%Gravenhage,
's-Gravenhage, 1913.
1913.
Uitgave

vervolg op
op van
van Zwart
Zwart tot
totRood,
Rood, met
met den nu
nu omgezetten
omgezetten titel,
titel, deed
deed
Het vervolg
ons aanvankelijk
aanvankelijk verwachten,
held van
vanhet
hetverhaal
verhaalgelukkiger,
gelukkiger,
ons
verwachten,dat
dat de
de held
zijn
prilste
levensjarenhet
hetgeval
gevalwas
wasgeweest.
geweest.
fermer zou
zou worden
wordendan
daninin
fermer
zijn
prilste
levensjaren
tobbendwonderkind.
wonderkind.Trots
Trotskoopmansgeest
koopmansgeest—
- zich
zich
Edoch, hij
hij blijft
blijft een
eentobbend
Edoch,
- welbespraaktheid,
welbespraaktheid, vlagen
vlagen van
vangezond
gezondverstand,
verstand,
onverwacht vertoonend
vertoon end —
onverwacht
wordt
hij een
eensukkelaar,
sukkelaar,weifelend
weifelendininzijn
zijnbesluiten,
besluiten,twijfelend
twijfelendaan
aanalles.
alles.
wordt hij
omstandigheden...
alles loopt
loopthem
hemtegen
tegen. ....
Waar
Een pluizer
pluizer I1 Maar
Maar de
de omstandigheden
. . . . alles
. . . Waar
blijft
dit boek
boekde
dewaarheid
waarheidvan
vanhet
hetspreekwoord
spreekwoord:
«Iederisisdedesmid
smidvan
van
blijft in dit
: «Ieder
fortuin?~
opde
demanier
manier van
van een
een Rammel,
Rammel, die een onnoozelen
zijn eigen
eigen fortuin
?):- Niet op
onnoozelen
te troggelen;
maardoor,
door, na
na elk
elk
halz
als van
van Einde
Einde slim
slimgeld
geldweet
weetafaf
halz als
te troggelen
; maar
het hoofd
hoofdte te
latenhangen.
hangen.Hulp
Hulptetezoeken,
zoeken,waar
waar
ongeval
dadelijk het
ongeval niet dadelijk
laten
die
voor het
hetgrijpen
grijpen ligt.
ligt.Liever
Lieveralles
allestetewagen
wagendan
dan
berooid
terugtetekeeren
keeren
die voor
berooid
terug
tot
ouders, die
diehem
hemhalf
halfdood
doodgetrapt
getrapten
engek
gekgezanikt
gezanikthadden.
hadden. Evenwel,
Evenwel,
tot ouders,
Nolletje
geen knaap
knaap van
van vleesch
vleesch en
en bloed,
bloed, hij
hij isisniet
nietveel
veelmeer
meerdan
daneen
een
Nolletje is geen
enkerkelijke
kerkelijke
kapstok,
waaraan allerlei
allerlei redenaties
redenaties over
overmaatschappelijke
maatschappelijke en
kapstok, waaraan
Nolbezwijkt
bezwijkt
toestanden
moeten worden
worden opgehangen,
opgehangen, Geen
Geen wonder,
wonder, dat
dat Nol
toestanden moeten
onder
zoo'n vracht,
vracht, en teruggevonden
teruggevonden door zijn
zijn goeden
goeden pastoor,
pastoor, weer
weer tot
tot
onder zoo'n
de kerk
kerk terugkeert,
terugkeert, waarvan
waarvan hij
hij voorheen
voorheengeen
geenkwaad
kwaadgenoeg
genoegwist
wistte
te zeggen
zeggen
inde
deleer
leerblijkt
blijkt Nol
Nollang
langniet,
niet,zie
zieo.a.
o.a.
en
te hooren.
hooren. Heelemaal
Heelemaal zuiver
zuiver in
en te
p.
304, al
al heeft
heeft hij
hij berouwvol
berouwvol gebicht
gebicht en
en vader
vader en
enmoeder
moeder om
omvergiffenis
vergiffenis
p. 304,
in deze
dezebekeerings,
bekeeringsgebeden.
broodvraag speelde
rolletje mee
mee in
gebeden. De
De broodvraag
speelde een
een rolletje
geschiedenis.
liet zich
zich inpalmen
inpalmen door
doorden
denman,
man,wien
wienhijhijdankbaarheid
dankbaarheid
geschiedenis. Nol
Nol liet
is
verschuldigd;; meesleepen
meesleepen door
doorweeke
weekestemmingen,
stemmingen,jeugdherinneringen,
jeugdherinneringen,
is verschuldigd
verlangens
vrede, vooral
vooralbegeerte
begeerte verlost
verlost te
te worden
worden uit
uit de
de
verlangens naar
naar rust
rust en vrede,
hel,
zijn slop
slop en
enouderlijk
ouderlijk huis
huisvormden.
vormden.Naakt
Naaktrealisme
realisme en
ensentimerp
sentimenhel, die zijn
teele
zonderling boek,
boek, dat.
dat. volkomen
volkomen
teele lievigheden
lievigheden wisselen
wisselen elkaar
elkaar af
af in
in dit zonderling
op
hoogte van
van vele
vele toestanden
toestanden in
in de
deCatholieke
Catholieke kerk,
kerk, telkens
telkens aan
aan den
den
op de hoogte
doet denken.
van Liesfermonde
denken. De geestelijke
geestelijke
pamphletachtigen
Liestermonde doet
Kapelaan van
pamphletachtigen Kapelaan
heeren,
er in
invoorkomen,
voorkomen,zijn
zijngoed
goedgeteekend
geteekendenen
hunne
karakters
heeren, die
die er
hunne
karakters
flinker
dat van
vanNol.
Nol.Geen
Geenwonder,
wonder,dit
ditzijn
zijnwerkelijke
werkelijke
flinker volgehouden
volgehouden dan
dan dat
menschen.
menschen.
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Eigenaardig spitsvondig
spitsvondig zijn
Eigenaardig
zijnsommige
sommigenamen
nameninindezen
dezenroman,
roman,b.v.
b.v.Rammel,
Rammel,
typeerend
een praatjesmaker
praatjesmaker; ; Hazevel,
Hazevel, een
een bontwerker
bontwerker;; Baalman,
Baalman, een
een
typeerend een
grossier,
enz. Frederik
Frederik van
vanEinde,
Einde,met
metzijn
zijn«productieve
«productieveassociatie,»
associatie,» moet
moet
grossier, enz.
mogelijk
spotternij verbeelden,
verbeelden, al
al verloopt
verlooptdie
dieininhet
hetgroteske,
groteske,
mogelijk doorzichtige
doorzichtige spotternij
met
de mislukte
mislukte onderneming
ondernemingvan
vaneen
eenbekend
bekendtijdgenoot.
tijdgenoot. En
Endan
danvader
vader
met de
Brum
hoorenover
overdedemilitairen,
militairen,dat
datisisbepaald
bepaaldhartverheffend.
hartverheffend. p.
p. 180-182.
180-182.
Brum te hooren
het
Zulk dwaas
marktgeschreeuw dient
een zeker
zeker gedeelte
gedeelte van
van het
dwaas marktgeschreeuw
dient alleen
alleen een
publiek.
dat velen
velen zich
zichvol
volwalging
walgingzullen
zullenafkeeren
afkeeren
publiek. Schr.
Schr. bedenkt
bedenkt niet
niet dat
van vader
en consorten,
al zien zij
toe, wanneer
consorten, al
zij verbaasd
verbaasd toe,
wannt;er Nol met
met
van
vader Brum
Brum en
lood
en schoenen
schoenen het
hetfratershuis
fratershuis binnenstrompelt.
binnenstrompelt.
looden
Nol
te wachtenstaat,
staat,mogelijk
mogelijk tot
tot
Zal
het derde
derde boek,
boek, dat
dat ons
onsover
overNol
Zal het
te wachten
titel krijgen
krijgen:: Van
tot Wit?
Wit? De verfpot
verfpot is
is geduldig.
geduldig.
Van Zwart tot
E.
E. V.
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Onze Eeuw.
Eeuw. Maandschrift
Staatkunde, Letteren,
Letteren, Wetenschap
Wetenschap en
enKunst,
Kunst,
Maandschrift voor Staatkunde,
J. Blok,
Blok, P.
P.D.
D.Chantepie
Chantepie de
de lalaSaussaye,
Saussaye, G.
G. F.
F.
onder
redactie van
P. J.
onder redactie
van P.
Haspels, E.
Haspels,
E. B. Kielstra,
Kielstra, K.
K. Kuiper,
Kuiper, Jhr.
Jhr. H.
H. Smissaert
Smissaert en
en J.
J. D.
D. van
van der
der
Waals Jr.
Jr. Haarlem,
de Erven
Waals
Haarlem, de
Erven F. Bohn.
Bohn.
De Februari,aflevering
Februari,aflevering wordt
wordt ge6pend
geöpend met
meteen
eennovelle
novelle«Sancta
«SanctaSimplicitas»,
SImplicitas»,
door
Esjee. De
De heer
heerA.
A.W.
W.Stellwagen
Stellwagenbehandelt
behandeltBismarck's
Bismarck'sdagen
dagenvan
vanstrijd
strijdmet
met
door Esjee.
E. Enklaar
Enklaar verklaart
verklaart den
der stof.
stof. Dr.
Dr. Theodoor
Theodoor Metz
Metz
zijn
Koning. Dr. J. E.
zijn Koning.
den bouw der
geeft
inleiding tot
tothet
hetbegrip
begripder
derspoorwegpolitiek.
spoorwegpolitiek.Verzen
Verzenworden
worden gczongen
gczongen
geeft eene inleiding
door I. I.
door
I. Brants
Brants en
en Jacqueline
Jacqueline E.
E. van
van der
der Waals.
Waals.

De Gids.
Gids. Onder
redactie van
van Blom,
Blom, H.
H.T.T.Colenbrander,
Colenbrander, C.
C. Th.
Th.
Onder redactie
van D. van
van Deventer,
Deventer, J.
J. N.
N. van
van
van Hall,
Hall, A.
A. A.
A.W.
W.Hubrecht,
Hubrecht, E.
E.J.J.De
DeMeester,
Meester,
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
Zoon.
.
P. N.
N. van
Kampens...Zoon.
ln de Februari,aflevering
In
Februari,aflevering vervolgt Prof.
Prof. R.
R. C.
C. Boer
Boerzijn
zijnreisdagboek
reisdagboek uit
uitIJsland.
Ijsland.
Aangrijpend
heer J.
J. Rietema
Rietema de
detragedie
tragedie van
van een
eenouden
oudenman,
man, wegens
wegens
Aangrijpend schildert
schildert de heer
de
woningwet uit
uitzijn
zijneigendom
eigendomgezet.
gezet.
Prof.
Kalff
behandeltschilderkunst
schilderkunst
de woningwet
Prof.
G.G.
Kalff
behandelt
het einde
einde van
vandede
Middeleeuwen.Hélène
HélèneSWarth
Swarth
en
tooneelvertooningen op
en tooneelvertooningen
op het
Middeleeuwen.
vertaalt
S. van
in de
de
vertaalt Portugeesche
Portugeeschesonnetten
sonnettenuit
uithet
het Engelsch.
Engelsch.Dr.
Dr. A.
A. S.
van Oven
Oven zegt in
wetsvoorstellen uit
uithet
hetrapport
rapportder
derAaneenschakelingscommissie
Aaneenschakelingscommissiegemaakt,
gemaakt,reactie
reactie op
op
onderwijsgebied
bespeuren. Dr.
Dr. Jan
JanKalf
Kalfbeoordeelt
beoordeeltde
deGeschiedenis
Geschiedenisder
derNeder,
Neder'
onderwijsgebied te bespeuren.
landsche
Bouwkunst, beschreven
heer A.
A. W.
W. Weismann.
Weismann. Dr.
Dr.Jan
Jan Veth
Veth
landsche Bouwkunst,
beschreven door
door den heer
houdt eene
eene beschouwing
beschouwing over
over Rembrandt's
Rembrandt's Lucretia,
Lucretia, Prof.
Prof. H.
H.-Kern
'Kern over
overde
de
houdt
A.Hulshof
Hulshofover
overden
denontdekten
ontdektenbiograaf
biograafvan
vanJacoba
Jacoba
Hollanders op Formosa,
Formosa, Dr.
Dr. A.
Hollanders
van Beieren.
Beieren. Dr.
Dr. Ch.
Ch. M.
M.van
vanDeventer
Deventerbeoordeelt
beoordeeltdede
verrichtingenvan
vanhet
het
van
verrichtingen
Genootschap voor
Dr. Jan
Jan Veth dicht
dicht twee
twee gloedvolle
gloedvollesonnetten.
sonnetten.
Genootschap
voor Zuivere
Zuivere Rede.
Rede. Dr.

De Nieuwe
Nieuwe Gids,
Gids, [mede
serie van
van de
deTwintigste
TwintigsteEeuw
Eeuwen
hetTwee
Twee.
[mede nieuwe serie
en het
maandelijksch Tijdschrift],
kunst, wetenschap
wetenschap
maandelijksch
Tijdschrift], maandschrift
maandschrift voor
voor letteren, kunst,
en wijsbegeerte,
wijsbegeerte, onder
onder redactie
redactie van
van;: Dr.
Dr.H.
H.J.J.Boeken,
Boeken,Lodewijk
Lodewijk van
van
Deyssel, Mr.
Willem Kloos, Jac.
Mr. Frans
Frans Erens,
Erens, Willem
Jac. van
van Looy,
Looy,Frans
FransNetscher.
Netscher.
Uitgegeven te
te 's Gravenhage door de
de N.
N.V.V.Electr.
Electr.Drukkerij
Drukkerij«Luctor
«Luctor
Uitgegeven
et Emergo».
Emergo».
Februari,aflevering begint
met een
eenberijmd
berijmdverhaal
verhaal door
door Jac.
Jac. van
van Looy,
Looy,
De Februari,aflevering
begint met
getiteld «de
"de Ar».
Ar». De
Deheer
heerFelix
Felix
Timmermansbetitelt
betiteltzijn
zijnVlaamsche
Vlaamschezomer,
zomer,
getiteld
Timmermans
zonneschets den
den «Horen
"Horenvan
vanOvervloed».
Overvloed».Herman
HermanPoort
Poortbeschrijft
beschrijftnovellistisch
novellistisch
zonneschets
een gang
gang naar
naarArosa.
Arosa.Dr.
Dr.Nelly
NellyGeerts
Geertsbeoordeelt
beoordeelthet
hetproza
prozavan
vanIsolde
!soldeKurtz.
Kurtz.
De heer
eeneen
zeer
belangwekkend
heerKees
KeesMeyer
Meyerbrengt
brengt
zeer
belangwekkendverband
verbandtusschen
tusschenKant's
Kant's
ons leven
leven na
naden
dendood.
dood.De
Deheer
heerVictor
VictorE.E.van
vanVriesland
Vrieslandtoont
toont
ruimteleer en
ruimteleer
en ons
het nationale
nationale of
of rassige
rassige in
inde
deJoodsche
JoodscheKunst.
Kunst.De
Deheer
heerCornelis
CornelisVeth
Vethbeschrijft
beschrijft
het
I.ondensche Musea.
Musea. Gedichten
Gedichten van
vanwijlen
wijlenJ.J.Ph.
Ph.van
vanGoethem
Goethemworden
wordenvooraf,
vooraf.
Londensche
wij gedicht tot hem
hem van
van Agnes
Agnes Ortt.
Ortt.
gegaan door een wijgedicht
gegaan

De Beweging,
Beweging, algemeen
algemeen maandschrift
maandschrift voor
voor letteren,
letteren, kunst,
kunst, wetenschap
wetenschap en
en
De
staatkunde, onder
de Boer,
Boer, Albert
Albert
staatkunde,
onder redactie
redactievan
vanH.
H. P.
P. Berlage
Berlage Nz.,
Nz., T.
T. J.
j. de
Verwey, Is. P.
P. de
de Vooys.
Vooys.Amsterdamsche
AmsterdamscheBoekhandel,
Boekhandel,Amsterdam.
Amsterdam.
Verwey,
Met een
een gedicht,
gedicht,Nieuwjaarsmorgen,
Nieuwjaarsmorgen,opent
opentAlbert
AlbertVerwey
VerweydedeFebruari,aflevering.
Februari.aflevering.
Met
De heer
heer Eug.
Eug.dedeBock
Bockgeeft
geefteen
eennovelle,
novelle,«Een
"EenHu
Huis
hetVeld».
Veld».DeDeheeren
heeren
De
is ininhet
Jacob Israël
Israël De
DeHaan
Haanenen
MauritsUyldert
Uyldertgeven
gevengedichten
gedichtenenenAlbert
AlbertVerwey
Verwey
Jacob
Maurits
vertaalt
vertaalt eenige
eenige van
van Wordsworth.
Wordsworth.
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Stemmen desTijds,
des Tijds, Maandschrift voor Christendom en
en Cultuur.
Cultuur. Onder
Onderredactie
redactie
Anema, H.
H.Colijn,
Colijn, Mr.
Mr. P.
P. A.
A. Diepenhorst,
Diepenhorst,
van
pro W. J.
Aalders, Mr.
Mr. A. Anema,
van Dr.
J. Aalders,
Dr. P.
Dr. J.
J. C.
C. De Moor,
P. J.
J. Kromsigt,
Kromsigt, P.
P. J. Molenaar,
Molenaar, Dr.
Moor, Dr.
Dr. E.
E. H.
H.Renkema,
Renkema,
Dr.
SlotemakerdedeBruine,
Bruine,Dr.
Dr.J.J.Th.
Th.De
DeVisser,
Visser,
Mr.
H. Rutgers,
Rutgers, Dr.
Dr. J.J.R.R.Slotemaker
Mr. V. H.
Dr. B.
B. Wielinga.
Wielinga. Otrecht,
Ûtrecht, G.
G. J.
J. A.
A. Ruys.
Ruys.
Dr.
Het eerste
eerste artikel
artikel der
der Februari,aflevering wordt
Th. De
DeVisser
Visser ge,
wordt door
door Dr. J. Th.
wijd aan Carmen Sylva. De heer
heer Joh. A. Nederbragt houdt eenige beschouwingen
over onze
J. de
de Zwaan
Zwaan geeft Oostersche
Oostersche legenden
verhalen
over
onze Grondwet.
Grondwet. Dr.
Dr. J.
legenden en verhalen
weer. Mr.
Mr. B.
B. de
weer.
de Gaay Fortman
Fortman besluit zijne beschouwingen
beschouwingen over den oeconomi,
oeconomi%
schen en
en den
schen
den financieelen toestand
toestand der kolonie Curaçao.
Curaqao.
Onze Kunst,
Kunst, geïllustr.
maandschrift voor beeldende
beeldendekunst
kunst;
bestuurder::
geïllustr. maandschrift
; bestuurder
Dr. P.
P. Buschmann
Buschmann Jr.
Jr.;; Uitgave
Uitgave der
der naamlooze
naamloozevennootschap
vennootschap «Onze
«Onze
Dr.
Kunst» Antwerpen,
Antwerpen, -— voor
voor Nederland :: L.
L. J. Veen,
Veen, Amsterdam,
Amsterdam, —
- voor
Kunst»
Duitschland:
Völckmar, Leipzig.
Leipzig.
Duitschland : F. Viilckmar,
Februari.aflevering bevat
De Februari,aflevering
het eerste
eerste gedeelte
gedeelte van een
een artikel
artikel door
door Dr.
Dr. N.
N.
bevat het
Beets
de Tentoonstelling
Tentoonstelling van
van Noord,Nederlandsche Schilder,
Schilder, en Beeldhouw,
Beets over de
Beeldhouw.kunst voor 1575,
kunst
1575, benevens
studie van
vanden
denheer
heerSander
Sander Pierron over
benevens een studie
over den
Belgischen schilder
schilder Edouard
Edouard Huberti.
De Natuur,
Natuur, populair geillustreerd
geïllustreerd maandblad,
maandblad, gewijd
gewijd aan
aande
denatuurkundige
natuurkundige
wetenschappen
Bouman.
wetenschappen en hare
hare toepassing,
toepassing, onder
onder redactie
redactie van
vanDr.
Dr.Z.Z.P.P.Bouman.
Utrecht, J. G.
G. Broese.
Broese.
Utrecht,
Het nummer
Februaribevat
bevat een
een woord
nummer van
van 15 Februari
woord ter
ternagedachtenis
nagedachtenis aan
aan den
den
E. K.
K. L.
1. A.
A. Beyen geeft
geeft een
een beschrij.
beschrij,
grooten botanicus Paul
Paul Ascherson. De heer
heer E.
ving
ving der
der ontwikkeling
ontwikkeling van
van raillooze trammen.
A. J.J.C.C.Snijders
Snijdersbeschrijft
beschrijft
trammen. Dr.
Dr. A.
een nieuwe
en schadelijke
schadelijke gassen,
gassen, de
de heer W.
nieuwe inrichting
inrichting ter
ter bestrijding
bestrijding van rook
rook en
M. Micras het onderzoek
onderzoek van goud
goud en
en zilver.
zilver. De
Debeschrijving
beschrijvingvan
vanden
denstuwdam
stuwdam
in
de Mississippi
Mi~sissippi wordt
wordt door
door Dr.
Dr. Z.
Z. P.
P. Bouwman
G. van
van
in de
Bouwman beëindigd. Dr.
Dr. J.J. G.
Deventer bepleit
bepleit slaapkamerverwarming.
heer C.
C. VreedenbUlgh
Deventer
slaapkamerverwarming. De heer
Vreedenbuigh Jr.
Jr. handelt
over lijkverbranding,
lijkverbranding, de
heer G.
G. Feenstra
Feenstra Kuiper
Kuiper over
over Amerikaansche sterren.
sterren,
over
de heer
wachten en de
de heer
heer J.
J. M.
M. Burgers
Burgers Jr.
Jr. over
over het
het polarisatie,microscoop.
polarisatie,microscoop.
wachten
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 11 Februari
Februari besluit
heer Jac.
Jac. P.
P. Thijsse zijn pakkend
In het
besluit de heer
R. Hoogenraad vervolgt
vervolgt zijn
zijn levensschetsen
levensschetsen
verhaal over
heer H. R.
verhaal
over den
den ransuil.
ransuil. De
De heer
eencellige dieren.
dieren. Mej.
Mej. H.
H. E.
E. Heimans besluit hare
hare beschrijving
beschrijving van
van Bellagio
van eencellige
Como. De heer
heer H. F.
F. D.
D. Monné bezingt
bezingt den winter.
winter. De
De heer
heer C.
C. A.
A.
en Lago di Como.
van der
der Gen
Gen geeft wenken
wenken voor het
het kweeken van 'vlinders.
vlinders. Pestvogels worden
worden
van
door den heer
heer H. E.
E. Kuylman beschreven.
door
het nummer
nummer van
van 15 Februari
Februari waarschuwt
heer E.
E. Heimans tegen gevaav
gevaar,
In het
waarschuwt de heer
lijke parasieten,
parasieten, die
door mosselen
mosselen ininhet
hetaquarium
aquarium kunnen
kunnen worden gebracht.
die door
M. Pinkhof besluit zijn
zijn prettige
prettige studie
studie over
over de
de huisspinnen.
huisspinnen. De
Deheer
heer
De heer
heer M.
in den
den Vulkanischen
Vulkanischen Eifel.
Eife!. De heer D. L.
1.
Leon. A. Springer
Springer beschrijft
beschrijft een reisje
reisje in
Leon.
Uyttenboogaart doet
doet verslag
verslag van
van de
de tien
tien smaragd,hagedissen,
smaragd,hagedissen, die door
door hem
hem in
Uyttenboogaart
en allengs.
allengs.vriendschap
vriendschap sloten met des
des schrijvers
schrijvers
zijn
zijn tuin
tuin werden losgelaten
losgelaten en
Echtgenoote en hem
hem zelven.
zelven. De
Deheer
heerH.
H.A.A.Kuyper
Kuypervertelt
verteltnog
nogiets
ietsover
overslangen
slangen
Deli.
tijgers in Deli.
en tijgers
Hollandsche Revue,
Revue, geredigeerd
geredigeerd door Frans
Frans Netscher en uitgegeven
uitgegeven door
door
De Hollandsche
Loosjes te
te Haarlem.
Haarlem.
Vincent Loosjes
hetnummer
nummer van
van 25 Januari
Januari wordt een essay
essay gewijd
gewijd aan
aanEduard
Eduard Verkade.
In het
den Gevaart.wedstrijd
Gevaart,wedstrijd bekroonde photographie siert het begin
begin
mooie, in den
Eene mooie,
den tekst.
tekst.
van den
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ONTVANGEN BOEKEN.
BOEKEN.
ONTVANGEN

ONTVANGEN
ONTVANGEN BOEKEN.
BOEKEN.
Keurboek;es. Nico
Nicovan
Suchtelen, Liefde's
Liefde's dool.
dool. Sonnettenkrans
Sonnettenkrans in
in vier
vier boeken.
boeken.
van Suchtelen,
Keurboekies.
yondel's Dramatische
Dramatische Lyriek.
Lyriek. Mij.
Mij. voor
voor Goede
Goedeen
enGoedk.
Goedk.lectuur,
lectuur,
Uit Niondel's
A'dam.
Bakhuizenvan
van
den
Brink. Uit brieven
brieven en be,
belevensroman van
vanR.R.C.C.
De levensroman
Bakhuizen
den
Brink.
samengesteld door
doorC.C.en
enM.
M.Scharten—Antink.
Scharten-Antink. P.
P. N.
N.van
vanKampen
Kampen
scheiden samengesteld
Zn., Amsterdam.
Amsterdam.
en Zn.,
1. G.
G.Bosboom—Toussaint,
Bosboom-Toussaint, Het
Het huis
huisLauernesse.
Lauernesse. Nederl.
Nederl. Bibl.
Bib!. 259-61.
259-61.
A. L.
Amsterdam.
Wereldbibliotheek, Amsterdam.
Moderne Bibliotheek,
Bibliotheek, IX. Louise
Louise B.
B.B.B.Janneke
Jannekede
de Pionierster.
Pionierster. Van
Van Holkema
Holkema
Moderne
Warendorf, Amsterdam.
Amsterdam.
en Warendorf,
8/10. Gerard
Gerard Brandt,
Brandt, Uit het
het leven
leven en bedryf
bedrijf van
van den
denHeere
Heere
Bibl. 8/10.
Nederl. Bibl.
de Ruyter.
Ruyter. 2de druk.
druk. Wereldbibiotheek,
Wereldbibiotheek,Amsterdam.
Amsterdam.
Michel de
W. Lovendaal,
Lovendaal, Kindergedichten.
Kindergedichten. P.
P. Noordhoff,
Noordhoff, Groningen.
Groningen.
G. W.
R. A.
A. Kollewijn,
Kollewijn, Vereenvoudigers=arsenaal.
Hollandia_Drukkerij, Baarn.
Baarn.
Vereenvoudigers.arsenaal. Hollandia4Drukkerij,
Dr. R.
Vondel.Hollandia%Drukkerij,
Hollandia_Drukkerij, Baarn.
Baarn.
Onze groote
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TWEEDE DEEL.
DEEL.
IV.
E jonge
heelmeesterwerd
werdininzijne
zijnebezigheid
bezigheid te
teWeenen
Weenen
DE jonge
heelmeester
D
gestoord door
door dringende
dringendebrieven
brievenuit
uitzijn
zijndorp.
dorp.Mevrouw
Mevrouw
Blondeel
schreef dat
dat papa
papa ininzeer
zeermoeilijken
moeilijken toestand
toestand vev
ver$
Blondeel schreef
- dat
werd en
en veel
veellast
lasthad
hadmet
metzijne
zijnepraktijk
praktijk—
keerde —
dat hij
hij oud werd
dat
dat het
het tijd
tijd was
was voor
voor hem,
hem, aan
aan de
de rust
rust te
te denken
denken en
en Albert
Albert
er nu
nu wel
wel toe
toebesluiten
besluiten zou,
zou,zijn
zijnvader
vader op
optetevolgen
volgen?
De
er
? ....
. . De
dokter,
van
zijnen
kant,
beweerde
dat
mama
zeer
ernstig
dokter, van zijnen kant, beweerde dat mama zeer ernstig
aangedaan
eene hartziekte
hartziekte —
- dat
dathaar
haartoestand
toestand heel
heel
aangedaan was
was door eene
gevaarlijk
en zij
zij hoogstdringend
hoogstdringendverlangde
verlangdeharen
harenzoon
zoonbij
bij
gevaarlijk was
was en
zich te hebben.
hebben.
zich
«Ik kan
kan niet
niet voorzien
voorzien wat
waterergebeuren
gebeuren zal,»
zal,»schreef
schreef de
de
«Ik
dokter, «Mama
«Mama treurt
treurt en heeft
heeft allen
allen lust
lustinin't 'tleven
levenverloren
verloren;
dokter,
;
datzij
zijwat
watopgebeurd
opgebeurdworde
wordeenenikikdenk
denk
is hoogst,noodig
hoogstmoodig dat
het is
zij die
dieopbeuring
opbeuringverwacht
verwacht bij
bijde
deterukkomst
terugkomst van
vanharen
haren
dat zij
dat
ver$
lieven
Albert.
Zij
voelt
zich
zoo
eenzaam
sedert
Celeste
lieven Albert. Zij voelt zich zoo eenzaam sedert Celeste vev
trokken
is;
Vergeet
niet
dat
uwe
goede
moeder
oud
wordt
en
dat
trokken is.
dat uwe goede moeder oud wordt en dat
gij
haar kunt
kuntdoen
doendan
danik ik;
verwachtalles
allesvan
van
gij meer
meer voor haar
; — -z,ijûjverwacht
u, en wat
wat jong
jong leven
leven en
en gerucht
gerucht in
in huis
huis zal
zal op
ophaar
haar het
het uit
uit~
u,
werksel
van eene
eene nieuwe
nieuwe jeugd
jeugden
eneene
eenenieuwe
nieuwelente
lente!»
werksel doen
doen van
1»
-— Zij
worden oud . . .. had
had Albert
Albertgemijmerd,
gemijmerd, maar
maar kan
kan ik
ik
Zij worden
helpen?? Mama
Mama verlustigen
verlustigen en
enpapa
papaopvolgen
opvolgen!
Vanginder
ginder
het helpen
1 Van
uit was
was dat
datmisschien
misschiendedenatuurlijke
natuurlijke«cri
«cridu
ducoeur,»
coeur,»maar
maar
uit
dachten ze
ze thuis
thuiswel
welhoe
hoezulks
zulkseen
eenheelen
heelenopzet
opzet
wisten of dachten
wisten
omver
gooide en
en dedeloopbaan
loopbaanvan
vanden
denjongen
jongenheelmeester
heelmeester
omver gooide
hartziekte van
van mama
mama kon de
de knapste
knapste
kwam
verstoren??J I Die
kwam verstoren
Die hartziekte
beroemdheid der
der wereld
wereldniet
nietgenezen
genezeneneneen
eenaspirant
aspirantprofessor
professor
beroemdheid
van Weenen
Weenen komen
komen vragen
vragen zijn
zijn vader
vader tete gaan
gaan opvolgen
opvolgenals
als
van
J.
L
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dorpsgeneesheer
dorpsgeneesheer!J.•.••. wat dachten
dachten die
die eenvoudige,
eenvoudige, brave men,
men~
wel?
schen wel
?
Eindelijk moest
moest hij
hij erertoch
tochtoe
toebesluiten
besluitenhun
hunoproep
oproepte
te beant,
beant~
Eindelijk
woorden. Wat was
wasererten
tenandere
andereaan
aangelegen
gelegeneens
eensnaar
naarhuis
huistete
woorden.
gaan?? Na vier
vier jaren
jaren duchtig
duchtig werk,
werk, zou
zoueen
eenontspanning
ontspanninghem
hem
gaan
terdege
goed
doen
en
eenige
maanden
verlof
waren
er
wel
aan
terdege goed doen en eenige maanden verlof waren er wel aan
verdiend. Daarna
Daarna kon hij
hij altijd
altijd in
ineene
eeneandere
andererichting
richtinguit
uiten
en
verdiend.
bekwame positie
positie waarnemen.
waarnemen. Parijs
Parijs lokte
loktehem
hemaan
aanals
alseen
een
een bekwame
opperste brandpunt
brandpunt waar
waar hij
hij zich
zich in
in de
denieuwste
nieuwstewetenschap
wetenschap
opperste
gaan oefenen.
oefenen.
zou gaan
Albert nam
nam dus
dus afscheid
afscheid van
van de
de professoren
professoren en
en de
de studie,
studie~
Albert
makkers, vergastte
vergastte nog
nog eens
eensalalzijne
zijnevrienden
vriendenenenverklaarde
verklaarde
makkers,
haltschertsend in
den afscheids,speech
afscheids~speech: : dat
dat hij
hij de
de zaak
zaak van
van
haltschertsend
in den
zijn vader
vader overgenomen
overgenomenhad,
had,om
omererdorpsgeneesheer
dorpsgeneesheerteteworden
worden1 1
Op ernstigeren
toon echter,
ernstigeren toon
echter, sprak
sprak hij
hij verder
verder zijn
zijn spijt
spijt uit
uit om
om
geen hij
hij hier
hier verlaten
verlaten moest
moest;; over
over de
de gulle
gullevriendschap
vriendschap
al 't geen
die hij
hij er
erals
alsvreemdeling
vreemdeling genoten
genoten had
haden
enhij
hijdrukte
druktedaarbij
daarbij
de
hoop uit
uit en
en 't voorgevoelen
later nog wel
wel malkaar
malkaar weer
weer
voorgevoelen :: later
de hoop
te vinden
vinden en
en beloofde
beloofdevoor
vooraltijd
altijdde
debeste
besteherinnering
herinnering mede
mede
dragen aan
aan zijn
zijn verblijf
verblijf hier
hier onder
onder het
het corps
corps geleerden
geleerden en
en
te dragen
studiematen.
Albert liet
liet zich
zich alevenwel
alevenwel niet
niet door
doorgevoeligheid
gevoeligheid over,
over~
Albert
meesteren; ;hij
afscheid als
als een
eentijdperk
tijdperk uit
uit zijn
zijn
meesteren
hij aanzag
aanzag het afscheid
leven
dat afgeloopen
afgeloopen was,
was, iets
iets wat
wat noodlottig
noodlottig eens
eensmoest
moest
leven dat
eindigen
- een
een overgang
overgang tot iets
iets anders
anders —
- een
een stap
stap in
in eene
eene
eindigen —
nieuwe richting
richting waar
waar breedere
breed ere wegen hem
hem leiden
leiden zouden
zouden tot
tot
nieuwe
de volle
volle evolutie
evolutie van
van zijn
zijn wezen.
wezen.
Hij miek
miek ineens
ineens het
kranig besluit
besluit en
en tegen
tegen den
den middag
middag
het kranig
Hij
nam
hij den
den Oostende,Wien,Express
Oostende~Wien~Expressdie
dieininién
eénvaart
vaartdoorrijdt
doorrijdt
nam hij
en
hem den
den volgenden
volgenden morgen
morgen ininBrussel
Brusselbracht.
bracht.
en hem
Heel
dien langen
langen nacht
nacht had
had Albert
Albert ininden
denslaapwagen
slaapwagen
Heel dien
liggen
soezen,
met
zichzelf
in
't
onzekere,
misnoegd
onzekere, misnoegd om
om zoo
liggen soezen, met zichzelf in
onverwacht
zijn gewone
gewone doening
doeninggetrokken
getrokkenteteworden,
worden,
onverwacht uit
uit zijn
zich
vervelend in
indedeeenzaamheid
eenzaamheid heel
heeldien
dieneindeloozen
eindeloozenrit,
rit,
zich vervelend
met 't voorgevoel
geplaagd, ginder
ginder op
op dat
datbuitendorp,
buitendorp, een
een
voorgevoel geplaagd,
ge~
boel
onaangename dingen
moeten ondergaan.
ondergaan. Zijne
Zijne ge.
boel onaangename
dingen te moeten
dachten
dommelden in tusschen
tusschen de
de treurnis
treurnis om
om 't geen
hem
geen hem
dachten dommelden
in
de groote
groote stad
stadwas
waslief
liefgeworden
gewordenenenwaaraan
waaraan hij
hij zich
zich
in de
gehecht
den tegenzin
tegenzin om
om terug
terug tetekeeren
keeren ininhet
hetleven
leven
gehecht had
had en den
dat
hem, van
van hier
hieruituitbeschouwd,
beschouwd,voorkwam
voorkwamals
alsiets
ietswaar
waar
dat hem,
hij
heel en
enalalwas
wasuitgegroeid
uitgegroeiden
envervreemd.
vervreemd. In
Inde
dedrukte
drukte
hij heel
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van
het grootsteedsche
gröotsteedsche bedrijf
bedrijfhad
had hij
hij erernooit
nooitaan
aangedacht
gedacht
van het
endaarom
daaromonderging
onderginghij
hijhet
hetnu
nu
dat
eens moest
moest gebeuren
gebeuren en
dat het eens
als
een noodlot
noodlot dat
dat hem
hem door
doorzijn
zijnafkomst
afkomstenenbloedverwant,
bloedverwant"
als een
schap
opgelegd.
schap was opgelegd.
lang nog
noghad
hadhijhijaltijd
altijdgegronde
gegronderedenen
redenengevonden
gevondenom
om
Zoo lang
terugreis achteruit
achteruit te
te schuiven,
schuiven. maar
maar nu
nuwas
wasde
demoedeloos,
moedeloos"
de terugreis
heid in
in den
denroep
roepvan
vanzijn
zijnvader
vaderzoo
zooduidelijk
duidelijkdat
dathij
hijer
ergehoor
gehoor
moest aan
aan geven.
geven.
moest
't Bewustzijn dat
men op
op het
hetkruispunt
kruispunt van
van 't leven staat,
dat men
waar
men uit
uit zijn
zijn gewonen
gewon en loop
loopgerukt,
gerukt, een
eennieuwe
nieuwekeus
keus
waar men
moet doen, brengt
brengt altijd
altijd een
een onbehagelijk
onbehagelijk en
enonlekker
onlekkergevoel
gevoel
moet
eene was voorbij,
voorbij, 't ancrere
and'ere zou beginnen —
mede.
Enfin, 't eene
mede. Enfin,
't
was maar
maar zaak
zaak: : flink
de pooten
pooten te
te blijven
blijven om
om niet
niet tete
't was
flink op
op de
verzanden.
- Ik heb
een periode
periode lastig
lastig werk
werk achter
achter den
den rug,
rug, meende
meende
heb een
hij, ik zal
nu maar
maar een
een welverdiende
welverdiende rust
rust nemen
nemen —
- een
een villé,
villé"
zal nu
't geboortedorp.
zullen zien
zien hoelang
hoelang ik
ik het
het er
er
giature op
giature
op 't
geboortedorp. Wij
Wij zullen
mijteteberaden
beradenwat
waterer
uithoud
- den
den tijd
tijdininalle
allegeval
gevalom
ommij
uithoud —
verder
doen staat.
staat. Het was
was hem
hem nooit
nooitzoo
zooduidelijk
duidelijkopge,
opge~
verder te
te doen
vallen gelijk
gelijk nu
nu:: de
degewaarwording
gewaarwording dat
dat men
men over
over eene
eene lijn
lijn
vallen
stapt
waar, langs
den eenen
eenen kant
kantde
dejongelingsjaren
jongelingsjareneindigen,
eindigen,
stapt waar,
langs den
en
langs den
den anderen,
anderen, de
de mannelijke
mannelijke leeftijd
leeftijd begint.
begint. Men
Men kan
kan
en langs
verledenebetreuren,
betreuren,maar
maarmen
men wordt
wordter
er onverbiddelijk
onverbiddelijk over
over
het verledene
heen gesleept
gesleept met
met den
dentijd,
tijd,ininweerwil
weerwilvan
vandedebegeerte
begeertedie
die
heen
de jeugd,jaren
jeugd"jaren nog
nogwat
watuitlangen
uitlangenzou.
zou.Albert
Albertherinnerde
herinnerde
liever de
zich
geen men
men hem
hem in
in 't college
zich over
over te
te
zich 't't geen
college geleerd
geleerd had:
had : zich
geven
aan den
den wil
wil van
van eene
eenehoogere
hoogeremacht
macht en
entetevolgen
volgen
geven aan
't geen men
mennoemt
noemteene
eenec<roeping»;
«roeping»; maar
maarmet
metzijn
zijn tegenwoordig
tegenwoordig
inzicht was
was hij
hij overtuigd
overtuigddat
datmen
menzelf
zelf
makervan
vanzijn
zijneigen
eigen
inzicht
dede
maker
leven
en bestaan
bestaanmoet
moetzijn
zijn—
- dat
datmen
menhet
hetkrijgt
krijgtgelijk
gelijkmen
men
leven en
verantwoordelijkheid in
in
het
gewild heeft
heeft en
en dat
dat 't gevoel der verantwoordelijkheid
het gewild
zaak een
een niet
niet teteverwaarloozen
verwaarloozen factor
factor blijkti
blijkt!
die zaak
Terwijl
trein zich
zichmet
metrazende
razendevaart
vaartaltijd
altijdmaar
maarverder
verder
Terwij1 de trein
't donker
geleek het
het Albert
Albert iets
iets als
alseen
een«Slapelooze
«Slapelooze
donker inschoot,
inschoot, geleek
N acht» uit
uit Vader
Vader Cats.
Cats. Hij
Hijkreeg
kreeghier
hiergelegenheid
gelegenheid te
te veel
veel
Nacht»
en afleiding
afleiding te
te weinig
weinigom
omalaldede
gedachtendie
diezich
zichopdrongen,
opdrongen,
gedachten
herkauwen;; en
te morgen
morgen eindelijk
eindelijk was
washij
hijereruitgekomen,
uitgekomen,
te herkauwen
en te
rillerig,
met dien
dien naren
naren kijk
kijk op
opmenschen
menschen en
en
rillerig, slecht
slecht gestemd,
gestemd, met
dingen
zelfhet
hetvoorkomen
voorkomengeven
geveneen
eenzonderling
zonderlingtetezijn
zijn
dingen die uu zelf
die weerzin
weerzin wekt
wekt bij
bij de
de menschen
menschen die
die men
men ontmoet;
ontmoet;—
- eene
eene
van
diezielstoestanden
zielstoestanden waarin
waarin men
men uit
uit alle
alleslag
slagonderdeelen
onderdeel en
van die
—
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en bijzonderheden
bijzonderheden die
blik opdrin,
opdrin~
en
diezich
zichonwillens
onwillensaan
aan den
den blik
gen —
- een
een versleten
versleten frak,
frak, een
eennaakten
naaktenschedel,
schedel,een
eenstraat,
straat~
gen
lantaarn, een
een verfrommelde
verfrommelde courant
courant —
- den
dengezamenlijken
gezamenlijken
lantaam,
indruk
leven als
als geheel,
geheel, het
het leven
leven ininzijn
zijn
indruk geven
geven van
van het
het leven
onverbiddelijken
de zotte
zotte en
endoellooze
doelloozejacht
jacht
onverbiddelijkenkringloop
kringloop met
met de
der
der stervelingen
stervelingen in
in wedren
wedren tusschen
tusschen twee
twee lijnen
lijnen —
- begin
begin en
en
einde
- die
die twee
twee afgronden
afgronden verduiken
verduiken waar
waar àlles
noodlottig
einde —
Des noodlottig
in
verdompelen moet,
moet, en waar
waar men
men kennis
kennisnemen
nemen zal
zal van
van
in verdompelen
het groote
groote mysterie.
mysterie....
Iedere mensch
mensch dien
dien hij
hijontmoette
ontmoette
het
. . . Iedere
droeg
er den
den grijns
grijns van
vanop
ophet
hetwezen
wezenenendedeaanstellerige
aanstellerigeernst
ernst
droeg er
dekte maar
maar halveling
halveling het
het macabere
macabere gebarenspel
gebarenspel dat men
men door
door
dekte
conventie aanveerd
aanveerd heeft
beschouwt als
alsdedevormelijke,
vormelijke,
conventie
heeft en beschouwt
deftige voomaamheid.
voornaamheid. Albert
Albert was
was anders
anders niet
nietzeer
zeer onderhevig
onderhevig
deftige
aan misantropische
misantropische buien;
schl;eef het toe
toe aan
aan een
een deel
deel
aan
buien ; hij
hij schreef
gevoelerigheid
uit zijn
zijn jeugd
jeugd nog
nog bewaard
bewaard had
had en
en nu
nu
gevoelerigheid die
die hij
hij uit
weer boven
boven kwam,
kwam, opgeschud
opgeschud door
dooreene
eeneonaangename
onaangename en
en
weer
ongewone gebeurtenis
gebeurtenis die
die den
den effenen
effenen en
engerusten
gerusten gang
gang van
van
ongewone
zijn
bestaan kwam
kwam beroeren.
beroeren. De
Dedorpsjongen
dorpsjongen leefde
leefde er
er nog
nog
zijn bestaan
altijd in hem
hem —- dedegevolgen
gevolgenvan
vanzijne
zijnebezorgde
bezorgdeomgeving
omgeving
altijd
te
huis en
endedevoorzichtige
voorzichtigebehandeling
behandelingvan
vanzijne
zijnevroegste
vroegste
te huis
opvoeders;
sensitieve kinderzieltje
kinderzieltjedat
datzich
zichvastklampt
vastklamptaan
aan
opvoeders ; het sensitieve
regelmaat
en
gewoonten,
dat
schroomt
en
schrikt
voor
de
regelmaat en gewoonten, dat schroomt en schrikt voor de
minste
beroering die
die dan
dan ook
ookongesteldheid
ongesteldheid teteweeg
weegbrengt
brengt
minste beroering
in het
het fijne
fijne samenstel
samenstel van
vanreceptakels
receptakels die
diegewend
gewendzijn
zijnaan
aan het
het
leventje, waarbuiten
waarbuiten niets
niets de
deaangenomene
aangenomene gezelligheid
gezelligheid
lieve leventje,
en warmte
warmte kan
kan vervangen.
vervangen ....
. ..
Hij zou
zou wel
welzorgen
zorgen erergauw
gauwbovenop
bovenoptetekomen
komen en
en den
den
Hij
avorton in
hem tot
totzwijgen
zwijgentetebrengen.
brengen. Maar
Maardie
diedompige
dompige
avorton
in hem
spoorhalle,
haar carbollucht
carbollucht en
en roetdamp
roetdamp en
ende
dejachtende
jachtende
spoorhalle, met haar
reizigers die in
in hun
hunegoïsme
egoïsmeverkrompen,
verkrompen,dooi
door'de
demorgenkilte,
morgenkilte,
reizigers
zonder opkijken,
opkijken, hun
hun wegen
wegen zochten
zochten;; —
- heel
heel het
het ongezellige
ongezellige
zonder
der
verlatene stad die
die nog
nogsluimert
sluimertininden
denmorgen,
morgen,waar
waarniets
niets
der verlatene
of niemand
niemand uuverwelkomt
verwelkomt of
ofopwacht
opwacht—
- dat
dat alles
alleswerkte
werkte er
er
aan
mede om
om de
desarrende
sarrende soezing
soezing tetedoen
doenaanhouden
aanhouden en
en
aan mede
genotinindedezelftreitering.
zelftreitering.
cynisch te blijven
blijven doordenken
doordenkenmet
met't 'tgenot
cynisch
Toch
hing de
debelofte
beloftevan
vaneen
eenschoonen
schoonendag
dag reeds
reeds in
in de
de
Toch hing
De
straatsteenen
waren
droog
en
het
stationsplein
was
lucht.
lucht. De straatsteenen waren droog en het stationsplein was
reeds vol zon.
zon.
reeds
Albert voelde zich
zich niet
niet gehaast,
gehaast, na
na dien
dien langen
langen rit,
rit, nu
nu aan,
aan~
Albert
stonds
naar huis
reizen. Op een
een paar
paar dagen
dagen kwam
kwam het
het nu
nu
stonds naar
buis te
te reizen.
toch
niet aan.
aan. Liever
Liever eerst
eerst naar
naar Leuven
Leuven eenige
eenigeoude
oudemakkers
makkers
toch niet
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gaan
gaan opzoeken
opzoeken —
- erer't'tstudentenleven
studentenleven nog
nog eens
eensmeêproeven
meêproeven
en samen
samen wat
wat boemelen
boemelen en
enrollen!
rollen!DM
Dàtwas
waseen
eenbeste
bestegedacht.
gedacht.
«zijsprong» zou
zoudienen
dienenals
alsovergang
overgangtot
tothet
het«landelijke
«landelijke
Die «zijsprong»
bij 't verder
kwam hem
hem 't gekke van
verder doordenken kwam
leven» 1I Maar bij
zouhij
hijdaar
daarnu
nuvinden
vindenna
na
zijn
voornemen in
den geest.
geest. Wie zou
zijn voornemen
in den
vier
jaar? en
verloftijd?? En
En toch
toch wilde
wilde hij
hij 't onmogelijke
vier jaar?
en in verloftijd
beproeven, zichzelf
begoochelen met
met eene
eene verwachting.
verwachting. Op
Op
beproeven,
zichzelf begoochelen
zijn
eentje
in
Brussel
dolen
gaf
hem
geene
aardigheid
en
in
zijn eentje in Brussel dolen gaf hem geene aardigheid en in
Leuven kon hij ten minste oude
oude indrukken
indrukkenvan
van 't studentenleven
kommer~
opdoen —
- de gekende
gekende plaatsen
plaatsen weerzien
weerzien waar
waarhij
hijde
dekommer,
looze
lustigheid meegemaakt
meegemaakt had.
had. Die
Diedingen
dingentrokken
trokkenhem
hem
looze lustigheid
nu onweerstaanbaar
onweerstaanbaar aan
al ware
ware 't maar
te
nu
aan en
en al
maar om
om die
die gril te
voldoen —
- om te
te weten
weten wat
waterervan
vandedemeisjes
meisjesgeworden
gewordenwas
was
voldoen
die indertijd
indertijd gevierd
gevierdwerden
werdenals
alsherbergprinsessen.
herbergprinsessen.In
Inden
dentrein
trein
ondervond
Albert weer
weer het
hetongemak
ongemakgezichten
gezichtentetemoeten
moetenaan,
aan~
ondervond Albert
staren
hem onverschillig
onverschillig bleken
blekenmaar
maarwaarbij
waarbij hij,
hij, tegen
tegen
staren die hem
hun koude
koudegelaatsmasker
gelaatsmasker te
te
zijn
gedwongen werd
werd achter
achter hun
zijn wil, gedwongen
staren om
er de
delevensbeschouwingen
levensbeschouwingen uit
uit op
optetemaken
maken en
en
staren
om er
algemeene gevolgtrekkingen
gevolgtrekkingen te
te bemijmeren
bemijmeren over
over den
densocialen
socialen
algemeene
toestand,
pathologe verschijnselen
verschijnselen der
der menigte.
menigte ...
toestand, over pathologe
..
Hij
dook zich
zich ininden
den hoek
hoek met
met 't besluit zijn
zijn norschheid
norschheid
Hij dook
bedwongen te houden
houden en
enniets
nietsmeer
meertetebezien
bezientenzij
tenzijhet
hetland,
land~
bedwongen
schap.
't
Verlangen
om
een
bevriend
wezen
te
ontmoeten,
om
schap. Verlangen om
bevriend wezen te ontmoeten, om
praten, werkte
werkte als
als eene
eene obsessie
obsessie en
enzijn
zijnongeduld
ongeduldstookte
stookte
te praten,
om te
te Leuven
Leuven aan
aan tetekomen.
komen. Daar
Daarten
tenminste
minste zou
zou hij
hij iets
iets
om
vernemen van 't't geen hem
hem dierbaar
dierbaar gebleven
gebleven was
was en
entoehoor,
toehoor~
vememen
ders vinden
vinden aan
aan wie
wiehij
hijdedegevaarten
gevaartenuit
uitden
denvreemde
vreemde zou
zou
ders
vertellen.
kunnen vertellen.
Weenen met
wat er
er in was,
was, lag
lagnu
nureeds
reeds ininoneindige
oneindige
met al
al wat
verte achterwaards
achterwaards en
een verleden
verleden afgescheiden
afgescheiden zonder
zonder
verte
en door
door een
eenig
aanrakingspunt. Albert
dat hij
hij weer
weer tot
tot
eenig aanrakingspunt.
Albert kreeg
kreeg het
het besef dat
zijn
vaderland
getrokken
werd
er
weer
als
inboorling
thuis
zijn vaderland getrokken werd — er weer als inboorling thuis
om~
hoorde —
- dat
dat hij
hij zich
zich voortaan
voortaan behelpen
behelpen moest
moest in
in zijne
zijne om,
hoorde
geving en
en voor
voor lief
lief nemen
nemen 't't geen
geen het
het hem
hem geven
geven kon.
kon.
geving
-— Het vaderland
vaderland der
der kleine,
kleine,zelfgenoegzame
zelfgenoegzameburgerluidjes
burgerluidjes1!
Het wekte
wekte bij
bij hem
hemeen
eenschamperen
schamperenglimlach
glimlachals
alshijhijdacht
dachtaan
aan
al
het enge,
enge, het
hetonbeholpene
onbeholpenevan
vanhun
hun
bestaan;
hetwas
waseerder
eerder
al het
bestaan
; het
schaamte
medelijden dat
dat hij
hij voelde
voelde ininplaats
plaatsvan
vantrotsch
trotsch
schaamte en
en medelijden
betreden van
van den
den vaderlandschen
vaderlandschen bodem.
bodem.
en fierheid
fierheid bij
bij 't't betreden
De lange
lange statiestraat
statiestraat lag
doodsch en stil
stil in
in den
den laten
laten
lag nog
nog doodsch
voormiddag, maar
hing er
er alaleene
eenevriendelijker
vriendelijker
voormiddag,
maarhier
hier toch
toch hing
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stemming en
kwamen de
de gewaarwordingen
gewaarwordingen milder
milder op.
op. De
De
stemming
en kwamen
eenzaamheid
eenzaamheid waarin
waarin hij nog
nog rondliep
rondliep had
had er
erzelfs
zelfseene
eenegeheime
geheime
't wandelen
wandelen was
hem een
een lust
lust zoodat
zood at hij
hijbesloot
besloot
bekoring en
en 't
bekoring
was hem
tegenkomsten aan
aan het toeval
toeval over
over tetelaten.
laten.
de tegenkomsten
Maar Leuven
Leuven is
is men
men gauw
gauw rond,
rond, bijzonderlijk
bijzonderlijk als
als men
meninin
Maar
Berlijn en
geleefd heeft.
heeft. En
Enhoe
hoepieterig
pieterigschijnen
schijnennu
nu
Berlijn
en Weenen geleefd
de dingen
dingen als
als men
men de
degroote
grooteverhoudingen
verhoudingen gewend
gewend is
Nu
al de
isiJ Nu
hij het
hetmaar
maarbeproeven
beproevenbij
bijenkele
enkeleoudgekende
oudgekendemakkers
makkers
zou hij
te gaan
gaan aankloppen
aankloppen en
endan
daneens
eensnaar
naarden
denSalvator
Salvatorloopen.
loopen.
te
was benieuwd
benieuwd teteweten
wetenwelken
welkenindruk
indrukzijne
zijneverschijning
verschijning
Hij was
maken;; hij
hij moest
moesthier
hierwel
welals
alseene
eenehalve
halveberoemdheid
beroemdheid
zou maken
bekend zijn?
zijn? Plichtpleging
Plichtpleging echter
omslag zou
zou hij
hij niet
niet
bekend
echter en
en omslag
zoeken, —
- met
met een
eenbreed
breed gebaar
gebaar wilde
wilde hij
hij de
de oude
oude vriend,
vriend~
zoeken,
schap en
en vertrouwelijkheid
vertrouwelijkheid weer
weer toehalen.
toehalen.De
Deheelmeester
heelmeesterwas
was
schap
in Weenen
Weenen gebleven
gebleven —
- zij
zij zouden
zouden enkel
enkel den
den student
student te
te zien
zien
krijgen 1 IAls
er nu
nu maar
maar iemand
iemand opdaagde
opdaagde om
om mee
mee tetegaan
gaan
krijgen
Als er
ontbijten? ....
..
Hij zocht
zocht de
de huizen
huizen op,
op,ging
gingaan
aandedekamers
kamerskloppen
kloppenwaar
waar
Hij
de makkers
maar hij
hij vond alles
makkers woonden —
- indertijd1
indertijd 1 —
- maar
alles ge,
ge~
ofdoor
doorongekende
ongekendeschachten
schachten ingenomen.
ingenomen.
sloten of
In den
oudevergaarzaal
vergaarzaal
den Salvator
Salvator liep
liep hij
hij de
detrap
trapop
opom
omdedeoude
van Kerlinga
Kerlinga te
te zien
zien waar
waar ererzoo
zoomenig
menigbreed
breedgelag
gelaggehouden
gehouden
van
er ledig.
ledig. Aan
Aande
dewanden
wandenhingen
hingendedeportretten
portretten
werd. 't Was er
der
hoofdmannen en
engildedekenen
gildedekenen—- met
metde
dejoligheid
joligheidverstard
verstard
der hoofdmannen
op hun
hun behaarde
behaarde gezichten.
gezichten. Hij
Hijdeed
deeddederonde
rondelangs
langsdedemuren
muren
als
kwezel, die
die vol
volingetogenheid
ingetogenheid den
denkruisweg
kruisweggaat,
gaat, en
en
als eene kwezel,
bleef bij
bij ieder
ieder portret
portret wat
watstilhouden
stilhoudenom
omden
denkerel
kerel aan
aan tete
bleef
wekte hem
hem een
een wereld
wereld vol
vol
spreken
hem neerzag.
neerzag. Het wekte
spreken die
die op
op hem
herinneringen
hij moest
moest alles
alles terugduwen
terugduwen en
en niets
niets dan
dan
herinneringen maar
maar hij
een
weemoedige glimlach
glimlach brak
brak er
er door.
door.
een weemoedige
-— Wat heb
heb ikikhier
hierteteverrichten
verrichten?
Watkom
komikikhier
hierzoeken
zoeken
? Wat
bij al
al die
dieafwezigen
afwezigen?? zegde
zegde hij.
hij. De
De lust
lustbeving
beving hem
hem om
om er
er
bij
fut
en leven
leven in
in te
te stampen
stampen en
en de
de stilte
stiltetetebreken
breken die
diehij
hijhier
hier
fut en
in die
die zaal
zaal voor 't eerst ontwaarde. Een inval om
om al
al die
dieportretten
portretten
ze elk
elkvolgens
volgensrang
rangen
enweerdigheid,
weerdigheid,
van
muur te
te nemen,
nemen, ze
van den muur
hunsteenen
steenenbierpotten
bierpotten te
te
op
een stoel
stoelbij
bijtafel
tafelteteplaatsen,
plaatsen, hun
op een
doen
op de
de piano
piano tetekloppen,
kloppen, tetezingen
zingen tetebulderen,
bulderen,
doen vullen,
vullen, op
en
speechen uit
uit te
te kramen.
kramen ...
en zotte speechen
..
-— God, waar
waar zitten
zitten de
demannen
mannen allemaal
allemaal:: Piket,
Piket, Lammens,
Lammens,
Libbrecht,
Prost Vantomme,
Vantomme, gij
gij groote
groote loeder?
loeder?
Libbrecht, Brakels
Brakels en
en gij
gij Prost
Bestaat
geen middel
middel om
om uu op
op teteroepen
roepen en
en uuwakker
wakker en
en
Bestaat er
er geen
opdagen?
levend te
doen opdagen
te doen
?
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bleefmaar
maar zitten
zitten en
enrichtte
richttegeen
geenzottigheden
zottighedenuit,
uit,om
omde
de
Hij bleef
ofzot
zotzouden
zoudenaan,
aan.
kellners niet
ergeren die
hem voor zat
zat of
kellners
niet te
te ergeren
die hem
zien.
zaal
zien. Hij
Hij moest
moest buiten,
buiten, hier
hierweg
weguit
uitdie
diespokige
spokige
zaalwaar
waarhij
hij
gevoel kreeg
kreeg er
er tete laat
laat tetekomen.
komen. Hij
Hij
niets te doen
doen had
had en
en 't'tgevoel
niets
liep zijn
zijn inval
inval teteverwenschen
verwenschen die
die hem
hem er
er toe
toegedreven
gedreven had,
had,
liep
hier als een melancholieke Karl
Karl Heinrich, Erbprinz
Erbprinz von
von Sachsen,
Sachsen.
Karlsburg, rond
loopen enennaar
naaroud,Heidelberg,
oud.Heidelberg, dingen
dingen
Karlsburg,
rond te loopen
terug gaat
gaat zoeken
zoeken die voorbij
voorbij en
en verdwenen
verdwenen zijn
zijn!I Waar
Waar den
den
terug
ouden Kellerman
Kellerman zelfs
zelfs niet
nietmeer
meerte te
vinden
- Albert
Albert
ouden
vinden
is !is!!!
II—
trachtte dien
aanval van
van sehnsucht
sehnsucht teteovermeesteren
overmeesteren en
en de
de
trachtte
dien aanval
belachelijkheid van
aan te
te praten.
praten. Toen
T oen juist,
juist,
belachelijkheid
vanzijn
zijn geval
geval aan
gebeurde er
er een
een wonder
wondervvaaraan
waaraan hij
hij niet
niet gelooven
geloovendurfde
durfde—gebeurde
hij zag
zag iemand
iemand opdagen
opdagen die
die danig
danigwel
welopopProsten
Prostengeleek.
geleek.
hij
Hij durfde
durfde nog
nogniet
nietvvenken,
wenken, hield
hield zich
zich in,
in,tot
tothij
hijeindelijk
eindelijk
Hij
met zekerheid
zekerheid uitriep
uitriep::
- Prosten
Prosten!?
I?
—
- Bertenil
Berten 11!
1
—
De kerel
kerel had
hadzoowaar
zoowaarzijn
zijnonafscheidbaren
onafscheidbaren dikken
dikken knuppel
knuppel
zijn studentenpet
studentenpet gezwaaid
gezwaaid —
- hij
hij had
hadhem
hemverkend
verkend!
en zijn
1
Geen uitleg,
uitleg, geen
geen verwondering,
verwondering, ze
ze wilden
wilden nu
nu maar
maar doen
doen
Geen
alsof 't't zoo
zoo afgesproken
afgesproken was
was en
enuitvallen
uitvallen moest
moest—
- iets
ietsgelijk
gelijk
de vertelsels.
vertelsels. Gauw
Gauw 't'teerste
eerste cantientje
cantientje binnen
binnen om
om de
de ont,
ont.
in de
moeting tetebezegelen
bezegelenmet
meteen
eenjack,op
jack.op1 !Vandaar
Vandaarop
opeen
eenander
ander—al
de gekende
gekende gelegenheden
gelegenhedenopzoeken
opzoekenwaar
waarzijzijvroeger
vroegersamen
samen
al de
hun verzet
verzet gezocht
gezocht en
enden
denovermoed
overmoedhunner
hunnerjeugd
jeugdhadden
hadden
hun
gevierd.
bot gevierd.
Maar niettemin
niettemin stak
stak de ware
ware toestand
toestand hier
hier en
endaar
daardoor
doorde
de
Maar
scheuren
van onder
onder het
hetkleed
kleedwaarmede
waarmedezijzijzich
zichaan
aan
scheuren en
en gaten van
't begoochelen
waren. Rosa
Rosa was
was niet
niet meer
meer in
inde
deBelle,Vue
Belle.V ue; ;
begoochelen waren.
Carolientje
de Klok,
Klok,was
wasgetrouwd
getrouwd;
Philomène, Hélène
Hélène
Carolientje uit
uit de
; Philomène,
vertrokken
en Clara
Claraen
enRosamonde
Rosamondewaren
warenvreeselijk
vreeselijkverouderd.
verouderd.
vertrokken en
Maar
st en scheen
alles niets
niets tetena
merken,
hij leefde
leefde
. erken, hij
Maar Pro
Prosten
scheen van
van dat alles
er
in als
als vroeger.
vroeger. In
In de
devier
vierjaar
jaarwas
washijhijdoor
dooreen
eenpaar
paar
er in
examens
gevallen
en
sedert
dien
had
hij
zich
geen
moeite
examens gevallen en sedert dien had hij zich geen moeite
meer
naar den
dencursus
cursusom
omtetezien.
zien.Hij
Hijbleef
bleefhier
hieralleen,
alleen,
meer gegeven naar
beweerde
het gildeleven
gildeleven ininzwang
zwangtetehouden
houden;
daar de
de
beweerde hij,
hij, om het
; daar
huidige mannen
mannen teteslap
slapenentetetam
tamwaren
warenom
omhun
hunVereenigingen
Vereenigingen
op
te helpen.
helpen. Hij
Hij was
was erernoodig
noodigom
omererden
dengeest
geestininteteblazen
blazen
op te
omdat
zonder hem,
hem, de
de boel
boelineen
ineenviel
viel!
omdat zonder
1
-— Want de
de mannen
mannen van
vanvoorheen
voorheenzijn
zijnererniet
nietmeer,
meer, zuchtte
zuchtte
hij,
de Rodenbaçh's,
de
Blauwvoeten,
de
Klauwaerts,
de
hij, de
Rodenbach's,
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de Moerlanders,
. . . waterlanders
I
Zannekins, de
Moerlanders, veranderd
veranderd inin...
waterlanders!
Maar
weemoedveranderde
veranderdeevengauw
evengauwininverontwaardiging.
verontwaardiging.
Maar zijn weemoed
Met den
den kroes
kroes inindedehand
handstak
stak
Prosteneen
eengeweldigen
geweldigenspeech
speech
Prosten
af over
over de
de ontaarding
ontaarding van
van het
hetstudentenleven,
studentenleven, over
overde
delamme
lamme
braafheid der
der schachten
schachtendie
die uit
uit de colleges
kost~
braafheid
colleges kwamen
kwamen als
als kost.
schoolmeisjes,
met
hun
certificaat
van
goed
gedrag
en
hun
schoolmeisjes, met hun certificaat van goed gedrag en hun
diploma
geheel~onthouder!I Met
Met opgezette
opgezettegedachten
gedachtenover
over
diploma van geheel,onthouder
sociologie, met
met wereld,wijsheid
wereld~wijsheid en
enpretentie
pretentievan
vanmaatschappij,
maatschappij~
hervormers;
invloedop
opdedeproletariërs
proletariërs en
en
hervormers ;bewust
bewust van
van hun invloed
vooral
bekommerd met 't'tgeen
geen hunne
hunne brave
brave ouders
ouders van
van hen
hen
vooral bekommerd
verwachtten
aangepredikt hebben
onder vorm
vorm van
van utilari,
utilari~
verwachtten en aangepredikt
hebben onder
teitsgevoel: : studeeren?
studeeren ? -— neen
neen —
teitsgevoel
- blokken1
blokken 1 om
om zoo
zoo gauw
gauw
diploma of
ofdokterstitel
dokterstitel tete krijgen
krijgen en
enals
alsnuttige
nuttige
mogelijk
mogelijk hun
hun diploma
leden der
hun rang
rang in te
te nemen!
nemen!
leden
der maatschappij,
maatschappij, hun
-— Hun examen
examen en
en daarmeë'
daarmeê amen!
amen! gilde
gilde Prosten.
Prosten. Geen
Geen een
een
die nog
levéneen
eenbeetje
beetje
die
nog denkt
denkt om
om den
denschoonsten
schoonsten tijd
tijdvan
van't'tlevën
genot bij
genot
bij te
te zetten!
zetten!
Na de
de algemeenheid
algemeenheid trad
trad hij
hij in
inbijzonderheden
bijzonderheden die
dieBerten
Berten
moesten overtuigen
de goede
moesten
overtuigen dat
dat:: de
goede tijd
tijd om
omzeep
zeepwas
was11
eenige goeie
goeiekerel
kerel hier,
hier, dat
datben
benik,
ik,alaldedeanderen
anderen
-— De eenige
zijn
weg
en
ik
blijf
er
om
de
eer
hoog
te
houden
1
'k
Vond
zijn
en ik blijf er om de eer hoog te houden 1 'k Vond
het in
in de
dewereld
wereldzoo
zoobanaal
banaalburgerlijk
burgerlijkenende
deontgoochelingen
ontgoochelingen
mij hebben
hebben aangedaan,
aangedaan, ontnemen
ontnemen me
me allen
allen
de kameraden
kameraden mij
die de
lust mijn
mijn intrede
intrede in
in de
dewereld
wereldtetedoen
doen—- waarmede
waarmede al
al de
de
lust
Ik ben
ben besloten
besloten.. .... student
studentte
te blijveni
blijven 1
anderen zoo haastig
haastig zijn. Ik
anderen
Ik zie
zie ze
ze komen
komen en
engaan
gaanen
enhier
hiervoel
voelikikme
meniet
niet als
als een
een
Ik
leeraar zonder
eeuwige student,
student, die
die altijd
altijd
leeraar
zonder cursus
cursus maar
maarals
als de
de eeuwige
jong blijft
blijftenengedurig
gedurig
mijnjaren
jarenherga,
herga,terwijl
terwijlde
deanderen
anderen
even jong
mijn
deftig worden
worden . . . en
en oud,
oud,vooral
vooraloud
oud11
deftig
Albert vond
vond schik
schik in
in den
den kerel
kerel —
- de
de eenige
eenige die
die hem
hem de
de
Albert
gewenschte
illusie
verschaffen
kon
om
zich
hier
eigen
te
voelen
gewenschte illusie verschaffen kon om zich hier eigen te voelen
en terug
terug te
te denken
denken in
inde
devervlogen
vervlogenjaren.
jaren. Zij
Zijbleven
blevensamen
samen
en
ontbijten; ; Pro
sten vertelde
inde
debijzonderheden
bijzonderheden de
de ge,
ge~
ontbijten
Prosten
vertelde nu in
vaarten der
der makkers
makkers die hier
hier het
het ideaal
ideaalbestreefd
bestreefd hadden
hadden en
en
vaarten
nu in
in de
de politiek,
politiek, in
in 't conservatisme,
conservatisme, in·
in
nu
in .de
de finanties
finanties of in
franschillonisme verdompeld
verdompeld waren
waren nadat
- om
om het
het
't franschillonisme
nadat ze
ze —
smeer —
- aan
aan dedevoeten
voeteneener
eenerrijke,
rijke,fransche
franscheschoonmoeder
schoonmoeder
smeer
geloof, hun
hunprinciepen,
princiepen, hun
hunjeugd
jeugdenenhun
hunidealen
idealenhadden
hadden
hun geloof,
afgezworen, om verstandige
verstandige burgermenschen
burgermenschen te worden.
worden.
afgezworen,
Albert moest
moest er
er niet
nietaan
aandenken
denkenhier
hier ininLeuven
Leuven nog
nogéén
één
Albert
warenallen,
allen,
makker van
ouden eed
eedterug
terugtetevinden
vinden—- zezewaren
makker
van den ouden
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als
zielen uit
uit het
het vagevuur,
vagevuur, weggevlogen
weggevlogenen
ennooit
nooitmeer
meerterug,
terug~
als zielen
gekeerd.
Tegen den
den avond
avond vertrokken
vertrokken zij
zij dus
dusgetweeën
getweeënnaar
naar
gekeerd. Tegen
Brussel,
daar eens degelijk
degelijk den
den bak
bakomver
omvertetestampen
stampen!i
Brussel, om
om daar
Zij
hielden het
het er
er drie
drie dagen
dagen en
ennachten
nachtenvol
volenenbleven
blevendan
dan
Zij hielden
hunpositieve
positieve te
te
nog een
een halven
hal ven dag
dag slapen
slapen om
om weer
weer op
ophun
nog
komen.
dieboemeling
boemeling voelde
voeldeProsten
ProstenVantomme
Vantommezich
zich
komen. Na die
bereid om zijn
zijn studentenleven
studentenleven tetegaan
gaanhernemen
hernemennaar
naarLeuven
Leuven
bereid
en Albert
Albert had
had het
het zijne
zijne nu
nuafgesloten
afgeslotenenenkon
konzijn
zijnintrek
intrekdoen
doen
het ouderlijke
ouderlijke huis.
huis. Bij
Bij het
het scheiden
scheiden werd
werd er
er overeen
overeen ge,
ge~
in het
komen dat Prosten
Pro sten al
al de
demakkers
makkersopzoeken
opzoekenzou
zouenenerereen
eendag
dag
komen
gesteld worden
worden om
omAlberts
Albertsterugkeer
terugkeertetekomen
komenvieren
vieren op
op
zou gesteld
zijn dorp. '
zijn
N u voelde
voeldehij
hijzich
zichopgebeurd
opgebeurdenen
verlichtals
alsiemand
iemanddie
die aan
aan
Nu
verlicht
de onweerstaanbare
onweerstaanbare behoefte
voldaan om
om den
denbeer
beereens
eens
behoefte heeft voldaan
los te
te laten
laten vooraleer
vooraleer de
dedeftige
deftigehouding
houdingaan
aantetenemen
nemendie
diebij
bij
zijne nieuwe
nieuwe omgeving
omgeving passen
passen zou.
zou. Het
Het dorp
dorp en
en het
hetouder,
ouder~
zijne
lijke huis
huis trokken
trokken hem
hem niet
niet aan
aan;; hij
hij voorzag
voorzag er
erde
desaaie
saaie
lijke
eentonigheid van,
hij niet
niet meer
meer zou
zou gewend
gewend worden.
worden.
eentonigheid
van, die
die hij
-— Wat ga
ga ikikerereigenlijk
eigenlijkuitrichten?
uitrichten?vroeg
vroeghij
hijzich
zich af;
af; maar
maar
zoo
aanstonds schudde
Na vier
vier jaar
jaar
zoo aanstonds
schudde hij
hij alle
alle bedenking
bedenking weg.
weg. Na
afwezigheid
hij toch
toch wel
weleens
eensgaan
gaanzien
zienhoe
hoezijn
zijnouders
ouders
afwezigheid mocht hij
hun een
een tijdje
tijdje 't genot van zijne tegenwoordigheid
stelden en
enhun
het stelden
tegenwoordigheid
gunnen.
Op
eens
kwam
de
ernstige
bedenking
bij hem
hem op,
op,
gunnen.
eens kwam de ernstige bedenking bij
naar aanleiding
aanleiding van
van mama's
mama's hartziekte
hartziekte en hij
hij stelde
stelde zich
zich de
de
naar
vraag: : wat
moet er
er van
vanpapa
papageworden
geworden als
als hij
hij eens
eensalleen
alleen
vraag
wat moet
komt te staan?
staan? Door
Doorhet
hetraam
raamvan
vanden
dentrein
treinbegon
begondedestreek
streek
komt
verkennelijk
worden en
endat
datbracht
brachthem
hemweer
weerindrukken
indrukken
verkennelijk te
te worden
het verleden
verleden en
endaarmede
daarmede ontwaakte
ontwaakte een
eeneerste
eersteverlangen
verlangen
uit het
voorgevoel om
om met
met alaldie
diegekende
gekendedingen,
dingen,de
deindrukken
indrukken
bij 't't voorgevoel
bij
de plaats
plaats
zijner vroegste
vroegste jeugd
jeugdteteondergaan.
ondergaan. 't Behagen
zijner
Behagen om
om de
te zien
zienwaar
waaralaldedeherinneringen
herinneringenzijner
zijnerkindsheid
kindsheidaan
aanvast
vast
weer te
waren, deed
deed hem
hemzijn
zijnlaboratorium,
laboratorium, zijn
zijncliniek,
cliniek, zijne
zijneopératies,
opératies,
waren,
en proefnemingen
proefnemingen vergeten.
vergeten.
't Was half
halfnamiddag
namiddag toen
toenhij
hijaan
aanhet
heteindstation
eindstationkwam
kwam
waar hij
weg op
opmoest,
moest,tetevoet,
voet,
naar
hetouderlijke
ouderlijkedorp.
dorp.
waar
hij den weg
naar
het
't Was maar
maar best
best dat
dat hij
hij niemand
niemand van
van zijne
zijne komst
komstverwittigd
verwittigd
had,
want nu
nu voelde
voelde hij
hij er
er schik
schik ininden
denweg
weginineenzaamheid
eenzaamheid
had, want
af te
te leggen
leggen enenalzoo
alzoozonder
zonderopzien
opzientetewekken,
wekken, in
in 't dorp
aan te komen.
komen.
aan
Schooner
kon men
men niet
niet uitdenken.
uitdenken. 't'tWas
Was eene
eene van
van
Schooner weer
weer kon
late zomerdagen
zomerdagen waarop
waarop de
dewarmte
warmteaandoet
aandoetals
alseen
eenlaatste
laatste
die late
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afscheid
de aankomst
aankomst voorvoelen
voorvoelen doet
doet van
vanhet
hetwankelbare
wankelbare
afscheid en
en de
en
gure jaargetijde.
jaargetijde. 't
't Was
het uur
uurdat
datde
dezonne
zonnenaar
naar den
den
en gure
Was het
einder
met heviger
heviger goudglans
goudglans de
de groene
groenevelden
velden tooit
tooit
einder neigt
neigt en met
en
een waas
waas van
van innigheid
innigheid weeft
weeftinindedeatmosfeer
atmosfeerwaaruit
waaruitden
den
en een
avond groeien moet.
avond
moet.
Albert
verkoos de
de kronkelende
kronkelende binnenwegels,
binnenwegels, door
door de hooge
Albert verkoos
koornvelden,
weiden waar
waar het
hetbeekje
beekjeen
ende
deelshagen
elshagen
koornvelden, langs
langs de weiden
en
kopwilgen de
de bochten
bochtenuitteekenen.
uitteekenen. Het
Hetstond
stond alles
alles nog
nog
en kopwilgen
gelijk
jaren geleden,
geleden, onveranderd
onveranderd bij den
den tijd
tijddat
dathij
hij hier
hier met
met
gelijk jaren
de dorpsjongens
de
dorpsjongens in
in 't wilde
ravotten kwam.
kwam. Geen
Geengerzeken
gerzeken
wilde ravotten
was
er verkrookt,
verkrookt, geen
vore gedempt;
gedempt; de
de boomen
boomen alleen
alleen wat
wat
was er
geen vore
grooter
geworden —
- maar
maar die
die schenen
schenen hem
hem indertijd
indertijd grooter
grooter
grooter geworden
dan
nu en
enhet
hetbeekje
beekjevooral
vooraldat
dathem
hemvroeger
vroegervoorgekomen
voorgekomen
dan nu
was
als een
een waterloop
waterloop van
vanbelang,
belang,leek
leeknunu
ampereen
eengrachtje
grachtje
was als
amper
Hoe alles
alles toch
toch eene
eene
dat
men met
met gemak
gemak overschrijden
overschrijden kon.
dat men
kon. Hoe
verhouding
aanneemt naar
inzicht van ons
ons eigen
eigen wezen.
wezen.
verhouding aanneemt
naar het inzicht
Hier,
op die
diezelfde
zelfdeplaats
plaatswas
washet,
het,dat
datikikdedeeerste
eersteblikken
blikken
Hier, op
sloeg in
in «Het
«HetBoek
Boekder
derNatuur».
Natuur».Evenals
Evenalsdedeleergierige
leergierigejongen
jongen
met den
den wijzen
wijzen grijsaard
grijsaard zijn
zijn eerste
eerste lessen
lessen opdeed,
opdeed, heb
hebik
ik
die met
hier met papa
papa gewandeld.
gewandeld. Hier
Hier heb
heb ikikvoor
voor't
eerstde
denatuur
natuur
hier
't eerst
mij hooren
hoorenspreken
spreken met
metdie
dieduizende
duizendeverwarde
verwardestemmen
stemmen
tot mij
die
in mijn
mijnoor
oorbromden
bromden door
door de
delucht,
lucht, die
die mij
mij een
~en heelal
heelal
die in
scheen waarin
waarin millioenen
millioenen onzichtbare
onzichtbare wezens
wezens dooreen
dooreenwentelo
wentel~
scheen
Hier hield
hieldik'iksamenspraken
samensprakenmet
methet
hetmadeliefje
madeliefjeen
enaanzag
aanzag
den. Hier
boomen en
enplanten
plantenals
alsbewuste
bewustewezens
wezensdie
dievoor
voorblijdschap,
blijdschap,
ik boomen
droefheid, liefde
liefde of
ofvijandschap
vijandschapvatbaar
vatbaar waren.
waren.
droefheid,
indedebijzonderheden
bijzonderhedenkwamen
kwamen de
deoude
oudeherinneringen
herinneringen
Tot in
schoon~
bij Albert
Albert opstormen,
opstormen, uit
uit den
dentijd
tijdtoen
toenhij
hijininalles
allesdedeschoono
bij
heid en
en het
hetwijs
wijsbeleid
beleidvan
vanden
denSchepper
Schepperloven
lovenmoest,
moest, die
die
heid
alles
zoo
verbazend
goed
had
ingericht
om
het
ons
hier
alles zoo verbazend goed had ingericht om het ons hier
aangenaam tete maken
dat aardsch
aardsch paradijs.
paradijs. Hier
Hier langs
langs
aangenaam
maken op
op dat
die aardbarmen
aardbarmen had
zitten praten
praten met
met de
debijen
bijen en
en de
de
die
had hij
hij zitten
al
mieren; ;had
zeden en
en gebruiken
gebruiken nagegaan.
nagegaan. Wat al
mieren
had hunne
hunne zeden
droomerij en
eene atmosfeer
atmosfeer van
van stille
stillezaligheid
zaligheid
droomerij
endoor
door wat
wat eene
verbeel~
was het dorp
dorp hier
hier indertijd
indertijd omgeven?
omgeven? hoe
hoewas
waszijn
zijnverbeelo
was
alsdan samengehouden
samengehouden in de
de grenzen
grenzen van
van 't bekende
bekende en
en
ding alsdan
hoe
lag
dat
bekende
als
eene
oase
vergeten
te
midden
der
hoe lag dat bekende als eene oase vergeten te midden der
vage oneindigheid
oneindigheid van
van het
hetonbekende
onbekende?
Later eerst
eerst was
was de
de
vage
? Later
kring altijd
altijd wijder
wijder opengegaan,
opengegaan, in
in 't kostschoolleven,
kostschoolleven, de
kring
studie~jaren. En
toen was
was geleidelijk
geleidelijk de
denaijver
naijver ontstaan,
ontstaan, de
de
studieojaren.
En toen
weetgierigheid, de
aansporing om
om alles
alles teteomvatten,
omvatten, alles
allestete
weetgierigheid,
de aansporing
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begrijpen -— de drang
drang om
om iets
iets teteworden
worden en
ende
demakkers
makkers te
te
begrijpen
overvleugelen.
zege~
Ginder,
langs den steenweg,
steenweg, waar
waar de
de boomen
boomenzooveel
zooveelzege,
Ginder, langs
koepels vormden,
vormden, was
was de
destoet
stoeteens
eensdoorgereden
doorgeredendie
dieAlbert
Albertals
als
laureaat, triomphantelijk
naar het
Diendag
dagwaren
waren
laureaat,
triomphantelijk naar
het dorp
dorp voerde.
voerde. Dien
al
de huizen
huizenbevlagd,
bevlagd,ererwas
wasmuziek,
muziek,kanongeschot,
kanongeschot,klokken,
klokken~
al de
geluid
en 's avonds
er vuurwerk
vuurwerk geweest
geweest en
en gerucht
gerucht tot
tot
avonds was er
geluid en
laat
den nacht.
nacht. Als
Alsjonge
jongec<primus»
«primus» had
hadAlbert
Albertden
deneersten
eersten
laat in den
vreugdero~s genoten bij
bij het
hethuldigen
huldigenvan
vanzijn
zijnroemrijk
roemrijktalent.
talent.
vreugdeross
Hij herinnerde
herinnerde zich
zich nog
nogdedestralende
stralendevreugde
vreugdevan
vanmama
mamaen
en de
de
fierheid
papa. Langen
Langen tijd
tijd had
had hij
hijheele
heelebrokstukken
brokstukkenvan
van
fierheid van
van papa.
buiten gekend uit
uit de
defeestrede
feestredevan
vanden
denburgemeester
burgemeesterdie
diemet
met
buiten
een
profetisch gebaar,
gebaar, eene groote,
groote, glorierijke
glorierijke toekomst
toekomst voor,
voor_
een profetisch
zegd had
had aan
aan den
denjongen
jongenstudent,
student,waarover
waarover niet
niet alleen
alleen de
de
zegd
gemeente, maar
Vlaamsche land,
land, later
later fier
fier zou
zou zijn.
zijn.
gemeente,
maar het
het heele Vlaamsche
Albert
glimlachte medelijdend
medelijdend om
om 't't geen
geen hem
hemtoen
toenmet
metdiepe
diepe
Albert glimlachte
ontroering had
hij moest
moest bekennen
bekennen: : hoe
hoe die
die
ontroering
had geslagen
geslagen en
en hij
schijnbaar
indertijd had aangezet
aangezet en
enmet
met
schijnbaar niétige
nie.tige oorzaak
oorzaak hem
hem indertijd
een ernst
ernst vervuld
vervuld die
diebij
bijzijne
zijnejaren
jarenniet
nietpaste.
paste.Hij
Hijhad
hadimmers
immers
voorgenomen dat
de verwachting
verwachting die
die men
men van
vanhem
hemkoesterde
koesterde
voorgenomen
dat de
op de
delefter
letterzou
zouverwezenlijkt
verwezenlijktworden
worden11Zoodanig
Zoodanighad
hadhet
hethem
hem
't
werk
en
de
studie
zijn
eigen
jeugd
aangespoord
dat
hij
in
aangespoord dat hij 't werk en de studie zijn eigen jeugd
vergeten
was en
en de
dejaren
jaren voorbij
voorbij gingen
gingen zonder
zonder dat
dat hij
hij aan
aan
vergeten was
genoegens had
had gedacht,
gedacht, om
omaltijd
altijdmaar
maar tetejagen
jagennaar
naar dat
dat
de genoegens
hoogtepunt ginder
deverte
verte—- waar
waarde
deabsolute
absoluteweten,
weten~
hoogtepunt
ginder in de
schap
te veroveren
veroveren Niel!
viel! Een
Eentweede
tweedetriomf
triomfhad
had hij
hijgekend
gekend
schap te
bij 't eindigen
eindigen van
zijn doktoraat.
doktoraat. Daardoor
Daardoor had
den ge,
ge~
van zijn
had hij
hij den
zichtskring
en om
te nemen
nemen onder
onder de
de
zichtskringzien
zien verbreed
verbreeden
om stand
stand te
geleerden in
in plaats
plaats van
vandedeloopbaan
loopbaanals
alsgewoon
gewoondorpsdoktertje
dorpsdoktertje
geleerden
te
moeten aanveerden.
aanveerden. Maar
Maarbij
bijdien
dienlaatsten
laatstenzegepraal
zegepraal had
had
te moeten
hij
niet
meer
gedacht
aan
de
woorden
van
den
burgemeester,
hij niet meer gedacht aan de woorden van den burgemeester,
aan zijn
zijn geboortedorp
geboortedorp;; hij
hij was
wasongevoelig
ongevoeliggeworden
gewordenaan
aan
noch aan
de bewondering
bewondering van
van die
die brave
bravemenschen
menschen en
ende
deuitgesprokene
uitgesprokene
verwachting kon
hem het
hetuitwerksel
uitwerkselniet
nietmeer
meer teteweeg
weeg
verwachting
kon op hem
brengen van een
een stimulant.
stimulant.
brengen
In
Berlijn reeds
hij zich het
het dorp
dorp en
en de
dedorpslucht
dorpslucht
In Berlijn
reeds voelde
voelde hij
ontgroeid,
veerdig en
en bekwaam
bekwaam om
om de
dewereld
wereldteteveroveren.
veroveren.
ontgroeid, veerdig
Van
hieruit beschouwd,
beschouwd, leken
lekende
detijdstippen
tijdstippen van
vanzijn
zijnleven
leven
Van hieruit
over eene
eene lijn
lijn tetegaan
gaanlangs
langsaltijd
altijdstijgende
stijgendeheuveling,
heuveling,waarvan
waarvan
hij elke
elke helling
helling bestormd
bestormd had
had met
met de
de meening
meening op
op den
den top
top
hij
het einddoel
einddoel te
te bereiken
bereiken;; maar
maar het
het was
wastelkens
telkensmaar
maareen
een
het
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rustpoos
gebleken omdat
omdat ereraltijd
altijdnieuwe.
nieuwe hoogtepunten
hoogtepunten op,
op~
rustpoos gebleken
daagden die
Op't
hij
daagden
die hij
hij weer
weer beklimmen
beklimmenmoest.
moest. Op
't einde
einde had hij
zich
door zooveel
zooveel bergen
bergen ornringd
omringd gezien
zich in
in een
een
zich door
gezien dat
dat hij
hij zich
laagvlakte
en dan
dan eerst
eerst was
was hij
hij tot
tot de
de over,
over~
laagvlakte wanen
wanen kon...
kon . . . en
tuiging gekomen
gekomen van
van het
het (tArs
«Ars langa,
langa, vita
vita brevis»
brevis» —
- dat
dat één
één
tuiging
menschenleven
kort isis en
enhet
hetvoor
voor
eenverstand
verstandniet
niettetedoen
doen
menschenleven te
te kort
een
valt, alles
alles te
te begrijpen
begrijpen en
enteteomvatten
omvatten—- hij
hijwerd
werdzich
zichbewust
bewust
valt,
dat
hij nog
nog niets
niets of
ofzeer
zeer weinig
weinig wist;
wist; dat
datde
dematerie
materie onom,
onom~
dat hij
vatbaar isis en
en de
detakken
takkenervan
ervanzoo
zooingewikkeld
ingewikkelden
enmenig,
menig~
vatbaar
vuldig
dooreen en
en uiteen
uiteen sprietelen,
sprietelen, zoodat
zoodat men
men zich
zichten
ten
vuldig dooreen
hoogste specialiseeren
specialiseeren kan
met een
een klein
klein deeltje
deeltje tevreden
tevreden
hoogste
kan om met
te blijven.
blijven. De
Dewetenschap
wetenschap in
inhare
hare volheid
volheidteteomvatten
omvatten bleek
bleek
eene utopie;
utopie; met
metHoratius
Horatiuskon
konmen
menhet
hetaangrijpen
aangrijpen:: als
als een
een
eene
levensdoel
waar
men
op
voorhand
weet
nooit
het
einde
levensdoel waar men op voorhand weet nooit het einde tete
kunnen
bereiken;; waar
waar men
alleen een
een eindje
eindje wegs
wegs van
van kan
kan
kunnen bereiken
men alleen
afleggen en
en te
te trachten
trachten wat
wat verder
verder te
te geraken
geraken dan
dan zijn
zijn voorganger
voorganger
om dan
dan weer
weer het
hetoverige
overigeeind
eindvoor
voor
zijn
nakomertoegankelijk
toegankelijk
zijn
nakomer
maken.
te maken.
-— Wat isis ereral al
veranderdsedert
sedertikikhier
hierhet
hetdorpsleven
dorpsleven
veranderd
verlaten heb!
Is er
er nog
nogwel
weliets
ietsvan
vanden
denouden
ouden
verlaten
heb I dacht
dacht hij.
hij. Is
mensch in mij
mij aanwezig?
aanwezig? De
Demenschen
menschenininde
dewereld
wereldleven
leven allen
allen
mensch
zij
een
nauwer
of
op betrekkelijke
betrekkelijke hoogtepunten
van
waaruit
hoogtepunten van waaruit zij een nauwer of
- maar
maar hier leven de
de dorpelingen
dorpelingen
breeder vergezigt beheerschen, —
werkelijk
eenput
puten
energer
erger:: zij
zij worden
worden zelfs
zelfs de
de hoogtepunten
hoogtepunten
werkelijk in een
niet gewaar
gewaar die
diehun
hungezichteinder
gezichteinderbelemmeren
belemmeren—
- zij
zij weten
weten
niet
niet dat
dat er
er opene
openevergezichten
vergezichtenbestaan.
bestaan.
nooit was
was het
hethem
hemopgevallen
opgevallen gelijk
gelijk nu,
nu, met
metde
destilte
stilte
Nog nooit
dien nakenden
nakenden nazomeravond,
nazomeravond, hoe
hoedie
dielage,
lage,enge
engehuizetjes
huizetjes
van dien
hier aaneengereekt,
aaneengereekt, nog
nog altijd
altijd hun
hun zelfde
zelfdedriehoekige
driehoekigeruimte
ruimte
hier
vormden,
waar de bakker,
bakker, de
de beenhouwer,
beenhouwer, de
deherbergier
herbergier en
en
vormden, waar
kwezeltjes hun
hun schamel
schamel bestaan
bestaan sleten
sleten en
enwaar
waar alles,
alles, altijd
altijd
de kwezeltjes
onverroerbaar
alsof de
demenschen
menschenerer
onverroerbaar't'tzelfde
zelfdemoest
moest blijven
blijven alsof
waren
de dingen
dingen enenniet,
niet,dededingen
dingenom
omdedemenschen.
menschen.
waren om
om de
wijzers op
op de
deuurplaat
uurplaat aan
aan den
denkerktoren,
kerktoren, teekenden
teekenden vijf
vijf
De wijzers
ure
en Albert
Albert vatte
vatte zoo
zoo goed
goeddedestemming
stemming weer
weerop
opvan
van
ure en
eene
dier oude,
oude, vervelende
vervelende namiddagen,
namiddagen, gelijk
gelijk hij
hij er
er zooveel
zooveel
eene dier
gekend
had, dat
dat hij
hij dedeillusie
illusiekreeg
kreegdat
datdie
diewijzers
wijzers aan
aan de
de
gekend had,
uurplaat
blijven staan
staan waren
waren en er
er een
eensoort
soort
uurplaat niet
niet verroerd
verroerd en
en blijven
honderdjarige slaap
de dorpsplaats
dorpsplaats geheerscht
geheerscht had,
en
honderdjarige
slaap over
over de
had, en
hij
nu door
door zijn
zijn komst,
komst, alles
alles weer
weer zijn
zijn tragen
tragen gang
gang zou
zou
hij nu
Weer miek
miek hij
hij eene
eenevan
vandie
diebeschouwingen
beschouwingen
zien hernemen.
hernemen. Weer
zien
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die hem
leven van
van al die
die
hem 't't leven
die gekende
gekende menschen
menschen afzonderlijk,
afzonderlijk,
tot
een samenhoorend
samenhoorend geheel,
geheel, in
in beeld
beeld brachten,
brachten, met
met den
den
tot een
weemoed
om het
hetnuttelooze
nutteloozevan
vanzulk
zulkeen
eenachterlijk
achterlijk bestaan,
bestaan,
weemoed om
om de
om
de tevredene
tevredene gelatenheid
gelatenheid dier
dier dorpsmenschen
dorpsmenschen die
die hier
hier
poenderen
in hun
hunnietigheid
nietigheiden
engewichtigheden
gewichtigheden toe,
toe.
poenderen bleven
bleven in
kenden en een
kenden
een ernstig
ernstig gelaat
gelaat zetten
zettendurven
durvenopopdingen
dingenwaarbij
waarbij
men
gekheid had
had moeten
moeten uitlachen
uitlachen of
of de
detriestigheid
triestigheid
men de
de gekheid
beweenen.
bloempjes stonden
stonden nog
nogaan
aande
devensters
vensters
beweenen. Dezelfde
Dezelfde bioempjes
met
dezelfde gordijntjes
gordijntjes en
en het
hetzelfde
zelfdebelletje
belletjerinkelde
rinkelde nog
nog
met dezelfde
aan
deur van
winkeltje op
den hoek.
hoek. Hoe
Hoeheette
heette het
het
aan de
de deur
van het
het winkeltje
op den
oude
wijveke ook
ookweer
weerwaar
waarhij
hijzijn
zijneerste
eerstezondagscent
zondagscent had
had
oude wijveke
verteerd?
kon hij
hij zich
zichniet
nietmeer
meerherinneren
herinneren —
- dat
dat
verteerd ? Namen
Namen kon
ontschiet het eerst,
ontschiet
eerst, maar
maar de
de wezens
wezensstonden
stondenhem
hemnog
nogduidelijk
duidelijk
voor
met alalhunne
hunnetypische
typische bijzonderheden.
bijzonderheden. Dat
Dat vormde
vormde in
in
voor met
al zijne
iets als
al
zijne onderdeelen,
onderdeelen, iets
als een
een geheel,
geheel, waar
waar niets
niets uit
uit weg,
weg.
vallen of
ofniemand
niemand bijkomen
bijkomenkon
konzonder
zonderhet
het beeld
beeld te
te misvormen.
misvormen.
Daarom
Albert niet
niet op
op dat
dathier
hieriemand
iemandgestorven
gestorven of
of
Daarom viel
viel het Albert
verhuisd
was of
ofdat
datereriemand
iemandvreemds
vreemds eene
eene van
van die
die oude
oude
verhuisd was
nu toch
tochherinnerde
herinnerdehij
hijzich
zichuit
uit
plaatsen
ingenomen. Maar
Maar nu
plaatsen had
had ingenomen.
brieven van
De
brieven
van thuis
thuis:: dat
datdedeburgemeester
burgemeestergestorven
gestorven was
was IJ De
oude meid
meid moest
moest hier
hier dus
dus heel
heel alleen
alleen dit
dit groote
groote huis
huis open,
open.
oude
houden?? Voorbij
Voorbij de
de woning
woningvan
vanden
denonderpastor
onderpastorgekomen,
gekomen,
houden
het Albert
Albert te
te binnen,
binnen, uit
uit een
eenbrief
briefvan
vanCeleste,
Celeste, dat
datGust
Gust
viel het
Vandorpe, zijn
zijn oude
oudestudiemaat
studiemaat—
- die
diehier
hierin
in 't verlof dikwijls
Vandorpe,
spelenwas
was—_.
nuop
opde
degemeente
gemeentestond
stondals
alsonderpastor
onderpastorI!
komen spelen
• nu
—
toeval!I nu
nu vind
vindikikdien
dienkerel
kerelhier
hierweer!
weer! Celeste
Celeste
- Wonder toeval
had
Albert voor
voor::
had er
er hem
hem alle
alle goed
goedover
overgeschreven
geschrevenen
en 't stond Albert
toch iemand
iemand te vinden
vinden om
om mede
medetetepraten.
praten.
toch
jonge meisjes
meisjes gingen
gingen door
door de
dedorpsstraat.
dorpsstraat. Zij
Zij liepen
liepen
Drie jonge
nu
en
dan
keek
er
gearmd
en
schenen
lustig
gezind
want
gearmd en schenen lustig gezind want nu en dan keek er
van de
dedrie
drieschichtig
schichtigenenaanhalig
aanhaliguit
uitnaar
naarden
denvreemden,
vreemden,
eene van
jongen heer
heer waarop
waarop de
de andere
andere twee
twee dan
daninineen
eenlach
lachschoten.
schoten.
jongen
waren piepjong
piepjong nog, maar
maar de
de verende
verende stap
stap en
en het
het heup,
heup.
Zij waren
wiegelen gaf
gaf iets
iets uitdagends
uitdagends aan
aan haar
haar wezen
wezen alsof
alsof ze
ze al
al ent,
ent.
wiegelen
wat
wat van
van 't't leven wisten
wisten en
en prat
prat gingen
gingenop
ophaar
haarvrouwelijke
vrouwelijke
aantrekkelijkheid eer
vormen van
vanhaar
haar lijf
lijfzelfs
zelfsiets
iets
aantrekkelijkheid
eer aan
aan de vormen
vrouwelijks was
was uitgegroeid.
uitgegroeid.AlAlhaar
haarzorg
zorghadden
haddenzijzijblijkbaar
blijkbaar
vrouwelijks
besteed aan
aan haar
haar kapsel
kapsel dat
dat met
met kammen
kammen waar
waar te veel
veel en
entete
besteed
groote glazen
glazen brillanten
brillanten in
in schitterden,
schitterden, was
wasopgesmukt.
opgesmukt.
groote
Zulke verschijning
verschijning had
Albert vroeger
vroeger nooit
nooit gezien
gezien hier
hier
Zulke
had Albert
op
dorp.
op 't't dorp.
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De drie
drie modepopjes
modepopjes trokken
trokken binnen
binnen in den
den winkel
winkel der
der
naaister,
aantal meisjes
meisjes reikhaizend
reikhalzend door 't't oopene
naaister, waar
waar een
een aantal
' pene
venster
venster uitkeken
uitkeken om
om den
den vreemden
vreemden heer
heer tetezien
zienvoorbijgaan.
voorbijgaan.
In
heel zijn
zijn jeugdtijd
jeugdtijd had
had Albert
Albertgeen
geenenkel
enkeldorpsmeisje
dorpsmeisje
In heel
ontmoet
eenig belang
belang kon
kon stellen.
stellen.
ontmoet waarin
waarin hij
hij eenig
-— Ha 11 tenzij
geburin, het
hetnuffige
nuffigenichtje
nichtjevan
vanKoornaert,
Koornaert,
tenzij de geburin,
met haar
haar droomoogen.
droomoogen. God,
God, ja,
ja, nu
nu viel
viel hem
hem die
dietoeneiging
toeneiging
met
te
binnen en
en de
dewandelingen
wandelingen in
in den
denhof
hof—- werkelijk
werkelijk iets
iets
te binnen
waarvoor hij
hij zich
zich een
eentijd
tijdopgewonden
opgewonden
teeders was
was 't geweest waarvoor
teeders
had gevoeld.
gevoeld.
had
Was 't de
herinnering aan
aan dat
dat verre
verre verleden
verleden die.
die·er
er een
een
de herinnering
Ofwas
wasererwerkelijk
werkelijk iets
iets
waas
van bekoring
bekoring over
over spreidde?
spreidde? Of
waas van
aardigs geweest aan
aan dat
dat meisje
meisje?
aardigs
?
Het kwam
kwam hem
hem voor
voorals
alseene
eeneromatische
romatischedorpsidylle
dorpsidylle—- iets
iets
dat niet met
met hem
hem zelf,
zelf, maar
maar met
met een
eenander
anderkon
kongebeurd
gebeurdzijn.
zijn.
dat
Celeste
had er
er hem
hem naderhand
naderhand nog
nogover
overgeschreven,
geschreven,maar
maar
Celeste had
hij
had er
er geen
geenbelang
belang aan
aangehecht
gehecht;; telkens
telkens hij
hij aan
aan dien
dien
hij had
potsierlijken oom
had gedacht
gedacht en
enaan
aandie
diearrogante
arrogante kwezel,
kwezel,
potsierlijken
oom had
hem zoo
zoo belachelijk
belachelijk voor, zoodat
zoodat hij
hij nu
nu geen
geen
kwam 't geval
geval hem
den minsten
minsten lust
lust voelde
voelde of
ofverlangen
verlangen om
om dat
dat spelletje
spelletje te
te
den
herbeginnen.
-— Entin,
Entin, wij
zullen zien,
zien, besloot
besloot Albert.
Albert. Den
Dendorpskom
dorpskom
wij zullen
had hij
hij nu achter
achter den
den rug
rug en
en 't veld lag weer voor hem
hem open.
had
't
van die
die zware
zware boomenmassa
boomenmassa die
die 't ouderlijke
huis
't Zicht
Zicht van
ouderlijke huis
omgaf,
bracht Albert
Albert toch
toch iets
iets als
als ontroering
ontroering —
- een
een gevoel
gevoel
omgaf, bracht
dat
hij in
in zich
zich doodwaande
doodwaande en
en vergaan.
vergaan. Hij
Hij dacht
dacht aan
aan de
de
dat hij
verrassing die
zijne aankomst
aankomst wekken
wekken zou
zou en
en heel
heel de
destille
stille
verrassing
die zijne
ruimte van
van het
het huis
huis opschudden
opschudden moest.
moest. Het
Hetmishaagde
mishaagde hem
hem
ruimte
eenigszins er
door heen
heen tetemoeten
moetenen
endedeplichtpleging
plichtpleging van
van
eenigszins
er door
het weerzien
weerzien niet
niet tetekunnen
kunnen ontgaan.
ontgaan. Hij
Hij trachtte
trachtte zich
zich in
in te
te
het
beelden, hoe
hij alles
alles vinden
vinden zou
zou op
opdit
dituur
uurvan
vanden
dendag,
dag,—beeiden,
hoe hij
wat
hij zeggen
zeggen moest....
moest....Heel
Heel
ongevraagdverscheen
verscheenvoor
voorzijn
zijn
wat hij
ongevraagd
geest 't figuur
meid. Was
Was 't een
voorgevoel dat
dat hij
hij
figuur der
der oude
oude meid.
een voorgevoel
huis ontmoeten
ontmoeten zou
zouen
enaanspreken
aanspreken?? Die goede
goede
haar 't eerst
eerst in huis
kwä~jongensstreken had
had zij
zij teteverduren
verduren gehad?!
gehad?!
ziel, wat
wat alalkwijongensstreken
ziel,
dubbele poort
poortaan
aanhet
hetwitgeschilderd
witgeschilderdijzeren
ijzerenhek
hek stond
stond
De dubbele
Het net
netgeharkte,
geharkte, breede
breedegaanpad
gaan pad dat
datinindubbelen
dubbelenhaal
haal
open.
open. Het
aan het
het
het groote
groote massif
massif rododendroms
rododendroms omslingerde
omslingerde gaf
het
gaf aan
voorhof
van de
de voomaamheid
voornaamheid als
als de
de ingang
ingang van
vaneen
een
voorhof iets
iets van
oud kasteel.
kasteel. Boven
Boven de
de drie
drie trappen
trappen stond
stond de
de witte
witte voordeur
voordeur
open
en liet
liet in
in de
debreede
breede gang
gang van
van op
op straat,
straat, de
de Louis
Louis XV
XV
open en
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zien. Al
trapleuning zien.
Al die
die dingen
dingen vielen
vielen den
den zoon
zoon van
van 't huis
trapieuning
nu
op alsof
alsof hij
hijzezevan
vanoverouds
overoudskende
kendemaar
maarzezenu
nuvoor
voor
nu op
't eerst
eerst in hun
hun ware
waregedaante
gedaanteen
enwezenlijkheid
wezenlijkheidteteaanschouwen
aanschouwen
kreeg.
Zoolang hij
hij niets
nietsanders
andersgezien
gezienhad,
had,was
wasdat
datouderlijke
ouderlijke
kreeg. Zoolang
huis, in
in zijne
zijne meening,
meening, het
hettoonbeeld
toonbeeld geweest
geweest van
vanpracht
pracht en
en
huis,
weelde, —
- op
op 't dorp
was er
er niets
niets dat
dat er
er mede
mede kon
kon vergeleken
vergeleken
dorp was
weelde,
worden. Nu
Nu echter
echterdeed
deedhet
hetopophem
hemden
denindruk
indrukvan
vaniets
ietsbraaf
braaf
worden.
ouderwetsch,
onderhouden, maar
maar burgerlijk
burgerlijk pompeus
pompeus —
ouderwetsch, goed onderhouden,
XVIIlde eeuwsche
eeuwsche
iets dat
dat afgekeken
afgekekenenennagemaakt
nagemaaktwas
wasvan
vaneen
eenXVIIIde
heerenhuis,
niets echter
echter waar
waar de
de stevige
stevige weelde
weelde en
enfijne
fijne
heerenhuis, met
met niets
distinctie
met den
den schoonen
schoon en eenvoud
eenvoud die
dieaan
aan
distinctie gepaard
gepaard gaat
gaat met
echt
stijlwerk eigen is.
is.
echt stijlwerk
Maar de ruimte
ruimte was
was er
er:: de
de breede
breedegang,
gang,dedegroote
grootekamers,
kamers,
beneden
en boven,
boven, en
enererwas
wasvooral
vooraldedeprachtige
prachtige tuin
tuin die
die
beneden en
de warande
warande van
van menig
menig kasteel
kasteel wel
wel waard
waard was.
was.
Albert
liep de
degang
gangininzonder
zonderaan
aantetebellen,
bellen,zenuwachtig,
zenuwachtig,
Albert liep
met gemaakte
gemaakte luchtigheid,
luchtigheid, zich
zichaanstellend
aanstellendalsof
alsofhij
hij hier
hier gewoon
gewoon
binnen
binnen gekomen
gekomen was
was na
na eene
eene afwezigheid
afwezigheid van
van enkele
enkele dagen.
dagen.
Zijn inzicht
inzicht was
was:
alleaandoening
aandoeningenenverteedering
verteederingvermijden
vermijden
Zijn
: alle
die hij
hij vreesde
vreesde met
met een
eensoort
soortvalsche
valscheschaamte.
schaamte.
Maar
het
huis
was
ledig,
de
achterdeur
die op
op den
den hof
hof
Maar het huis was ledig, de achterdeur die
open en
en in
in salon
salonofofeetplaats
eetplaatswas
wasniemand
niemand
uitgaf stond insgelijks open
te
vinden. Albert
Albert begon
begon teteroepen
roepenenenwaarachtig,
waarachtig, de
de oude
oude
te vinden.
meid kwam
kwam uit
uithaar
haar keuken
keuken gesloft
gesloft met
met den
den voorschoot
voorschoot vol
vol
meid
fruit.
Zij viel
viel niet
niet omver
omver bij
bij 't zien van den
den jongenheer
jongenheer;; maar
maar
fruit. Zij
er wel
welooit
ooitiets
ietsbijbijmachte
machtegeweest
geweesthaar
haartetedoen
doenschrikken
schrikken
was er
of hare
hare impassibiliteit
impassibiliteit te
te doen
doenverliezen
verliezen?
?
oogen gingen
gingenalleen
alleenmaar
maarwat
watwijder
wijder open
open en
endan
danneep
neep
Haar oogen
zij
ze
weer
dicht
om
te
turen
op
den
vreemdeling
dien
zij
zij ze weer dicht om te turen op den vreemdeling dien zij
te verkennen.
verkennen.
zocht te
zij eindelijk,
eindelijk, wat
wat isisdat?
dat?onze
onze
-— Zei,
om den
den blinder!
blinder 1riep
riep zij
Zei, om
jongeheer I1en
of spreken
spreken of
ofzonder
zonderer
er iets
iets
jongeheer
en dat
dat zonder
zonder zeggen
zeggen of
gemaakt? Wat zal
zal dat
dat nu
nu zijn?
zijn?
gereed is
gereed
is gemaakt?
-— Marie,anne,
Marie.anne, is hier
hier niemand
niemand thuis
thuis?? Zijt
Zijt gij
gij hier
hier alleen?
alleen?
is mama
mama?
Waar is
?
-— Ja, 'k denk
er aan
aan hoe
hoe gij
gij zult
zultslapen
slapen van
van den
den nacht
nacht I
denk er
deed de
de oude,
oude, doove
doovemeid,
meid,die
diegeern
geernvan
van
werkeweg
wegliep
liep;
deed
dede
werke
;
we hier
hier uw
uwkamer
kamer gereed
gereed houd
houd en
enals
alsgij
gij zoo
zoo
hoe meent
meent gij
gij dat
dat we
zitten in
in 't opleggen van 't fruit en we zouden
lang weg zijt?
zijt? We zitten
nu alles
alles laten
laten vallen
vallen!! Gij
blinder toch,
gij zoo
zoo gelijk
gelijk de
de
nu
Gij blinder
toch, hoe
hoe gij
zonnesching binnen
te zeggen.
zeggen.
zonnesching
binnen valt
valt zonder
zonder juw
juw of how te
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Albert
Albert toeterde
toeterde door
door zijn
zijn handpalmen
handpalmen zoo
zoo hard
hard hij
hij kon,
kon,
oor::
haar oor
tegen haar
-— Waar isis maoma?!
ma~ma?! En
Enhij
hijliet
liethaar
haarstaan
staanrazen
razen om
om de
de gang
gang
door, recht
recht den
den hof
hofininteteloopen.
loopen.Hij
Hijzou
zouzijn
zijnmoeder
moederverrassen
verrassen
waar zij
zitten rond
rond dat
uur, in
de lovie
lovie van
van
waar
zij gewoon
gewoon was
was te
te zitten
dat uur,
in de
averessche. Hij
bezag niets
niets om
omzich
zichheen,
heen,dacht
dachtmaar
maaraan
aan
de averessche.
Hij bezag
't mishagelijk gevoel,
hoe hij
hij 't doen zou om
om haar
haar niet te doen
gevoel, hoe
schrikken en
schrikken
en 't minst verteedering
verteedering te moeten
moeten onderstaan.
onderstaan. Zoo
kreeg
den inval om
om van
van hier
hier uit
uit tetebeginnen
beginnenroepen,
roepen, met
met
kreeg hij
hij den
de
handen als
als een
een hoorn
hoorn aan
aan den
den mond,
mond, gelijk
gelijk hij
hij 't'tals
als
de handen
meer gedaan
gedaan had
had::
jongen meer
- Mamal
Mama 1Maoma
Ma~ma!I
—
Dat zou
zou zij
zij wel
wel verstaan
verstaan van
van wien
wien het
het kwam.
kwam. Ginder
Ginder was
was
zij al!
al! Hij
Hij zwaaide
zwaaide den
denhoed,
hoed,wuifde
wuifdemet
metde
dehand
hand en
enliep
liep
zij
de helling
helling neer
neer over
over 't grasperk
hem toekwam
toekwam
grasperk van
van waar
waar zij
zij op
op hem
Na een
eenlange
langeen
enherhaalde
herhaalde omhelzing
omhelzing konden
konden zij
zij de
de
loopen. Na
loopen.
eerste banale,
banale, vreugdewoorden
vreugdewoorden wisselen.
wisselen. Hij
Hij zag
zag echter
echter hoe
hoe
eerste
't haar
had, want
wantterwijl
terwijlhij
hijzijn
zijnmoeder
moederbij
bijden
denarm,
arm,
haar geschokt had,
terug in
de schaduw,
schaduw, onder
onder de
de lovie
loviebracht,
bracht, en
en zij
zij naar
naar hem
hem
terug
in de
opkeek,
merkte
hij
hoe
haar
oogen
vol
tranen
stonden.
Hij
opkeek, merkte hij hoe haar oogen vol tranen stonden. Hij
zijn moeder
moeder fel
fel verouderd,
verouderd, afgevallen,
afgevallen,verengd,
verengd,verminderd
verminderd
vond zijn
zij had
hadiets
ietsomom
den
monddat
dathaar
haargelaat
gelaat
van
gestalte en
en zij
van gestalte
den
mond
eene uitdrukking
uitdrukking gaf die
die hij
hij bij
bijhaar
haar niet
niet kende.
kende. Heel
Heelhaar
haar
eene
nu op
op 't
voorkomen boezemde hem medelijden in en nu
't oogenblik
voelde hij
hij hoe
hoe zeer
zeerhij
hijaan
aandat
datwezen
wezengehecht
gehecht was
was en
enhoe
hoe
voelde
de
band van
van het
hetbloed
bloed—- waaraan
waaraan hij
hij niet
niet geloofd
geloofd had
had —
de band
een werkelijkheid
werkelijkheid was,
was, iets
ietsdat
datmen
menonderging
ondergingalsalseene
eenenatuuro
natuur~
wet. Hij
Hij beminde
beminde zijn
zijnmoeder
moeder en
en zij
zij was
was voor
voor 't
oogenblik
't oogenblik
wet.
eenigste wat
hij
te
beminnen
had.
Maar
dat
was hem
hem
wel 't't eenigste
wel
wat hij te beminnen had. Maar dat was
niet duidelijk
duidelijk onder
onder vorm
vorm tetebrengen,
brengen,ererkwam
kwamgeen
geenenkel
enkel
niet
woord bij
bij te
te pas
pas om
om het
hetgevoel
gevoel uit
uittetedrukken
drukken —
- zoo
zoo
woord
natuurlijk was
men zichzelf
zichzelf bemint
bemint zonder
zonder ooit te
te
natuurlijk
was't,'t, zooals
zooals men
denken
het anders
anders kan.
kan.
denken dat het
't Geen er
tusschen hen
hen gesproken
gesproken werd
werd had
had klank
klank noch
noch
er tusschen
was maar
maar praat
praat om
om 't gerucht
stem tete hooren,
hooren,
zin, 't was
gerucht van
van hun stem
om
te voldoen
voldoen aan
aan dedenoodwendigheid
noodwendigheid van
van 't gebruik —
om te
omdat
men spreken
spreken moet,
moet,bijzonderlijk
bijzonderlijkna
naeene
eenelangdurige
langdurige
omdat men
afwezigheid.
Mevrouw Blondeel
Blondeel deed
deed haren
haren zoon
zoonvertellen,
vertellen, stelde
stelde hem
hem
Mevrouw
vragen over
zijn leven
leven ginder,
ginder, wilde
wilde alles
alles ineens
ineens weten
weten en
en
vragen
over zijn
hem nooit
nooit uitspreken
uitspreken om
om hem
hem zelf
zelfbekend
bekendtetemaken
makenmet
met
liet hem
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at
geen ininzijne
zijneafwezigheid
afwezigheidwas
wasgebeurd.
gebeurd.Over
OverArmand
Armand
al 't't geen
over Henri
Henri als
als novice
novice te
te Algiërs,
Algiërs,
als
professor aan
aan 't college,
college, over
als professor
over
Celeste en
over papa,
papa, al
al dooreen.
dooreen. En
Enineens
ineenshield
hieldzij
zij
over Celeste
en over
den
vloed weer
weer ininom
omhare
hareontevredenheid
ontevredenheid teteuiten
uitenomdat
omdat
den vloed
de terugkomst
niet voorbereid
voorbereid was
was en
de
terugkomst niet
en zonder
zonder de
de noodige
noodige
gebeurde.
plechtigheid gebeurde.
-— Wij dachten
dachten er
er een
eenfeest
feestvan
vantetemaken
maken!
zegdezij.
zij.Maar
Maar
I zegde
gij ziet
ziet erervermoeid
vermoeiduit
uitAlbert,
Albert,gijgijzijt
zijtvermagerd,
vermagerd, gij
gij moet
moet
gij
eerst een
een heelen
heelentijd
tijd rusten,
rusten, ik
ikzal
zalhet
hetpapa
papa goed
goedwijs
wijsmaken
maken
nu eerst
dat
hij uu niet
niet aan
aan 't werk
zette! I Wij
hebben uu nu
nueindelijk
eindelijk
werk zette
Wij hebben
dat hij
voor goed
goedthuis
thuisen
enclAt
dàt is 't bezonderste. Wat
zal papa
papa staan
staan zien
zien!I
Wat zal
Hij wil
wil het
hetniet
nietgeweten
gewetenhebben,
hebben,maar
maar hij
hij is
is zoo
zoo gesteld
gesteld
Hij
op het
het feest
feest en
enzijn
zijnjubileum
jubileum!
1
In
een aanloop
aanloop van
vanvertrouwelijkheid
vertrouwelijkheid lag
lag het
het haar
haar op
op de
de
In een
maaraanstonds
aanstonds
lippen
toe tetegeven
gevenaan
aanden
dendrang
drangenennunu
lippen om toe
maar
haar gemoed
luchten en alles
alles te
te vertellen
vertellen wat
wat er
er met
methem
hem
haar
gemoed te
te luchten
gebeurd
was en
en hoe
hoezij
zijgesteld
gesteldwaren
warentegenover
tegenover 't dorp. Maar
gebeurd was
zij
zich nog
nog juist
juist bij
zij bemeesterde
bemeesterde zich
bij tijds
tijds om
om weer
weer over
over de
de
andere
beginnen. Zij haalde
haalde haar
haar hart
hart op
op en
enhad
had
andere kinderen
kinderen te
te beginnen.
er
deugd in,
in, den
denschoonen
schoonenjongen
jongente te
bewonderenwaarnaar
waarnaar
er deugd
bewonderen
zij
zoo zeer
zeerverlangd
verlangd had.
had. Het
Hetleven
levenvan
vanmorgen
morgenen
enovermorgen,
overmorgen,
zij zoo
't vooruitzicht om hem al
al de
de volgende
volgendedagen
dagenininhaar
haardagelijksche
dagelijksche
omgeving te
te hebben,
hebben,vervulde
vervuldehaar
haarmet
metjubelende
jubelendeblijdschap.
blijdschap.
omgeving
Zij kon
kon het
hetniet
nietgelooven
gelooven;
hetzette
zettehaar
haartelkens
telkensaan,
aan,hem
hem
Zij
; het
op te
te vliegen
vliegen en
enweer
weerinindede
armentetesluiten.
sluiten.Haar
Haarstatige
statige
op
armen
natuur verzette
verzette zich daartegen
daartegen en
en zulke
zulkeuitstortingen
uitstortingenwaren
waren
natuur
kinderen van haar
haar niet gewend.
gewend. Terwijl
Terwijl zij
zij met
met gedempte
gedempte
de kinderen
stem
waren in
in de
dealgeheele
algeheelestilte
stiltevan
vanden
dentuin,
tuin,hoorden
hoorden
stem bezig waren
zij ineens
ineens den
den helderen
helder en lach
lach in
in het
hethuis
huisweergalmen
weergalmen en
enkorts
korts
zij
daarop,
de
gekende,
opgewekte
stem
van
den
dokter
die
op
daarop,
gekende, opgewekte stem van den dokter die op
het
pas vernomen
vernomen nieuws
nieuws aan
aan kwam
kwam geloopen
geloopen en
en van
van ver
ver alal
het pas
hOOIen liet.
liet.
zijn
welgezindheid hooren
zijn welgezindheid
ontmoeting tusschen
tusschen vader
vader en
enzoon
zoonwas
wasgulhartig
gulhartig en
en
De ontmoeting
vriendelijk. De
dokter vond
vondhet
heteen
eenmislukte
mislukteintrede,
intrede,maar
maar
vriendelijk.
De dokter
gezien de omstandigheden
omstandigheden op
de gemeente,
gemeente, was
was het
het nog
nogbest
best
gezien
op de
zoo, daar
daar er
er toch
tochvan
vangeen
geenopenbare
openbare betooging
betooging of
of aan
aan een
een
zoo,
feest op
op 't dorp
kon gedacht
gedacht worden.
de blijde
blijde
feest
dorp kon
worden. Men
Men zou
zou nu de
inkomst maar
maar in familie
familie vieren,
vieren, enendedeplannen
plannenwerden
werden ter
ter
inkomst
plaats ontworpen
ontworpen en
en uitgevoerd.
uitgevoerd.
plaats
-— Jammer
Jammer dat Celeste
Celeste er
erniet
nietkan
kanbij
bijzijn,
zijn,zuchtte
zuchttemevrouw,
mevrouw,
het
kind zou
zou er
er zoo
zoogelukkig
gelukkigmede
medezijn
zijn!
het kind
1
L
W
1.
20
I
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- Ja zeker,
zeker, maar
kwajongen ons
ons nu
numaar
maar met
met een
een
maar had
had die
die kwijongen
—
woord verwittigd,
hier
hebben
—-clAt
verwittigd,dan
dankonden
kondenwijwijArmand
Armand
hier
hebben
dàt
En nu
nuisishij
hij
was dan
dan toch
toch een
een feestgenoot
feestgenoot die
die er
er bij
bijpastte
pastte1J En
was
Want die
diekerels
kerelshebben
hebben
met eenige
eenigekameraden
kameradenuit
uit!
- Want
juist met
1—
meer drukte
drukte in
verlof, dan
dan binst
binst hun
hunschooljaar
schooljaar —
- wij
wij
meer
in 't't verlof,
hebben hem
hem nog
noggeen
geenacht
achtdagen
dagenthuis
thuis gehad
gehad binst
binst heel
heel de
de
hebben
vacantie! Justine,
J ustine, zorg
zorggij
gijnu
numaar
maar dat
dat we
wegauw
gauwiets
ietsbijzonders
bijzonders
vacantiel
Marie~anna dat
dat 't feest isisvandaag
vandaag!I
krijgen en
zeg aan
aan Marie,anna
krijgen
en zeg
dokter beschouwde
beschouwde het
hetals
alseene
eenegebeurtenis
gebeurtenisvan
vanbelang
belang
De dokter
wilde er
er eenige
eenigeplechtigheid
plechtigheidom
omheen,
heen,daar
daardie
diethuiskomst
thuiskomst
en wilde
van zijn
zijn zoon
zoon zooveel
zooveelbeteekende
beteekende als
alshet
hetofficieel
officieelontslag
ontslag
van
nemen van
van zijn
zijn ambt
ambt en
en het
hetaanstellen
aanstellen van
van zijn
zijnopvolger
opvolgerals
als
nemen
geneesheer der
der gemeente.
gemeente. Hij
Hijnam
namhet
hetheel
heelernstig
ernstigop
open
envoelde
voelde
geneesheer
weemoed door
doorzijn
zijnvreugde
vreugdenu
nuhet
hetererop
opaankwam
aankwamafstand
afstand
den weemoed
te doen
doen en
enzijne
zijneweerdigheid
weerdigheid neer
neerteteleggen
leggenininde
dehanden
handen
te
van zijn
zijn zoon.
zoon. Hij
Hijdoelde
doeldedaarop,
daarop,toen
toenhijhijnanahet
hetsouper
souper
van
den roemer
roemer champagne
champagne ophief
ophief en
enden
denheildronk
heildronkvoorstelde.
voorstelde.
den
Hij wenschte
wenschte zijn
zijn zoon
zoon geluk
geluk op
opdedenieuwe
nieuweloopbaan
loopbaan en
en
Hij
koesterde de
de verwachting
verwachting dat
dat hij
hij 't voorbeeld
voorbeeld van zijn
zijn vader
vader
koesterde
zou navolgen,
navolgen, het
het ambt
ambtmet
meteere
eerezou
zouwaarnemen
waarnemen —
- met
met de
de
zou
zelfverloochening en
en gewetensvollen
gewetensvollenernst
ernsten
enmet
met liefde.
liefde.
noodige zelfverloochening
dokter liet
liet zich
zichmeeslepen
meeslepen door
doorzijn
zijngevoel
gevoelen
enmoest
moestzijne
zijne
De dokter
rede eindelijk
eindelijk in
in den
den vroolijken
vroolijken kant
kant keeren
keer en om
om er
er bovenop
bovenop
rede
blijven.
te blijven.
Albert dankte
dankte met
met een
een paar
paar woorden
woorden en
en hij
hijklonk
klonkmet
met
Albert
zijn glas
glas zonder
zonder op
optetestaan.
staan.Hij
Hijbeschouwde
beschouwde de
detoost
toostvan
van
zijn
papa, blijkbaar
blijkbaar als
grapje en vond
vond het
hetdaarom
daarom overbodig
overbodig
papa,
als een
een grapje
op den
den zelfden
zelfden toon
tooninintetegaan.
gaan.Hij
Hijnam
namhet
hetmet
meteen
eentevreden
tevreden
glimlachje
en verklaarde
verklaarde maar
maar liever
liever een
een cigaar
cigaar op
op tete
glimlachje aan
aan en
steken
plaats van
van een
een speech.
speech.
steken in plaats
Mevrouw Blondeel vergenoegde
vergenoegde zich
zich met
met eene
eene beschouwing:
beschouwing:
zij hier
hiergedrieEn
gedrieën samen
samenaan
aantafel
tafeltetegenieten
genietenzaten
zaten van
van
hoe
hoe zij
hun
geluk, zonder
zonder dat
dat iemand
iemand van
van 't dorp
van de
de heele
heele
dorp of van
hun geluk,
Datgevoel
gevoelverinnigde
verinnigde
omgevende
iets van
vanwist.
wist.Dat
omgevende wereld
wereld er
er iets
voor haar
haar nog op
op heel
heel bijzondere
bijzondere wijze
wijze het genot van den avond.
De dokter
dokter en
enzijn
zijn vrouw
vrouw nog
nogminder,
minder, waren
waren geen
geen van
van beiden
beiden
te
voornemens
feestelijke stemming
voornemens de
de feestelijke
stemming te
te storen
storen door
door iets
iets op te
hun eigen
eigenkommernissen
kommernissen of
ofde
deoneenigheden
oneenigheden op
op
halen
van hun
halen van
Dat zouden
zouden zij
zij houden
houden voor
voorlater.
later. Maar
Maar gelijk
gelijk het
het
het
dorp. Dat
het dorp.
gewoonlijk
gaat als
als men
men iets
iets op
ophet
hethart
hartheeft
heeftdat
daterertetezwaar
zwaar
gewoonlijk gaat
zij over
over al
al 't andere
vroeger uitgepraat
uitgepraat dan
dan
weegt,
gerochten zij
andere vroeger
weegt, gerochten
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verwacht hadden
hadden;; Albert zelf
zelf wist
wist zoo
zooweinig
weinigtetevertellen
vertellen
ze 't verwacht
en met
met 't late
verinnigde de
de stemming,
stemming, groeide
groeide de
dedrang
drang
late uur verinnigde
vertrouwelijkheid die
die de
dehartsaangelegenheden
hartsaangelegenheden
tot verteederende vertrouwelijkheid
naar boven
zoo kwam
kwam het
hetdat
datAlbert,
Albert,eer
eerhij
hij te
te bed
bed
naar
boven haait,
haalt, en
en zoo
ging, dien
dien eigensten
eigensten avond
avondnog,
nog,het
hetbreedvoerig
breedvoerigrelaas
relaasteteaan,
aanging,
hooren
kreeg over
over de
de historie
historievan
vanden
dentabak,
tabak,het
hetproces
procesen
en de
de
hooren kreeg
veroordeeling, de
de handeling
handelingvan
vanKoornaert
Koornaerten
enden
dengemeenteraad.
gemeenteraad.
Alleen het
het allerergste:
allerergste: de
de houding
houding der
derdorpelingen
dorpelingen die
die de
de
Alleen
partij van
Koornaert gekozen
gekozen hadden
hadden tegen
tegen den
den dokter
dokter en
en
partij
van Koornaert
hem
openlijk aanzagen
aanzagen als
als den
den dader
dader van
vanhet
hetmisdrijf,
misdrijf, werd
werd
hem openlijk
verzwegen,
dokter er
er zelf
zelfbeschaamd
beschaamd over
over was
was
verzwegen, omdat
omdat de
de dokter
en omdat
omdat hij
hij vreesde
vreesde dat
dat het
het op
opAlbert
Alberteen
eenslechten
slechten indruk
indruk
en
zou maken
maken en
en ook
ook omdat
omdat hij
hij de
dedaadzaak
daadzaak voor
voor zich
zich zelf
zelfen
en
zou
voor Justine
Justine geloochend en
en bedekt
bedekt gehouden
gehoudenhad,
had, in
in de
de hoop
hoop
dat
meening der
der menigte
menigte gauw
gauw kan
kan keeren...
keeren ...
dat de meening
Dien avond,
avond, alevenwel
alevenwel werd
werd den
den naam
naam van
vanElvire
Elvireniet
niet
Dien
uitgesproken.
-— Poeah1
Poeah 1 wat
nest en
enwat
watzwarigheden,
zwarigheden, zuchtte
zuchtte Albert
Albert
wat nest
toen hij
hij zich
zich in
in bed
beduitstrekte.
uitstrekte. Blij
Blijdat
dathijhijeindelijk
eindelijkzijn
zijn
toen
weerzin kon
loslaten na
na zoo
zoo lang,
lang, uit
uittoegevenheid
toegevenheid voor
voorzijn
zijn
weerzin
kon loslaten
ouders,
eenige belangstelling
belangstelling geveinsd
te hebben.
hebben. Hij
Hij wist
wist
ouders, eenige
geveinsd te
niet of
ofhij
hijininonbedaarlijk
onbedaarlijklachen
lachenmoest
moestuitbarsten,
uitbarsten, of
ofwel
wel
niet
met verachting
verachting heel
heel den
den boet
boeiaan
aanzijn
zijnlaarzen
laarzenlappen.
lappen. Hij
Hij
met
voelde
de deernis
deernis om
om zijne
zijne ouders
ouders die
die ererininvergroeid
vergroeidwaren
waren
voelde de
-— zijne
zijne moeder
moeder in
inwie
wiehij
hijnooit
nooiteenige
eenigeenge
engekleinzieligheid
kleinzieligheid
verondersteld had
wien hij
hij altijd
altijd den
den
verondersteld
haden
en zijn
zijn vader
vader in
in wien
absoluut
«goeden man»
man» gezien
gezien had
had —
- iemand
iemand die
die den
den kop
kop
absoluut «goeden
en
deschouders
schoudersboven
bovenalaldedeparochianen
parochianenuitsteekt,
uitsteekt, in wien
en de
hij
altijd
een
onbegrensd
vertrouwen
had
gesteldom
omzijne
zijne
hij altijd een onbegrensd vertrouwen had gesteld
eerbaarheid
begrip en
en die
die er
er dan
dan nog
nogzijn
zijn onver,
onvereerbaarheiden
en breed
breed begrip
stoorbaren
koop bij
bij heeft1
heeft 1
stoorbarenlust
lust op
op den koop
-ze zijn
zijn?? Waarom
Waarom
zie ik
ik nu eerst mijne ouders gelijk ze
— God 1 zie
kunnen
zij zich
zich niet
niet op
op een
eenafstand
afstandplaatsen
plaatsenom
omperspectief
perspectief
kunnen zij
Hoekunnen
kunnenzijzijdaar
daarinin
te krijgen
krijgen in
in heel
heeldat
datkleuterspell
kleuterspeilHoe
te
opgaan,
gewicht aan
aanhechten
hechtenenenzwarigheden
zwarigheden maken
maken om
om
opgaan, er gewicht
Jan f Klaassenboell?? Wat
Wat belachelijke
belachelijke kluchtenaars
kluchtenaars die
die alleen
alleen
die Jan,Klaassenboell
den
ernst op hun
hun bakkes
bakkes kunnen
kunnen houden
houden omdat
omdatzezeallen
allenvan
van
den ernst
het
zelfde
caliber
zijn
I
En
ik
zou
hier
mijn
leven
komen
het zelfde caliber zijn 1 En ik zou hier mijn leven komen
van de
de wereld,
wereld, hier
hier bij
bij dien
dien baas
baas
slijten
slijten op 't uiterste
uiterste einde
einde van
God van
van den
den
Ganzendonck en
zijne precieuse
precieuse nicht
nicht 11 God, God
Ganzendonck
en zijne
hoogen hemel
hemell1
hoogen
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Bij 't gedacht
dat zijn
zijn collega's
collega'senenIzeraren
heraren hem
hem hier
hier konden
konden
gedacht dat
zien en
en zijn
zijntoestand
toestand raden,
raden, schoot
schoot Albert
Albert plots
plots in
in zulk
zulk een
een
zien
onder de
de dekens
dekens duiken
duiken
onbedaarlijken
dat hij
hij 't hoofd
onbedaarlijken lach
lach dat
hoofd onder
moest om de
de stilte
stilte van
van dat
dat groote huis
huis niet
niet tetestoren.
storen.Naderhand
Naderhand
in hem
hemenenterwijl
terwijlhij
hijwakker
wakker tetestaren
staren lag
lag
bedaarde 't weer
weer in
door
die
gekende
kamer,
waar
elk
ding
hem
zijne
jeugd
en
door die gekende kamer, waar elk ding hem zijne jeugd en
't vroeger
hier herinnerde,
herinnerde, gingen
gingen zijne
zijne gedachten
gedachten waar
waar
vroeger leven hier
't verleden
verleden weer
en beeldelijk
beeldelijk herhaalde
herhaalde alsof
alsof het
het nu
nu
weer opdook en
gebeurde.
door heel
heel het
het huis,
huis, door
door den
den hof
hof
gebeurde. Zijn
Zijn geest
geest ging
ging door
en
warande waar
waar alles
allesweer
weerzijne
zijnegroote
groote
aantrekkelijkheid
en warande
aantrekkelijkheid
kreeg. Maar
Maar hoe
hoewas
waszijn
zijninzicht
inzichtover
overalle
allezaken
zakennu
nuveranderd
veranderdI1
kreeg.
Hoe stond
stond hij
hij ereranders
anders voor
voor11Tusschen
T usschen hem
hem en
en den
den jongen
jongen
die hier
hier eens
eens geleefd
geleefd had,
had, was
waser
erzooveel
zooveelniet
nietmeer
meerals
als 't betrek
van
eenen ouderen
ouderen broer
broer ten
ten opzichte
opzichte van
van een
eenjongeren.
jongeren. Hij
Hij
van eenen
wist er
er alles
alles van hoe
hoe 't eens
gebeurde maar
maar 't was
hem alsof
alsof
was hem
eens gebeurde
hij het
het had
had van
van hooren
hooren vertellen.
vertellen.
hij
Dokter
Blondeel was
was er
er bijzonder
bijzonder op gesteld
gesteld dien
dien eersten
eersten
Dokter Blondeel
dag
reeds met
met zijn
zijn zoon
zoonvoor
voordededorpelingen
dorpelingenteteverschijnen.
verschijnen.
dag reeds
Aan
de ontbijttafel
ontbijttafel werden
werden de
de schikkingen
schikkingen genomen
genomen en
en vast.
vast.
Aan de
de pharmacie
pharmacie gedaan
gedaan was,
was, een
een
gesteld om
om nadat
nadat 't werk
werk in de
gesteld
eerste bezoek te
te brengen
brengen bij
bij den
denpastor,
pastor,daarna
daarnainin't
klooster,
eerste
't klooster,
van
daar bij
bij den
den notaris.
notaris ....
van daar
...
-Het
wordt een
eenommegang
ommegangvan
vanbelang1
belang!merkte
merkte Albert,
Albert,
— -Het wordt
neem er
er ook
ookmaar
maar den
denkoster
kosterbij,
bij,den
denschoolmeester,
schoolmeester, den
den
neem
secretaris
....
secretaris..
..
Maar
niets mede
mede tetespotten
spotten:: dokter
dokter Blondeel
Blondeelwilde
wilde
Maar er
er viel niets
zijn zoon
zoon voorstellen
voorstellenals
alsdedenieuwe
nieuwegeneesheer
geneesheerop
opde
degemeente.
gemeente.
zijn
Albert
te vragen:
vragen:
Albert had
had goed te
hebben de
demenschen
menschen die
dieniet
nietziek
ziekzijn,
zijn,daarmede
daarmede
-— Wat hebben
te maken?
maken?
-— Alles
moet in
in orde
orde geschieden
geschieden en
en volgens
volgens den
deneisch
eischder
der
Alles moet
Onthoud het,
het, mijn
mijn zoon,
zoon,
gebruiken,
antwoordde de dokter.
dokter. Onthoud
gebruiken, antwoordde
gij gaat
gaat nu
proeftijd in,
lk zeg
zeg het
hetuu:: 't is niet
niet alleen
alleen
gij
nu uw proeftijd
in, en ik
de
met medicijnen
medicijnen dat
een dokter
dokter zijn
zijn zieken
zieken geneest.
geneest. Al de
met
dat een
lessen die gij
van
uw
vader
ontvangt
komen
voort
uit
ondervinding
gij van uw vader ontvangt
ondervinding
zij zullen
zullen uuevengoed,
evengoed, ofofbeter,
beter,
in de
depráktijk
práktijk opgedaan
opgedaan —
- zij
in
Weenen en
en
van
pas komen
komen dan
dan veel theorieEn
theorieën die
van pas
die men
men uu te Weenen
te Berlijn
Berlijn heeft
heeft voorgehouden
voorgehoudeni1
Albert
gaf er
er gereedelijk
gereedelijk inintoe,
toe,maar
maarvooreerst
vooreerst wilde
wilde hij
hij
Albert gaf
den hof
hof terug
terug zien
zien met
metdedemorgenzon
morgenzonom
omereriets
ietsweer
weer te
te
den
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geen hem
vinden van
vinden
van 't geen
hem in
in zijn
zijn droom
droom als
alseen
eenfantasmagorie
fantasmagorie
was voorgeschenen.
was
voorgeschenen. En
En terwij1
terwijl hij
hij fluitend
fluitend door
doorde
delanen
lanenliep,
liep,
zijn verlof met zulk een
een stomme
stomme comedie
comedie
verwenschte
hij 't om zijn
verwenschte hij
dorp te
1
op 't dorp
te moeten
moetenaanvangen
aanvangen!
-— Gelukkig dat ik nog mijn
mijn kleeren
kIe eren niet
niet hier
hier heb,
heb, mompelde
mompelde
hij,
zijn vader
vader uitkwam
uitkwam met
met den
den lakenen
lakenen frak
frak en
en hoogen
hoogen
hij, toen zijn
hoed op.
op. Wat
Watscheen
scheenhem
hemalaldiedie
plichtpleginghier
hiermisplaatst
misplaatst
plichtpleging
en
kleingeestig. Hij
Hij beschouwde
beschouwde zich
zich bij
bij 't uitzetten
een
en kleingeestig.
uitzetten als
als een
jongen die
die met
metzijn
zijnvader
vadermeegaat
meegaatom
omPeter
Petereen
eennieuwjaar
nieuwjaar
jongen
te
wenschen —
- of
ofiets
ietsvan
vandien
dienaard.
aard.Hij
Hijmerkte
merkte niet
niet hoe
hoe
te wenschen
nu het
het oogenblik
oogenblik
zijn
vaders gemoed
gemoedopging
opgingbij
bijdie
diegebeurtenis,
gebeurtenis, nu
zijn vaders
gekomen
was waar
waar hij
hij heel
heeldedegemeente
gemeentetrotseeren
trotseeren zou
zou en
en
gekomen was
zeggen:
is mijn
mijnzoon,
zoon,durf
durfhem
hemnu
nueens
eensminachten
minachten —
zeggen : hier
hier is
hij
is eene
eeneberoemdheid
beroemdheidgeworden
geworden—
- gij
gij zijt
zijt hem
hem niet
niet waardigi
waardig!
hij is
Maar de
de oude
Maar
oude dokter
dokter hield
hield dat
datgevoel
gevoelgeborgen
geborgenonder
onderzijn
zij~
gewoon
voorkomen van
van minnelijken
minnelijken en
entevreden
tevreden ouderling
ouderling
gewoon voorkomen
die maar
die
maar alleen
alleen druk
druk in
in de
deweer
weerisismet
metden
denopvolger
opvolgerdien
dien
hij
hij rondleidde.
rondleidde.
was schijnbaar
schijnbaar verslonden
verslonden in
inde
desamenspraak,
samenspraak, zoodat
zoodat
Hij was
hij de
de menschen
menschen die
diehijhijtegenkwam,
tegenkwam,vergat
vergattetegroeten.
groeten. En
En
hij
toch
hadden zijne
zijne oogen
oogen in
in den
denzwong
zwonguitschietend,
uitschietend, wel
wel
toch hadden
gezien:
degordijntjes
gordijntjes gelicht
gelichtwerden,
werden,aan
aande
devensters,
vensters,
gezien : hoe
hoe de
bij den
den notaris,
notaris, bij
bijden
denschoolmeester,
schoolmeester, —
- hoe
hoe de
demeisjes
meisjesbij
bij
bij
naaister rechtgesprongen
rechtgesprongen waren
boven de
de
de naaister
waren en
en de
de hoofden boven
kijkweere opstaken.
opstaken.
kijkweere
De pastor
pastor ontving de twee
twee dokters
dokters met
met zijn
zijn gewone,
gewone,gemeende
gemeende
De
hartelijkheid enen om
te toonen
toonen dat
dat hij
hijzich
zichdoor
door 't bezoek
hartelijkheid
om te
vereerd gevoelde en
en er
er iets
ietsplechtigs
plechtigs wilde
wildevan
vanmaken,
maken, ontving
ontving
vereerd
hij hen
hen in den
den salon
salon —
- tot
tot groote
groote verbazing
verbazing van
Colete die
die
hij
van Colete
haastig de luiken
luiken moest
moest open
opengooien.
gooien.Hij
Hijdeed
deedcigaren
cigarenbrengen
brengen
haastig
en porto.
porto. De
Degasten
gastenhield
hieldhij
hijopgewekt
opgewektaan
aanden
denpraat
praat vooreerst
vooreerst
vragen te stellen
stellenaan
aan Albert
Albert over
over zijn
zijn verblijf
verblijf in Duitschland
Duitschland
met vragen
daarna deelde
deelde hij
hij al
al zijne
zijne vooruitzichten
vooruitzichten mede
mede nopens
nopens de
de
en daarna
parochianen. Hij
zag er
er een
eenvoorwendsel
voorwendselininom
omzijne
zijneinzichten
inzichten
parochianen.
Hij zag
en voorstellen
voorstellen uiteen
uiteen tetedoen
doendie
diedede
algemeeneverzoening
verzoening
en
algemeene
de welvaart
welvaart zouden
zouden bewerken
bewerken op
op de
degemeente.
gemeente.
en de
optreden van
Albert moest
moest men
men nu
nueens
eensernstig
ernstig
Met 't optreden
van Albert
beginnen denken
denken aan
aan het
hetontworpene
ontworpenejubelfeest
jubelfeestwaarbij
waarbij de
de
beginnen
jubilares en als
als burgemeester
burgemeester op de
de gemeente
gemeente
dokter tegelijk als jubilares
De pastor
pastor draafde
draafde maar
maar door
door alsof
alsof
ingehuldigd worden
worden!I De
zou ingehuldigd
zaak reeds
reeds vast
vast stond
stond en
enmen
menenkel
enkelnog
nogaan
aande
deuitvoering
uitvoering
de zaak
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te denken
denken had.
had. Terwijl
Terwijlzat
zatdededokter
dokterininzijn
zijnbaard
baardteteglimlachen
glimlachen
goede gelegenheid
en Albert zocht siechts
slechts naar een goede
gelegenheidom
omongemerkt
ongemerkt
afschuwelijke cigaar
gooien, waaraan
waaraan hij
hij tegen
tegen wil
wil
de afschuwelijke
cigaar weg
weg te
te gooien,
het vuur
vuur had
had moeten
moetenaansteken.
aansteken.
Toen zij
zij dfscheid
afscheid genomen
genomen hadden
hadden en
en in
in 't voorhof nog
Toen
wat
te praten
praten stonden,
stonden, kwam
kwam men
men den
dendokter
dokterhalen
halen voor
voor
wat te
zieke. Daarmede
Daarmede moesten
moesten de
deverdere
verdere bezoeken
bezoekenuitgesteld
uitgesteld
eenen zieke.
worden,
maar Albert
Albert besloot
besloot nu
nutoch
tochalleen
alleennaar
naar 't klooster
worden, maar
te gaan
gaan om
omzijn
zijnzuster
zustergoenodag
goen~dag te
tezeggen,
zeggen,terwijl
terwijlpapa
papazijn
zijn
zieke bezocht.
bezocht.
Wat
scheen hem
hemheel
heeldat
datklooster
kloosternu
nueen
eenschamel
schameldoeningsje
doeningsje
Wat scheen
vergeleken bij.
den indruk
indruk dien
dienhij
hijererals
alsschooljongen
schooljongen van
van
vergeleken
bij. den
behouden had
had!1 Hij
kon zich
zich niet
nietgoed
goedvoorstellen
voorstellen hoe
hoezijn
zijn
behouden
Hij kon
zuster
hier in
in dit
ditnauwe
nauweomhein
omhein—- dat
dateerder
eerderaan
aan een
een gewoon
gewoon
zuster hier
burgershuis deed
denken dan aan
aan een
een klooster
klooster —
- hoe
hoe zij
zij zich
zich
burgershuis
deed denken
hier bij
bij die
die nonnen
nonnen had
had ingelijfd
ingelijfdom
om er
er 't leven te verslijten
verslijten—
hier
't leven
leven waarvan
waarvanhij
hij zelf,
zelf,nu
nupas
pasinindedelaatste
laatstejaren,
jaren,dedekostelijko
kostelijk~
heid
van begon
begon te
te beseffen.
beseffen.
heid van
bloempjes ininhet
hetenge
engevoorhovetje,
voorhovetje,dedegordijntjes
gordijntjes aan
aan
De bloempjes
de
vensters, de
deklank
klankvan
vanhet
hetpetieterige
petieterigewinkelbelletje,
winkelbelletje, dat
dat
de vensters,
hij veel te
te hard
hard had
had doen
doen rinkelen,
rinkelen, dat
dat alles
alles miek
miek op
opAlbert
Albert
hij
minachting bij
bij hem
hem en
en medelijden
medelijden
een slechten indruk;
indruk ; het wekte minachting
er achter
achter gescholen
gescholen leefde.
leefde.Zuster
ZusterStephanie
Stephaniekwam
kwam
voor 't geen er
en daar
daar de
de oude,
oude, bijziende
bijziende non
non in
in den
denjongen
jongenheer,
heer,
openen
openen en
haar gewezen
gewezen leerling
leerling niet
niet meer
meer verkende,
verkende, bracht
bracht zij
zij hem
hem in
in
haar
Opzijn
zijn
de
spreek plaats met
met de
devraag
vraag:: wat
wathij
hijverlangde
verlangde?
de spreekplaats
? Op
wensch om
om zuster
zuster Celeste
Celeste tetespreken,
spreken,bekeek
bekeek de
denon
nonhem
hem
wensch
wantrouwend en
gang in.
in. Hij
Hij bleef
bleef
wantrouwend
en slofte
slofte hoofdschuddend
hoofdschuddend de
de gang
er lang
lang alleen,
alleen, te wachten
wachten en
en toen
toen er
er eindelijk
eindelijk iemand
iemand opdaagde
opdaagde
er
Gertrude in plaats
plaats van
van zijn
zijn zuster
zuster!1 Zij
Zij schoof
schoof
moeder Gertrude
was 't moeder
den bril
bril op
op het
hetvoorhoofd
voorhoofdenenjuist
juisttoen
toenzijzijgevraagd
gevraagdhad
hadwat
wat
den
hij van
van zuster
zusterCeleste
Celesteverlangde,
verlangde, sloeg
sloeg zij
zij de
dehanden
handenineen,
ineen,
hij
deed een
een stap
stap achterwaards
achterwaards en riep
riep uit
uit::
nutoch
toch!! 't Is
Is geen
geen waar
waar zeker
zeker?? Maar
Maar dat
dat is
is
-— Maar
zie nu
Maar zie
Albert,
mijnheer Albert!
Albert! Zoo
Zoo op
op't 'tonverwachts.
onverwachts. Op
Op den
den
Albert, mijnheer
zelfden stond
stond helderde
helderde ook
ookhet
hetwezen
wezenvan
vanzuster
zusterStephanie
Stephanie
zelfden
die
terug gekeerd
gekeerd was
was om
om te
te zien
zienwat
waterermet
metden
denvreemden
vreemden
die terug
heer
gebeuren zou.
heer gebeuren
meende dat
dathet
hetweer
weerzoo'n
zoo'nsoort
soortopziener
opziener was,
was, die
die
-— Ik
Ik meende
't lijf
kwam vallen
vallen om
om de
descholen
scholen te
te
ons
onverwachts op
ons onverwachts
op 't
lijf kwam
onderzoeken,
zij.
onderzoeken, zegde zij.
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-— Wel, wel,
wel. clàt
dàt isisnu
nutoch
tocheene
eeneverrassing,
verrassing, haast
haast u,
u, zuster,
zuster,
ga aanstonds
ga
aanstonds zuster
zuster Celeste
Celeste roepen.
roepen.
-— Zij
nogbij
bijdedekinders,
kinders,maar
maar't 'tzal
zalwelhaast
welhaasttijd
tijdzijn
zijnZij is nog
—
ik verwAttig
haar. In
In één
ik
verwittig haar.
één vloed
vloed begon
begon de
deoude
oudeoverste
overste nu
nu
hare
verwondering en
vreugde los
los tetelaten
laten:
omdatAlbert
Albertzoo
zoo
hare verwondering
en vreugde
: omdat
groot, zoo
en
groot,
zoo kloek
kloekeneneen
eenvolslegen
volslegencdieer»
«heer» geworden
geworden was
was en
«dokter»
zij voort
voort met
met de
de
c<dokter»nununog
nogdaarbij.
daarbij.InInéén
één adem
adem ging
ging zij
beschouwingen
verloop en jaren,
jaren, toen
toen hij
hij hier
hier nog
nog
beschouwingenover
over de
de verloopen
naar
school kwam
kwam als
als kleine
kleine jongen
jongen;; over
over den
dentoestand
toestand en
en
naar school
de
zusters van
van toen
toen;; hoe
hoe het
het nu
nugesteld
gesteld was
was en
enover
overzuster
zuster
de zusters
Celeste
hier zoo
zoo tevreden
tevreden was
was en
engelukkig.
gelukkig. Albert
Albertzag
zagerer
Celeste die
die hier
nog
het einde
einde niet
niet aan
aankomen
komenenenhijhijwas
was
voornemens te
te
nog het
voornemens
zeggen:
hij hier
hierenkel
enkelwas
wasom
om<<zijny
«zijn» zuster
zustertetezien,
zien,maar
maar
zeggen : dat hij
hoorde hij
hij de
deopgetogen
opgetogenstem
stemdoor
doorhet
hethuis,
huis,het
hetschuiven
schuiven
juist hoorde
van een
van
een haastigen
haastigen tred
tred met
met de
defloddering
floddering van
van kleeren
kleeren en
en de
de
droge
rutteling der
der houtene
houtene beieren
beierenvan
vanden
denrozenkrans.
rozenkrans. Daar
Daar
droge rutteling
was zij
zijl!
In
een zwaai
zwaai sloeg
sloegzijzijhaar
haarbroer
broer de
dearmen
armen om
om den
den hals
hals
In een
en omheisde
omhelsde hem
hem met
met eene
eene drift
driftgelijk
gelijkhij
hij nooit
nooit door
door een
een
en
vrouw was
was omhelsd
geworden. Zij
vrouw
omhelsd geworden.
Zij liet
liet hem
hem los,
los,snapte
snapte hem
hem
bij de
de handen
handen en
en stond
stond daar
daar met
met een
een gelaat
gelaat rood
rood van
van opge,
opge.
bij
togenheid en
en met
met de
detranen
traneninindedeoogen
oogenwaar
waarde
delach
lachder
der
togenheid
vreugde en
de aandoening
aandoening in
in doorstraalden.
doorstraalden. Maar
Maar nu zij
zij die
die
vreugde
en de
vreugde uiten wilde,
wilde, vond
vondzij
zijgeen
geenwoorden
woorden;
eerstmerkte
merkte
vreugde
; nunueerst
zij dat
dat de
de andere
andere nonnen
nonnen ererteteveel
veel
waren—- dat
datzij
zijmet
met
zij
waren
hem
had moeten
zijn om
om zich
vloed
hem alleen
alleen had
moeten zijn
zich te laten
laten gaan.
gaan. De vloed
werd er
er door
door gestremd
gestremd en naar
naar binnen
binnen geduwd
geduwd en
en na
naeenige
eenige
werd
banale vragen
reis en
en de
deaankomst,
aankomst, stokte
stoktede
desamen,
samen.
banale
vragen over
over de reis
spraak reeds.
reeds. 't Was
Was teteonverwachts
onverwachtsgebeurd,
gebeurd,—-'t
geenwaar
waarzij
zij
spraak
't geen
hopeloosnaar
naarverlangd
verlangdhad
hadalsalsnaar
naarde
degroote
grootegebeurtenis,
gebeurtenis,
zoo hopeloos
nu ineens
ineensheel
heelanders
andersdan
danzeze't'tzich
zichhad
hadvoorgesteld.
voorgesteld.
pakte haar
haar nu
in dat
datspreekkamertje,
spreekkamertje, inintegenwoorfligheid
tegenwoorfligheidvan
vande
de mede,
mede.
Hier in
zusters kon
kon Celeste
Celeste haar
haar familie,gevoel
familie.gevoel geen
geen lucht
lucht geven,
geven, zij
zij
zusters
schaamde er
als voor
voor eene
eenezwakheid.
zwakheid.
schaamde
er zich
zich voor
voor als
Albert wist
wist evenmin
evenmin hoe
hoezijn
zijnzuster
zusteraan
aantetepakken;
pakken;hij
hijver,
ver.
Albert
kende haar
haar moeilijk
moeilijk onder
onder alal die
diewimpeis
wimpels en
enlosse
losseplooien
plooien
kende
versmoordde en teloor
teloor ging.
ging.
waar haar
waar
haar ranke
ranke gestalte
gestalte in
in versmoordde
andere kloosterzusters,
kloosterzusters, integendeel,
integendeel, dachten
dachten niet
niet het
het
De andere
minst
zij hoorden
hoorden er
er bij.
bij. In
InAlbert
Albert
minst dat
dat er
er iets
iets aan
aan haperde,
haperde, zij
zij niets
nietsanders
andersdan
danden
dengrootgeworden
grootgewordenschooljongen
schooljongen
zagen zij
zagen
zich nog
nogaltijd
altijdonder
onder
zijne
oude
leermeesteressenthuis
thuis
die zich
zijne
oude
leermeesteressen
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voelt. Zij
Zij hielpen
hielpen de
desamenspraak
samenspraak viotten,
vlotten, haalden
haalden alalde
de oude
oude
voelt.
gebeurtenissen
op en
enzoo
zookwamen
kwamenzij
zijgezamenlijk
gezamenlijk op
op 't gedacht:
gebeurtenissen op
dat
jonge dokter
dokter zuster
zuster Charlotte
Charlotte nog
nog niet
niet gezien
gezien had
had die
die
dat de jonge
ziek te bed
bed lag.
lag.
ziek
werd aanstonds
aanstonds ininhet
hetaanpalend
aanpalendkamertje
kamertjegebracht
gebracht
Albert werd
waar eene
eene stokoude
stokoude non,
non, ontdaan
ontdaan van
van kap
kap en
enwimpel,
wimpel, met
met
waar
een
witte slaapmuts
slaapmuts en
eneen
eengebloemd
gebloemdkatoenen
katoenenborstdoek,
borstdoek,
een witte
rechtop
in haar
haar bed
bed zat
zat teteglimlachen
glimlachen van
van geluk
geluk omdat
omdat men
men
rechtop in
haar
niet alleen
alleen liet
lietliggen
liggenenenzijzijinindede
algemeenevreugde
vreugde
haar niet
algemeene
Het was
wasde
debedoeling
bedoelingvan
van alalde
denonnen
nonnen dat
dat
deelen
mocht. Het
deelen mocht.
Albert hier
hier als
alsdokter
dokterzou
zouoptreden
optreden—- de
denon
nononderzoeken
onderzoeken
Albert
en
raad geven.
geven. Hij
Hijkreeg
kreeghet
hetrelaas
relaasteteaanhooren
aanhoorender
derziekte
ziekte
en raad
die af
at'maanden
maanden lang
langaansleepte
aansleepteenenzooveel
zooveellast
bijbracht
omdat
last bijbracht omdat
er
dag en
ennacht
nachtbijbijhet
het
ziekbedmoest
moestgewaakt
gewaaktworden
worden en
en
er dag
ziekbed
men
personeel te
te kort
kortkwam
kwaminin't klooster
't klooster—- zoodat
zoodatzuster
zuster
men personeel
de postulante,
postulante,na
nade
deklas,
klas,de
dezieke
ziekemoest
moestbezorgen,
bezorgen,
Godelieve, de
en zuster
zuster Celeste
Celeste 's nachts
hare beurt
beurt kreeg.
kreeg ....
nachts hare
...
- Is
dat niet
niet te
te lastig
lastig voor
voor u?
t1?vroeg
vroeghij
hijzijn
zijnzuster.
zuster. Maar
Maar
—
Is dat
moeder overste
overste kwam
kwam ertusschen
ertusschen met
methaar
haarzalvende
zalvenderedens
redensen
en
moeder
verklaarde
zuster Celeste er
er voor
voorgeschapen
geschapenscheen
scheen—
- zoo
zoo
verklaarde dat
dat zuster
goed en
en met
metzooveel
zooveeltoewijding
toewijdinghaar
haar werk
werk deed,
deed, dat
datzuster
zuster
goed
Charlotte
niemand anders
anders weten
weten wilde.
wilde.
Charlotte van
van niemand
Toen
zij Albert
Albert zijn
zijn meening
meening vroegen,
vroegen, wist
wist hij
hij een
een uitweg
uitweg
Toen zij
te vinden
vinden enenzegde
zegdeglimlachend
glimlachend:: dat
dathij
hijden
denpratikeerenden
pratikeerenden
te
dokter alleen in
in eene
eeneconsultatie
consultatiemocht
mochtbijstaan
bijstaanenenhem
hemalleen
alleen
dokter
zij den
denouden
oudendokter
dokterformeel
formeelafgedankt
afgedankten
en
vervangen
als zij
vervangen kon
kon als
rekening betaald
betaaldhadden1
hadden 11
111
zijne rekening
Celeste tikte
tikte den
den plaaggeest
plaaggeest op de
de wang
wang en
en bleef
bleefaan
aanzijn
zijn
Celeste
arm
hij reeds
reeds teeken
teeken deed
deedtetevertrekken.
vertrekken.
arm hangen
hangen omdat hij
N u het
het klokje
klokje .half
.half twaalf
twaalf geluid
geluid had
hadenendedeschoolkinderen
schoolkinderen
Nu
vertrokken waren,
zuster Monika ook
ook voorzichtjes
voorzichtjes bij.
bij.
vertrokken
waren, kwam
kwam zuster
getreden
zien wat
watalaldat
datgerucht
geruchtbeteekende
beteekende in
in de
de
getreden om
om te zien
Bij't
den vreemden
vreemden heer,
heer, hield
hieldzij
zij in,
in,
ziekenkamer.
ziekenkamer. Bij
't zicht van
van den
mi ek eene
eene eerbiedige
eerbiedige buiging
buiging en
enmet
metde
deoogen
oogenneergeslagen
neergeslagen
miek
zijzich
zichaan
aan
bleef het
het jonge
jongenonnetje
nonnetjebeteuterd
beteuterdstaan,
staan,daar
daarzij
bleef
een heel
heel anderen
anderen bezoeker
bezoekerverwacht
verwachthad.
had.In
Inde
degang
gang ontmoette
ontmoette
Albert ook
ook nog
nogde
dejonge
jongepostulante
postulantedie
dieonverwachts
onverwachtsgepakt,
gepakt,
Albert
haastig wegvluchtte
wegvluchtte zoodat
zoodat hij
hij niets
nietsdan
daneen
eengewimpel
gewimpelder
der
haastig
Bij't'tafscheid
afscheid kon
konCeleste
Celestehaar
haarbroer's
broer's
witte
kap gezien
gezien had.
had. Bij
witte kap
hand
niet loslaten,
loslaten, zij
zij drukte
druktezezeherhaaldelijk
herhaaldelijkharder
harder om
om hem
hem
hand niet
te
doen beloven
beloven dat
dat hij
hij gauw
gauw terugkomen
terugkomen zou,
zou, want
want dat
dat zij
zij
te doen
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hem nog veel
veel te
te zeggen
zeggen en
en tetevragen
vragen had
had II En
En den
den blik
blik dien
dien
hem
hij
opving bij
bij 't heengaan
vol ingehouden
ingehouden
heengaan scheen
scheen hem
hem zoo vol
hij opving
droefheid die
hij toeschreef
toeschreef aan
aan de
de spijt
spijtenenhet
hetworstelen
worstelen
droefheid
die hij
de begeerte
begeerte om
ommet
methaar
haarbroer
broermede
medetetegaan
gaannoenmalen
noenmalen
tegen de
en wandelen
wandelen in den
den hof
hofvan
vanhet
hetouderlijke
ouderlijkehuis.
huis.Hij
Hijbegreep
begreep
en
niet hoe zulk
zulk een
een heerlijke
heerlijke meid
meid er
ertoe
toehad
hadkunnen
kunnenbesluiten
besluiten
niet
haar weelderige
laten afsnijden
afsnijden om
om er
er een
eenkap
kap voor
voor
haar
weelderige lokken
lokken te laten
in de
de plaats
plaats te
te zetten.
zetten. Gelijk
Gelijk hij
hij haar
haar kende,
kende, was
was 't hem
hem niet
te verklaren
verklaren dat zij
zij in
in 't'tgezelschap
gezelschap van
van die
dieoude
oudesubbedutten
subbedutten
en roestige
roestige nonnen,
nonnen, kon
kon gelukkig
gelukkig zijn
zijn en
endat
datdedegodsvrucht
godsvrucht
en
en geestelijke
geestelijke vervoering
vervoering in
in staat
staatwaren
warenheel
heeldat
datjonge
jongegemoed
gemoed
te vervulien.
vervullen. Hij
Hij wilde
wildehet
hetniet
nietaannemen
aannemen—
- hij
hij stelde
steldezich
zich
te
de
verveling voor,
voor, de
de Pe
ijlte
lange,
gelijkedagen
dagenmet
met 't
de verveling
derder
lange,
gelijke
weerzinwekkende, verlammende
verlammende bezigheden
bezigheden—
wederkeeren van weerzinwekkende,
schoolhouden
1 Hij
Hij hield
hield zoo
zoozielsveel
zielsveel van
van zijn
zijn
schoolhoudenen
en bidden
bidden]
zuster
en 't deed
hem leed
leed haar
haar hier
hier levend
levend begraven
begraven te
te zien
zien
deed hem
zuster en
en
verloren voor
voor de
de weelde
weelde der
der wereld.
wereld.
en verloren
spreuk van
van Carl
CarlSpitteler
Spitteier kwam
kwam hem
hem tetebinnen,
binnen, die
die
De spreuk
zegt:: Der weg
weg zum
zum Altar
Altarfiihrt
führtbei
beiden
denFrauen
Frauenmeistens
meistensiiber
über
zegt
Grab des
desHerzen
Herzen11
das Grab
Mama
hem er
er niets
nietsover
overgezegd
gezegdenenhij
hijkende
kendegeen
geen
Mama had
had hem
enkele liefdebetrekking
liefdebetrekking bij
bij zijn
zijnzuster,
zuster,maar
maarhij
hijveronderstelde
veronderstelde
dat de onderpastor
onderpastor er misschien
misschien meer
meer van weten
weten zou
zou—
- dààr
dààr
dat
zou hij
hij de
de ware
ware reden
reden van
van dat
datbesluit
besluitwel
welachterhalen!
achterhalen 1
's Middags
Middags uitte
uitte Albert
Albert zijn
zijn mistevredenheid
mistevredenheid over
over de
de wijze
wijze
waarop de nonnen
nonnen hem
hemontvangen
ontvangen hadden
hadden daar
daar ze hem
hem de
de
waarop
gelegenheid niet gegeven
gegeven hadden
hadden Celeste
Celesteeen
eenoogenblik
oogenblikalleen
alleen
gelegenheid
te spreken.
spreken.
-— Zij
Zij kan
kan daar
daar niet
niet gelukkig
gelukkig zijn
zijn en als
als ik
ik haar
haar een
een half
half
uur alleen
alleen tetespreken
sprekenkrijg,
krijg,doe
doeikikhaar
haar't klooster
't kloosterverlaten1
verlaten 1
uur
beweerde
hij. Maar
Maar tezelfdertijde
tezelfdertijde voelde hij
hij tetever
vergesproken
gesproken
beweerde hij.
te
hebben. Mama
Mama bezag
bezag haar
haar jongen
jongen met
metverbazing
verbazing en
en de
de
te hebben.
dokter
misnoegd het
het hoofd.
hoofd.
dokter schudde
schudde misnoegd
—
- Wat zouden wij
wij met
met eene
eeneweggeloopen
weggeloopennon
nonaanvangen
aanvangen?
?
hij.
zegde hij.
puntmochten
mochten zij
zij nu
nuniet
nietvoortgaan.
voortgaan. Albert
Albert
N een, op
opdat
datpunt
Neen,
werd gewaar
zulke zaken
zaken zoo
zoo wijd
wijd
werd
gewaar dat
dat hunne
hunne overtuiging
overtuiging in
in zulke
zij malkander
malkander niet
niet begrijpen
begrijpen zouden.
Hij liet
liet
uiteen liep,
dat zij
uiteen
liep, dat
zouden. Hij
daarom
moeder ongestoord
ongestoord doorpraten
doorpraten over
over den
den eenvoud
eenvoud
daarom zijn
zijn moeder
van die
die brave
brave zielen
zielen die
die niets
niets meer
meer van
van de
de wereld
wereld weten
weten en
en
van
alleen
haar kinderlijk
kinderlijk gevoel
gevoel voortgaan.
voortgaan...
alleen op haar
..
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De dokter
dokter sprak
sprak er
er niet
niet verder
verder ininmede,
mede,maar
maardeed
deedAlbert
Albert
het
het voorstel
voorstel samen
samen een
eenpaar
paar omliggende
omliggende dorpen
dorpen af
af tete rijden
rijden
waar hij
hij zieken
zieken te bezoeken
bezoeken had.
had. Met
Met zulk
zulk weer
weer zou
zou 't een
waar
aangenaam
zijn.
aangenaam toertje zijn.
Maar zijn
verzette er
er zich
zich tegen
tegen:: Albert
Albert was
was nog
nog te
te
Maar
zijn vrouw
vrouw verzette
en het
het was
was nu
nu nog
nog geen
geen
vermoeid van
beweerde zij
vermoeid
van de
de reis,
reis, beweerde
zij en
tijd om
zijwilde
wildehaar
haarjongen
jongeneerst
eerst
tijd
om reeds
reeds visieten
visieten tetemaken
maken—- zij
wat voor
voor zich
zich alleen
alleenhouden
houden!
wat
1
-— Later
Later zal
hem genoeg
genoeg moeten
moetenmissen
missenIJ zegde
zegde zij.
zij.
zal ik hem
dokter drong
drong niet
niet verder
verder aan,
aan, tetemeer
meerdaar
daarhij
hijmerkte
merkte
De dokter
dat Albert
Albert zelf
zelfererniet
nietop
opgesteld
gesteldwas
wasenenliever
lieverwat
watluieren
luieren
dat
rond moeders
moeders rok.
rok. Hij
Hijwilde
wildedus
dusmaar
maarhaastig
haastighet
hetwerk
werk
bleef rond
afleggen
om
vroeg
gedaan
te
krijgen
en
samen
den
avond
afleggen om vroeg gedaan te krijgen en samen den avond
te brengen.
brengen.
door te
Die eerste
eerste dagen
dagen bleef
bleef Albert
Albert meestal
meestal in
in den
den hof
hofwaar
waarhij
hij
rondliep en
niets deed
deed dan
dan pijpen
pijpen rooken.
rooken. 's Avonds strekte
strekte
rondliep
en niets
hij zich
zich uit
uit inineen
eenligstoel
ligstoelenen
rookte
nog
pijpen.Aan
Aankaartspel
kaartspel
hij
rookte
nog
pijpen.
of domino
domino wilde
wilde hij
hij niet
niet meêdoen
meêdoen en
en hij
hij liet
lietpapa
papaen
enmama
mama
met Marie,anne
Marie.anne en Poliet,
Poli et, in
in de
dekeuken
keukenhun
hunpartijtje
partijtjespelen.
spelen.
met
Den donderdagavond
donderdagavond verklaarde
verklaarde hij
hij ook,
ook,liever
lieverthuis
thuistete blijven
blijven
en
liet
papa
alleen
naar
de
pastorie
gaan.
en liet papa alleen naar de pastorie gaan.
's Nuchtens terwijl
menschen in de
devestibule
vestibuletetewachten
wachten
terwijl de menschen
zaten naar
naar hun
hun medicijnen,
medicijnen, waagde
waagde Albert
Albert zich
zich uit
uit nieuws,
nieuws.
zaten
gierigheid
in de
depharmacie.
pharmacie. Maar
Maar toen
toenhij
hijzijn
zijnvader
vadermet
met
gierigheid eens in
de sereniteit
sereniteit op
op 't gelaat,
dubben, de
de
de
gelaat, zonder
zonder aarzelen
aarzelenof
of dubben,
portieën had
zien meten
meten en
en de
de voorschriften
voorschriften opstellen,
opstellen, gelijk
gelijk
portieën
had zien
vanzijn
zijnstuk,
stuk,kwam
kwamerer
een
drogist het doen
doen zou
zou die
diezeker
zekerisisvan
een drogist
in hem
hem iets
ietsop
opdat
dathij
hijmet
metschrik
schrikbestadigde
bestadigde als
als een
een gevoel
gevoel
in
van misprijzen
misprijzen en medelijden
medelijden en
en hij
hij besloot
besloot hier
hier nooit
nooit den
den
van
voet
meer te
te zetten.
zetten. Nu
Nueersi
eerstwas
washet
hethem
hemopgevallen
opgevallen hoe
hoe
voet meer
het ambt
ambt van
van dokter
dokter hier
hiertetelande
landewerd
werdgeoefend
geoefend als eene
het
onschuldige
waar de
wetenschap niet eens
eens bij
bij tetepas
pas
onschuldige comedie
comedie waar
de wetenschap
komt! De
Depharmacie
pharmacie diende
diendehier
hiernog
no~altijd
altijdals
alsvertoog,
vertoog,—- om
om
komt!
de
zaak een
eenuitzicht
uitzichtvan
vangeheimzinnigheid
geheimzinnigheid te
te geven
geven —
- een
een
de zaak
overblijfsel van
van de
dedokters,toovenaars
dokters.toovenaars uit
uit de
demiddeneeuwen.
middeneeuwen.
overblijfsel
Hij
herinnerde zich
welken indruk
indruk en
en wat
watontzag
ontzaghet
hetop
op
Hij herinnerde
zich nog welken
had:: alaldie
dieflesschen
flesschenenenpottekens
pottekensmet
met
hem, als
als kind
kind gemaakt
gemaakt had
hem,
latijnsche opschriften
opschriften in
in krulletters
krulletters geschreven, waar
waar 't kwaadste
latijnsche
gift zoo
zoo goed
goed als
alsdedekrachtigste
krachtigstewonderzalf
wonderzalfiningeborgen
geborgenwas,
was,
enkwalen
kwalente
te genezen
genezen waren.
waren. Zij
Zijstonden
stonden
waarmede
ziekten en
waarmede alle ziekten
er
nu nog
nog gelijk
gelijk toen,
toen, op
op hun
hun zelfde
zelfde plaats,
plaats, in
in reien
reien en
en op
op
er nu
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orde
schap tot tegen
tegen de
de zoldering
zoldering en
en op
op de
de
orde geplaatst
geplaatst over
over de
de schap
ft nog dezelfde
dezelfde rommel
rommel waar
waar de zalf
zalf in
inde
de
werktafel
werktafel ook
ook was
was 't
mortieren
gewreven werd
werden
eneen
eenberoeste
beroestemicros,
micros~
mortieren gestampt
gestampt en gewreven
coop nevens
nevens een
een stel
stelvreemde
vreemdewerktuigen,
werktuigen, gedroogde
gedroogdelooveren
looveren
wortelen
en kruiden,
kruiden, papieren,
papieren, boeken,
boeken, weegschalen
weegschalen en
en aller,
aller~
wortelen en
hande
gereedschappen dooreen stond.
stond. Met
Metden
deneersten
eersten oogslag
oogslag
hande gereedschappen
had
Albert gevoeld wat
wat hier
hier gebeurde.
gebeurde.
had Albert
't Grootste
potten en
en flesschen
flesschen waren
waren ledig
ledig of
ofhun
hun
Grootste deel
deel der potten
inhoud
vervluchtigd of
ofverstorven.
verstorven. Bij
Bij den
denaanvang
aanvang van
van het
het
inhoud vervluchtigd
ambt
had zijn
zijn vader
vader zich
zich ingericht
ingericht volgens
volgens den
den eisch
eisch met
met al
al
ambt had
de benoodigheden
benoodigheden der
derpharmacopoea,
pharmacopoea, maar
maarin
inde
depraktijk
praktijk was
was
overtolligswas
wasininheel
heeldien
dien
het
gauw gebleken
gebleken wat
wat er
er alalovertolligs
het gauw
geleerden rommel
rommel en
enmet
metde
dejaren
jarenwerd
werdhet
hetgebruik
gebruikder
dergenees,
genees~
kundige producten
producten dan
dan ook
ooktottoteen
eenuiterste
uitersteminimum
minimumgebracht
gebracht
zoodat er
er niets
nietsmeer
meervoorhanden
voorhandenbleef
bleeftenzij
tenzijenkele
enkelespecifieken
specifieken
die
voor elk
elkvoorkomend
voorkomend geval
geval dienst
dienst moesten
moesten doen.
doen. Albert
Albert
die voor
merkte
hier nog
nog bestond
bestond
merkte wel
wel dat
dat de
de synthesis der geneesmethode hier
in het
het:: Clysterium
Clysterium donare,
donare, Postea
Posteaseignare,
seignare,Ensuita
Ensuitapurgarei
purgare !
deKalii
KaliiIodati
Iodatier er
aangesprokenwerd
werdom
omverkoudheid
verkoudheid
Dat de
aangesproken
en aanverwante
aanverwante kwalen
kwalen tetegenezen
genezen;
ExtracturnThebaïcum
Thebaïcum
en
; Extractum
als
pijnstillend en
en verdoovend
verdoovendmiddel
middel;; dat
dat 't
Engelsch zout
als pijnstillend
't Engelsch
er
speelde en de
de zalf
zalf vóor
uit kwik
kwik
er eene
eene groote
groote rol
rol speelde
vsbor een
een deel uit
bestond; ; Laudanum
Laudanum de
buikpijn stillen
stillen moest
moest en
en créme
crème de
de
bestond
de buikpijn
tartre
tartre met
met goed gevolg
gevolg 't braken
Naarvolgens den
den
braken verwekte.
verwekte. Naarvolgens
aard van
van den
den persoon
persoon die
die 't geneesmiddel
geneesmiddel gebruiken
gebruiken moest,
moest,
aard
werd de
de dosis
dosis vastgesteld
vastgesteld en
endedewerking
werkingervan
ervanverwacht
verwacht alsof
alsof
werd
het eene
eene chemische
chemische reactie
reactie gold
goldonder
onder«corps
«corps simples».
simples». Elk
Elk
het
pathologisch geval
met den
den naam
naam eener
eener ziekte
ziekte
pathologisch
geval werd
werd hier
hier met
bestempeld en elken
eIken patient
patient het
hetovereenkomend
overeenkomendgeneesmiddel
geneesmiddel
bestempeld
ingegeven om de
de genezing
genezing teteverwekken
verwekken die
dieerervan
vanverwacht
verwacht
ingegeven
werd, gelijk
gelijk de uitkomst
uitkomst die
die kloppen
kloppen moet
moet als
als eene
eeneproef
proefop
op
werd,
som.
de som.
ondervinding bracht
bracht Albert
Alberttot
totzware
zwaregedachten.
gedachten. Als
Als
Die ondervinding
kind had
had hij
hijininzijn
zijnvader
vaderaltijd
altijdeen
eenonbegrensd
onbegrensdvertrouwen
vertrouwen
kind
gehad, hij
hij beschouwde
beschouwde hem
hem als
alsdedegeïncarneerde
geïncarneerdewetenschap,
wetenschap,
gehad,
de gewentensvolle
gewentensvolle werker
werker die
die nooit
nooit faalt.
faalt. Naderhand,
Naderhand, als
als
de
student, had
Albert nog
nog dien
dien zelfden
zelfdeneerbied
eerbiedvoor
voorzijn
zijnvader
vader
student,
had Albert
behouden;; hij
hem den
den man
man met
methet
hetbreed
breedinzicht,
inzicht,
behouden
hij kende
kende in hem
den bedaarden
bedaarden geest,
geest, waar
waar de
de ondervinding
ondervindingeen
eentweede
tweedewijsheid
wijsheid
totstand
standgebracht.
gebracht.Nu
Nueerst
eersthad
hadhet
hethem
hempijnlijk
pijnlijkgetroffen
getroffen
heeft tot
zien hoe
hoededesleur
sleurenendedeafzondering
afzonderingvan
vanalle
allewetenschappelijk
wetenschappelijk
te zien
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het enge
enge der
der doctrinaire
doctrinaire opvatting
opvattinggebracht
gebracht
verkeer, zijn vader in het
had, waar
had,
waar men
men twijfel
twijfel en
en onrust
onrust als
alsonwetendheid
onwetendheidaanziet
aanziet en
en
er
op los
losgaat
gaatalsof
alsofdede
heelkunsteene
eene
vaste
wetenschap
er op
heelkunst
vaste
wetenschap
gewórden ware
ware die
die volgens
volgensonroerbare
onroerbare wetten
wetten tetebeoefenen
beoefenenisis
gewórden
en
waarin geen geheimen
geheimen meer
meer te
te ontdekken
ontdekken vallen.
vallen.
en waarin
't Gedacht
Gedacht om
een leven
leven lang
lang zoo
zootetemoeten
moetenhuichelen,
huichelen,
om een
met
vastberadenheid dingen te doen waartoe
waartoe de goedgeloovige
goedgeloovige
met vastberadenheid
zijnvertrouwen
vertrouwenenenzijn
zijngenezing
genezing
patient zich
geeft met
met alalzijn
patient
zich geeft
toeschrijft aan
wijsheid van
van den
den dokter
dokter en
enaan
aandedekracht
kracht
toeschrijft
aan de wijsheid
- zulk
zulk een
hem. De
De grootste
grootste
geneesmiddel —
een leven gruwde hem.
van 't geneesmiddel
geleerden, de
beroemste professors
professors had
had hij
hij zien
zien zoeken
zoeken als
als
geleerden,
de beroemste
dolende kinderen
kinderen die
dierondtasten
rondtasten inin,'t
donker en
en zonder
zonder de
de
dolende
, 't donker
minste aanmatiging
aanmatiging hunne
hunne onwetendheid
onwetendheidbekennen
bekennen;
- heel
heel de
de
minste
;—
geschiedenis
der
geneeskunst
had
hij
zien
onderwijzen
als
eene
geschiedenis der geneeskunst had hij zien onderwijzen als eene
evolutie
waar men
men van
vande
deeene
eeneveropenbaring
veropenbaring in
inde
deandere
andere
evolutie waar
viel
om altijd
altijd verder
verder teteschrijden
schrijdentot
totop
opden
denhuidigen
huidigentijd
tijd
viel om
waar
eerste wetenschappelijke
wetenschappelijke theoriëen
theoriëen nu
nu nog
nogmaar
maarvast,
vast~
waar de eerste
zijn —
- iets
iets als
alseene
eenekennis
kenniswaar
waarmen
mennunueerst
eerstde
delijnen
lijnen
gesteld zijn
eener
methode in
in optrekt
optrekt en
enwaar
waar men
men enkele
enkelejaren
jaren geleden
geleden
eener methode
nog in
in 't volledigste
empirisme versmoord
versmoord zat.
- En
En hier
hier
nog
volledigste empirisme
zat. —
zag
hij
zijn
vader
aan
't
werk
alsof
het
laatste
woord
in
die
zag hij zijn vader aan 't werk alsof het laatste woord in die
zaken
reeds gesproken
gesproken was, zoodat
zoodat 't de moeite
moeite niet
niet meer
meer
zaken lang
lang reeds
waard isis nog om
om te
te zien
ziennaar
naar 't geen
geleerden in
in 't licht
geen de geleerden
waard
brachten! Die
Dieindruk
indrukontnam
ontnamAlbrecht
Albrechtden
denmoed
moedom
omde
dehande,
hande~
brachten!
ling van
van den
dendoripsdokter
dorpsdokter in
in de
deverdere
verderepraktijk
praktijk na
na tetegaan.
gaan.
Wat al
al moorden
moorden waren
waren hier
hierniet
nietgebeurd
gebeurd?!
Maarwat
watwas
waser
er
?! Maar
aan
ook ? Ja,
Ja, als
als het
het dan
dannog
nogmaar
maarde
dewetenschap
wetenschap of
of
aan gelegen
gelegen ook?
iets
anders tot
tot nut
nutstrekte?
strekte?Hij
Hijbegon
begonnununanatetedenken
denkenhoe
hoehet
het
iets anders
eens tusschen
tusschen hem
hemenenzijn
zijnvader
vadertot
toteene
eeneverklaring
verklaringzou
zoukomen
komen
en
Albert had
had er
erspijt
spijtininden
denouden
oudenman
maneenige
eenige illusie
illusie te
te
en Albert
feit
moeten ontnemen
ontnemen; ; hij
achtte zijn
zijn vader
vader te
te zeer
zeer om
omhem
hem't'tfeit
moeten
hij achtte
brutaal voor
leggen en
en zijn
zijn eigene
eigene zienswijze
zienswijze in
in die
die
brutaal
voor oogen
oogen te
te leggen
zaak
dringen. God,
God, loonde
loonde 't wel
moeite? Die
Die ver,
ver~
wel de moeite?
zaak op
op te dringen.
oordeeld
door de
deziekte
ziektezou
zousterven
stervendoor
doordedeziekte
ziekte—
- het
het
oordeeld was door
was nu al
al duizenden
duizenden jaren
jaren zoo,
zoo, —
- 't spel maar
maar laten
laten draaien
draaien
was
en doen alsof
alsofmen
men niets
niets merkte
merkte —
- hij
hij was hier
hier enkel:
enkel: de
de student
student
in verlof
verlof en
en zou
zouereropopbekwamen
bekwamentijd
tijd wel
weleene
eene oplossing
oplossing voor
voor
Maar...
hoe moest
moest hij
hij hier
hierzijn
zijntijd
tijddooden?
dooden?wat
wataan
aan
vinden. Maar
vinden.
... hoe
vangen hier
hier op
opdat
datdorp
dorpom
omniet
niet
vergaanvan
vanverveling?
verveling?
te vangen
te te
vergaan
Studeren? Geen gedacht
gedacht van!
van! Voor
Vooriemand
iemanddie
dieininlaboratoriums
laboratoriums
en
clinieken gewerkt
gewerkt heeft
heeft en
enprofessoren
professorenen
enbibliotheken
bibliothekenaan
aan
en clinieken
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de hand
hand heeft
een buitendorp
buitendorp niet
nietaan
aanwerken
werken
heeft gehad,
gehad, valt
valt op een
te denken.
denken. Uitrusten,
Uitrusten, verzet
verzet zoeken.
zoeken. Maar
Maar met
met wie?
wie?waar?
waar?
Eenige
keeren was 't Albert
ingevallen om den
den gebuur
gebuur te
te
Albert ingevallen
Eenige keeren
gaan
bezoeken.
gaan bezoeken.
ruzie moest
moest hij
hijzich
zichniet
nietaantrekken;
aantrekken; hij
hij zou
zou er
er den
den
Die ruzie
rentenier maar
in 't nauw brengen,
brengen,
rentenier
maar wat
wat mede
mede plagen
plagen en
en hem in
maar
vernam hij
juffer Elvire
Elvire op
opreis
reiswas
wasenendaarom
daarom
maar dan
dan vernam
hij dat juffer
had hij
hij maar
maar besloten
besloten te
te wachten
wachten tot
tothet
hetnichtje
nichtjeterug
terugzou
zou
had
gekeerd zijn.
zijn. 't Gezelschap van die
die twee
tweepaprentenieren,
paprentenieren,zonder
zonder
het
meisje, trok
trok hem
hem niet
niet zeer
zeer aan.
aan. Hij
Hijzou
zoumaar
maarwat
watluieren
luieren
het meisje,
in de
de velden
velden en
enelken
elk enZondag
Zondagnaar
naarBrussel
Brusseldedevrienden
vrienden
in
gaan opzoeken.
opzoeken. Maar
Maar eer
eerhij
hijanderen
anderentoevlucht
toevluchthad
hadmoeten
moeten
gaan
nemen, waren
waren de bedevaarders
bedevaarders van Lourdes
Lourdes terug
terug gekeerd
gekeerd en
en
nemen,
nu
besloot Albert
Albertmaar
maarzonder
zonderuitstel
uitstelden
denonderpastor
onderpastor een
een
nu besloot
bezoek te brengen.
brengen. Met
MetGusten
GustenVandorpe
Vandorpewas
was hij
hij in
in 't college
bezoek
al bevriend
bevriend geweest
geweest en
en 't belangde
weten hoe
hoe
nog al
belangde Albert
Albert te
te weten
Het was
was
hij den
den kerel
kerel na
nazooveel
zooveeljaren,
jaren,terugvinden
terugvinden zou.
zou. Het
hij
een
den jongen hier
hier op
op 't dorp weer aan
aan te
te treffen
treffen
een echt
echt toeval
toeval den
en hij
hij wilde
wildemaar
maaraanstonds
aanstonds de
dekennis
kennishernieuwen.
hernieuwen. 't Geen
en
hij
hier op
op 't dorp
onderpastor gehoord en
en vemomen
vernomen
hij hier
dorp over den onderpastor
had, daar
daar was
was niet
nietveel
veelstaat
staat op
optetemaken
maken en
endie
dieparochie,
parochie~
had,
kwesties
moesten
zij
geen
van
beiden
zich
aantrekken.
kwesties moesten zij geen van beiden zich aantrekken.
Het was
was geen
geen meid
meidmaar
maar wel
weleene
eenepronte
prontejuffrouw
juffrouw die
die
Het
Albert binnenleidde,
binnenleidde, beleefd, deftig
deftig en
en aanminnig,
aanminnig, een
een meisje
meisje
Albert
met opvoeding,
opvoeding, dat
was al
al met
met den
deneersten
eerstenoogopslag
oogopslag te
te
met
dat was
merken. Geen wonder
wonder dat
dat zoo
zooiemand
iemandde
deafgunst
afgunstverwekte
verwekte in
in
merken.
de vrouwenwereld
vrouwenwereld hier
hier op
op 't dorp.
-— Mijnheer
bezoek, maar
maar hij
hij zou
zou alle
alle
Mijnheer kapelaan
kapelaanwas
was op
op bezoek,
oogenblikken
zij en
en bracht
bracht Albert
Albert in
in
oogenblikken binnen
binnen komen,
komen, zegde
zegde zij
de studeerkamer.
studeerkamer.
-— Jammer
dat ze
ze maar
maar geen
geen gezelschap
gezelschap blijft
blijft houden,
houden,
jammer dat
dacht
zulk een
een juffrouw
juffrouw wat
wattetepraten
pratenware
waretoch
toch
dacht Albert,
Albert, met zulk
gezelliger
hier alleen
alleen te
te zitten.
zitten.
gezelliger dan
dan hier
Zij
kwam vragen
vragen of
ofhij
hijiets
ietsgebruiken
gebruikenwilde,
wilde,bracht
brachtcigaren
cigaren
Zij kwam
en
haastte zich
zich weer
weer aan
aan haar
haar eigen
eigen bezigheid.
bezigheid.
en haastte
Albert
met alles
alles na
na te
te zien
zien in
inde
dekamer.
kamer. Ja,
Ja, 't bleek
Albert begon
begon met
Gustnog
nogaltijd
altijddedezelfde
zelfdeestheet
estheetwas
wasvan
vanvroeger.
vroeger.
wel
dat Gust
wel dat
De gotieke
gotiekeeiken
eikenmeubelen
meubelenwaren
warenweliswaar
weliswaarfabriekwerk
fabriekwerk en
en
De schrijftafel,
schrijftafel, de
de
meer voor
voor den
den «gewonen»
«gewonen» onderpastor.
onderpastor. —
- De
meer
al den
den
bibliotheek met
opene banderollen
banderollen op
de paneelen
paneelen die
die al
bibliotheek
met opene
op de
bovenkant
spitsbogen uitliepen
uitliepen met
metkruisramen
kruisramen uit
uit venster,
venster~
bovenkant in spitsbogen
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motieven
kanteelen aan
aan den
denopperrand
opperrand en
en een
eenrelekwie,
relekwie~
motieven en kanteelen
kastje in vorm
kastje
vorm van
vantabernakel
tabernakel als
alsmiddenstuk.
middenstuk. De
Destoelen,
stoelen,
de
zetel, het
hetpijpenrek,
pijpenrek, tot
tot de
deachtkantige
achtkantige tabakpot
tabakpot die
die eene
eene
de zetel,
cathedraal in
in miniatuur
het
cathedraal
miniatuur verbeeldde
verbeeldde met
met schaliedaken
schaliedaken op het
deksel;
dat
alles
was
in
dien
welgekenden
clericalen
stijl
deksel ; — dat alles was in dien welgekenden clericalen stijl
die men
men bij
bijalle
allejonge
jongecollege,leeraren
college~leerarenenenonderpastors
onderpastorsaantreft.
aantreft.
Maar hier
hier eindigde 't banale en het bleef
Maar
bleef enkel
enkel bij
bij de
de meubelen.
meubelen.
Het overige
overige betuigde
betuigdevan
vaneen
eeneigenaardigen
eigenaardigensmaak
smaaken
enontwik,
ontwik~
keld gevoel.
gevoel. Eene
Eene reproductie
reproductie van
vandedeMadonna
Madonnadel
delGranduca
Granduca
va.n
Raphäel; ; de
Madonna della
della Stella
Stella met
met de
de musizierende
musizierende
van RaphHel
de Madonna
engelen
van Angelico
Angelico;; een
eenbeeldje
beeldjevan
vanLuca
Lucadella
dellaRobbia,
Robbia, twee
twee
engelen van
gotische
koperen kandelaars
kandelaars op de
deschouw
schouwen
Christusvan
van
gotische koperen
en dedeChristus
Grünewald;
benevens
de
Honderd~guldenplaat
van
Rembrandt,
Griinewald;
de Honderd,guldenplaat van Rembrandt,
de Vierge
Nürenberg en
en een
een aantal
aantal dingen
dingen van
van dien
dienaard
aard
Vierge de Niirenberg
Destrengheid
strengheid
gaven
aan het
het geheel
geheel een
een aangenaam
aangenaam uitzicht.
uitzicht. De
gaven aan
der
meubelen sloeg minder
minder op
op door
doordedeaanwezigheid
aanwezigheidvan
vaneen
een
der meubelen
turkschen
eene sofa
sofaenenhet
het
stemmigetapijt
tapijten
endonkere
donkere
turkschen ligstoel, eene
stemmige
hetkleinood
kleinoodop
opschouw,
schouw,tafel
tafelenenétagères
étagèresmet alal het
behangsel die met
—
vaasjes, potten, beelden
beelden en
enportretten,
portretten,een
eenechte
echtegezellige
gezelligelucht
lucht
vaasjes,
aan de kamer
aan
kamer gaven.
gaven.
Albert
bezag de
de bibliotheek
bibliotheekwaar
waarde
deboeken
boekenover
overtheologie,
theologie,
Albert bezag
dogmatiek, moraal
moraal en kerkelijke
kerkelijke geschiedenis
geschiedenis in
in strenge
strenge zwart
zwart
dogmatiek,
basane banden
banden gereekt
gereekt stonden,
stonden, maar
maar ernevens
ernevens nog
nogandere
andere
basane
bandjes prijkten
prijkten in heviger
heviger en
en scheller
schellerafwisseling
afwisselingvan
vantoon
toon—bandjes
dat waren
waren de
de duitsche,
duitsche,engelsche
engelschemoderne
moderneenenclassieke
classiekeauteurs
auteurs
benevens een heele
heele serie
serie gele
geleomslagen
omslagendie
diededefransche
franscheletter,
letter~
benevens
vertegenwoordigden.
kunde vertegenwoordigden.
- Ghm
Ghm!I ghm
ghm!1 merkte
merkte Albert,
Albert, 't is goed
goed teteweten,
weten,want
want er
er
—
zijn hier
hier dingen
dingen waar
waar een
eenjonge
jongeheelmeester
heelmeester in
in verlof,
verlof, ook
ook
zijn
aan snoepen
snoepen kan.
kan. Ik
Ik zal
zal die
dieboeken
boekenwel
weleens
eensaanspreken.
aanspreken. Zoo
Zoo
aan
ging de
devoordeur
voordeuropen.
open.ErErwerd
werdgefluisterd
gefluisterdinindedegang
gang—juist ging
kapelaan kon
kon alle
alleoogenblikken
oogenblikkenbinnen
binnenkomen.
komen. Albert
Albertnam
nam
de kapelaan
Het weerzien
weerzien van
vaneen
eenmakker,
makker,iemand
iemand met
met
eene houding.
houding. Het
eene
nuvolgroeid
volgroeidenenman
man
men als
als knaap
knaap heeft
heeft omgegaan
omgegaan en
en nu
wien men
gaatontmoeten,
ontmoeten, dat
datbrengt
brengtaltijd
altijdeenige
eenigeonzekerheid
onzekerheid
geworden, gaat
mede —
- een
een vermoeden
vermoeden dat
datereraan
aanvoorkomen
voorkomenenenkarakter
karakter
mede
men in
in den
den
verandering gebeurd
al:: of men
verandering
gebeurdisis en
en een
een twijfel
twijfel ook
ook al
huidigen stand,
stand, op
opdedezelfde
zelfdeverhouding
verhoudingzal
zalmogen
mogenrekenen
rekenen
huidigen
voor
..
voor malkaar
malkaar....
Bij Albert
Albert was
was 't niets
niets dan
dan eene
eenebloote
blootenieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid:
Bij
:
weten hoe
hoeGust
Gustererzou
zouuitzien
uitzieninin
priesterkleeren.Hij
Hij
te weten
dede
priesterkleeren.
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zichden
denmodieusen
modieusenstadsknaap
stadsknaap maar
maar niet
niet voorstellen
voorstellen in
in
kon zich
strenge toga en
en den
den driebek.
driebek.
de strenge
Maar
deur, liet hij
hij ook
ook die
diebedenking
bedenking
Maar met 't opengaan der
der deur,
varen om
om maar
maar met
met losgelaten
losgelaten gulheid
gulheidden
denouden
oudenmakker
makker
varen
vast te
te pakken.
pakken.
vast
-— Wel,
Wel, Gust,
Gust, jongen
jongen!I en
en zeggen
zeggen dat
dat ik
ik uuhier
hier op
opmijn
mijn
maakt ge
ge 't't?
geboortedorp weervinden
weervinden moet
moet!1 Hoe maakt
geboortedorp
?
onderpastor scheen
scheen op
op dien
dienuitval
uitvalniet
nietvoorbereid
voorbereid;
hij
De onderpastor
; hij
het hoofd
hoofdwat
watachterover
achteroverom
omzich
zichtetevergewissen
vergewissen wien
wien
hief het
hij voorhad.
eigensten stond
stond had
had hij
hij gezocht
gezocht welken
welken
hij
voorhad.Op
Op dien
dien eigensten
hij moest
moest aanslaan
aanslaan en
dan stak
stak hij
hij bedaard
bedaard de
de hand
hand uit
uit
toon hij
en dan
groette beleefd,
beleefd, maar
maar zonder
zonder opgewonden
opgewondenvreugde
vreugdeofofvero
ver~
en groette
rassing
laten blijken
blijken::
rassing te laten
mijnheer Blondeel
Blondeel —
- of liever
lieverdokter
dokter?
nietwaar?
-— 0,
0, mijnheer
? nietwaar?
Ik wist
wistniet
nietdat
datgegeteruggekeerd
teruggekeerdwaart.
waart.
Welkom. Ik
Het scheen
scheen Albert
Albertdat
datGust
Gustzich
zichdrie
drie
stappenachteruit
achteruittrok
trok
stappen
gepasten afstand,
afstand, den
den onderpastor
onderpastor te
te laten
laten vooruitkomen.
vooruitkomen.
om op gepasten
Als van
van zelfs
zelfs verlaagde
verlaagde hij
hij nu
nuook
ookden
deneigen
eigentoon
toonzijner
zijnerstem
stem
en bracht
bracht ze
ze op
opden
dendiapason
diapasonvan
van
zijnvormelijken
vormelijkenvriend.
vriend. Op
Op
zijn
den
stond voelde
voeldeAlbert
Albertdatdat
Gustje~met~de.toga, een
een ander
ander
den stond
Gustjeometodeotoga,
wezen had
had aangenomen.
aangenomen. Mijnheer
Mijnheer de kapelaan
kapelaan was
was blijkbaar
blijkbaar
wezen
met
geen vertrouwelijken
vertrouwelijken omgang
omgang meer
meer gediend.
gediend. De
Detwee
twee
met geen
oude makkers
makkers zaten
zaten tegenover
tegenover malkaar
malkaar gelijk
twee menschen
menschen
gelijk twee
die niet
niet weten
weten hoe
hoezezeden
deneen
een
den
andere
moetenaanpakken,
aanpakken,
den
andere
moeten
bewust dat
dat de
de eerste
eerste inzet
inzetmoet
moetbeslissen
beslissenover
overdedelatere
laterevero
ver~
bewust
houding.
Ze praatten
praatten wat
wat over
over en
enweer,
weer,maar
maarde
deonderpastor
onderpastor
houding. Ze
vermeed alles wat
wat betrek
betrek had
hadop
ophun
hunvroegeren
vroegerenstudententijd.
studententijd.
vermeed
en
trachtte
de opvatting
opvatting
Hij bleef
bleef liever
liever bij
bij 't tegenwoordige
Hij
tegenwoordige
trachtte de
van zijn
zijn ambt
ambt hier op
op 't dorp
mogelijk belang
belang bij
bij te
te
van
dorp zooveel mogelijk
zetten.
Hij sprak
sprak een
eencategorisch
categorischoordeel
oordeeluit
uitover
oversommige
sommige
zetten. Hij
parochianen en verkondigde
verkondigdezijne
zijnewerkwijze
werkwijze als
als iets
iets dat
dat volgens
volgens
parochianen
een
vastgesteld plan
plan isisopgemaakt,
opgemaakt, waar
waar hij
hij geen
geenduimbreed
duimbreed
een vastgesteld
van
afwijken zou.
zou.
van afwijken
De juffer
juffer kwam
kwam even
even binnen
binnen en
en vroeg
vroegheel
heelbescheiden
bescheiden of
ofde
de
heeren iets
den blik
blik van
van het
het
heeren
iets gebruiken
gebruiken zouden.
zouden. Albert
Albert zocht
zocht den
meisje
vangen,maar
maarzijzijscheen
scheenhem
hemgeen
geenbijzondere
bijzondere
meisje op tetevangen,
kapelaan verklaarde
verklaarde zelf nooit
nooit iets
iets tete
aandacht
aandacht te
te wijden.
wijden. De kapelaan
de jonge
jongedokter
dokterdankte
danktemet
metde
de
gebruiken
buiten 't eetmaal en de
gebruiken buiten
zelfde reden
reden waarop
waarop de
de onderpastor
onderpastor teeken
teek en deed
deedaan
aanzijn
zijnzuster
zuster
zij mocht
mocht heengaan.
heengaan.
dat zij
had;
samen~
Albert
dat hij
hij niets
nietsmeer
meertetezeggen
zeggenhad
Albert voelde dat
; dedesameno
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spraak stokte
stokte en
en de woorden
spraak
woorden die
die zij
zijwisseiden
wisseldenviogen
vlogenaialover
over
hun hoofd heen.
hun
heen. Hij
Hij stond
stond op
openendrukte
druktededehoop
hoopuit:
uit:dat
datzij
zij
malkaar wel
wel meer
meer zouden terug
malkaar
terug zien.
zien.
De onderpastor
onderpastor stemde
Hij was
was overtuigd
overtuigd dat
dat
stemde er
er mede
mede in.
in. Hij
hij
den gewenschten
gewenschten indruk
indruk gemaakt
gemaakt had
had en
en de
de jonge
jonge heer
heer
hij den
genoeg
had kunnen
kunnen merken
merken hoe
hoe hij
hij als
alsonderpastor
onderpastor op
op zijn
zijn
genoeg had
stuk
stond;; dat
hij er
er maar
maar vrede
vrede mede
mede hebben
hebben moest
moest:: hem
hem
stuk stond
dat hij
aan
nemen als
als vriend
vriend of
ofals
als vijand,
vijand, om
om 't even!
Hij ver,
ver.
aan te nemen
even! Hij
ontschuldigde zich
zich niet
ontschuldigde
niet te
te kunnen
kunnen aandringen
aandringen hem langer
langer op
op
te houden
houden omdat
omdathij
hijpas
pasthuis
thuisgekomen
gekomenvan
vande
dereis,
reis, versmoord
versmoord
werk en de
de bezigheid.
bezigheid.
zat
zat in 't't werk
Bij 't buitenkomen
Albert lust er
er een
eenfermen
ferm en vloek
vloek uit
uit
buitenkomen had
had Albert
te
lappen. Dat
Datwas
wasnunueen
eenontgoocheling.
ontgoocheling.Onderpastor
Onderpastor op
op
te lappen.
end
en van
van de
de nieuwste
nieuwste soort
soort 11 Aan
Aan de
de hoogeschool
hoogeschool 'had
end op en
lad
hij
al van
van die jonge
jonge abbés
abbés gekend
gekend die
met hun
hun toga
toga ook
ook de
de
hij al
die met
verwaandheid en
en de
1
verwaandheid
de pretentie
pretentie aantrekken.
aantrekken. Gustje
GustjeVandorpe
Vandorpe!
Hoe was
Hoe
was 't toch
gods.mogelijk?? Wat
Watkwam
kwamdie
dieaanstellerij
aanstellerij
toch gods,mogelijk
nu te
?
te pas
pas tegenover
tegenover een
eenouden
oudenmakker
makker?
-— Of
rekent hij
hijmij
mijook
ookalalonder
onderzijne
zijnebrave
braveparochianen
parochianenbij
bij
Of rekent
hij zijn
zijn prestige
prestige heeft
heeft op te
te houden?
houden? Neen,
Neen,manneke,
manneke, ik
ik
wie hij
laat u links
links liggen,
liggen, gij
gij zult
zult wel
welde
dewereld
wereldhervormen
hervormen zonder
zonder
laat
mij!
teleurstelling;; hij
hij had
hadiets
ietsanders
andersverwacht.
verwacht.
mij I Toch
Toch was 't een teleurstelling
Albert vergat
vergat zijne
zijne misnoegdheid
misnoegdheid om
om aan
aan de
dejuffer
juffertetedenken
denken
Albert
hier met
met haar
haar broer
broer inindat
datdoode
doodedorpsnest
dorpsnestmoest
moestaarden.
aarden.
die hier
Zij hoort
hoort inineene
eeneandere
andereomgeving
omgevingthuis,
thuis,was
waszijn
zijnmeening.
meening.
Zij
Hij vond
vond het
het geraadzaam
geraadzaam niets van
van zijne
zijne ondervindingen
ondervindingen
Hij
mede
te
deelen
aan
zijne
ouders.
Papa
had
dus
gelijkininzijne
zijne
mede deelen aan zijne ouders. Papa had dus gelijk
beoordeeling over
overdat
datc<ruziemakertje»
«ruziemakertje» dat
dathier
hierden
dencdlluminé»
«illuminé»
beoordeeling
spelen?!!
kwam spelen?
Zijn beste
beste tijdverdrijf
tijdverdrijf vond
Albert nog met
met tetewandelen
wandelenin
in
Zijn
vond Albert
den hof.
hof. Die
Dielaatste
laatstezomerdagen
zomerdagen tooverden
tooverden er
er een
eeninnigheid
innigheid
den
Hetscheen
scheenhem
hem een
eenstuk
stukzijner
zijner jeugd
jeugd die
die
over alle
alle dingen.
dingen. Het
over
Hetbehaagde
behaagde
hij er
er weervond
weervond onder
onder altijd
altijdandere
anderegedaanten.
gedaanten. Het
hij
ze waren,
waren, met
met de
de be,
beo
hem de dingen
dingen schooner
schooner te
te maken
maken dan
dan ze
hem
wustheid
althans
dat
die
schoonheid
uit
zich
zelf
kwam,
wustheid althans dat die schoonheid uit zich zelf kwam, —het zijn
zijneigen
eigengemoed
gemoedwas
waswaaruit
waaruitde
detooverglans
tooverglansontstond
ontstond
dat het
de weemoed
weemoed als
als een
eenteederheid,
teederheid, met
metde
dezonneschijn
zonneschijn over
over
die de
groen der
der boomen
boomen en
en in
in 't water
water van
van 't beekje
beekje vermengelde
vermengelde
't groen
nu
ietsheel
heelkostelijks
kostelijks dat
dathij
hijvroeger
vroeger bezeten
bezeten had,
had, maar
maar nu
tot iets
niet,meer
niet.meer terugvinden
terugvinden kon.
kon.
Dat heimwee
heimwee was
was wel
wel niets
nietsanders
andersdan
dan 't betreuren van
van
Dat
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een tijd
tijd die
die heen
heenisisenendaardoor
daardooralaldie
dieeigenaardige
eigenaardigeaantrekke,
aantrekke~
lijkheid krijgt
lijkheid
krijgt in onze
onze herinnering.
herinnering. Maar
Maar toch
tochbleef
bleefhij
hijzoeken
zoeken
dat geluk
gelukhier
hiervolmaken
volmakenmoest
moest—- naar
naar 't geen hij
hij
naar 't geen dat
verloren
was.
verloren was.
Zekeren keer
dat hij
hij ererrondliep
rondliepover
overdedepaden,
paden,vernam
vernam
keer dat
hij
een licht
licht geruisch
geruisch dat
dat hem
hem opeens
opeens ontroerde.
ontroerde. Hij
Hij keek
keek
hij een
van waar
waar hij
hij 't gehoord had en
en ontwaarde,
ontwaarde, door de dubbele
dubbele
uit van
haag, eene
eene witte
wittegedaante
gedaante—- haha!
er wandelde
wandelde
haag,
1 't was Elvire die er
in Koornaerts
Koornaerts tuin.
tuin. Zijn
Zijn eerste
eerste ingeving
ingeving was
was om
om haar
haar toe
toe tete
rechtop voortstapte
voortstapte zonder
zonder opkijken,
opkijken,
roepen, maar
maar omdat
omdat zij
zij zoo rechtop
bedacht hij
en besloot
besloottetewachten
wachtentot
totzij
zijop
ophet
hetheuveltje
heuveltje
bedacht
hij zich en
geklommen
was vanwaar
vanwaar zij
zij gewoonlijk
gewoonlijk uitzag
uitzag om
om te
te weten
weten
geklommen was
of zij
zij haar
haar ridder
ridder niet
niet ontwaarde.
ontwaarde. Op
Op dien
dienstond
stondontwaakte
ontwaakte bij
bij
Albert het
het behagelijke
behagelijke gevoel
gevoelhunner
hunnervroegere
vroegerebetrekking
betrekking—
Albert
het
onschuldige minnekoozen
minneköozen in den
dendubbelen
dubbelentuin
tuin—
- het
het
het onschuldige
sprookjesspel
den jongen
jongen prins
prins met
met zijn
zijn prinses.
prinses. Er
Er was
was
sprookjesspel van
van den
hem iets
iets van
vanbijgebleven,
bijgebleven,als
alsdedeherinnering
herinneringaan
aan een
een onschuldig
onschuldig
tijdverdrijf; het
had hem
hemmaanden
maandenlang
langachtervolgd
achtervolgd als
als een
een
tijdverdrijf;
het had
zachte
heimwee waar
waar hij
hijmet
metwellust
wellustaan
aanterugdacht
terugdachtomdat
omdat
zachte heimwee
het vereenzelvigd
vereenzelvigd scheen
scheen en
envergroeid
vergroeidmet
metzijn
zijnjeugd
jeugdwaar
waar
het
zonneschijn, de
de boomen,
boomen, het
hetspel
spelonder
onderjonkheden,
jonkheden,alles
alles
de zonneschijn,
samen
een
geheel
uitmiek
en
waar
dat
laatste
dan,
het
samen een geheel uitmiek en waar dat laatste dan, — het
morbide
meisjesfiguur —
- de tooverschoonheid
tooverschoonheid verteederd
verteederd had
had
morbide meisjesfiguur
tot
iets etherisch
etherischdat
datteteverwazen
verwazenscheen,
scheen,zoo
zoodoorschijnend
doorschijnend
tot iets
was 't als
een nevelsluier
nevelsluier inindedefeërie
feërievan
vaneen
eenmeimorgen.
meimorgen.
als een
De grasperken,
grasperken, de
bloemen, het
beekje, en
en het
hetnietigste
nietigste
de bloemen,
het beekje,
kruideke
toe meegeholpen
meegeholpen te
te hebben
hebben en
en er
er van
van
kruideke schenen
schenen er
er toe
bewetend te
zijn, want
want ererscheen
scheenaan
aan alaldie
diedingen
dingen iets
iets tete
bewetend
te zijn,
blijven
hangen van
van 't geen
toen in
in de
deatmosfeer,
atmosfeer, als
als met
met
blijven hangen
geen er toen
Temidden
heeldie
dieromantische
romantischepraal
praal
balsem
beladen was.
was. Te
balsem beladen
midden heel
was
Elvire geweest
geweest het
hetonmisbare
onmisbaremiddenpunt
middenpunt —
- het
het witte
witte
was Elvire
gewaad om het
het tengere
tengere beeld
beeldwaar
waaralle
allebelang
belangnaar
naartoestraalt
toestraalt
gewaad
-; iets
iets dat
dat hij
hijtetedien
dieneinde
eindemet
met
en
bekoring van
van uitgaat
uitgaat —;
en alle bekoring
al de
de kracht
kracht van
vanzijn
zijnjonge
jongefantasie
fantasievervormd
vervormd en
envermooid
vermooid
al
had tot
tot een
eenideaal
ideaalom
omererzijn
zijndroombegeerten
droombegeerten naartoe
naartoe op
op te
te
had
jagen. Nu eens
eens was
was zij
zij de
detooverfee,
tooverfee,dan
danweer
weerde
deboschnymf
boschnymf
jagen.
of de
de nixe,
nixe,om
omlater
laterdedefreule
freuleteteworden
wordendie
diehij
hijals
alsridder
ridder
zijn diensten
bewusthad
hadhij
hij zichzeif
zichzelfermede
ermede
zijn
diensten wijden
wijden moest.
moest. Heel bewust
weten te begoochelen zonder
zonder dat
dat 't buurmeisje, in hare argelooze
zij zich
zich leende
leende omdat
omdatzij
zij
onschuld,
geweten had
had waartoe
waartoe zij
onschuld, ooit geweten
In
heelhun
hunomgang
omgangniets
nietszag
zagdan
danhet
hetgeleidelijk
geleidelijkvoorzetten
voorzetten
in heel
I.
21
1.
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als kinderspel
kinderspel begonnen
begonnen was
was en
enininvriendschap
vriendschap
geen als
van 't geen
kon blijven
blijven duren.
duren.
Waren ze
ze dat
dat laatste
laatste nu
nu ook
ook ontgroeid
ontgroeid en
en zouden
zouden zij
zij zich
zich
Waren
nu tegenover
tegenover elkaar
elkaar stellen
stellen als
als gedaagde
gedaagde menschen
mens eh en die
die de
de
nu
vormelijkheid in acht
acht nemen
nemenenenpartij
partijkiezen
kiezenin
inde
denaarnemend.
naarnemend~
vormelijkheid
heid van
van kleinzielige
kleinzielige rentenieren
rentenieren?? Neen toch?
toch?
-— Van mijnen
mijnen kant,
kant, dacht
dacht Albert,
Albert, kunnen
kunnen we
we samen
samen nog
nog
wat plezier
plezier maken
maken al
al ware
ware 't maar
tijd te
te korten.
korten. De
wat
maar om
om den
den tijd
omgang
met zulk
zulk een
eenvriendinnetje
vriendinnetjewas
wasniet
nietteteversmaden.
versmaden.
omgang met
Het meisje
meisje was
wasniet
nietonaardig
onaardigvoortijds.
voortijds. Hij
Hijherinnerde
herinnerde zich
zich
iets uit
uitharen
haren blik
blikdat
dathem
hemsoms
somswerkelijk
werkelijknaar
naar 't hart
iets
hart was
gegaan
als een
een glimp
glimp van
van opperste
opperste goedheid,
goedheid, zoodat
zoodathet
hethem
hem
gegaan als
ontroerd
zij ondereen
ondereen behandelden
behandelden in
in dien
dientijd
tijdwas
was
ontroerd had.
had. Wat zij
niet
veel
zaaks,
maar
haar
naïve
inborst,
hare
onbevangen
niet veel zaaks, maar haar naïve inborst, hare onbevangen
openhartigheid waren
wel bekoorlijk.
bekoorlijk. Zij
Zij was
was als
als een
eentortel,
tortel,
openhartigheid
waren wel
met
een woord
woord teteverleiden
verleidenwant
want zij
zij stelde
steldeininiedereen
iedereen 't volste
met een
betrouwen en
liet zich
zich gaan
gaan op
op elke
elkeingeving
ingevingvan
vanhaar
haar
betrouwen
en liet
onberoerde natuur.
natuur. Nu
Nuherinnerde
herinnerde hij
hij zich
zich hoe
hoezijn
zijnvriendinnetje
vriendinnetje
in
den verloftijd
verloftijd den
den jongen
jongen student
student de
dewoorden
woorden uit
uit den
den
in den
mond luisterde
luisterde en
eerbied was
was en
enbewondering
bewondering voor
voorzijn
zijn
mond
en vol eerbied
verbazende
haar al
al de
dewonderen
wonderen der
der
verbazende geleerdheid,
geleerdheid,toen
toen hij
hij haar
schepping openbaarde
openbaarde!I Hij glimlachte
glimlachte om
omzijne
zijneeigene
eigenepedante
pedante
onnoozelheid van toen.
toen. Het
Hetwas
waswerkelijk
werkelijkschoon
schoongeweest
geweestals
als
onnoozelheid
een geurige
geurige lente,
lente, heerlijk
heerlijk als
alseen
eenmorgenstond
morgenstond;; —
- hij
hij vroeg
vroeg
een
zich af:
af: zou
zou dat
dat nu
nu allemaal
allemaal uit
uit zijn?
zijn? niet
nietmeer
meerteteherdoen?
herdoen?
zich
't Beeld dat
hij ininzijn
zijngeest
geestgevormd
gevormd had,
had, was
was nooit
nooitmeer
meer
dat hij
Koornaerts
dan eene
eene schim
schim geweest
geweestenentusschen
tusschendie
dieprinses
prinsesenenKoornaerts
dan
nichtje was er
er zelfs
zelfs geen
geenvergelijking
vergelijking tetemaken
maken —
- zij
zij was
waserer
nichtje
alleen als
als aanleiding.
aanleiding. Maar
Maar die aanleiding
aanleiding zelf werd
werd hem
hem nu
nu
alleen
kostelijk
omdat, naar
naar hij
hij meende,
meende, iets toch
toch van
van hem
hem zelf
zelf in
in
kostelijk omdat,
haar moest overgegaan
overgegaan zijn
zijn —
- waar
waar wij
wijden
denbezielenden
bezielendenadem
adem
haar
dingen soms
soms krijgen
krijgen gelijk
gelijk
hebben over geblazen,
geblazen, kunnen we de dingen
wij
ze hebben
hebben willen.
willen.
wij ze
Zie
nu toch
toch hoe
hoe de
deomgeving
omgeving op
op ons
onsinwerkt,
inwerkt, hoe
hoe de
de
Zie nu
atmosfeer waarin
eens geademd
geademd hebben,
hebben, op
op de
dedingen
dingen
atmosfeer
waarin wij
wij eens
blijft;; hoe
hoe 't licht
licht dat
over onze
onzejeugdjaren
jeugdjarengeschenen
geschenen
dat over
kleven blijft
heeft,
bij machte
machte is gevoelens
gevoelens te
te wekken
wekken die
die wij
wij dood
dooden
en
heeft, bij
vergaan
Albert wilde
vergaan waanden.
waanden. Albert
wilde er
er zich
zichobjectief
objectieftegenover
tegenover
plaatsen -— er
er op
op neerzien
neerzien met
methet
hetnoodig
noodigmedegevoel,
medegevoel, als
als
plaatsen
een geleerde
geleerde die
die door
doorzijn
zijnwetenschap
wetenschap de
degenesis
genesis van
van 't gevoel
ontleedt,
van oorzaak
oorzaak tot gevolg.
gevolg.
ontieedt, van
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gelijk nu,
nu, met
met de
-— Al die
die namiddagen,
namiddagen, gelijk
de zelfde
zelfde zon,
zon, in
in de
de
zelfde stilte,
zelfde
stilte, onder
onder die
diezelfde
zelfdeboomen,
boomen, heb
heb ik
iktoen
toenmet
metdat
dat
verschij~
gevoel
het hart
hart hier
hier rondgeloopen
rondgeloopen en
en nu
nuwekt
wektde
deverschij,
gevoel in het
van dat
datzelfde
zelfdewitte
wittevrouwenfiguur
vrouwenfiguurineens
ineensheel
heeldie
diesamen,
samen~
ning van
gestrikte gevoelswereld
gevoelswereld weer
weer wakker
wakker met
met de
de begeerte
begeerte om
omerer
gestrikte
in terug
terug te
te keeren
keerenen
enereropnieuw
opnieuwvan
vantetegenieten.
genieten.Maar
Maar 't geen
hij gevreesd
gevreesd had
voorzien, gebeurde.
gebeurde. Eivire,
Elvire, in
in plaats
plaats het
het
hij
had en voorzien,
heuveltje op te
te klimmen
klimmen en
en naar
naar Albert
Albert uit
uittetezien,
zien,wandelde
wandelde
heuveltje
bedaard een
dwarspad op
op enenkeerde
keerdelangs
langsden
denmiddenweg
middenweg
bedaard
een dwarspad
terug, . .... .alsof
er nooit
nooit een
eenAlbert
Albertbestaan
bestaanhad
had!I Zij
Zijstapte
stapte
terug,
alsof er
als
eene heilige
heilige inindedeprocessie,
processie,rechtop,
rechtop,zeegbaar
zeegbaarmet
met de
de
als eene
manieren
zich in
in den
denkloostertuin
kloostertuin waant
waant
manieren eener
eener postulante
postulante die
die zich
en
verslonden blijft
blijft in
in geestelijke
geestelijke meditatie.
meditatie. Hij
Hijwilde
wildealthans
althans
en verslonden
zekerheid hebben
hebben en
en weten
weten of
ofzij
zijnog
nognaar
naarhem
hemverlangde
verlangde
de zekerheid
of met
met zijn
zijn gezelschap
gezelschap gediend
gediendwas.
was.Om
Omhaar
haarzijne
zijneaanwezigheid
aanwezigheid
of
duidelijk
te doen
doenkennen,
kennen,stapte
staptehij
hijgebarens
gebarensachteloos
achteloosvooruit
vooruit
duidelijk te
en
floot het
hetzelfde
zelfdedeuntje
deuntjedat
dathij
hijhaar
haar weleer
weleer op
op de
depiano
piano
en floot
als een
een gelegenheidsgedicht
gelegenheidsgedicht had
had voorgespeeld
voorgespeeld en
en eindelijk
eindelijk
als
zong hij
hij met
metvolle
vollestem,
stem,op
opsmachtenden
smachtenden toon,
toon, het
het lied
lied van
van
zong
Schumann:
Schumann :
Wenn ich friih
früh in den
den Garten
Garten geh',
in meinem
grünen Hut,
meinem griinen
ist mein erster
erster Gedanke,
was
mein Liebster
Liebster thut.
was nun mein
Am Himmel
Himmel steht kein
kein Stern,
den ich dem
Freund nicht gönnte,
giinnte,
dem Freund
mein
Herz gab'
gäb' ich ihm
ihm gern,
gern,
mein Herz
könnte.
wenn ich's
heraus thun kiinnte.
ich's heraus

De woorden
woorden klonken
klonken hem
hem zelf toe als
als een
een echo
echo uit
uit 't ver~
ver,
leden, toen de
de merels
merels en
ende
devinken
vinkenzijn
zijneigen
eigenstem
stemdoorschet,
doorschet~
leden,
terden
hij trachtte
trachtte den
den zang
zang van
vanden
dennachtegaal
nachtegaal na
na te
te
terden en
en hij
doen. . .. die
die avonden
avonden in
in de
de mei
mei!I God!
God J wat
wat een
een lust
lust was
was dat
dat
doen....
eens
geweest! I Hij
Hij gebaarde
gebaarde niet
niet teteweten
wetendat
datiemand
iemand hem
hem
eens geweest
kon; ; maar
maar nadat
nadat de laatste
laatste galm
galm van
van het
hetslotvers
slotvers
hooren kon
hooren
uitgeruischt was,
keerde hij
hij voorzichtig
voorzichtig op
op de
deteenen
teenenterug
terugen
en
uitgeruischt
was, keerde
loerde
de bladeren
bladeren van
van den
denstruik
struikwaarbachten
waarbachten hij
hij zich
zich
loerde door de
gescholen hield. Elvire
Elvire had
had haar
haarwandelgang
wandelgangniet
nietgestaakt
gestaakt om
om
gescholen
te luisteren
luisteren;; zij
terug naar
naar het
het heuveltje,
heuveltje, zij
zij deed
deed
zij keerde
keerde niet terug
alsof er
er niets
niets gebeurd
gebeurd was.
was.
wilde zij
zij van
vanhem
hem?
Verwachtte zij
zijdat
dathij
hij als
alseen
een
Wat wilde
? Verwachtte
Don Quichotte
Quichotte zou
zouoptreden
optredenofofwerd
werdhij
hijonwillens
onwillensbetrokken
betrokken
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in de
de ruzie
ruziedie
dieonder
onderdedetwee
tweegezinnen
gezinnenheerschte?
heerschte? Had
Hadzij
zij
misschien
verbod gekregen
gekregen en
enwas
wasalle
alleomgang
omgangmet
met den
den gebuur
gebuur
misschien verbod
opgeheven?
zijverwachtend
verwachtend dat
dathij
hijhaar
haarverschooning
verschooning
opgeheven ? Was zij
vragen, een
een geheime
geheime onderhandeling
onderhandelingaangaan,
aangaan, minnebriefjes
minnebriefjes
zou vragen,
over de
de haag
haag gooien
gooien en
en een
eencomplot
complot op
optouw
touwzetten
zetten om
om
over
haar
te schaken
schaken?
Neen,maar
maardie
dieonverstoorde
onverstoordewandelgang
wandelgang
haar te
? Neen,
ontstemde Albert;
kon hij
hij niet
niet van
van haar
haar vermoeden.
vermoeden. Die
Die
ontstemde
Albert; dat
dat kon
prinsesse~houding wekte zijn
zijn weerzin.
weerzin.
prinsesse,houding
-— Als gij denkt, meisje, dat ik hier de rol van den deemoedigen
deemoedigen
ridder
spelen en
en me
me om
om die
diedomme
dommetabak,historie
tabak~historie ga
ga be,
be~
ridder ga
ga spelen
kommeren
neen, dan
danmaar
maar zonder
zonder minnekoozen!
minnekoozen 1 't't Bewust,
Bewust~
kommeren....
.... neen,
zijn van
zijne meerderheid
meerderheid kwam
kwam in
inhem
hemop
op—
- de
de begoocheling
begoocheling
zijn
van zijne
was
op
den
slag
gebroken;
hij
nam
zijn
stand
weer in
in en
en
was op den slag gebroken ; hij nam zijn stand weer
voor 't meisje
ginder wandelde,
wandelde, voelde
voeldehij
hij niets
niets meer
meer dan
dan
meisje dat ginder
minachting —
- hij
hij werd
werdereronVerschillig
onverschillig aan.
aan. Haren
Haren eenvoud
eenvoud
minachting
werkte
geen bekoring
bekoring meer
meer uit
uit—- integendeel
integendeel:: voortaan
voortaan was
was
werkte geen
zij
alleen nog
dorpsmeisje waarmede
waarmede hij
hij geen
geen uitstaans
uitstaans
zij alleen
nog het dorpsmeisje
had —
- het
hetnuffige
nuffigenichtje
nichtjevan
vanKoornaert,
Koornaert,opgebracht
opgebracht onder
onder
had
leidingvan
vanhare
harekleinzielige
kleinzieligeenenverkwezelde
verkwezeldetante
tante—- iets
iets
de leiding
zonder karakter,
karakter, zonder
....
zonder
zonder eigen
eigen inzicht,
inzicht, vlakvloers
vlakvloers....
Gelijk
haar nu
nu wandelen
wandelen zag,
zag,voelde
voeldehij
hijlust
lustzich
zich zelf
zelfuit
uit
Gelijk hij haar
te treiteren
treiteren met
met 't geen hem
hem eens
eens als
als eene schoonheid
schoonheid was
was voor,
voor~
gekomen en
en dat
dathij
hijnunueerst
eerstininzijn
zijnwerkelijkheid
werkelijkheidbeschouwde.
beschouwde.
De anatomist
anatomist kon
konerergeen
geengratie
gratiemeer
meerininvinden;
vinden;zijn
zijnvroegere
vroegere
hare gestalte
gestalte was
was hij
hij vergeten.
vergeten.
voorliefde voor 't etherische
voorliefde
etherische van hare
Haar
wit flanellen
flanellen gewaad
gewaad met
de losse
losse plooien,
plooien, diende
diende
Haar wit
met de
enkel
om 't'tgebrek
gebrek aan
aanvrouwelijk
vrouwelijk fatsoen
fatsoen teteverduiken
verduiken en
en
enkel om
gafnergens
nergens aan
aan waar
waar de
de lijnen
lijnenvan
vanhaar
haar
vlottende kleed
kleed gaf
het vlottende
begonnen of
of eindigden.
eindigden.
lijf begonnen
In
de
snijkamer
en inindedecliniek,
cliniek,met
metdedemakkers
makkers in
in de
de
In de snijkamer en
heelkunst had
Albert de
de structuur
structuur en
en de
devormen
vormen van
van het
het
heelkunst
had Albert
vrouwenlijf leeren
kennen en
enmedeen
medeenwas
waszijn
zijninzicht
inzicht over
over
vrouwenlijf
leeren kennen
kon hij
hij
de schoonheid
schoonheid ervan
ervan ontwikkeld
ontwikkeld en open gegaan.
gegaan. Nu kon
dingen
waardeeren en
bewonderen die hij
hij vroeger
vroeger nooit
nooit had
had
dingen waardeeren
en bewonderen
opgemerkt.
hij zich
zich dedebegoocheling
begoocheling voor
voor dat
dat
opgemerkt. Anders
Anders kon
kon hij
buurmeisje niet
niet verklaren.
verklaren.
buurmeisje
collegie~jongen was
was zijne
zijneaandacht
aandacht alleen
alleengetrokken
getrokken
Als collegiedongen
meisjes~oogen, 't reine
was
door·
een blik
blikuit
uitheldere
helderemeisjes,00gen,
door een
reine gelaat was
lente;...
echteromvatte
omvattezijn
zijn
hem
als eene
eene bloem
bloeminin
hem als
dede
lente
; ... nunu
echter
zochthij
hijinindedeonderdeelen,
onderdeelen, de
de alge,
alge~
blik het
het heele
heele lijf,
lijf,enenzocht
blik
meene lijn,
lijn, die onderling
onderling in
in hunne
hunne verhouding,
verhouding, met
met de
de gratie
gratie
meene
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in de
de beweging
beweging die
die trilde
trilde van
van hoofde
hoofde tot
tot de
devoete,
voete,ininarmen
armen
en beenen,
beenen, dat
dat harmonisch
harmonisch organisme
organisme vormt
vormt van
van waar
waar de
de
en
en onweerstaanbare
onweerstaanbare bekoring
bekoring bij
bij elke
elkevrouwelijke
vrouwelijke
bedwelmende en
schoonheid uitgaat.
uitgaat. Hij
Hijbracht
brachtererbeschouwingen
beschouwingenbij
bijtetepas
pasover
over
afkomst
ras en
en 't geen hem vroeger in de vervoering
vervoering stelde,
stelde,
afkomst en ras
kon hij
hij nu
nu met
metzijn
zijnkennersblik
kennersblik als
alsnietigheid
nietigheidafkeuren.
afkeuren.
Koornaerts
nichtje!I hare
hare beenen
beenen waren
waren te rank,
rank, de
de heupen
heupen
Koornaerts nichtje
en
het bekken
bekken niet
niet ontwikkeld,
ontwikkeld, de
de schouders
schouders afgezakt
afgezakt en
en de
de
en het
rondheid van
den rug
rug liet
lietalaliets
ietsraden
radenvan
vanhet
hetpoitrinaire
poitrinaire
rondheid
van den
waarmede tante
Agatha belast
belast was.
was.Waar
Waarzij
zij nu
nustond,
stond,kon
konhij
hij
waarmede
tante Agatha
haar
gelaat niet
niet zien,
zien,hij
hijmerkte
merktealleen
alleendat
datzij
zijeen
eenprachtig,
prachtig,
haar gelaat
zw aren haarbundel
de
zwaren
haarbundeldroeg,
droeg,maar
maarde
de hals
hals was
was niet
niet rond
rond en de
armen
mager. Als
Als figuur,
figuur, alleen
alleen goed
goed genoeg
genoeg om op
op een
een
armen te
te mager.
afstand
te bewonderen
bewonderen gelijk
gelijk nu,
nu, in
in eene
eene omgeving
omgeving van
van
afstand te
bloemen,
op
een
achtergrond
van
groen
in
een
salon
bloemen, op een achtergrond van groen — in een salon
echter,
in de
destraten
stratender
derstad
stad zou
zou zij
zij 't effect
van
echter, of
of in
effect doen van
ofgeest,
geest,zonder
zonderdrift
drift
een
lymphatieke kwijnplant,
kwijnplant, zonder
zonder sap of
een lymphatieke
of begeerte,
begeerte, sufi
suf!
- Heb ik
ik me
me daarvoor
daarvoor ooit
ooit kunnen
kunnen opwinden
opwinden?? vroeg
vroeg hij
hij
—
zich zelf;
zelf; maar
maar dan
dan kon
konhij
hijzich
zichtetegoeder
goedertrouw
trouwweerspreken
weerspreken
zich
met
de bewering
bewering:: dat
dat't't nooit erg
gemeend was
was van
van zijnen
zijnen
erg gemeend
met de
kant,
dat het
het ten
tenhoogste
hoogsteiets
ietsalsals
kalverliefdekon
konheeten.
heeten.
kant, dat
kalverliefde
Hij
had er
er alleen
alleen aan
aanmedegedaan
medegedaan omdat
omdat de
deomstandigheden
om$tandigheden
Hij had
het
zoo meêbrachten
meêbrachten —
- omdat
omdat Elvire
Elvirede
devriendin
vriendin was
was van
van
het zoo
Celeste
en dat
dat zij
zij gebuurskinderen
gebuurskinderen waren.
waren.
Celeste en
En toch wekte
wekte die
die gewaarwording
gewaarwording eenigen
eenigen spijt
spijt bij
bij Albert,
Albert,
En
dat meisje
meisje had
had toch
toch zijn
zijnjeugd
jeugdverdichterlijkt
verdichterlijkt en
enals
alsmen
men
dat
zooiets
voelt wegvallen
wegvallen wekt
wekt het
heteen
eenonbehagelijk
onbehagelijkgevoel.
gevoel. Hij
Hij
zooiets voelt
aanzag het
als het
hetbeste
besteuit
uitzijn
zijnleven
leven —
- toen
toen hij
hU nog
nog heel
heel
aanzag
het als
rein
was en
en kinderlijk
kinderlijk....
hetandere
anderehad
hadhem
hemnaderhand
naderhand
rein was
.... alalhet
een wrangen
wrangen smaak
smaak nagelaten.
nagelaten.
Alles gaat
gaat voorbij
voorbij!1 zuchtte
zuchtte hij
hijmet
metgemaakte
gemaaktezwarigheid,
zwarigheid,
gelukkiglijk dat
ook voorbij
voorbij gaan.
gaan. Wij
Wij zijn
zijn ten
ten
gelukkiglijk
dat wij
wij zelf,
zelf, ook
minste evoluëerende schepsels, wij
wij kennen
kennen iets
iets van
van de
de gedaante,
gedaante~
verandering
beginnen als
als libellule
libelluie om
om als
als
verandering «à
«A rebours»:
rebours»: wij
wij beginnen
kruipdier
te eindigen.
eindigen.
kruipdier en
en pop
pop te
Waar hij
hij opkeek
opkeek was
was de
delichtschijn
lichtschijn getaand.
getaand. De
Dejonge
jonge
Waar
zijner meerderheid,
meerderheid, zijn
zijn kracht
kracht
heelmeester stond met
met 't besef zijner
heelmeester
en zijn
zijn kunde,
kunde, op
opdedekleinheid
kleinheid
van
zijne
omgeving
staren—van
zijne
omgeving
tetestaren
aanknoopingmeer
meertusschen
tusschen hem
hem en
en
er
was geen
geenbetrek
betrekofof
er was
aanknooping
de
dingen uit
uit zijn
zijn jeugd.
jeugd. Hij
Hij was
was er
er van
afgescheiden door
de dingen
van afgescheiden
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dat afscheid
afscheid voelde
voelde hij
hij nu
nuals
alseen
eenverlies
verlies
kennis zelf en dat
zijne kennis
waarom hij
kunnen treuren.
treuren.
waarom
hij had kunnen
dacht aan
aan 't't geen
geen hij
hij meegemaakt
meegemaakt had
had in
inde
degroote
groote
Hij dacht
steden,
aan de
de avondfeesten,
avondfeesten, het
hetschitterlicht,
schitterlicht, de
depracht,
pracht, de
de
steden, aan
weelde,
de beroeschende
beroeschende muziek,
muziek, den
denbedwelmenden
bedwelmendendans,
dans,
weelde, de
waar
kunst alle
alle elementen
elementen samenvat
samenvat om
omhaar
haarkleurige
kleurige
waar de
de kunst
lichtbogen uit te
te spannen
spannen en
entijd
tijdenenruimte
ruimteteteoverbruggen
overbruggen en
en
lichtbogen
gezichteinders te
openen op onbekende
onbekende verten
verten....
waar men
men
gezichteinders
te openen
.... waar
hier op 't dorp
geen besef
besef van
van heeft.
heeft.
dorp zelfs geen
hier
was den
dengeboortegrond
geboortegrondontgroeid
ontgroeid—- het
hetouderlijke
ouderlijkehuis
huis
Hij was
kon hem
hem niets
nietsmeer
meergeven
geven—- dedewetenschap,'
wetenschap,het
hetstadsleven
stadsleven
kon
had hem
hem opgesiokt,
opgeslokt, de
dewervelende
wervelende maalstroom
maalstroom had
had hem
hem ge,
ge~
had
grepen,
hem terug.
terug.
grepen, eischte hem
Het
zou hem
hemiets
ietskosten
kostenzich
zichheelemaal
heelemaallos
losteterukken
rukken—
Het zou
waar zijn ziel
ziel aan
aan vastkleefde,
vastkleefde,
er
waren dingen
dingen in
in 't verleden
verleden waar
er waren
kwam hij
hij eerst
eerst tot
totde
devaste
vasteovertuiging
overtuiging:
dathij
hij hier
hier
maar nu
maar
nu kwam
: dat
niet aarden
aarden kon, dat
dat de
deeenvoud
eenvoudder
deromgeving
omgevinghem
hemuitstootte
uitstootte
en
hij daar
daar lag
lag als
als een
een ontwortelde....
ontwortelde ....
en hij
zijn besluit
besluitvast
vastom
ommet
metde
deeerste
eerste gelegenheid
gelegenheid
Medeen stond zijn
hier weg
komen. De
De rust
rustzelf
zelfkon
konhem
hemhier
hiergeen
geengenoegen
genoegen
hier
weg te
te komen.
geven.
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MEVR. A. CARDINAAL-LEDEBOER.
CARDINAAL-LEDEBOER.
MEVR.

EN LEVEN.
LEVEN.
DOOD EN
Luid roept
roept ons
ons 't't leven
met zijn
zijn vele
vele nooden
nooden ....
Luid
leven met
..
Maar
rappe hand
hand zich
zich weert,
weert,
Maar vaak,
vaak, terwijl
terwijl de
de rappe
Gaan
gedachten uit, als
als liefde,boden,
1iefde~boden,
Gaan stil gedachten
Naar 't't verre
verre land,
land, van
van waar
waar geen
geen dierb're
dierb're keert.
keert.
Naar
0,
'k wil niet
niet weenen
ween en op de
de weeke
weeke zoden,
zoden,
0, 'k
Die dekken
dekken 't'thulsel,
hulsel, reeds
reeds tot
totstof
stofverteerd
verteerd!i
Ik
volg het
het spoor
spoor van
van't'tleven
leven mijner
mijner dooden
dooden
Ik volg
En
'k vind
weder, door
door geen
geen dood
doodgedeerd.
gedeerd.
En 'k
vind het weder,
Ik kus
kus hun
hun beeldt'nis,
beeldt'nis, mij
mij tot
tot troost
troost gebleven,
gebleven,
Ik
'k Herdenk
Herdenk hun
hun moed,
moed, hun
hunstrijd,
strijd,
hun liefd'
liefd' en hoop, hun
zijn gegaan
gegaan tot
tot hooger
hooger leven,
leven,
En 'k weet:
weet : ze
ze zijn
Tot reiner
reiner vreugd,
vreugd, tot
toteed'ler
eed'lerwerkzaamheid.
werkzaamheid.
Ja,
'k hoor een
een fluistren
fluistren uit
uitonzichtb're
onzichtb'redreven
dreven::
Ja, 'k
Hier isis ons
onshooger
hoogersamenzijn
samenzijnbereicl
bereid1J

o
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TROOST.

Is
uw hart
hart zoo
zoo groot
groot als
als de
de groote zee,
Is uw
0, laat mij dan
komen vrij,
vrij,
dan komen
En storten
storten den
den stroom
stroom van
van mijn brandend
En
brandend wee
In
die diepe,
diepe, koele, machtige
machtige zee,
zee,
In die
En ademen
ademen hoog als
als zij
En
zij 11
Zijn
armen wijd
wijd als
als de
de wijde
wijde zee,
zee,
Zijn uw armen
0,
breid ze
dan om
om mij
mij heen,
heen,
0, breid
ze dan
En
deel mij
mij het
het vast
vastvertrouwen
vertrouwen mee:
En deel
Al zijn
zijn wel
wel vaak
vaak onze
onze wegen
wegen twee,
twee,
Toch is onze
onze richting één
één11
Toch
Is
uw stem
stem zoo
zoo diep
diep als
als de
de stem
stem der
der zee,
zee,
Is uw
0, laat
mij dan
dan luisteren
luisteren stil
stil
laat mij
N aar het
het rijzend
rijzend ruischen van ziele.vreê,
Naar
ziele,vieê,
Hoog boven
boven de
de branding
branding van
van wereld~wee,
wereld.wee,
breekt op des
des Eeuwigen
wil!I
Die breekt
Eeuwigen wil

0
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JUNIAVOND.
JUNI~A
VOND.

Open u,
u, wereld,
wereld, gij
gijwondre,
wondre,gij
gijwijde
wijde1I
Hemel en
en Aarde
Aarde omarmen
omarmen zich
zichzacht
zacht;;
hungrens
grensoverschrijden,
overschrijden,
Zie hoe
hoe de
delijnen
lijnenhun
Zie hoe
hoe het
hetzonlicht
zonlichtzelfs
zelfsaarzelt
aarzelt bij
bij't'tscheiden,
scheiden,
Avondrood
Avondrood wijlt
wijlt bij
bij het
het zilver
zilver der
der nacht.
nacht.

Lieflijk de
slapen met
met rozen
rozen omwonden
omwonden
Lieflijk
de slapen
Vleit zich
zich de
dezomerdag
zomerdaglangzaam
langzaam ter
terrust
rust;;
Geuren
zangen omzweven
omzweven zijn
zijn sponde,
sponde,
Geuren en zangen
Weven den
den weemoed
weemoed der
der stervende
stervende stonde
stonde
Saam
met des
des dageraads
dageraads juublende
juublende lust.
lust.
Saim met
Zóó rust
Dichter, terwijl
terwijl van
van zijn
zijn zangen
zangen
Z66
rust de Dichter,
mysterie ontspint,
ontspint,
Diep in
'in zijn
zijn ziel
zielzich
zich't'tmysterie
En hij
hij in
in groot
groot en
enprofetisch
profetischverlangen,
verlangen,
En
nog door
doorklanken
klanken van
vand'aarde
d'aarde gevangen,
gevangen,
't Oor nog
't Eindig
bestaan aan
aan het Eeuwige
Eeuwige bindt.
bindt.
Eindig bestaan
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JONG EN
JONG
EN OUD.
OUD.

Daar ligt
klove tusschen
tusschen jong en
en oud
oud
Daar
ligt een klove
En
de diepte
diepte bruist
bruist een
eenwilde
wildestroom
stroom:
En in de
:
levens~stroom, die hen
hen gescheiden
gescheiden houdt,
houdt,
De levens,stroom,

De grijzaard
grijzaard roept,
roept, de jongling
jongling hoort
hoort...
droom!
... inindroom
1
Eerst
mijlen verder
verder ligt een
een brug.
brug.
Eerst mijlen,
mijlen, mijlen
hij, die
dieeenmaal
eenmaal jong
jongwas,
was,z'overschrijdt
z' overschrijdt
Als hij,
denkt hij,
hij, laat,
laat, aan
aan d'oude
d' oude stem
stem terug
terug ..
Dan denkt
En
woord op
op woord
woord wordt
wordtthans
thanstot
totwerklijkheid.
werklijkheid.
En woord
d' overzij
N u volgt
volgt hij
hij zelf
zelfzijn
zijn weg
weglangs
langsd'overzij
Nu
En roept
roept zijn
zijn manend
man end woord
woord ....
En
..
en gaat
gaat voorbij
voorbij!i

0

STEMMINGEN.
ELISE
SOER.
ELISE SOER.

Is elk
elk menschenhart
menschenhart een verzegeld
verzegeld boek?
boek?
En
heeft de
de bladen
bladen beschreven?
beschreven?
En wie heeft
Staan
daden er
er ook,
ook,
Staan onze
onze woorden
woorden en daden
Los
rag, in 't verleden
Los rag,
verleden geweven?
Is elk
elk menschenhart
menschenhart als
als een
eeneenzaam
eenzaammeer
meer;;
Op den
den bodem
bodem bezwaard
bezwaard met
met steenen,
steenen,
Door baldadige
baldadige hand
hand er
er neergegooid,
neergegooid,
Waarover
ziel moest
moest weenen?
weenen?
Waarover de
de ziel
Is elk
elk menschenhart
menschenhart een stille
stille kluis,
kluis,
En
toeven wij
wij slechts
slechts aan
aan zijn
zijn drempel,
drempel,
En toeven
En
zullen wij
wij nooit
nooit het
het heiligste
heiligste zien
zien
En zullen
In
dien eeuwig
eeuwig gesloten
gesloten tempel?
tempel?
In dien

o
0
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In mijn
mijn jonge
jonge jaren,
jaren,
Was mijn
mijn woud zoo
zoo dicht.
dicht.
Eedie,
hooge stammen
stammen
Eedle, hooge
Streefden
er naar
naar 't licht.
Streefden er
Laagre
Laagre plantenweelde
voet;;
Tierde aan
aan hun voet
Lieve,
bloemen
Lieve, mooie bloemen
Brachten
mij haar
haar groet.
groet.
Brachten mij
Zonnestralen
speelden,
Zonnestralen speelden,
Dansten
het woud
woud;;
Dansten door het
Op bemoste
bemoste paden
paden
Vloeide zonnegoud.
zonnegoud.
Als een
een vlinder
vlinder dartel,
dartel,
Zwierf ik door
door mijn
mijn bosch
bosch;;
Rustte
de schaduw,
schaduw,
Rustte er
er in de
Op
een bed
bed van
van mos.
mos.
Op een
't Leven
enkel blijheid,
blijheid,
Leven enkel
Vol van
van zonneglans
zonneglans;;
Reine
lentezoetheid ....
Reine lentezoetheid.
...
Ach,
zoo schijnt
schijnt het
het thans.
thans.
Ach, zoo

o
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Z
ware wolken
wolken kwamen.
kwamen.
Zware
't Werd
in 't woud zoo stil.
stil.
Werd in
Nevelen slopen
slopen nader,
nader,
Als een
een lijkwa
lijkwa kil.
kil.
't Ruischte
Ruischte door de
de takken,
takken,
Lange,
zucht. ....
Lange, bange zucht.
..
Groote tranen
tranen leekten
leekten
Door de
de grijze
grijze lucht.
lucht.
Harde
slagen dreunden
dreunden ....
Harde slagen
....
In mijn
mijn lustwarand
lustwarand
Was de
de dood
dood geslopen,
geslopen,
Met zijn
zijn sterke
sterke hand
hand
Velde hij
hij de
de boomen,
boomen,
De eelste,
eelste, jong
jong en
en oud
oud;;
Brak
schoonste bloemen,
bloemen,
Brak de schoonste
In 't ontluisterd
ontluisterd woud.
Eenzaam
omme,
Eenzaam dwaal
dwaal ik omme,
Door de
de leege
leege zaal
zaal ....
Maar
een stemme
stemmefluistert
fluistert::
Maar een
«Ook gij
gij valt
valt eenmaal.»
eenmaal.»

o
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VOORJAARSAVOND.
Het licht
licht beschijnt
beschijnt de
de akkers,
akkers,
zij met
met sneeuw
sneeuw zijn
zijnbestrooid
bestrooid;;
Alsof zij
Het late
late licht
licht van
van den
den avond
avond
Heeft de
de aarde
aarde met
met zilver
zilver getooid.
getooid.
Maar
daar, in 't verre
Maar daar,
verre Westen,
Laait
gloed
Laait sombere,
sombere, bloedroode gloed
Van vreemde,
vreemde, felle
felle branden,
branden,
Ons dreigend,
dreigend, droef
droef tegemoet.
tegemoet.
Wat spellen
spellen zij?
zij? Storm
Storm of
of vrede?
vrede?
IJ
dele vraag
vraag!I Zie,
Zie, in
inrijen
rijengeschaard,
geschaard,
tidele
Staan
wachtend de boomen,
boomen,
Staan zwijgend
zwijgend en
en wachtend
Tot de
de roode
roode hemel
hemel weer
weerklaart.
klaart.
Dan ritselen
ritselen de
de naakte
naakte takken,
takken,
Als fluisteren
fluisteren zij
zij tegen
tegenelkaar
elkaar::
«Laat de Westerstorm
Westerstorm maar
maar komen
komen;
«Laat
;
Hij
brengt ons
ons het
hetbloeiende
bloeiendejaar.»
jaav>
Hij brengt
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MOLIËRE EN
EN ZIJN
MOLIÈRE
ZIJN VIJANDEN.
FENNA DE MEYIER.

EDER groot
man —
- om
om 't simpele
al dat
dathij
hijgroot
groot isisgroot man
simpele feit al
ITEDER
heeft
zijn vijanden,
vijanden, kleine,
kleine, afgunstige
afgunstige menschen
menschen die
die niet
niet
heeft zijn
—

1

ofhun
huneigen
eigenminderheid
minderheiderkennen
erkennentegen,
tegen~
bewonderen kunnen of
bewonderen
over
het alles
alles overschaduwend
overschaduwend genie.
genie.
over het
nu niet
nietspreken.
spreken. Ik
Ik
Maar over
dat soort
500rt vijanden
vijanden wilde ik
ik nu
Maar
over dat
bedoel onder
onder Molières
Molières vijanden
vijanden vooral
vooral de
de menschen
menschen die
die zijn
zijn
bedoel
satire
geraakt en
en heeft
heeft willen raken,
satire heeft geraakt
raken, en aangezien Molière
een
zuiver~natuurlijk, oprecht
mensch was,
was, zijn
zijn't'tde
de
een zuiver,natuurlijk,
oprecht en
en edel mensch
opgeschroefde,
huichelaars en
en de
de
opgeschroefde, onnatuurlijke
onnatuurlijkewezens,
wezens, de
de huichelaars
bedriegers geweest,
die vooral
vooralzijn
zijnergernis
ergernishebben
hebbenopgewekt.
opgewekt.
bedriegers
geweest, die
enkele bizonderheden
bizonderheden uit zijn
zijn leven, al
al isisdat
dat
zullen enkele
Vooraf zullen
nog zoo
zoo bekend,
bekend, misschien
misschienniet
nietondienstig
ondienstigzijn.
zijn.
den meesten ook nog
Jean
Baptiste Poquelin,
Poquelin, die
dielater
laterpas
pasden
dennaam
naamaannam
aannam van
van
Jean Baptiste
den Januari
Molière, werd
werd den
den 15
Parijs in
Rue St.
St.
15den
Januari 1622
1622 te
te Parijs
in de Rue
Molière,
Honoré
geboren in
in een
een heel
heeloud,
oud,merkwaardig
merkwaardig huis
huiswaarvan
waarvan
Honoré geboren
Ed.
F ournier ons de
de volgende
volgende bizonderheden
bizonderheden meedeelt:
meedeelt: Ge,
Ge~
Ed. Fournier
legen
op den
den hoek
hoekvan
vande
deRue
RueSt.
St.Honoré
Honoré en
en de
deRue
Rue des
des
legen op
Etuves had
had het
het ininden
dengevel
geveleen
eenherinnering
herinneringaan
aanheel
heel
Vieilles Etuves
oude
tijden bewaard
bewaard;; nl.
nl. een
een soort
soort van
van langen
langen paal
paal die
dievan
van
oude tijden
beneden tot
tot boven
bovenop
opden
denhoek
hoekvan
vandie
dietwee
tweestraten
stratentegen
tegen
beneden
het huis
huis aan
aan stond
stondenenwaarin,
waarin,zooals
zooals
vroegergebruikelijk
gebruikelijkwas,
was,
vroeger
allerlei
voorstellingen waren
waren uitgesneden,
uitgesneden, o.o.a.a.dit
dit:
alierlei figuren
figuren en voorstellingen
:
Op een
een hoogen
hoogenappelboom,
appelboom,waar
waartallooze
talloozevruchten
vruchtenaan
aan hingen,
hingen,
klauterden jonge aapjes
aapjes heen
heenenenweer
weerom
omdedeappels
appelsteteplukken.
plukken.
klauterden
Maar
de rijpe
rijpe vruchten
vruchten vielen
vielen door
door dat
datbeweeg
beweeg op
op den
den
Maar de
grond,
die op
op konden
konden vangen.
vangen. Een
Een oude
oudeaap,
aap,
grond, zonder
zonder dat
dat ze
ze die
leek wel
wel de
depatriarch
patriarch van
van de
debende,
bende,zat
zataan
aanden
denvoet
voetvan
van
het leek
den
en ving,
ving, zonder
zonder zelf
zelfmoeite
moeite tetedoen,
doen,dedeappels
appelsop,
op,
den boom en
hundrukte
drukte zoo
zoo
spottend
jonge dwazen
dwazen bekijkend,
bekijkend, die
diemet
methun
spottend de jonge
weinig voordeel
voordeel trokken
trokken van
van den
den appelboom.
appelboom. Fournier
Fournier voegt
voegt
weinig
er
een anecdote
anecdote bij
bij dat
datMolière,
Molière,iningezelschap
gezelschapgewoonlijk
gewoonlijkeen
een
er een
stil,
maar opmerkzaam
opmerkzaam man,
fabel vertelde
vertelde en
en zich
zich
stil, maar
man, eens
eens deze fabel
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zelven vergeleek bij
zelven
bij dien
dienouden
oudenaap
aapdie
diezijn
zijnvoordeel
voordeeldeed
deedmet
met
wat de anderen
van hun geest.
wat
anderen lieten schitteren
schitteren van
geest. Menige
Menige zotte
zotte
inval
en menige
menige geestigheid
geestigheid zal
zalMoliére
Molière zoodoende
zoodoende uit
uit het
het
inval en
dagelijksch
zijn comedies
comedies hebben
hebbenovergebracht.
overgebracht.
dagelijksch leven
leven in zijn
Toen hij
hij elf
elfjaar
jaarwas,
was,verloor
verloorhij
hijzijn
zijnmoeder,
moeder, Marie
MarieCressé,
Cressé,
die, naar
naar men beweert, een
een charmante,
charmante, begaafde
begaafde vrouw geweest
moet zijn
moet
zijn 1.1. De ouders
ouders van
vanJean
JeanBaptiste
Baptistewaren
waren welgestelde
welgestelde
burgers
er goed van.
van. Zijn
Zijn vader
vader had
had den
dentitel
titelvan
van
burgers en
en leefden
leefden er
«tapissier
roi» —- zoo
zooiets
ietsalsalshofleverancier
hofleverancier van
vankleeden
kleeden
«tapissier du roi»
Bij den
dendood
doodvan
vanMarie
MarieCressé
Cressé
en
tapijten, gobelins
gobelins enz.
enz. Bij
en tapijten,
werd
natuurlijk een lijst
lijst opgemaakt
opgemaakt (die
(diebewaard
bewaardisisgebleven)
gebleven)
werd natuurlijk
van
de bezittingen
bezittingen der
der familie
familie en
endaarop
daarop stonden
stonden de
de kost,
kost~
van de
baarste
juweelen, prachtig
prachtig tafelzilver
tafelzilver en
enverscheidene
verscheidene kunst,
kunst~
baarste juweelen,
voorwerpen
waarde vermeld.
vermeld. —
- Molière
Molièreleerde
leerdedus
dus al
al van
van
voorwerpen van waarde
zijn
vroegste jeugd smaak
smaak krijgen
krijgen in mooie
mooie luxe,voorwerpen,
luxe~voorwerpen,
zijn vroegste
iets wat hij
iets
hij later,
later, toen
toen zijn
zijn troep
troep in
in goeden
goeden doen
doenkwam,
kwam, ook
ook
wel
getoond heeft,
heeft, —
- maar
maar na
naden
dendood
doodvan
vanzijn
zijnmoeder
moeder
wel getoond
veranderde
vroolijke, gezellige
gezellige interieur
interieur van
van de
de Poqelins
Poqelins
verandeicle het vroolijke,
geheel
en al.
al.Zijn
Zijnvader
vaderwerd
werdsomber
somber en
engaf
gafmeer
meeren
enmeer
meer
geheel en
toe
toe aan
aan zijn
zijntelkens
telkenssterker
sterkerwordende
wordende gierigheid.
gierigheid. Misschien
Misschien
dat
Molière bij
bij hem
hemalaldedeeerste
eerstetrekken
trekkenvond
vonden
enonthield
onthield
dat Molière
voor
zijn type
type van
van Harpagon?
Harpagon? Ruim
Ruim een
een jaar
jaar na
na den
den dood
dood
voor zijn
van zijn
zijn vrouw
vrouwhertrouwde
hertrouwdePoquelin,
Poquelin,waarschijnlijk
waarschijnlijk om
om een
een
van
bruidschat. Het
Hetgeld
geldbleef
bleefaltijd
altijdhet
hetgevoelige
gevoeligepunt
puntbij
bij
mooien bruidschat.
een verdiet
verdiet moet
moet het
het hem
hem dus
dusgekost
gekosthebben
hebben dat
dat
hem. Welk een
hem.
zijn oudste
oudste zoon
zoonopop
éénentwintigjarigenleeftijd
leeftijd zijn
zijn erfdeel
erfdeel
zijn
éénentwintigjarigen
van hem
hem op
op kwam
kwam eischen.
eischen. Dat
Datondankbare
ondankbare kind,
kind,dat
dathem
hem al
al
van
zooveel geld
geld aan
aan studie
studiegekost
gekosthad
had—- Molière
Molièrehaalde
haalde den
den
zooveel
graad van
van advocaat
advocaat ininOrleans
Orleans—
- en
endat
datallerlei
allerleiweelderige
weelderige
graad
neigingen toonde,
die jongen
jongen zou
zouhem
hemnu
nuzulk
zulkeen
eengroote
groote
neigingen
toonde, die
afpersen en
en waarvoor
waarvoor?? —
- het
het was
wasom
omvoor
vooreen
eeneerzamen
eerzamen
som afpersen
burger grijze
grijze haren
haren van te
te krijgen
krijgen —
- om
omtooneelspeler
tooneelspelerte
tewor,
wor~
burger
den! Hij
Hij gaf
gafeindelijk
eindelijk toe
toe —
- 630 pond
pond .stond
stond hij hem af, maar
maar
den!
nooitmeer
meeraanspraak
aanspraakmaken
maken
voorwaarde dat
dat Jean,Baptiste
J ean~Baptiste nooit
op voorwaarde
du roi»
roi»die
diehem
hemals
als
op den
denerfelijken
erfelijken titel
titel van
van «tapissier
«tapissier du
zou op
zoon, rechtens
rechtens toekwam.
toekwam.
oudsten zoon,
gebeurde in
in 1643.
1643. Ik
Ik vermoed
vermoed dat
datde
degeheime
geheimeambitie
ambitie
Dit gebeurde
den vader
vader was
wasgeweest
geweestom
omzijn
zijnoudsten
oudstenzoon
zoonvoor
voorpriester
priester
van den
Zij las
las de
de c<Plutarque»
"Plutarque» van
boek dat
dattoen,
toen, als
alsbij
bij ons
onsCats,
Cats, populair
populair
van Amyot,
Amyot, het boek
1. Zij
onderdedegegoede
gegoedeburgerij,
burgerij,maar
maar waarvoor
waarvoor men
men toch
tocheen
eenzekere
zekeremate
matevan
vanonto
ont,
was onder
wikkeling moest hebben
hebben om
om 't'tte
te begrijpen.
begrijpen.
wikkeling
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te
laten opleiden,
opleiden, maar
maar de
degezondolevenslustige,
gezond~levenslustige, naar
naar 't vrije
te taten
en ongebonden
en
ongebonden leven
levenhakende
hakendenatuur
natuur van
vanJean,Baptiste
J ean~Baptiste was
was
daar allerminst
voor geschikt.
Toen hij
hij nog op
daar
allerminst voor
geschikt. Toen
op school
school ging
ging
bij
de Jezuïten,
Jezuïten, nam
nam grootvader
grootvader Cressé
Cresséhem
hemdikwijls
dikwijlsmee
mee naar
naar
bij de
de comedie.
de
comedie. Wat de
de jongen
jongen dan
dan genoot
genoot!1 Ze
Ze gingen
gingen àfOfnaar
naar
't't Hötel
de Bourgogne,
Bourgogne, waar
waartragedies
tragedies en
en comedies
comedies gegeven
gegeven
H6tel de
Of naar
naar de
deItalianen
Italianenmet
methun
hunkluchten
kluchtenen
engrappen,
grappen,
werden,
werden, bf
bf naar
de Pont
Of
naar de
Pont Neuf
Neufwaar
waar 't nog vroolijker en ongegeneerder
ongegeneerder
to eging.
toeging.
opschool
schoolcomedie
comediegespeeld
gespeeldwerd
werdbijbij't 'tuitreiken
uitreikenvan
van
Als er
er op
de prijzen,
prijzen, dan
dan was
was hij
hij de
de beste
besteenentoonde
toondeerermeer
meeraanleg
aanlegen
en
ijver
de gewone
gewone school.
En dat
dat bleef
bleef zoo,
zoo, ook
ooktoen
toen
ijver dan
dan in
in de
school. En
hij als
hij
als jongeling
jongeling in
in de
derechten
rechtenstudeerde.
studeerde.Veel
Veelmeer
meerdan
danvoor
voor
de
wetten, voelde
voelde hij
hijvoor
voorhet
hettooneel,
tooneel,het
hetgezelschap
gezelschap van
van
de wetten,
vroolijke en ongebonden
vroolijke
ongebonden vrienden
vrienden;; en
en als hij
hij ernstig studeerde,
dan was 't nog eerder
eerder in de natuurwetensChappen,
natuurwetensêhappen, onder invloed
invloed
van den
den wijsgeer
wijsgeer Gassendi,
Gassendi,die
dieopopMolières
Molièreslevensinzicht
levensinzichtzoo'n
zoo'n
grooten invloed heeft
grooten
heeft gehad.
gehad.
veel lust
lustom
ompriester,
priester,advocaat
advocaatofofkoopman
koopmanteteworden,
worden,
Heel veel
Hetbesluit
besluitom
omzich
zichuitsluitend
uitsluitend
zat er
er dus
dus bij
bijhem
hemniet
nietin.
in.Het
zat
aan
het tooneel
tooneeltetewijden
wijdenwerd
werdversterkt
versterkt door
door een
eenjeugdige
jeugdige
aan het
verliefdheid. Hij
Hij ontmoette
ontmoette n.l.
n.l. Madeleine
Madeleine Mart,
Béjart,een
eenactrice
actrice
verliefdheid.
van naam,
naam, die
die een
een grooten
grootenindruk
indrukop
ophem
hemmaakte
maakteen
endie
diehem
hem
van
tooneel~
ommet
methaar
haaren
enhaar
haar familieleden een
een nieuw
nieuw tooneel,
overhaalde om
gezelschap te vormen.
vormen. JeanoBaptiste
Jean~Baptiste was
was er
erwel
welvoor
voortetevinden
vinden
gezelschap
en zoo
zoo werd
werd 't «Il1ustre
zooals men 't heel bescheiden
en
cdllustreThéätre»,
Thatre», zooals
noemde —
- door
door hen
hen opgericht.
opgericht. Wij
Wij zullen
zullen hier
hier niet
niet in
inalle
alle
noemde
moeilijk~
bizonderheden nagaan
nagaan hoe
hoe de
detroep
troepmet
metduizenderlei
duizenderleimoeilijko
bizonderheden
en concurrentie
concurrentie van
van allerlei
allerlei aard
aard tetekampen
kampenhad
had—
- hoe
hoe
heden en
zij telkens
telkens van
vanzaal
zaalmoesten
moestenveranderen,
veranderen, ja
ja zelfs
zelfs een
eendanser
danser
zij
goochelaar aan
aan zich
zichmoest
moest verbinden
verbinden om
om vooral toch publiek
en goochelaar
trekken;; genoeg
is 't'tte
te vermelden
vermelden dat
dathet
hetteteParijs
Parijsniet
nietvol
vol
te trekken
genoeg is
Chä~
houden was
was —
- Molière
Molièremoest
moestzelfs
zelfsvoor
voorschuiden
schuldenin
in't't Chio
te houden
telet gevangen
gevangen zitten
zitten en
en werd
werddaaruit
daaruitmet
metmoeite
moeitedoor
doorfamilie
familie
telet
en vrienden
vrienden veriost,
verlost, —
- en de
de troep
troep besloot
besloot om
om de
deprovincie
provincie
en
op te
te gaan
gaanwaar
waarnog
nogniet
nietzooveel
zooveel
concurrentieteteduchten
duchtenwas.
was.
concurrentie
Gedurende twaalf
twaalf jaren
jaren heeft
heeft Molière
Molièreinindedeprovincie
provincierondo
rond~
Gedurende
gezworven, maar
maar die
die jaren
jaren zijn
zijn vruchtbaar
vruchtbaar geweest
geweest voor
voorzijn
zijn
gezworven,
Nooit misschien
misschien was
was hij
hij zoo
zoogroot
grootgeworden
geworden als
als hij
hij
genie. Nooit
genie.
zooveel had
had doorgemaakt,
doorgemaakt, geleden
geleden en
en geworsteld
geworsteld had
had en
en
niet zooveel
vooral —
- als
als hij
hij niet
niet zoo'n
zoo'n wijd
wijd veld
veld gekend
gekend had
had van
van waar,
waar",
vooral
1.L
n
22
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neming
zooals het platteland
hem dat
neming zooals
platteland hem
dat bood.
bood. De
Degebreken
gebreken en
en
belachelijkheden van
tijdgeest zijn
zijn nergens
nergens zoo dui,
dui~
belachelijkheden
van mode
mode en
en tijdgeest
delijk zichtbaar
zichtbaar als
provincie. De
Deprovincie
provincieaapt
aaptParijs
Parijs
delijk
als in
in de provincie.
na
- en dikt
dikt de
dedwaasheden
dwaasheden aan
aan om
omtoch
tochvooral
vooralmaar
maar«mee
«mee
na —
te
doen» 1 Wat
Wateen
eenParijsche
Parijsche precieuse
precieuse zegt
zegt en doet,
doet, isis te
te
te doen»!
Narbonne of
te Lyon
Lyon iets
ietscaricaturaals
caricaturaals geworden
geworden en
en een
een
Narbonne
of te
prachtige prooi
voor den
densatiricus
satiricus!!
prachtige
prooi voor
In 1652
1652 vestigt
vestigt de
de troep
troep zich
zichteteLyon,
Lyon,waar
waarMolière
Molièreonder
onder
den
invloed van
vandedeItalianen
Italianenzijn
zijn«Etourdi»
«Etourdi» opvoert.
opvoert. Eerst
Eerst
den invloed
beschermd door
door den
denprins
prinsvan
van Conti
Conti(nog
(nogeen
eenschoolkameraad)
schoolkameraad)
beschermd
en
waarin Molière misschien
misschien wel
wel het
het type
typevond
vondvan
vanzijn
zijnlater
later
en waarin
geschreven
«Don
Juan»,
en
dan
door
Monsieur,
broeder
des
geschreven «Don Juan», en dan door Monsieur, broeder des
konings, geraakt
geraakt de
de troep
troep eindelijk
eindelijk uit
uitde
denijpendste
nijpendstezorgen.
zorgen.
konings,
N u de
demoeilijkste
moeilijkste jaren
jaren voorbij
voorbij zijn
zijn en
enMolière
Molière—- inmiddels
inmiddels
Nu
een
ervaren theater,directeur
theater~directeur geworden
geworden —
- zich
zichgerugsteund
gerugsteund
een ervaren
opom
omweer
weer
weet
door eenige
eenige groote
groote heeren,
heeren, vat hij
hij het
het plan
plan op
weet door
eens
zijn geluk
geluk ininParijs
Parijstetebeproeven.
beproeven.InIn1658
1658ziet
zietParijs
Parijshem
hem
eens zijn
sten October van
van dat
datjaar
jaarspeelt
speelt hij
hij voor 't eerst
terug en den
den 24
24sten
terug
voor den koning
koning in
in 't Louvre
(de «Nicomècle»
«Nicomède» van
van Corneille.)
Corneille.)
voor
Louvre (de
De troep,
troep, voortaan
voortaan «la
«laTroupe
T roupededeMonsieur»
Monsieur»genaamd,
genaamd,
nu geregeld
geregeld zijn
zijnvoorstellingen
voorstellingeninin't 't«Petit
«PetitBourbon»,
Bourbon»,
geeft nu
geeft
d. i.i. 't gebouw waar
waar ook
ook de
deItalianen
Italianenspelen.
spelen.Molière
Molièregeeft
geefterer
d.
't heele
nog altijd
altijd tragedies,
tragedies, tot
tot
't
heele repertoire
repertoirevan
van Corneille,
Corneille, dus nog
op een
een dag
dag «l'Etourdi»
«l'Etourdi» van
van hemzelf
hemzelfzulk
zulkeen
eensucces
succesheeft
heeftbij
bij
't publiek, dat
dathij
hij besluit
besluitvoortaan
voortaan uitsluitend
uitsluitendcomédies
comédiestetegeven.
geven.
kwam ininSeptember
September1659
1659dedeeerste
eerstevoorstelling
voorstellingvan
van
Zoo kwam
Molières
meest bekende
bekende klucht
klucht:: «Les
«LesPrécieuses
Précieusesridicules.»
ridicules.»
Molières meest
was voor
voordien
dientijd
tijdeen
eenheel
heelbizonder
bizonder stuk.
stuk. InInplaats
plaats
Dit was
van een
een conventionneel
conventionneel gegeven
gegeven of een
een klassiek
klassiek motief
motief te
te
van
gebruiken, had
had Molière
Molièregeput
geputuit
uitzijn
zijneigen
eigenervaring,
ervaring, menschen
menschen
gebruiken,
typeerend uit zijn
zijn omgeving
omgeving en
eneen
eenzedemisbruik
zedemisbruikvoor
voor't'tvoet,
voet~
typeerend
licht gebracht,
gebracht, dat
nooit het
hetonderwerp
onderwerp was
wasgeweest
geweestvan
van
licht
dat nog nooit
voorgangers. Daarmede
DaarmedecreEerde
creëerdehij
hij het
hetFransche
Franschezedenspel
zedenspel
zijn voorgangers.
demaatschappelijke
maatschappelijke satire
't tooneel
is daardoor
daardoor de
de
of de
satire op
op 't
tooneel en is
In
groote
voorlooper
van
Dancourt,
Lesage,
Beaumarchais
en
groote
van Dancourt, Lesage, Beaumarchais
in
onzen
van Henri
Henri Becque,
Becque, Lavedan
Lavedan en
en Brieux.
Brieux.
onzen tijd van

Molière
is een
eennieuwe
nieuwephase
phasevan
vanzijn
zijnartistieke
artistiekeloopbaan
loopbaan
Molière is
ingetreden. Voortaan
zal hij
hij steeds
steeds —
- al
al moet
moet hij
hij dat
dat soms
soms
ingetreden.
Voortaan zal
of
zonder
afwisselen
met
farces,
lichtere
tooneelgrapjes
met
afwisselen met farces, lichtere tooneelgrapjes met of zonder
ballet —
- voortaan
voortaan zal hij
hij steeds
steeds doorgaan
doorgaan met
metsatires
satireste
te geven
geven
ballet

ZIIN VIJANDEN.
NiOLIkRE EN ZlJN
MOLIÈRE

339

in den
den vorm
vorm van
van de
deechte
echte«comédie
«comédiededemoeurs»,
moeurs»,waarvan
waarvande
de
ouden
reeds zeiden
zeiden dat
dat zij
zij «lachende
«lachende kastijden
kastijden wil.»
wil.»
ouden reeds
Doch alvorens
alvorens den
denontwikkelingsgang
ontwikkelingsgangvan
vanzijn
zijntalent
talentverder
verder
aan
te duiden,
duiden, moeten
moeten wij
wij even
even een
een blik
blikslaan
slaanop
opden
dentijd
tijden
en
aan te
Hetisiszeker
zekervan
van belang
belang
de maatschappij
maatschappij waarin
waarin Molière
Molière leefde. Het
na te
te gaan
gaanwelke
welkeinvioeden
invloeden gewerkt
gewerkt hebben
hebben op
op 't talent
na
talent van
een schrijver,
schrijver, invloeden
van tijdgeest,
tijdgeest, opvoeding,
opvoeding, studie,
studie, om,
om~
een
invloeden van
geving en
en levensomstandigheden,
levensomstandigheden, al
al kan
kan men
men de
debeteekenis
beteekenis
geving
van zulk
zulk een
eensysteem
systeemoverschatten.
overschatten. «La
«Lathéorie
théorie du
dumilieu»
milieu»
van
waarmee TTaine
aine ernstig
ernstig begonnen
begonnen is
is de
deartiesten
artiesten tetebenaderen
benaderen
waarmee
om
een juister
juister critischen
critischen blik
hun werk
werk te
te krijgen,
krijgen, isis in
in
om een
blik op hun
zeker opzicht
opzicht voortreffelijk
voortreffelijk te noemen
noemen;; maar
maar misschien
misschien isis
zeker
belangrijke waarheid
waarheid dat
dat het
hetmeesterwerk
meesterwerk van
van
eveneens een belangrijke
't eveneens
een kunstenaar
kunstenaar door
als 't'tware
ware onttrokken
onttrokken moet
moet worden
worden
een
door ons als
spontane creatie
creatie van
aan
omgeving en
en beschouwd
beschouwd als
als een
een spontane
aan zijn
zijn omgeving
het
genie. Elke
Elke echte
echte artiest
artiest is origineel
origineel;; d. i.i. hij
hij vindt
vindtzijne
zijne
het genie.
bronnen
zelven en
en is
is dus
dus vrij,
onder den
den schijn,
schijn~
bronnen in
in zich
zich zelven
zelfs onder
vrij, zelfs
baren
zijn tijdgenooten.
tijdgenooten. Al isisererininzijn
zijn vorm
veel
vormveel
baren invloed
invloed van zijn
dat aandoet
aandoet als speciaal
speciaal van zijn
zijn tijd
tijd en
endat
datmen
mendus
dusconven,
conven~
dat
tioneel zou kunnen
kunnen noemen,
noemen, hij
hij geeft
geeft toch
toch zijn
zijn «note
«note person,
person~
tioneel
nelle»
en dit
ditisisvooral
vooralmet
metMolière
Molière het
het geval.
geval. Ik
Ik zou
zou geen
geen
nelle» en
beter voorbeeld kunnen
kunnen noemen
noemendan
danhem,
hem,om
omtetebewijzen
bewijzenhoe
hoe
beter
de geest
geestvan
vaneen
eenkunstenaar
kunstenaar soms
somsgeheel
geheeltegenstrijdig
tegenstrijdig isisaan
aan
dien
van zijn
zijn tijd
tijd en
en omgeving.
omgeving.
dien van
17de eeuw
eeuw ininFrankrijk
Frankrijk isis—- men
menheeft
heeft
hetherhaaldelijk
herhaaldelijk
De 17de
het
gezegd -— de
eeuw van
van den
den regel en
van de
de orde,
gezegd
de eeuw
en van
orde, van
van de
de
ingetoomde kracht,
discipline in
ingetoomde
kracht, van
van de
de discipline
in één
één woord.
woord. Na de
onrust~ en
en onheilbrengende
onheilbrengende oorlogen
oorlogen en
endedeverwarde
verwardestaats,
staats~
onrust,
toestanden,
men behoefte
behoefte aan
aan een
eenordelijk
ordelijkregelmatig
regelmatig
toestanden, had
had men
bestuur. Zelfbeheersching, plichtbesef
plichtbesefen
engehoorzaamheid
gehoorzaamheidaan
aan
bestuur.
den
koning in
inde
demaatschappij
maatschappij en
en aan
aan den
den vader
vader in
in 't huis~
den koning
huis,
gezin, waren
waren de
de karakteristieke
karakteristieke deugden
deugden die
die men
menvereerde.
vereerde.
gezin,
Leest
nu Molières
Molièresstukken,
stukken,dan
danis isgehoorzaamheid
gehoorzaamheidaan
aan
Leest men nu
't vaderlijk
(hij gaf
gafuitsluitend
uitsluitendfamilie,verwikkelingen)
familie~verwikkelingen)
vaderlijk gezag
gezag (hij
iets waar
waar hij
hij zelf
zelfhet
heteerst
eerstden
dendraak
draakmee
meesteekt.
steekt. Bij
Bijhem
hem
juist iets
heeft
de jeugd
jeugdaltijd
altijdgelijk
gelijktegenover
tegenoverde
deouders
ouders;; hetzij
hetzij de
de
heeft de
de
keuze
van
hun
vader,
of
de
jongelui
meisjes
opstaan
tegen
meisjes opstaan tegen de keuze van hun vader, of de jongelui
ouders, het
het
zich
bitter beklagen
beklagen over
over de strengheid
strengheid van
van hun ouders,
zich bitter
dateen
een— -zijzij
't ook
vaakgeforceerd
geforceerd
eindigt
er altijd
altijd mee
mee dat
eindigt er
't ook
vaak
- was
den
slot
- den
den armen
armen kinderen
slot —
kinderenhun
hun zin
zin geeft,
geeft, —
was dit
dit in den
de eeuwsche
geest van
van de
de 17
geest
17de
eeuwsche ouders?
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Verder wordt
wordt die
die eeuw
eeuw gekenmerkt
gekenmerkt door
door een
een opbloei
opbloei van
van
Verder
christelijk godsdienstig
godsdienstig gevoel,
gevoel, dat
datmen
menechter
echtervergeefs
vergeefs in
in
't christelijk
Molières
Molières werk
werk zal
zal zoeken.
zoeken. De
Delessen
lessenvan
vanGassendi
Gassendihebben
hebben
een natuur,philosophische
natuur~philosophische levensleer
levensleer gegeven,
gegeven,die
diedenken
denken
hem een
aan Rabelais.
Rabelais. Molière
Molière heeft
heeft den
denchristelijken
christelijken godsdienst
godsdienst
doet aan
begrepen. Waar
Waar hij
hij in
in de
deaTartufe»
«Tartufe» door
doorCléante
Cléante den
den
nooit begrepen.
waren Christen
Christen laat
laat teekenen,
teekenen, karakteriseert
karakteriseert hij
hij alleen
alleenden
den
waren
eerlijken, natuurlijken
natuurlijken mensch.
mensch. Natuurlijk,
Natuurlijk, dat
dat was
was hij
hij vó6r
vóór
eerlijken,
Renaissance~tijd thuis
thuis
alles en
en daardoor
daardoor zou
zou hij
hijmeer
meerininden
denRenaissance,tijd
alles
danininde
detelkens
telkensstrenger
strengeren
enstijver
stijver wordende
wordende 17de
17de eeuw.
hooren dan
noemt die
die eeuw
eeuw gewoonlijk
gewoonlijk (de
«Ie siècle
sièclede
deLouis
Louis XIV.»
XIV.»
Men noemt
koning was
wasinderdaad,
inderdaad, vooral
vooral in
in de
de 2e
2ehelft
helftdier
diereeuw,
eeuw,
De koning
punt waar
waar alle
alle blikken
blikken zich
zich naar
naar richtten.
richtten. Of
Ofhij
hijevenwel
evenwel
het punt
zulk een
een grooten
grooten invloed
invloed op
opdedekunst
kunstenendedelitteratuur
litteratuur in
in
zulk
bizonder heeft
heeft uitgeoefend
uitgeoefend als
als zijn
zijn vleiers
vleiers hem
hem wilden
wilden be.
be~
't bizonder
duiden, is
is minstens
minstens twijfelachtig.
twijfelachtig. In
In de
deeerste
eerste plaats
plaats was
was de
de
duiden,
intelligentie van Lodewijk
Lodewijk XIV,
XIV,misschien
misschienvan
vanhuis
huisuit
uithelder
helder
intelligentie
genoeg, toch
toch bitter
bitter weinig
weinig ontwikkeld.
ontwikkeld.
genoeg,
staatsman~intrigantdie
dietijdens
tijdensde
deminderminderMazarin,
Mazarin, de
de groote
grootestaatsman,intrigant
jarigheid des
des konings
koningshet
hetroer
roerininhanden
handen had,
had, was
wasom
ompolitieke
politieke
jarigheid
redenen er steeds
steeds op
opbedacht
bedachtgeweest
geweestden
denjongen
jongenprins
prinsniet
niet
redenen
al te
te verstandig
verstandig tetemaken.
maken.Hij
Hijgaf
gaf
hemvroolijke
vroolijkevrienden,
vrienden,
al
hem
amusementen van allerlei
allerlei aard,
aard, waaronder
waaronder niet
nietaltijd
altijd de
deedelste
edelste—en het
het mag
mag een
eenwonder
wonderheeten
heetendat,
dat,niettegenstaande
niettegenstaande zulk
zulkeen
een
opvoeding het kind
kind nog
nogopgroeide
opgroeidetot
toteen
eenredelijk
redelijkman.
man. Wat
Wat
opvoeding
koning gered
geredheeft,
heeft,was
wasdede
onuitroeibareenen
laterjaren
jaren
den koning
onuitroeibare
ininlater
idée~fixevergroeide
vergroeideovertuiging
overtuigingdat
dat
een bijna
bijnakrankzinnige
krankzinnigeidée,fixe
tot een
hij
van God
Godgezonden
gezondenwas
wasomom
over
menschenteteheerschen.
heerschen.
hij van
over
dede
menschen
Dat was
was zijn
zijn kracht
kracht —
- dat
datfiere
fieregevoel
gevoelvan
vanverantwoordelijk,
verantwoordelijk~
heid —
- al verliep
verliep dat
dat later
later ook
ookininnaïve
naÏvezelfverheerlijking
zelfverheerlijking en
en
heid
't
alles van
van hem
hem—- ook
ookzijn
zijnmisgrepen
misgrepenen
en
't rotsvaste
rotsvaste gevoel
gevoel dat alles
zonden
- een
een heilig
h.eilig karakter
karakter droeg.
droeg.
zonden —
Met
zulke ideeën
ideeën moest
moest hij
hij wel
welde
demeest
meesttyrannieke
tyrannieke vorst
vorst
Met zulke
van Frankrijk
Frankrijk worden.
eerder zou ik geneigd
geneigd zijn
zijn te
te gelooven
gelooven
worden. En eerder
dat
dieverpletterende
verpletterende machtsuitoefening
machtsuitoefening verstikkend
verstikkend gewerkt
gewerkt
dat die
heeft op
op verscheidene
verscheidenetalenten
talenten—- denk
denkhierbij
hierbijaan
aanRacine
Racine—
- en
en
gebied van
vanschilderkunst
schilderkunst en
ensculptuur
sculptuur er
erdikwijls
dikwijls dat
dat
op
op 't'tgebied
statig~pronkerigekarakter
karakter heeft
heeft ingebracht.
ingebracht.
koude, alaltetecorrecte,
correcte, statig,pronkerige
De koning
koninggaf
gafaan
aan;
kunstopopcommando
commandomiste
mistedaardoor
daardoor
; enendedekunst
de naïve
naÏve spontane
spontane bekoorlijkheid.
bekoorlijkheid.
Voltaire
meen ik, de
de eerste
eerste geweest
geweest die
die van
van een
een asiècle
«siècle
Voltaire is,
is, meen
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de Louis
Louis XIV»
XIV» gesproken
gesproken heeft
heeft en
en het
het ook
ook heeft
heeftdoen
doenvoor,
voor~
komen alsof
alsof alleen
alleen 's'skonings
konings invloed
invloed de
degenieEn
genieën heeft
heeft doen
doen
komen
ontstaan, die
de 17de
17de eeuw groot
groot hebben
hebben gemaakt.
gemaakt. Corneille,
Corneille,
ontstaan,
die de
Pascal, die
die diepe
diepe
eerwaardige vader
vader van
van 't Fransche tooneel,
tooneel, Pascal,
de eerwaardige
denker en
vurige enthousiast,
enthousiast, Descartes,
Descartes, de
deuitnemende
uitnemende phi,
phi~
denker
en vurige
zijhebben
hebbenhun
hunmeesterwerken
meesterwerken geschreven
geschreven v66r
vóór 1661,
1661,
losoof, zij
eenigen invloed
invloed op
op hen
hen zou
zou kunnen
dus v66r
vóór Lodewijk
Lodewijk XIV eenigen
dus
uitoefenen; ; Molière,
Fontaine, Bossuet,
de volle
volle
uitoefenen
Molière, La
La Fontaine,
Bossuet, waren
waren in
in de
kracht
van hun
hun leven, gevormd
kracht van
gevormd en
en ontwikkeld
ontwikkeld onder
onder 't'tvoor,
voor~
De hoogopgevijzelde
hoogopgevijzeldebescherming
bescherming die
die de
de koning
koning
gaande régime.
régime. De
Molière bewezen
bewezen heeft
heeft —
- (er
(ergaan
gaandaarvan
daarvan de
debespottelijkste
bespottelijkste
Molière
anecdotes rond,
die niets
niets met
metdedewerkelijkheid
werkelijkheid tetemaken
maken
anecdotes
rond, die
hebben)
was
een
bescherming
«uit
de
hoogte»,
bijna
min~
hebben) — was een bescherming «uit de hoogte», bijna min,
a~htend, als
voor een
een goeden
goeden lakei
lakei of
ofeen
eenhofnar.
hofnar.
achtend,
als voor
amuseerde den
denkoning
koning—- moest
moesthem
hemwel
welamuseeren
amuseeren
Molière amuseerde
om zeker
zeker tetezijn
zijnvan
vanhet
hetsucces
succesvan
vanzijn
zijntroep
troep—- maar
maar het
het
om
dient gezegd dat
dat het
het juist
juistniet
nietzijn
zijnmeesterwerken
meesterwerken waren,
waren, die
die
dient
aan 't hof het
het meest
meest behaagden.
behaagden. De
Dekoddige
koddigeklucht,
klucht,met
metballet
ballet
en muziek
muziek (waarvoor
(waarvoor de
deberoemde
beroemde Lulli
Lulli moest
moest zorgen)
zorgen) was
was
en
't geliefde
verzot op was.
was.
geliefde vermaak,
vermaak, waar
waarde
de koning
koning verzot
ballet —
- de
de voorlooper,
voorlooper, zooals
zooalsmen
menweet,
weet,van
vandedeFran,
Fran~
Het ballet
sche opera
opera —
- werd
werdonder
onderzijn
zijnregeering
regeeringmet
metongekende
ongekendepracht
pracht
vertoond.
Molière moest
hij wilde of
of niet
niet —
- ook
ook mee,
mee~
vertoond. Molière
moest -— of
of hij
helpen
om de
deballetten
ballettenininelkaar
elkaartetezetten
zettenenenerereen
eengrappigen
grappigen
helpen om
tekst bij
bij schrijven.
schrijven.
De protectie
protectie des
des konings
konings richtte
richtte echter
echter wel
wel veel
veel uit
uit op
op
materieel
en had
haddaardoor
daardoorindirect
indirectwel
weleenigen
eenigeninvloed
invloed
materieel gebied en
op
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van het
het genie.
genie. Sedert
Sedert1661
1661 had
hadColbert
Colbert
op de
den
in ongenade
ongenadegevallen
gevallenMinister
Ministervan
van
FinanciënFouquet
Fouquet
den in
FinanciEn
vervangen.
Colbert was
was een
een practisch,
practisch, doortastend
doortastend man,
die
vervangen. Colbert
man, die
e€:n
reeks van
van hervormingen
hervormingen teweegbracht
teweegbracht in
in het
het meer
meer dan
dan
een reeks
slordige
staatsbestuur. Hij was
was 't die de
de «Académie
«Académie des
des Beaux,
Beaux~
slordige staatsbestuur.
Arts»
oprichtte met
met den
dengrooten
grootenLe
LeBrun
Brunals
alsdirecteur.
directeur. (Le
(Le
Arts» oprichtte
Brun
directeur van de
de «Manufacture
«Manufacture des Gobelins»
Gobelins»
Brun was
was ook directeur
en maakte
maakte verscheidene
verscheidene schilderijen
schilderijen die
dieinintapisserieën
tapisserieënwerden
werden
omgezet.)
Een
periode van
van intense
intense productiviteit
productiviteit op
op 't'tgebied
gebied van
van
Een periode
Dekoningsglorie
koningsglorie
architectuur
architectuuren
en beeldhouwkunst
beeldhouwkunsttrad
trad in.
in. De
eischte
werden uitgegeven
uitgegeven om
om de
de
eischte meesterwerken.
meesterwerken. Duizenden
Duizenden werden
Het
pracht
stand te brengen.
brengen. Het
pracht van
van zijn
zijn paleizen
paleizen en
en tuinen
tuinen tot
tot stand
Louvre
maar bleek
bleek weldra
weldra te klein.
klein.
Louvre werd
werd voltooid,
voltooid, maar
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Alleen Versailles
Versail1es was
was grootsch
grootsch genoeg
genoegom
omeen
eenwaardige
waardige
Alleen
omgeving voor
voor dien
dien halfgod
halfgod tetescheppen.
scheppen.Een
Eenwonderlijk
wonderlijk
omgeving
contrast met
al die
diepracht
prachtenenrijkdom
rijkdomvormt
vormtdedeeigenlijke
eigenlijke
contrast
met al
ruwheid en
vuilheid van
van 't't gros
gros der
der hovelingen.
hovelingen. Men
Men leze
leze de
de
ruwheid
en vuilheid
«Mémoires» van
St. Simon
Simon om
om een
een denkbeeld
denkbeeld tetekrijgen
krijgen van
van
eMémoires»
van St.
onhygienischeleven
levendat
datonder
onderdat
datdunne
dunne
't onbeschaafde, grove, onhygienische
lakwerk van
van uiterlijke
uiterlijke etiquette
etiquetteenenverfijning
verfijningverborgen
verborgenlag.
lag.
lakwerk
Wreed was
was de
de ellende
ellende van
van 't'tvolk,
volk, vooral
vooralten
tenplatten
platten lande,
lande,
Wreed
waar zware,
zware, vergulde karossen
karossen der
der naar
naar 't hof
hofrijdende
rijdende edelen
waar
vaak langs de
de van
vanhonger
hongergestorven
gestorvenwezens
wezens scheerden,
scheerden, op
op den
den
vaak
heirweg
uitgestrekt
met
het
gras
nog
in
den
mond,
hun
laatste
heirweg uitgestrekt met het gras nog in den mond, hun laatste
voedsel.
In zulk
zulk een
eenmaatschappij
maatschappij was
was Molière,
Molière, die
die hoog
hoog en
en laag
laag
In
had —
- ook
ookininsocialen
socialen
zin—- wel
welininstaat
staatom
ommenschen,
menschen.
gekend had
zin
kennis op te
te doen.
doen.De
Dediepe
diepeverontwaardiging,
verontwaardiging,die
dieuit
uitenkele
enkele
kennis
van zijn
zijn stukken
stukken spreekt,
spreekt, toont wel
wel hoe
hoehij
hijzijn
zijnvijanden
vijanden (die
(die
van
ook de
de vijanden
vijanden waren
waren van
van het
hetbeste
bestedeel
deelvan
vanzijn
zijnvolk)
volk)
ook
veracht
heeft en
en gehaat.
veracht heeft
gehaat. Wie die
die vijanden
vijanden zijn,
zijn, wil
wil ik
ik in
in
enkele woorden
woorden duidelijk
duidelijk maken,
maken, om in
in 't oeuvre van Molière
Molière
enkele
kunnen aantoonen
aantoon en waar
waar en
hij ze
ze aanviel.
aanviel.
te kunnen
en hoe hij
waren vooreerst
vooreerst de markiezen.
markiezen.
Daar waren
«Petit Marquis» was
was een
eentitel
titelwaarmee
waarmeeverscheidene
verscheideneadellijke
adellijke
<<Petit
jongelui van
van dien
dien tijd
tijd zich
zich sierden,
sierden, omdat
omdat die
die nu
nueenmaal
eenmaal in
in
jongelui
mode was.
was.Langzamerhand
Langzamerhand werd
werdhij
hijinin't'tFransch
Franschtoegepast
toegepast
de mode
op ieder
ieder die
diededeallures
alluresvan
van
«grand
seigneur»aannam
aannam
op
eeneen
((grand
seigneur»
het tetezijn.
zijn.Het
Hetwaren
warendedeechte
echtesaletjonkers
saletjonkersdie
dieMolière
Molière
zonder het
bedoelde,
fattig, onbeduidend,
onbeduidend,brutaal
brutaalen
enaanmatigend
aanmatigend tegen
tegen
bedoelde, fattig,
ieder
zijn brood
brood moest
moest verdienen
verdienen en
eneen
eenware
wareplaag
plaagvoor
voor
ieder die zijn
den tooneelschrijver,
tooneelschrijver, daar
daar ze
zeonbarmhartig
onbarmhartigcritiek
critiekuitoefenden
uitoefenden
en
den auteurs
auteurs vaak
vaak een
een hindernis
hindernis waren
waren inin't
spel. Want
Wanthet
het
en den
't spel.
is algemeen
algemeen bekend
bekenddat
dattoentertijd
toentertijdeen
eengedeelte
gedeeltevan
van het
het tooneel,
tooneel,
dat toch
dat
toch al
al heel
heelweinig
weinigruimte
ruimtebood,
bood,ook
ooknog
nogzitplaatsen
zitplaatsen
moest
bevatten voor
voorenkele
enkelebevoorrechte
bevoorrechtetheaterbezoekers,
theaterbezoekers,
moest bevatten
hun onverschillige
onverschillige of
of
waaronder
'<petits marquis»,
marquis», die met
met hun
waaronder de
de (Tetits
spottende
conversatie
dikwijls
den
indruk
van
het
beste
stuk
spottende conversatie dikwijls den indruk
het beste stuk
bedierven.
Voltaire heeft
heeft pas
pas in
inde
de18de
l8de eeuw
eeuwdit
dithinderlijke
hinderlijke
bedierven. Voltaire
af te
te schaffen.
schaffen.
gebruik
gebruik weten
weten af
In
de «Précieuses
«Précieuses ridicules»
ridicules» komen
komen al
al steken
steken voor
voor op
op de
de
In de
markiezen,
stuk in
in het
hetbegin
beginvan
vanzijn
zijnParijsche
Parijsche
markiezen, ofschoon
ofschoon dit stuk
loopbaan
geschreven is.
Hij hekelt
hekelterern.l.
n.l.dedeverwaandheid
verwaandheid
loopbaan geschreven
is. Hij
van
die jongelieden,
jongelieden, die
die zich
zich verbeeldden
verbeeldden dat
dat het
het succes
succes van
van
van die
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een stuk
stuk afhing
afhing van
van hun
hun goedo
goed~ of
of afkeuring.
afkeuring. Wij
Wij lezen
lezen er
er
een
b.v. dat
dat Mascarille
Mascarille zegt
zegt::
«Mais je
je vous
vousdemande
demande d'applaudir
d'applaudir comme
comme ilil faut,
faut, quand
quand
«Mais
nous serons
serons là;
car je
je me
me suis
suisengagé
engagéde
defaire
fairevaloir
valoirlalapièce,
pièce,
nous
là; car
l' auteur m'en
m'en est
estvenu
venuprier
prierencor
encorcecematin.
matin. C'est
C' estla
la coutume
coutume
et l'auteur
ici,
qu'à nous
nousautres
autres gens
gens de
decondition,
condition,les
lesauteurs
auteursviennent
viennent
ici, qu'à
lire
leurs pièces
pièces nouvelles,
nouvelles,pour
pournous
nousengager
engagerAá les
lestrouver
trouver
lire leurs
belles 6,
&... leur
leur donner
donnerdedela la
réputation!
vouslaisse
laisse à
belles
réputation
1 etetjejevous
pens er si,
quand nous
no us disons
disons quelque
quelque chose,
chose, leIeparterre
parterre ose
ose
penser
si, quand
suis fort
fort exact,
exact, et,
et,quand
quandj'ai
.i'ai
nous contredire
contredire 1I Pour
nous
Pour moi,
moi, j'y suis
promis àà quelque
quelque poète,
poète, je
je crie
crie toujours:
toujours: Voilà
Voilàque
queest
estbeau!
beau!
promis
devant
les chandelles
chandelles soient
soient allumées.»
allumées.» —
- Dit
Ditklinkt
klinkt
devant que
que les
natuurlijk nog
zotter uit
uit den
denmond
mondvan
vanMascarille
Mascarille die
die een
een
natuurlijk
nog zotter
eenvoudige verkleede
en de
derol
rolmoet
moetspelen
spelen van
van
eenvoudige
verkleede knecht
knecht isis en
«petit marquis»
marquis» om de
de «précieuses»
«précieuses» tetestraffen.
straffen.
In een
een ander
anderstuk
stuk«Les
«LesFAcheux»
Fächeux» leest
leest men
men ook
ook een
eenvero
ver~
In
makelijke
die kwasten
kwasten::
makelijke tirade
tirade op die
«Tti n'
as point
ced, marquis?
marquis? Ah, Dieu
Dieu me
me damne,
damne,
«Tu.
n'as
point vu
vu ceci,
Ie
trouve
assez
dröle
&...
je
n'y
suis
point
äne;
«Je
«Je le trouve assez dr6le 6, je n'y suis point Ane ;
«Je
sais par
par quelles
quelles lois un
un ouvrage
ouvrage est
estparfait,
parfait,
«Je sais
«Et Corneille
Corneille me
vient lire tout
tout ce
ce qu'il
qu'il fait.»
fait.»
«Et
me vient
in zijn
zijn «Critique
«Critique de
del'Ecole
I'Ecoledes
desFemmes,»
Femmes,»
Maar 't
Maar
't is
is vooral in
een
stuk dat
dat hij,
hij, zooals
zooals men
men weet,
weet, geschreven
geschreven heeft
heeft om
om zijn
zijn
een stuk
«Ecole
des Femmes»
Femmes» teteverdedigen
verdedigentegen
tegendedeaanvallen
aanvallen van
van
«Ecole des
't publiek, dat
dat hij
hijdedemarkiezen
markiezenbespottelijk
bespottelijkmaakt,
maakt,tegelijk
tegelijkmet
met
de précieuses,
précieuses, waarop
waarop ik
ik later
later terugkom.
terugkom.
Wij zijn
zijn in
in 't salon van
van Uranie,
Uranie, dedeParijsche
Parijsche«grande
«grandedame,»
dame,»
waar
van Molière
Molière besproken
besproken wordt,
wordt, enenwaar
waarzoo'n
zoo'n
waar 't stuk
stuk van
petit marquis
marquis zijn
zijn entrée
entrée doet.
doet.
petit
«Sur quoi en
en ètiezovous,
ètiez"vous, mesdames,»
mesdames,» vraagt
vraagt hij,
hij, «lorsque
«lorsque je
je
«Sur
ai interrompues
interrompues?»
vous ai
?»
comédie de
de l'Ecole
l'Ecole des
des Femmes.
Femmes.
Uranie «Sur
«Sur la
la comédie
L.
Je ne
ne fais
fais que
que d'en
d'ensortir.
sortir.
L. M.
Climène. Eh
bien, monsieur,
monsieur, comment
comment la
la trouvezovous
trouvez.vous s'il
s'il
Eh bien,
vous plait
plaît?
?
Le
Tout à fait impertinente.
impertinente.
Le M.
M. Tout
j' en suis
suisravie
ravie!
Climène. Ah!
All 1 que j'en
1
Le M.
M. C'est
C' estla laplus
plusméchante
méchantechose
chose du
dumonde.
monde. Comment
Comment
Le
ai~jepu
putrouver
trouverplace.
place. J'ai
J'aipens&
pensé,
diabIe
peineaioje
diable! 1 äi peine
á la
la porte,
porte, etetjamais
jamais on
onnenem'a
m'atant
tant
être
étouffé A
être étouffé
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sur les pieds.
pieds. Voyez
V oyez comme
comme mes
mes canons
canons et
et
marché sur
rubans en sont
sont ajustés,
ajustés, de
degrAce.
gräce.
rubans
I1 est
est vrai
vrai que
quecela
ce1acrie
crievengeance
vengeancecontre
contrel'Ecole
l'Ecoledes
des
Il
Elise.
Femmes, et
et que
que vous
vousla la
condamnezavec
avecjustice.»
justice.»
Femmes,
condamnez
ironische antwoord
antwoord van
van Elise
Elise gaat
gaatechter
echtervoor
voorden
den
Het ironische
verwaanden jongen verloren.
verloren.
verwaanden
In het
het volgend
volgendtooneel
tooneelzal
zalDorante,
Dorante, die
diehier
hierhet
hetgezonde
gezonde
In
verstand en den
den goeden
goedensmaak
smaakvertegenwoordigt,
vertegenwoordigt,den
denmarkies
markies
verstand
eens flink
flink onder
onder handen
handen nemen.
nemen.
eens
es donc
donc marquis,»
marquis,» zegt
zegt hij,
hij, «de
«de ces
ces messieurs
messieurs du bel
bel
«Tu es
parterre ait
ait du
dusens
senscommun,
commun,
air, que
que ne
ne veulent
veulent pas
pas que
queleIeparterre
air,
qui seraient
seraient fichés
fächésd'avoir
d'avoirririavec
aveclui,
lui,filtoce
fût~ce
meilleure
et qui
dedelalameilleure
chose
du
monde?
Je
vis
l'autre
jour
sur
Ie
théätre
un
denos
nos
chose
monde ? Je vis l'autre
sur le thatre un de
amis qui
qui se
se rendit
renditridicule
ridicule par
par là.
là. IlI1écouta
écoutatoute
toute lalapiece
piece
amis
avec un
un sérieux
sérieux leIeplus
plussombre
sombre du
dumonde
monde !I etettout
tout ce
cequi
qui
avec
égayait les
autres, ridait
front. A
A tous
tousles
leséclats
éclatsdederisée,
risée,
égayait
les autres,
ridait son
son front.
i1 haussait
haussait les
les épaules
épaules etetregardait
regardait leIeparterre
parterre en
en pitié
pitié;; et
et
il
Ie regardant
regardant avec
avec dépit,
dépit, ili1 lui
luidisait
disaittout
tout
quelquefois aussi,
aussi, le
quelquefois
haut: : «Ris
donc, parterre,
parterre, ris
do nc !»
fut une
uneseconde
seconde
haut
«Ris donc,
ris donc
1» Ce
Ce fut
Ie chagrin
chagrin de
de notre
notre ami.
ami. .. . .Apprends,
Apprends,marquis,
marquis,
comédie que
comédie
que le
te prie,
prie, etetleslesautres
autresaussi,
aussi, que
que leIebon
bonsens
sensn'a
n' apoint
point de
de
je te
déterminée Aá la
la comédie
comédie;; que
quelaladifférence
différencedu
dudemi,louis
demi~louis
place déterminée
d'
or et de
de la
la pièce
pièce de
dequinze
quinzesols
solsnenefait
faitrien
riendudutout
toutau
aubon
bon
d'or
goût;
que, debout
debout ou
ou assis
assis 11 l'l'on
on peut
peut donner
donner un
un mauvais
mauvais
gait ; que,
jugement; ; et
qu' enfin, aa leIeprendre
prendre en
engénéral,
général, jejeme
mefiérais
fiérais
jugement
et qu'enfin,
assez
á l'approbation
parterre, par
par la raison
raison qu'entre
qu'entre ceux
ceux
assez A
rapprobation du parterre,
Ie compo
composent,
plusieurs que
que sont
sont capables
capables de
de
qui
en aa plusieurs
. sent, il y en
qui le
juger d'une
d'une pièce
pièce selon
selon les
les règles,»
règles,» etc.
etc.
juger
Dit stuk
stuk is
is in
ineen
eenander
anderopzicht
opzichtook
ookzoo
zoobelangrijk,
belangrijk, omdat
omdat
is, waarin
waarin Molière
Molière zijn
zijn theorieën
theorieën over
overeen
eenkunst,
kunst~
het
het 't't eenige is,
werk op
op 't'ttooneel
tooneel heeft
heeft neergelegd.
neergelegd. (Alweer
(Alweer bij
bij monde
monde van
van
werk
Dorante,
den verstandigen
verstandigen homme
monde). Dit
Ditgedeelte
gedeelte
Dorante, den
homme du monde).
o. a. is karakteristiek
karakteristiek: :«je
bien plus
plusaisé
aiséde
de se
se
«je trouve
trouve qu'il
qu'il est bien
guinder
sur de
degrands
grands sentiments,
sentiments,de
debraver
braverenenvers
verslalafortune,
fortune,
guinder sur
accuser
destins, et
et dire
dire des
desinjures
injuresaux
auxdieux,
dieux,que
qued'entrer
d'entrer
accuser les
les destins,
comme
i1
faut
dans
Ie
ridicule
des
hommes,
et
de
rendre
comme il faut dans le ridicule des hommes, et de rendre
les défauts
défauts de
de tout
toutleIemonde.
monde.
agréablement
agréablementsur
surIele théätre
thatre les
ce que
que vous
vous
Lorsque
peignez des
fait es ce
Lorsque vous
vous peignez
des héros,
héros, vous
vous faites
Ce sont
sontdes
desportraits
portraitsA àplaisir,
plaisir,oil
oul'on
l' onnenecherche
cherchepoint
point
voulez. Ce
qu' Aà suivre
suivre les
les traits
traits d'une
d'une
de
ressemblance; ; et
n'avez qu'
de ressemblance
et vous n'avez

a.

1. In het
het parterre
parterre stond men,
men .
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imagination
donne ressor,
l' essor, et
et qui
quisouvent
sou ventlaisse
laisseleIevrai
vrai
imaginationqui
qui se
se donne
pour attraper
attraper le
Ie merveilleux.
merveilleux. Mais
Mais lorsque
lorsque vous
vous peignez
peignez les
les
pour
faut peindre
peindre d'après
hommes, il faut
hommes,
d'après nature.»
nature.»
Vindt men
hierin niet
geheim van
van Molières
Molières kunst?
kunst?
men hierin
niet het geheim
Behalve om
domme, eigenwijze
eigenwijze verwaandheid,
verwaandheid, was
was er
er
Behalve
om hun domme,
nog·een
een andere
andere reden
redenwaarom
waaromhij
hijdedemarkiezen
markiezenhaatte,
haatte, en
endat
dat
nog
was
dat zij
zij 't't hof
hof maakten
maakten aan
aan zijn
zijn jonge
jonge vrouw,
vrouw, de
decoquette
coquette
was dat
hun bewondering.
bewondering.
Armande, die lang niet ongevoelig
ongevoelig bleek
bleek voor
voor hun
Armande,
raken hier
hier aan
aan een
een pijnlijke
pijnlijke en
endelicaat
delicaat tetebehandelen
behandelen
Wij raken
plek in
in zijn
zijn leven
leven:: nl.
nI.zijn
zijnhuwelijk
huwelijk met
met de
dezooveel
zooveeljongere
jongere
plek
Armande
Béjart, de zuster
zuster (sommigen
(sommigen beweren
beweren de
de dochter)
dochter)
Armande Béjart,
Madeleine Béjart,
Béjart, waarmee
waarmee Molière
Molièreindertijd
indertijdhet
het«Illustre
«Illustre
van Madeleine
Théàtre»
oprichtte en
endie
dieinderdaad
inderdaadzijn
zijnmaitresse
maitressegeweest
geweestis.
is.
Thatre» oprichtte
Nog anderen
anderen —
- doch
doch dit
dit isisdoor
doordedeMoliéristen
Moliéristenbeslist
beslisttegen,
tegen~
Nog
gesproken
- beweren
beweren dat
dat Armande
Armande de vrucht
vrucht was
was van
van hun
hun
gesproken —
verbintenis, maar
kind van
van Molière
Molière
verbintenis,
maarde
de koning
koning zelf,
zelf, door
door een kind
en Armande
Armande ten
ten doop
dooptetehouden,
houden,heeft
heeftwillen
willenmedewerken
medewerken
en
dien laster
laster te
te ontzenuwen.
ontzenuwen.
om dien
Armande was
lichtzinnig en
en maakte
maakte het
het leven
leven van
van
Armande
was jong
jong en lichtzinnig
haar armen,
armen, door
allerlei zorgen
zorgen en
enverdrietelijkheden
verdrietelijkheden toch
toch alal
haar
door allerlei
zoo beproefden
beproefden echtgenoot
echtgenoot nag zwaarder.
zwaarder. Wie
Wie een
eenaardig
aardig—
misschien niet overal
overal natuurgetrouw,
natuurgetrouw, maar
maar toch
toch typisch
typisch beeld
beeld
misschien
krijgen van
vanMolières
Molièreshuwelijksleven,
huwelijksleven,trachte
trachtehet
hettooneelspel
tooneelspel
wil krijgen
te gaan
gaan zien
zien dat
dat Maurice
Maurice Donnay
Donnay dit
ditjaar
jaar in
in het
het Thatre
Théàtre
te
français
opvoeren:: «Le
«Le ménage
ménage de
de Molière.»
Molière.»
franqais heeft
heeft doen
doen opvoeren
In de
de tweede
tweedeplaats
plaatsnoem
noemikikonder
onderMolières
Molièresvijanden
vijanden de
de
In
doctoren.
Heel
vermakelijk
zijn
de
uitvallen
in
zijn
comedies
vermakelijk zijn de uitvallen in zijn comedies
doctoren.
tegen
doktoren van
die, als
als men
men hem
hem gelooven
gelooven
tegen de
de doktoren
van zijn
zijn tijd,
tijd, die,
er ook
ookalalheel
heelzonderlinge
zonderlingemanieren
manieren en
engeneeswijzen
geneeswijzen op
op
wil, er
nahielden. Hij
Hij heeft
heeft het
het hun
hunaltijd
altijdkwalijk
kwalijk genomen,
genomen, dat
dat zij
zij
nahielden.
door hun
hun schijngeleerdheid
schijngeleerdheid en
enhun
hunhocuspocusmanieren
hocuspocusmanieren hun
hun
onkunde trachtten
leed aan
aan een
een
onkunde
trachttentete verbergen.
verbergen. Molière
Molière zelt
zelt leed
ongeneeslijke borstkwaal
zou men
menmisschien
misschien
ongeneeslijke
borstkwaal (tegenwoordig
(tegenwoordig zou
van
tuberculose spreken),
hun hulp
hulp of
of
van tuberculose
spreken), maar
maar heeft
heeft nooit
nooit van
van hun
medicamenten willen
weten. Priesters
Priesters en
en doktoren
doktoren stonden
stondenbij
bij
medicamenten
willen weten.
hem
al even
even weinig
weinig in
in aanzien.
aanzien. Daarvan
Daarvan ook
ook dat
dat hij
hij in
inzijn
zijn
hem al
laatste
geen van
vanbeiden
beidenisisbijgestaan.
bijgestaan.Karakteristiek
Karakteristiek
laatste ure
ure door geen
is wat
wat hij
hijhierover
hieroverininden
den
«Malade
imaginaire»Argan
Argan laat
laat
«Malade
imaginaire»
un bon
bonimpertinent
impertinent que
que votre
votre Molière,
Molière, avec
avec
zeggen: : «C'est
«C' est un
zeggen
je leIetrouve
trouvebien
bienplaisant
plaisant d'aller
d'aller jouer
jouer
ses
1 et
ses. comédies
comédies!
et je
1» En
En verder
verder op
op:: «C'est
«C'est
d'honnêtes gens
comme les
les médecins
médecins I»
d'honnétes
gens comme
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à lui
lui Aà faire,
faire, de
desesemêler
mêlerdedecontróler
controlerlalamédecinel
médecine! Voilå
Voilá
bien A
bon nigaud,
nigaud, un
unbon
bonimpertinent,
impertinent, de
de sesemoquer
moquer des
descono
con~
un bon
sultations et
des ordonnances,
ordonnances, de
de s'attaquer
s'attaquer au
au corps
corps des
des
sultations
et des
médecins
et
d'aller
mettre
sur
son
théätre
des
personnes
médecins et d'aller mettre sur son thatre des personnes
vénérables comme
comme ces
cesmessieursolà!
messieurs~là 1Par
Parlalamort
mortnom
nomde
dediable!
diabIe !
vénérables
j'étais que
quedes
desmédecins,
médecins, jejeme
mevengerais
vengeraisde
deson
sonimpertio
imperti~
si j'étais
nence; ; et
et quand
quand ililsera
seramalade,
malade,jejele Ie
laisseraismourir
mourirsans
sans
nence
laisserais
secours. Il
11 aurait
aurait beau
beau faire
faireetetbeau
beaudire,
dire,jejeneneluiluiordonnerais
ordonnerais
secours.
pas la
la moindre
moindre petite
petite saignée,
saignée, leIemoindre
moindrepetit
petitlavement
lavement;; etet
pas
t' apprendra une
une autre
autre fois
fois
lui dirais
dirais :: Crève
Crève,, crève
crève;; cela
cela t'apprendra
je lui
àA te jouer
jouer Aà la
la Faculté
Faculté 1»
Men
weet
dat
de
«Malade
ima~
1» —
weet dat de «Malade imao
ginaire») in
1673 voor
voor 't eerst
eerst werd
en dat
datMolière
Molière
werd opgevoerd, en
ginaire»
in 1673
er de hoofdrol
hoofdrol in
in speelde,
speelde, alal voelde
voeldehij
hijzich
zichziek
ziekenenellendig.
ellendig.
er
hij dit
dittot
tothet
hetlaatst
laatsttoe
toedeed,
deed,was
wasniet
nietstrikt
striktnoodig,
noodig,
(Dat hij
want de
de troep
troep verdiende
verdiende nu
nu genoeg
genoeg;; maar
maar hij
hij wilde
wildezijn
zijn
want
makkers niet
misschien liet
liet ook
ookhem
hem't 'tmétier
métierniet
niet
makkers
niet loslaten
loslaten en misschien
Bij de
devierde
vierdeopvoering
opvoeringinindatzelfde
datzelfdejaar
jaarkreeg
kreegMolière
Molière
los!) Bij
op 't tooneel een hevigen
hevigen aanval
aanvalvan
vanzijn
zijnkwaal.
kwaal.Hij
Hijwerd
werdnaar
naar
huis gebracht
gebracht en
en stierf
stierf daar
daar alleen.
Noch zijn
zijn vrouw,
vrouw, noch
noch
huis
alleen. Noch
zijn vrienden
vrienden stonden
stonden hein
hem in
in de
delaatste
laatsteure
urebij.
bij.Twee
Tweeliefdeo
liefde~
zijn
zusters, in de
dehaast
haastgeroepen,
geroepen,verzachtten
verzachttenzijn
zijndoodsstrijd.
doodsstrijd. Ook
Ook
zusters,
een bekend
bekend feit,
feit, dat
datzijn
zijnvijanden,
vijanden, die
die hem
hem zijn
zijn «Don
«Don
is 't't een
Juan»)
en zijn
zijn «Tartufe»
«Tartufe») nooit
nooitkonden
konden vergeven,
vergeven, eerst
eerstbelet
belet
Juan» en
hebben dat
dat Molière
Molière in
in gewijden
gewijden grond
grond begraven
begraven werd,
werd, heto
het~
hebben
geen echter
echter later
van den
den koning
koning toch
toch gebeurd
gebeurd is.
is.
geen
later op
op last van
geo
De voornaamste
voornaamste stukken,
stukken, waarin
waarin de
de doktoren
doktoren belachlijk ge~
maakt worden,
zijn:
«1'
Amour
médecin»,
«Le
médecin
malgré
malgré
worden, zijn : «l'Amour médecin»,
lui»
en «Le
«Le malade imaginaire.»)
imaginaire.»
lui» en
Doch ook
ook in
inzijn
zijnandere
andere comedies
comedies vindt
vindtmen
men telkens steken
en
hatelijkheden op
op de
dez.g.
z.g.heelmeesters,
heelmeesters, o. a.
zijn «Don
«Don
a. in zijn
en hatelijkheden
Juan»),
van de
de merkwaardigste stukken
stukken van Molière en
Juan», een
een van
dat
eigenlijk geheel
geheel afw~ikt
hij gewoonlijk
gewoonlijk gaf.
gaf. Vooral
afwijkt van wat hij
dat eigenlijk
de geest, die
uit dat
dat stuk
stukvoor
voorons
onsopstijgt,
opstijgt,
zoogeheel
geheelvero
ver~
die uit
is iszoo
schillend
van den
den algemeenen
algemeenen tijdgeest
tijdgeest uit zijn
zijn eeuw
eeuwen
schillend van
en 't'tisis
dus
een goed
goed voorbeeld
voorbeeld van
vanwat
watikikhier
hierboven
boven heb
heb willen
willen
dus een
duidelijk
maken over
over Molières
Molières originaliteit.
originaliteit.
duidelijk maken
opo
acteDon
DonJuan
Juanenenzijn
zijnknecht
knechtSganarelle
Sganarelle op~
Als
in de
de3e3eacte
Als in
komen,
deze verkleed
verkleedals
alsdokter
dokterenenvoelt
voeltzich
zichheel
heelgewichtig
gewichtig
komen, is deze
in
dat pakje.
pakje. Hij
zou wel
wel lust
lust hebben
hebben om
om eens
eens in
in functie
functie te
te
in dat
Hij zou
treden
en
eenige
patienten
te
behandelen.
«Waarom
niet?»
treden en eenige patienten te behandelen, «Waarom niet?»
J uan.
zegt
zegt Don Juan.
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«Pourquoi non
non?? Par
Par quelle
queUe raison
raison n'aurais,tu
n'aurais~tu pas
pas les
les
«Pourquoi
mêmes
qu' ont tous
tous les
les autres
autres médecins
médecins?? Ils
Ilsn'ont
n' ont
mêmes privilèges
privilèges qu'ont
pas plus
plus de
de part
part que
que toi
toi aux
aux guérisons
guérisons des
des malades,
malades, etet tout
tout
pas
art est
estpure
puregrimace.
grimace.IlsIlsnenefont
fontrien
rienque
querecevoir
recevoirlalagloire
gloire
leur art
des heureux
heureux succès
succès; ; et
tu peux
peuxprofiter,
profiter, comme
comme eux,
eu x, du
du
des
et tu
bonheur
du
malade,
et
voir
attribuer
'á
tes
remèdes
tout
bonheur du malade, et voir attribuer .á tes remèdes tout cece
qui
qui peut
peut venir
venir des
des faveurs
faveurs du
duhasard
hasard etetdes
desforces
forces de
delala
nature.»
«vous- êtes
êtes aussi
aussi
«Comment, monsieur,»
monsieur,» zegt Sganarelle,
SganareUe, «vous«Comment,
en médecine
médecine?»
impie en
?»
une des grandes
grandes erreurs
erreurs qui soient
soient parmi
parmi les hommes,»
hommes,»
«C'est une
verklaart Don Juan.
J uan.
verklaart
zijn meester
meester te overtuigen
overtuigen van
van de
de onmisbare
onmisbare hulp
hulp der
der
Om zijn
heelmeesters en de
de kracht
krachtvan
vansommige
sommigemedicamenten,
medicamenten,vertelt
vertelt
heelmeesters
SganareUe hem
armen drommel
zes dagen
dagen op
op
Sganarelle
hem van
van een
een armen
drommel die
die al
al zes
den dood
dood lag
lagenendiedie
door
geen
doktermeer
meergenezen
genezen kon
kon
den
door
geen
dokter
worden.
avisa,~) zegt hij, «A
«à la fin de lui donner
donner de
de l'émétique.»
l'émétique.»
«On 's avisa,v
Juan. «Et
«Et ililréchappa?»
réchappa?»
Don Juan.
SganareUe.
mourut.»
Sganarelle. «Non, ilil mourut.»
Don Juan.
Juan. «L'effet
«L'eFfet est
estadmirable.»
admirable.»
Don
SganareUe.
1 il yy avait
avait six jours
jours entiers
entiers qu'il
qu'il ne
ne
«Comment!
Sganarelle. «Comment
pouvait mourir,
mourir, et
cela leIe*fit
fttmourir
mourir tout
tout d'un
d'un
et cela
pouvait
coup.
Voulez~vous rien
rien de
de plus
plus efficace?»
efficace?»
coup. Voulez,vous
Don Juan.
J uan. «Tu
«Tu as
as raison.»
raison.»
In l' Amour
Amour médecin,
eigenlijk een
een comédie,ballet
comédie~baUet is en
en
dat eigenlijk
médecin, dat
waarvoor
muziek geleverd
geleverd heeft,
heeft, vindt
vindt men
menMolières
Molières
waarvoor Lulli
Lulli de muziek
eerste
oorlogsverklaring tegen de
de doktoren.
doktoren.
eerste oorlogsverklaring
In
den mond
mond van
vanLisette,
Lisette,dedeverstandige
verstandigekamenier
kamenier van
van
In den
't zieke
jonge meisje,
meisje, doet
doet hij
hij zijn
zijnvolle
vollesarcastische
sarcastische min,
rnin~
zieke jonge
achting
gewichtige personnages
personnages kond
kond:: Lisette
Lisette is
is als
als
achting voor
voor die gewichtige
alle
«servantes» van
van Molière
Molière een
eenbijdehandte,
bijdehandte,volstrekt
volstrekt niet
niet
alle «servantes»
eerbiedige
dienstbode, die
diehaar
haarmeester
meesterflink
flinkde
dewaarheid
waarheidzegt,
zegt,
eerbiedige dienstbode,
nu
en dan.
dan.
nu en
«Que
voulez~vous donc
donc faire
faire monsieur,»
monsieur,» zegt
zegt zij
zij tegen
tegen
«Que voulez,vous
Sganarelle,
haar vertelt
vertelt dat
dat hij
hij vier
vierdoktoren
doktoren in
inconsult
consult
Sganarelle, die
die haar
voulez~vous
heeft
geroepen om zijn
zijn dochter
dochter te
te genezen
genezen;; «que
«que voulez,vous
heeft geroepen
faire
quatre médecins?
assez d'un
d'un pour
pour tuer
tuer
faire de
de quatre
médecins ? N'est~ce
N'est,ce pas assez
votre fille
fille ne
nepeut
peutpas
pasbien
bienmourir
mourir
une
personne?? Est~ce
une personne
Est,ce que votre
sans
Ie secours
secours de
deces
cesmessieurs,1A
messieurs~là?»
sans le
?»
SganareUe
en legt
legthaar
haar het
hetzwijgen
zwijgen op.
op. «Prenez
«Prenez
wordt boos en
Sganarelle wordt
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garde,»
eens, »vous
»vous allez
allez être
être bien
bienédifié.
édifié. Ils
Ils
garde,» zegt
zegt Lisette
Lisette nog
nog eens,
vous diront
Hlle est
estmalade.»
malade.»
vous
diront en latin
latin que
que votre
votre fille
Het tweede
tweede stuk
stukwaarin
waarindededoktoren
doktorenbelachelijk
belachelijkgemaakt
gemaakt
worden,
Médecin malgré
malgrélui.
lui. Dit gegeven
gegeven vindt
vindt men
men in
in
worden, is Le Médecin
middeleeuwsche vertelling,
een oude, middeleeuwsche
vertelling, «Le
«Le Vilain
Vilain Mire»
Mire» genoemd.
genoemd.
Hij
nam vaak
vaak zijn
zijn onderwerpen
onderwerpen uit
uit oude
oudeschrijvers.
schrijvers. Rabelais,
Rabelais,
Hij nam
Boccaccio,
Scarron, Cyrano
Cyrano de
deBergerac
Bergeracleverden
leverdenhem
hemdikwijls
dikwijls
Boccaccio, Scarron,
een
gegeven, dat hij
hij op
op zijn
zijnmanier
manier heeft
heeftbehandeld.
behandeld.
een gegeven,
«Je
prends mon
bien oil
ou jejeleIetrouve,»
trouve,» heeft
heefthij
hijgezegd.
gezegd.
«Je prends
mon bien
Verre
hem dit
ditaan
aanteterekenen
rekenenalsalseen
eenfout
foutofofeen
eenonmacht,
onmacht,
Verre van hem
moet
men bewondering
bewondering voelen
wijze waarop
waarop hij
hij die
die
moet men
voelen voor
voor de wijze
oude onderwerpen
onderwerpen in
in geheel
geheelnieuwe
nieuweomzet
omzetdoor
doorzijn
zijnoorspron,
oorspron~
kelijk
Hij levert
levert het
het beste
beste bewijs
bewijs van
van de
destelling
stellingdat
dat in
in
kelijk genie.
genie. Hij
de echte
echte kunst
kunst het
hetonderwerp
onderwerpvan
vanondergeschikt
ondergeschiktbelang
belangis.is.—Martine,
boerenvrouw, wordt
wordt door
door haar
haar man
man
Martine, een
een eenvoudige boerenvrouw,
te
veel afgerost
afgerost en
enwil
wilzich
zichwreken.
wreken.ZijZijontmoet
ontmoeteen
eenpaar
paar
te veel
menschen die over
over een
eenrijk
rijkmeisje
meisje spreken,
spreken, dat
datplotseling
plotseling stom
stom
menschen
geworden
en dat
datgeen
geendokter
dokterkan
kangenezen.
genezen.Martine
Martinezegt
zegt
geworden is
is en
dat
zij een
eenwonderdokter
wonderdokter kent
kentdie
diededeonmogelijkste
onmogelijkstekwalen
kwalen
dat zij
genezen heeft,
heeft, maar,
maar, voegt zij
zij er
er bij,
bij,hij
hijmoet
moeteerst
eerstflink
flink afge,
afge~
genezen
rost worden
worden voor
voor hij
hij iets
iets verstandigs
verstandigs zegt,
zegt, want
want hij
hij isis een
een
rost
zonderling en
enwil
wileigenlijk
eigenlijkniet
nietvoor
voorzijn
zijnprofessie
professieuitkomen.»
uitkomen.»—belachelijke van
comedie ligt
ligt nu
nu hierin,
hierin, dat
datden
den won,
won~
Het belachelijke
van de comedie
derdokter
een boerenpummel
boerenpummel is) alierlei
allerlei eer
eer bewezen
bewezen
derdokter (die
(die een
De
wordt zonder
wordt
zonder dat
dat men
men merkt
merkt dat
dat hij
hij totaal
totaal onwetend
onwetend is.
is. De
onzin die
dieSganarelle
Sganarelle uitslaat,
uitslaat, zonder
zonder ontdekt te worden, bewijst
bewijst
hoe weinig
weinig men,
men, zelfs
zelfs onder
onder de doktoren,
doktoren, op
de hoogte
hoogte was
was
hoe
op de
van 't't vak.
vak. «Donnez,moi
«Donnez~moi votre
votre bras,»
bras,» zegt
zegthij
hijtegen
tegen 't zieke
van
meisje; ; en
den vader
vader:: «Voilà
«Voilà un
un pouls
pouls qui
quimarque
marque que
que
meisje
en tot den
votre fille
fille est
est muette.»
muette.»
votre
Geestig is heel
heel de
dedialoog
dialoogdie
dievolgt.
volgt.Sganarelle
Sganarellepraat
praatlatijn
latijn
Geestig
hij 't op school
school geleerd
geleerd heeft
heeft en
engeeft
geeftals
alsrecept:
recept: brood
brood
alsof hij
wijn gedoopt
gedoopt «parce
«parce qu'il
qu'il y a dans
dans le
Ie vin
vinetetleIepain,
pain, mêlés
mêlés
in wijn
voyez~
ensemble,
une
vertu
sympathique
qui
fait
pader.
N
e
ensemble, une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez,
vous pas
pas bien
bi en qu'on
qu' onnenedonne
donneautre
autrechose
choseaux
auxperroquets,
perroquets,
vous.
qu'ils apprennent
apprennent Aà parler
parler en
en mangeant
mangeant de
decela
cela?»
et qu'ils
?»
roept de
de vader
vader uit,
uit,«Ah,
«Ah,le Iegrand
grandhomme
hommeI1
vrai 1»
«Cela est vrai
I» roept
quantité de
pain et
et de
de vin.»
vin.»
Vite, quantité
de pain
de 3e
3e acte
acte komt
komt 't jongemensch Valère,
die van 't stomme
In de
Valère, dic
meisje
houdt
en
haar
niet
mocht
trouwen,
op
alsapotheker
apotheker
meisje houdt en haar niet mocht trouwen, op als
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vermomd en
vermakelijk is
de wijze
wijzeraad,
raad,die
diededewonder.,
wonder~
vermomd
en vermakelijk
is de
dokter hem geeft.
geeft.
dokter
«Allez, allez,»
allez,» zegt hij
hij hem,
hem, «tout
«toutcela
celan'est
n' estpas
pasnécessaire
nécessaire;;
il suffit
suffit de
de l'habit
I'habit;; et
n'en sais
sais pas
pas plus
plus que
que vous.»
vous.»
et je n'en
trouve que
que c'est
c' est le
Ie métier
métier Ie
meilleur de
de
Iets
verder: : Je
Iets verder
Je trouve
le meilleur
tous: : car,
qu' on fasse
fasse bien,
bien, ou
ou soit
soitqu'on
gu' onfasse
fassemal,
mal,
tous
car, soit
soit qu'on
on est toujours
toujours pay&
payé dedemême
mêmesorte.
sorte. La
méchante besogne
besogne ne
ne
La méchante
retombe jamais
dos;; et
et nous
nous taillons
taillonscomme
commeililnous
nous
retombe
jamais sur
sur notre
notre dos
l' étoffe oil
ounous
noustravaillons
travaillons.. . . Les
Les bévues
bévues ne
ne sont
sont
plaît sur
sur l'étoffe
plait
pour nous,
nous, etetc'est
c'esttoujours
toujourslalafaute
fautedede
celuiqui
quimeurt.
meurt.
point pour
celui
Enfin Ie
de cette
cette profession
profession est
est qu'il
qu'il y a parmi
parmi les morts
morts
Enfin
le bon de
du monde
monde;; etet
une honnéteté,
honnêteté, une
une discrétion
discrétion la
la plus
plus grande
grande du
une
du médecin
médecin qui
qui l'a
l' atué.»
tué.»
jamais on
n'en voit se
se plaindre
plaindre du
jamais
on n'en
In de
de«Malade
«Maladeimaginaire,»
imaginaire,»dat
datikikhierboven
hierbovenreeds
reedsaanhaalde,
aanhaalde,
ver~
geeft Molière
Molière ook
ook een
eensatire
satireop
opdedemenschen
menschendie
diezich
zichver,
geeft
beelden altijd
altijd ziek
ziek te
te zijn
zijnenenaldus
alduseen
een
heerlijkeprooi
prooiworden
worden
beelden
heerlijke
voor domme,
domme, gewetenlooze
gewetenlooze doktoren,
doktoren, die
die hun
hun z.g.
z.g.kwalen
kwalen
voor
in 't't leven
leven houden
houden met
metallerlei
allerleimiddeltjes
middeltjes en
enkuren.
kuren.
juist in
Het isis triest
triest tetebedenken
bedenken dat
dat Moliire,
Molière, die
diezelf
zelfecht
echtziek
ziek
Het
was, hier
hier een
een klucht
klucht gaf
gafvan
vaneen
eeningebeelde
ingebeeldeziekte
ziekte en
en de
de
was,
menschen liet
iets wat
wat voor
voor hem
hemde
degrootste
grootsteernst
ernst
menschen
liet lachen
lachen om
om iets
zou
worden. Een
Een van
vandedeaardigste
aardigste scènes
scènes isis wel
weldie
diewaarin
waarin
zou worden.
T
oinette, de
de meid,
meid, die
dienatuurlijk
natuurlijk weer
weer't'tgezond
gezondverstand
verstandver,
ver~
Toinette,
zoo als altijd
altijdininzijn
zijnstukken,
stukken, verkleed
verkleedals
alsdokter
dokter
tegenwoordigt, zooals
optreedt
om haar
haar z.g.
z.g. zieken
zieken meester
meester te
te onderzoeken.
onderzoeken. (Even
(Even
optreedt om
zij
hier herinnerd
herinnerd het
feit dat
dat Molière
Molière alalzijn
zijncomédies,
comédies,
zij hier
het feit
vóór ze
voorlas aan
aan zijn
zijn dienstbode,
dienstbode, «la
«la
vé•ór
ze opgevoerd
opgevoerd worden,
worden, voorlas
Laforêt,» om den
den indruk
indrukna
natetegaan
gaandie
dieze
zeop
op 't publiek
bonne Laforêt,»
was om
omteteonderkennen
onderkennen ofofhet
hetware,
ware,
zouden
maken. Het
zouden maken.
Het was
natuurlijke
zijn werk
werk zuiver
dat hij
hij die
die
natuurlijke element
element in
in zijn
zuiver was,
was, dat
controle gebruikte.)
gebruikte.)
contr6le
«Je
médecin passager,»
passager,» zegt
zegtToinette,
Toinette,«qui
«quivais
vaisde
deville,
ville,
«Je suis médecin
en ville,
ville, de
deprovince
provinceen
enprovince,
province, dederoyaume
royaumeen
enroyaume,
royaume,
en
à ma
ma capacité,
capacité, pour
pourtrouver
trouver
chercher d'illustres
d'illustres matières
matières A
pour chercher
des malades
malades dignes
dignesdedem'occuper,
m' occuper,capables
capablesd'exercer
d' exercerles
lesgrands
grands
Je dédaigne
dédaigne
et beaux
beaux secrets
secrets que
quej'ai
j'aitrouvés
trouvésdans
danslalamédecine.
médecine. Je
menu fatras
fatras de
demaladies
maladiesordinaires,
ordinaires, Aá
de m'amuser
m'amuser àa ce
ce menu
ces bagatelles
bagatelles de
de rhumatismes
rhumatismes et
et de
de fluxions,
Huxions, à
fiévrotes,
ces
a ces fiévrotes,
ces vapeurs
vapeurs et
et à
migraines. Je
des maladies
maladies d'im,
d'im~
à ces
a ces
ces migraines.
Je veux
veux des
portance, de bonnes
bonnes fièvres
fièvres continues,
continues, avec
avec des
des transports
transports au
au
portance,
cerveau, de
bonnes fièvres
fièvres pourprées,
pourprées, de
bonnes pestes,
pestes, de
de
cerveau,
de bonnes
de bonnes
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bonnes hydropisies
hydropisies formées,
formées, de bonnes
bonnes pleurésies
pleurésies avec
avec des
des
bonnes
inflammations de
poitrine;; c'est
c' est lA
là que
que je
je me
me plais,
plais, c'est
c' estlAlà
inflammations
de poitrine
triomphe;; et je
je voudrais,
voudrais, monsieur,
monsieur, que
que vous
vouseussiez
eussiez
que je triomphe
toutes les
les maladies
maladies que
que je
je viens
viens dededire,
dire,que
quevous
vousfussiez
fussiez
toutes
abandonné de
les médecins,
médecins, désespéré,
désespéré, Aà l'agonie,
l'agonie, pour
pour
abandonné
de tous les
vous
de mes
l' excellence de
mes remèdes
remèdes et
et l'envie
l' envie que
que
vous montrer
montrer l'excellence
j'aurais de vous
vous rendre
rendre service.»
service.»
j'aurais
«Je vous
vous suis
suis obligé
obligé monsieur,»
monsieur,» antwoordt
antwoordt de zieke,
zieke, «des
«des
«Je
bontés que
que vous
vous avez
avezpour
pourmoi.»
moi.»men
menvoelt
voeltdedesnijdende
snijdende
bontés
satire onder den
den luchtigen
luchtigenspot.
spot.Geen
Geenwonder
wonderdat
datde
dedoktoren
doktoren
satire
beleedigd achtten.
achtten.
zich beleedigd
Een andere
andere categorie
categorie van
van zijn
zijn vijanden
vijanden waren
waren de
de«vleiers»
«vleiers»
Een
vooral de
de«huichelaars.»
«huichelaars.»
en vooral
N aar aanleiding
aanleiding hiervan
hiervan zou
zou ik
ikeerst
eerstdede«Misanthrope»
«Misanthrope»
Naar
uitvoerig willen
willen behandelen,
behandelen, een
eenvan
vande
denobelste,
nobelste,menscheo
mensche~
uitvoerig
lijkste stukken
stukken van
van Molière
Molière en
en waarin
waarin hij
hijzich
zichmisschien
misschien
lijkste
't meeste
dat zou
zou ons
onstetever
vervoeren.
voeren.
't
meeste gegeven
gegeven heeft.
heeft. Doch
Doch dat
Genoeg
zij
't
even
aan
te
stippen
dat
Alceste,
de
menschen~
Genoeg zij 't even aan te stippen dat Alceste, de menscheno
hater, het
het vooral
vooral op
opdedeonware
onwarevleiers
vleiers begrepen
begrepen heeft.
heeft. Als
Als
hater,
Oronte, een
een dichter
dichter die
die nogal
nogal met
met zich
zich zelven
zeI ven isisingenomen,
ingenomen,
Oronte,
zijn sonnet
sonnetkomt
komtvoorlezen
voorlezenenenhem
hem
vraagtom
omeen
eeneerlijke
eerlijke
hem zijn
vraagt
kritiek, geeft Alceste
Alceste hem
hem onbewimpeld
onbewimpeldzijn
zijnopinie
opinietetekennen,
kennen,
kritiek,
Demenschen
menschen
waarop
dichter natuurlijk
natuurlijk woedend wordt.
wordt. De
waarop de dichter
luisteren
willen de
de waarheid
waarheid niet
niethooren,
hooren,zegt
zegtAlceste
Alceste;
willen
; zijzijluisteren
alleen
naar de vleiers
vleiers en
endie
dieveroorzaken
veroorzakenjuist
juistzooveel
zooveelkwaad.
kwaad.
alleen naar
Daar is b.v.
b.v. Celimène,
Celimène, "t't jonge,
jonge, coquette
coquette vrouwtje,
vrouwtje, dat
dat door
door
Daar
Alceste
wanhopig bemind
bemind wordt.
wordt. De
Devleiers
vleiersbederven
bedervenhaar
haar
Alceste wanhopig
voor
goed en
en verergeren
verergeren het
het leed
leed van
vanden
denarmen
armenAlceste.
Alceste. Hij
Hij
voor goed
roept uit
uit::
«N
on morbleu
morbleu 1J c'est
c' est A
à vous
vous;; et
et vos
vosris
riscomplaisants
complaisants
«Non
cestraits
traitsmédisants.
médisants.
«Tirent
son esprit
esprit tous
tous ces
«Tirent de
de son
«Son
humeur satirique
satirique est sans
sans cesse
cesse nourrie
nourrie
«Son humeur
«Par
Ie coupable
coupabie encens
encens de
devotre
votreflatterie
flatterie;;
«Par le
«Et
son coeur
coeur ààrailler
railler trouverait
trouverait moins
moins d'appas
d'appas
«Et son
«S'il
avait
observé
qu'on
ne
I'applaudit
pas,
l'applaudit pas,
«S'il avait observé qu'on
«C'
est ainsi
ainsi qu'
qu' aux flatteurs
fiatteurs on doit
doit partout
partout se
se prendre
prendre
«C'est
ron voit
voitles
leshumains
humainsseserépandre.»
répandre.»
«Des vices
vices oil
ou l'on
Me dunkt, Molière
Molièregeeft
geefthier
hier ook
ookeen
eenlesje
lesje aan
aan de hovelingen,
hovelingen,
die hij
hij in
inzijn
zijnParijsche
Parijschecarrière
carrière wel
welgoed
goedheeft
heeftleeren
leerenkennen.
kennen.
Hij
met zijn
zijn troep
troep van
van de
de gunsten
gunsten des
deskonings
konings en
en zou
zou
Hij leefde met
dus
niet openlijk
openlijk durven
durven verklaren
verklaren dat
dat het
hetkarakter
karakter van
van
dus niet
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Lodewijk
bedorven was;
was;maar
maarhet
hetisiszeer
zeerwaarschijnlijk
waarschijnlijk
Lodewijk XIV bedorven
dat hij
dat
hij dat
dat wèl
wèl vond
vondenendaarvan
daarvan dedeschuld
schuldgaf
gafaan
aanzijn
zijn
gewetenlooze vleiers.
vleiers.
De «Misanthrope»
«Misanthrope» is
een comedie
comedie die
die hier
hier en
endaar
daar aan
aan het
het
is een
tragische
Alceste zich
zich laat
laat gaan
gaan in
inzijn
zijn harts,
harts~
tragische grenst.
grenst. Waar
Waar Alceste
tochtelijke
het stuk
stukeen
eendramatische
dramatische be,
be~
tochtelijke jaloerschheid,
jaloerschheid, heeft
heeft het
wogenheid, een
wogenheid,
een intieme
intiemetragiek,
tragiek, die
dieteteschrijnender
schrijnenderaandoet,
aandoet,
bedenkt dat
dat daar
daar een
een stuk
stuk van
van Molières
Molières eigen
eigen leven
leven
als men
als
men bedenkt
vrouweven
evencharmant,
charmant, even
even
in
trilt. Molière
Molière wist
wistzijn
zijneigen
eigenvrouw
in trilt.
lichtzinnig
even behaagziek
behaagziek als
alsdedebekoorlijke
bekoorlijkeCélimène,
Célimène,
lichtzinnig en
en even
maar hij
hij kon
kon evemin
evemin als
als Alceste
Alceste beletten
belettendat
datzijzijhem
hembedroog
bedroog
maar
en dat
. . . hij
dat ...
hij toch
toch altijd
altijd weer
weer tot
tothaar
haarterugkwaml
terugkwam! In
Inenkele
enkele
en
enzijn
zijnbitterheid
bitterheidom
omeigen
eigenonmacht
onmacht::
passages barst zijn leed uit, en
«Morbleu
«Mor
bleu 1! faut,i1
faut.il que je
je vous
vousaime
aime!
1
«Ah,
que si
si de
devos
vosmains
mainsjejerattrape
rattrape mon
moncoeur,
coeur,
«Ah, que
«Je
rarebdnheur
bonheur!I
«J
e bénirai
bénirai le
Ie ciel
ciel de
dececerare
«Jee ne
ne le
«J
Ie cèle
cèle pas,
pas, je
je fais
fais tout
tout mon
mon possible
possible
rompre de
de cececoeur
coeurl'attachement
l' attachement terrible;
terrible;
«A rompre
n' ont rien
ri en fait
fait jusqu'
jusqu' ici.
lCl.
«Mais mes plus
«Mais
plus grands
grands efforts
efforts n'ont
«Et
c'est pour
pour mes
mes péchés
péchés que
que je
je vous
vousaime
aimeainsi.»
ainsi.»
«Et c'est
Toen Molière
Molière de
de«Misanthrope»
«Misanthrope»schreef,
schreef,was
waszijn
zijnlevensieed
levensJeed
misschien
bitterst:: als
als echtgenoot
echtgenootbedrogen,
bedrogen, als
alsdichter
dichter
misschien het bitterst
(de Tartufe
Tartufe was
was juist
juistals
alsspeelstuk
speelstuk verboden),
verboden), en
en
vervolgd (de
vervolgd
als vriend
vriend verraden.
verraden. (Racine
(Racine verliet
verliet hem
hem met
metzijn
zijntragedie
tragedie
als
«Alexandre,» die
hij eerst
eerst aan
aan Molière
Molière had
had afgestaan
afgestaan en
en nu
nu
«Alexandre,»
die hij
Hótel de Bourgogne
Bourgogne gaf
gaf en
endat
datterwijl
terwijl hij
hij Molière
Molière zoo,
zoo~
aan 't 1-16tel
verplicht was
1). Terzelfder
Terzelfder tijd
tijd voelde hij
hij de
de eerste
eerste aan,
aan~
veel verplicht
was!).
van zijn
zijn kwaal,
kwaal, die
die hem
hem doodelijk
doodelijk zou
zou zijn.
zijn. Zoo
Zooiemand,
iemand,
vallen van
had dus
dus hij
hij reden
reden om
om bitterheid
bitterheid te
te voelen.
voelen.
had
Maar meestal wist
wist hij
hij die
dieom
omtetezetten
zettenininkunst,
kunst,beheerschte,
beheerschte,
Maar
glimlachende kunst,
hij de
demenschen
menschenwilde
wildezeggen
zeggen:
Wij
glimlachende
kunst, alsof hij
: Wij
moeten ons
ons zelven
zelven niet
niet tete belangrijk
belangrijk vinden
vinden en
en het
het leed
leed ons
ons
moeten
De humane
humane wijsheid
wijsheid
aangedaan, objectief
aangedaan,
objectief leeren
leeren beschouwen.
beschouwen. De
van
bitter~worden. Om
Omeen
een
van zijn
zijn lach
lachverjaagt
verjaagt elk
elk opstandig
opstandig bitter,worden.
denkbeeld te
te krijgen
krijgen van
vanMolières
Molièresecht,menschelijke
echt.menschelijke en
en toch
toch
denkbeeld
grootsche natuur,
natuur,moet
moetmen
menlezen
lezenwat
watzijn
zijnvriend
vriendChapelle
Chapelle
zoo grootsche
dathijhijhad
had
metMolière
Molièreenenwaarin
waarin
vertelt van
van een
eengesprek
gesprekdat
ons vertelt
met
deze hem
hem zijn
zijn hart
hart uitstortte.
uitstortte. «Je
«Je suis
suis né,»
né,» zei
zeihij
hijo.o.a.,
a.,«avec
«avec
la dernière
la tendresse,
tendresse, et
et comme
comme tous
tous mes
mes
dernière disposition
disposition Aà la
efforts n'ont
n'ont pu
puvaincre
vaincreleIepenchant
penchantque
que
j'avaisA àl'amour,
l'amour,
efforts
j'avais
merendre
rendreheureux,
heureux, c'est
c'està àdire
direautant
autantqu'on
qu'on
j'ai cherché
cherché ààme
j'ai
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l' être avec
avec un
uncoeur
coeursensible.
sensible.J'étais
J' étaispersuadé
persuadéqu'i1
qu'il y avait
peut l'être
fort peu
méritassent
;
fort
peu dedefemmes
femmesqui
qui
méritassentununattachement
attachementsincère
sincère;
que
l'intérêt, l'ambition,
I'ambition, la
vanité, font les
les noeuds
noeuds de
detoutes
toutes
que l'intérêt,
la vanité,
leurs intrigues.
intrigues. J'ai
J'ai voulu que
que rinnocence
I'innocence de
de mon
mon choix
choix me
me
leurs
répondit de
de mon
mon bonheur
bonheur:: j'ai
j' ai pris
pris ma
ma femme,
femme, pour
pour ainsi
ainsi
répondit
dire, dès
dès leIeberceau.
berceau. je
Jeme
mesuis
suismis
misenentète
tètequi
quijejepourrais
pourrais
dire,
temps ne
ne
lui
inspirer, par
par habitude,
habitude, des
des sentiments,
sentiments, que
que leIe temps
lui inspirer,
pourrait détruire,
n'ai rien
rien oublié
oublié pour
pour y parvenir.
parvenir...
pourrait
détruire,etet je n'ai
..
Le mariage
mariage ne ralentit
ralentit point
point mes
mes empressements,
empressements, mais
mais je lui
lui
Le
trouvai dans
dans la
la suite
suite tant
tantd'indifference
d'indifference que
que jejecommenoi
commençai
trouvai
à m'apercevoir
m'apercevoir que
toutes mes
mes précautions
précautions avaient
avaient étè
étè
A
que toutes
inutiles,
ce qu'elle
qu' elle sentait
sentait pour
pour moi
moi était
était bien
bi enéloigné
éloigné
inutiles, et
et que ce
de
ce que
quej'avais
j' avais souhaité
souhaité pour
pour être heureux. Je me
me fis
fis Aà
de ce
moi.même des
reproches sur
une délicatesse
délicatesse qui
qui me
me semblait
semblait
moiomême
des reproches
sur une
ridicule, et
j' attribuai àAson
était un
un effet
effet de
de
ridicule,
et j'attribuai
son humeur,
humeur, ce
ce qui était
son peu
peu de
de tendresse
tendresse pour
pour moi.
moi. Je
Jen'eus
n'eusque
quetrop
tropdedemoyens
moyens
Je,, pris
pris dès
dès lors
lors lalarésoo
réso.
de me
me convaincre
convaincre de
de mon
mon erreur.
erreur. . .. Je
de vivre
vivre avec
avecelle
ellecomme
commeununhonnête
honnêtehomme
hommequi
quiaaune
une
lution de
femme
coquette, et qui
qui en
enest
estbien
bienpersuadé,
persuadé,quoiqu'il
quoiqu'ilpuisse
puisse
femme coquette,
lui6ter
Oter
dire que sa
dire
sa méchante
méchante conduite
conduite ne
ne doive
doivecontribuer
contribuer Aà lui
sa
réputation ....
présence me
me fit
fit oublier
oublier toutes
toutesmes
mesresoo
reso.
sa réputation.
. . . Sa
Sa présence
qu' elleme
medit
ditpour
poursa
sadéfense
défense
lutions,
et les
lespremières
premières paroles
paroles qu'elle
lutions, et
me
laissèrent si
convaincu que
que mes
mes soupqons
soupçons étaient
étaient mal
mal
me laissèrent
si convaincu
fondés,
que jejelui
luidemandai
demandaipardon
pardond'avoir
d'avoirété
étésisicrédule.
crédule.
fondés, que
l' ontpoint
pointchangée
changée;; jejeme
mesuis
suisdonc
doncdétero
déter.
Mes bontés
bontés ne
ne l'ont
Mes
vivre avec
avec elle
ellecomme
commesisielle
ellen'était
n' étaitpas
pasma
mafemme
femme;
miné
miné Aà vivre
;
quejeje
souffre,vous
vousauriez
auriezpitié
pitiéde
demoi.
moi.
mais
vous saviez
saviezceceque
mais si vous
souffre,
Ma passion
passion est
est venue
venue àA un
tel point
point qu'elle
qu' elle va
vajusque
jusque àà
un tel
Ma
entrer
compassion dans
dansses
sesintérèts
intérèts;; etetquand
quandje
jeconsidère
considère
entrer avec compassion
ce que
que je
je sens
sens pour
pour
combien
m'est impossible
imp os si bIe de
de vaincre
vaincre ce
combien il m'est
elle,
je me
medis,
dis,enenmême
mêmetemps,
temps,qu'elle
qu' ellea apeutoêtre
peut. être lalamême
même
elle, je
difficulté A
à détruire
détruire le
Ie penchant
penchant qu'elle
qu' elle aa d'être
d' être coquette,
coquette, etet
difficulté
me trouve
trouveplus
plusdede
disposition
la plaindre
à lablAmer.
blämer.
je me
disposition
A laà plaindre
qu'qu'
A la
Vous
me direz
direz sans
sans doute
doute qu'zl
poète pour aimer
aimer
are pate
qu'll faut être
Vous me
de cette
cette manière
manière; ;mais
crois qu'il
qu'il n'y aa qu'une
qu'une
maispour
pourmoi,
moi, je
je crois
sorte
qui n'ont
n'ont point
point senti
senti de
desemo
sem.
sorte d'amour.
d'amour.etet que
que les
les gens qui
délicatesses, n'ont
n'ont jamais
jamais aimé
aimévéritablement.»
véritablement.»
blables délicatesses,
het waar
waar is,
is, wat
watsommige
sommigecritici.
critici'beweren,
beweren, n.l.
n.l. dat
datdeze
deze
Als het
passage een
fragment zou
zijn van
van een
een brief
briefvan
vanMolière
Molièreaan
aan
passage
een fragment
zou zijn
Chapelle,
is dit
ditfragment
fragment ininmijn
mijnoogen
oogenhet
hetschoonste
schoonste
Chapelle, dan
dan is
wat
hij ooit
ooit geschreven
geschreven heeft.
heeft.
wat hij
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Nog erger
erger dan
dandedevleiers
vleiershaatte
haatteMolière
Molièrededehuichelaars.
huichelaars.
Het type
type van
vanden
denhuichelaar
huichelaarisisgebrandmerkt
gebrandmerktininzijn
zijn«Tartufe.»
«Tartufe.»
Maar
den «Don
«Don Juan»
Juan» komt
komt een
een satire
satire voor
voor op de
de
Maar ook
ook in
in den
gehuichelde
slechts dient
dient om
omlage
lagehartstochten
hartstochten
gehuichelde vroomheid
vroomheid die slechts
te
verbergen en aan
aan eerzucht
eerzucht te voldoen.
voldoen.
te verbergen
Met
zijn «Ecole
«Ecoledes
desFemmes»,
F emmes»,dat
datalleraardigste
alleraardigste en
enecht.,
echt~
Met zijn
menschelijke
een massa
massa preutsche
preutsche en
en
menschelijkecomediestuk,
comediestuk, had
had hij
hij al een
z.g.
vrome menschen
menschen tegen
tegen zich
zich ingenomen,
ingenomen,maar
maar nu
nu werd
werd het
het
z.g. vrome
eerst
Don Juan,
Juan, die
dieeerst
eerst
eerst recht
recht een
een storm
storm dien
dien hij
hij opwekte.
opwekte. Don
een ongeloovige,
ongeloovige, schaamtelooze
schaamteloozespotter
spotter geweest
geweest is,
is, ziet
zieteindelijk
eindelijk
in,
dat de
deware
waremanier
manier om
om ininde
dewereld
wereldvooruit
vooruit tetekomen,
komen,
in, dat
bestaat
in
het
meêhuilen
met
de
wolven
en
besluit
dus
ook
bestaat in het meéhuilen met de wolven en besluit dus ook
een huichelaar
huichelaar te
te worden.
worden.«L'hypocrisie
«L'hypocrisieest
estun
unvice
vice à la mode,»
tot zijn
zijnverschrikten
verschrikten knecht
knecht Sganarelle,
Sganarelle, «Il
«Il y en a tant
zegt
hij tot
zegt hij
d'autres
qui se
se Indent
mêlent de ce
ce métier,
métier, et
et qui
qui se
se
d'autres comme
comme moi,
moi, qui
servent du
du méme
même masque
masque pour abuser
abuser le
Ie monde.»
monde.»
servent
De knecht
knecht kan
kan zijn
zijn ooren
ooren nauwlijks
nauwlijks gelooven.
gelooven. Wat
Wat hem
hem in
in
zijn meester
meester nog
altijd aantrok,
aantrok, was
diens moed
moed en
en openhar,
openhar~
zijn
nog altijd
was diens
tigheid;
cielqu'entendsoje
qu' entends~je I»1» roept
uit, «il
«il ne
ne vous
vous
tigheid ; «0
«0 ciel
roept hij
hij uit,
pourvous
vousachever
achever de
de
manquait
que d'ètre
d'ètre hypocrite,
hypocrite, pour
manquait plus
plus que
tout point,
point, et
et voilà
voilà leIecomble
combledes
desabominations.»
abominations.»
tout
Doch de
de«Tartufe»
«Tartufe» isisdedemeest
meestdirecte
directeaanval
aanvalop
opde
devalsche
valsche
vroomheid.
Hij schreef
schreef dit
ditstuk
stukinin1665
1665enenspeelde
speeldeererslechts
slechts3 3a.ctes
actes
Hij
't hof; want
want de
de inhoud
inhoud mishaagde
mishaagde aan
aan de
de toen
toen nog
nög
van voor 't
van
levende koningin,moeder,
koningin~moeder, die een
een devote
devotevrouw
vrouwwas.
was.Na
Nahaar
haar
levende
dood in
in 1667
1667 probeerde
probeerde Molière
Molière het
het stuk
stuk nog
nog eens
eens op
op te
te
dood
voeren onder
onder een
een anderen
anderen titel,
titel, maar
maar pas
pas inin'69
'69gaf
gafde
dekoning
koning
voeren
zijn toestemming.
toestemming. De
Deaartsbisschop
aartsbisschop van
van Parijs,
Parijs, Péréfixe,
Péréfixe, die
die
zijn
XIVen
endie
diealgemeen
algemeen
vroeger de
de leermeester
leermeester was
wasvan
vanLodewijk
LodewijkXIV
vroeger
door 't'tpubliek
publiek voor
voor het
het model
modelvan
vanTartufe
T artufe werd
werd gehouden,
gehouden,
door
zal den
den koning
koning wel
welbepraat
bepraathebben
hebbende
deopvoering
opvoering zoo
zoo lang
lang
zal
mogelijk tegen
houden. Anderen
Anderen beweren
beweren dat
dat Molière
Molière met
met
mogelijk
tegen te houden.
T artufe den abt
abt Roquette
Roquette bedoeld
bedoeldheeft,
heeft,een
eenvrome
vromeintrigant,
intrig-ant,
Tartufe
leerling van
van Mazarin.
Mazarin. Mijns
Mijns inziens
inziens isisTartufe
T artufe geen
geen portret,
portret,
leerling
maar
maar een
een type;
type; hetgeen
hetgeen tOch
toch uit
uiteen
eenlitterair
litterairoogpunt
oogpunt-veel
'veel
staat. Molière
Molière heeft
heeftnatuurlijk
natuurlijkveel
veelhuichelaars
huichelaarsgekend
gekend
hooger staat.
van dedeverschillende
verschillendeindividueele
individueeletrekjes
trekjesmaakte
maakte hij
hij één
één
en van
geheel. Zoo
Zoo heeft
heeft hij
hij met
metzijn
zijn«Avare»
«Avare»gedaan,
gedaan, met
metzijn
zijn
geheel.
«Com~
Gentilhomme,» «Femmes
«Femmes Savantes»
Savantes» en
en zijn
zijn «Com,
«Bourgeois Gentilhomme,»
tesse d'Escarbagnas.»
d'Escarbagnas.» Het
zijn geen
geenpersonen
personenmeer,
meer, die
die hij
bij
tesse
Het zijn
I.L
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daarmee
maar hij
hij gaf
gafde
detypes
typesvan
vaneen
eengierigaard,
gierigaard,
daarmee bedoelt,
bedoelt, maar
een rijkgeworden
rijkgeworden dommen
dommenburgerman,
burgerman, enz.
enz. De
De«Tartufe»
«Tartufe»isiseen
een
der.
gepenseelde stukken
stukken van
van Molière.
Molière.
der. meest
meest krachtige,
krachtige, forsch
forsch gepenseelde
Er is
is een
een bittere
bittere en
entegelijk
tegelijkhooge
hoogehumor
humor in.
in. Evenals
Evenals de
de
Er
«Malade imaginaire,»
een comedie
comedie die
die op
opveel
veelplaatsen
plaatsen
«Malade
imaginaire,»isis het
het een
het tragische
tragische nadert.
nadert. De verblindheid
verblindheid van
van Orgon
Orgon voor
voor de
de
het
intriges
van den vromen
intriges van
vromen Tartufe
T artufe zou
zou de
dealgeheele
algeheeleondergang
ondergang
van zijn
zijn familie
familie veroorzaken,
veroorzaken, als
als Molière
Molière niet
niet tusschen
tusschen beide
beide
van
gekomen met
meteen
eenbijna
bijnakinderlijk
kinderlijkaandoende
aandoende ontknooping.
ontknooping.
was gekomen
Hij mocht
mocht geen
tragedies schrijven
schrijven -— wie
was hij
hij daar,
daar..
geen tragedies
wie weet was
voor ook
ook te
te veel
veeleen
eenwijsgeer
wijsgeer—- daarom
daaromverzon
verzonhij
hijmaar
maareen
een
.. stemmend slot.
slot.
onwaarschijnlijk,
onwaarschijnlijk, blij
blij,stemmend
Molière zich
zichmet
metzijn
zijn«Tartufe»
«Tartufe»de
debitterste
bitterstevijanden
vijanden
Dat Molière
maakte, laat zich
zich begrijpen.
begrijpen. De
Devrome
vromehuichelaars
huichelaarshebben
hebbenalles
alles
maakte,
gedaan
gedaan om
om hem
hem die
dieontmaskeribg
ontmaskering betaald
betaald te
te zetten
zetten en
en veel
veel
van zijn
zijn tegenspoed
tegenspoed is
is te
tewijten
wijtenaan
aanhun
hunonvermoeiden
onvermoeidenhaat.
haat.
van
Zij
werden in
in hun
hun aanvallen
aanvallen op
opMolière
Molièrebijgestaan
bijgestaan door
doorveel
veel
Zij werden
dames
de aristocratie,
aristocratie, die
diezich
zicheveneens
eveneensbeleedigd
beleedigdvoelden.
voelden.
dames uit de
waren de z.g.
z.g. pprécieuses.
récieus es. Ieder
wie met
met dien
dien naam
naam
Dat waren
Ieder weet
weet wie
zijn:: de dames,
dames, die
die door
door taal,
taal, manieren
manieren en
enleefwijze
leefwijze
bedoeld zijn
zich trachtten
trachtten af
af te
te scheiden
scheiden van
van 't'tgroote
groote publiek
publiek en
en die
die inin
zich
haar
heiligen afkeer
afkeer van
van't'truwe,
ruwe, gemeene
gemeeneenenonbeschaafde,
onbeschaafde,
haar heiligen
vervielen in
in gemaaktheid,
gemaaktheid,onnatuur
onnatuuren
enaanstellerij.
aanstellerij. Eigen,
Eigen..
dikwijls vervielen
lijk
was de
demarkiezin
markiezin van
van Rambouillet
Rambouillet de
deeerste
eerste«précieuse.»
«précieuse.»
lijk was
merkwaardige vrouw,
die een
eenItaliaansche
Italiaansche moeder
moeder had
had
Deze merkwaardige
vrouw, die
en
Catherine de
heette, was
was op
op haar
haar 12e
12ejaar
jaar alaluit,
uit..
en Catherine
de Vivonne heette,
gehuwelijkt
aan den
den markies
markies van
van Rambouillet.
Rambouillet. Deze
Dezebracht
bracht
gehuwelijkt aan
van Hendrik
Hendrik den
den Vierden
Vierden;; maar
maar weldra
weldra trok
trok
haar aan
haar
aan 't't hof
hof van
Catherine zich
daar de ruwe,
ruwe, soldateske
soldateskemanieren
manieren van
van
Catherine
zich terug,
terug, daar
den
koning en
envan
vanzijn
zijnhovelingen
hovelingenhaar
haarfijngevoeligheid
fijngevoeligheid
den koning
kwetsten. Zij
Zij maakte
maakte zich een
een eigen
eigenhofkring
hofkringenenhaar
haar«h6tel»
«hotel»
kwetsten.
werd de
de eerste
eerste Salon van Frankrijk waar de fijnste en
en artistiekste
artistiekste
werd
koppen hun
hun aandeel
aandeel brachten
brachten aan
aan geestigheid
geestigheid en
en bezieling.
bezieling. In
In
koppen
«Blauwe Kamer»
Kamer» van Arthénice (zooals
(zooalszij
zij onder
onderhaar
haar vrienden
vrienden
de «Blauwe
genoemd werd),
werd), sprak
sprak men
men over
overallerlei
allerleionderwerpen,
onderwerpen, kunst,
kunst,
genoemd
wetenschap, philosophie, op
op beschaafden
beschaafden en
en onpartijdigen
onpartijdigen toon.
toon.
wetenschap,
St.
Simon schreef
schreef van
van 't
Hotel de Rambouillet
Rambouillet : «L'h6tel
«L'hotel de
de
St. Simon
't H6tel
Rambouillet était dans'
dans Paris
Paris une
une espèce
espèce d'Académie
d'Académie de
de beaux
beaux
Rambouillet
ces
esprits, de galanterie,
galanterie, de
de vertu,
vertu, etetde
descience,
science,car
cartoutes
toutesces
esprits,
choses
..là s'accomodaient
s'accomodaient alors
alors merveilleusement
merveilleusement ensemble.»
ensemble.»
choses,là
Vele kunstenaars
kunstenaars hebben
hebben hun
hunverfijnden
verfijnden smaak
smaak tetedanken
danken
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aan
aan den
den invloed
invloedder
dermarkiezin.
markiezin. Het
Hetisismijn
mijnovertuiging
overtuiging dat
dat
Molière nooit
nooit haar
haar heeft
heeftwillen
willentreffen
treffen met
metzijn
zijnsatire,
satire, maar
maar
Molière
haar domme
domme navolgsters,
navolgsters, die
diedoor
doorpreutschheid
preutschheiden
enschijn,
schijn_
wel haar
zich verheffen
verheffen wilden
wildenboven
bovenhaar
haarzusters
zustersen
enalleen
alleen
geleerdheid zich
maar belachelijk
belachelijk werden.
Toen hij
hijzijn
zijn«Précieuses
«Précieusesridicules»
ridicules»
maar
werden. Toen
1659, was
was de
demarkiezin
markiezin van
vanRamboillet
Ramboillet alal8080jaar
jaar;
schreef in 1659,
;
een bewijs
bewijs dat
dat hij
hij haar
haar zelve
zelve nooit
nooit bedoeld
bedoeldkan
kanhebben.
hebben.
wel een
Misschien wèl haar
haar dochter,
dochter, de
de mooie
mooieJulie
Julied'Angennes,
d'Angennes, voor
voor
Misschien
een reeks
reeksvan
vansonnetten
sonnettenenenliederen
liederengedicht
gedicht werd
werd door
door
wie een
markies van
vanMontausier
Montausier en
enzijn
zijnvrienden
vrienden(«la
(<<laguirlande
guirlande
den markies
de Julie
J ulie 1»)
en die
die na
na1414jaar
jaaraarzelens
aarzelens eindelijk
eindelijk besloot
besloot
de
I») en
mevrouw de
Montausier te
Zij was
was al
al niet
nietmeer
meer de
de
mevrouw
de Montausier
te worden.
worden. Zij
delicate,
maar
echtmatuurlijke
vrouw
die
haar
moeder
gedelicate, maar echt,natuurlijke vrouw die haar moeder ge,
was.
weest was.
glansperiode van dit
dit salon,
salon, waar
waar Voiture,
Voiture, Balzac,
Balzac, Cha,
Cha~
De glansperiode
pelain, Godeau,
Godeau, Ménage,
Ménage, St.
St. Evremond
Evremond en
en later
later Mme
Mme de
pelain,
Sévigné tot
tot de
degetrouwe
getröuwebezoekers
bezoekers behoorden,
behoorden, ligt
ligttusschen
tusschen
Sévigné
1624
en '48.
'48. Op
Opvoorbeeld
voorbeeldvan
vandede
markiezinvan
vanRambouillet
Rambouillet
1624 en
markiezin
Mme de
openden ook andere
andere groote
groote dames
dames een
een«salon,»
«salon,» zooals
zooals Mme
openden
Sablé,
Mme
de
Longueville,
Mme
de
Maure,
enz.
Maar
al deze
deze
Maure,
enz.
Maar
al
Mme
Longueville,
Mme
Sabi&
vrouwen overdreven
overdrevende
degoede
goedequaliteiten
qualiteitenvan
vanhaar
haarvoorgangster
voorgangster
en
brachten de
de geaffecteerde,
geaffecteerde, prétentieuse
prétentieuse taal
taal in
in de
de mode,
mode,
en brachten
waar Molière zich
zich vroolijk
vroolijkom
ommaakte.
maakte.InInbijna
bijnaalle
allegeschriften
geschriften
waar
van dien
dien tijd
tijd vindt
vindtmen
mendien
dien«précieusen»
«précieusen»invloed
invloedterug.
terug. Zelfs
Zelfs
van
groote
schrijvers als
als Corneille
CorneilleenenRacine
Racineontkomen
ontkomendaaraan
daaraan
groote schrijvers
niet geheel.
geheel.
geestelijk leven
De vrouwen
vrouwen werden
werden het
het middelpunt
middelpunt van
van 't geestelijk
en
om
haar
te
behagen
moest
de
auteur
zich
geweld
aandoen
en
haar te behagen moest de auteur zich geweld aandoen
en kreeg
kreeg menig
menigwerk
werk iets
ietsoppervlakkig,beminnelijks.
oppervlakkig.beminnelijks. Zij
Zij zelven
zei ven
werden
en onnatuurlijk.
onnatuurlijk. Molière
Molière heeft
heeftdat
dateerst
eerstininzijn
zijn
werden pedant en
«Précieuses
vooral ininzijn
zijn«Femmes
«FemmesSavantes»
Savantes»
(‹Précieuses ridicules,»
ridicules,» en
en vooral
belachelijk
zijn «Ecole
«Ecole des
des Femmes»
Femmes» en
enzijn
zijn
belachelijk gemaakt.
gemaakt.Ook
Ook in zijn
«Critique de
de l'Ecole
l'Ecoledes
desFemmes»
Femmes»en
endaarna
daarna in
in zijn
zijn «Impromptu
de
Versailles» komen
komen hatelijkheden
hatelijkheden voor
op vrouwen
vrouwen van
van
de Versailles»
voor op
dat
dat soort.
Wat
hem voornamelijk
voornamelijk ergert
ergert is:
10. de
degezochtheid
gezochtheid en
en
Wat hem
is : lo.
't overdreven
taal;; 2o.
20. dedepreutschheid
preutschheid;;
overdrevenzuiveren
zuiverenvan
van de
de taal
30.
litteraire en wetenschappelijke pretentiés
pretenties van die pedante
pedante
3o. de litteraire
40. haar
haar voorkeur
voorkeurvoor
vooronbeduidende,
onbeduidende,waanwijze
waanwijze
vrouwen
vrouwen en 4o.
auteurs
haar salons
aangaven. Men
Men vindt
vindt in
in
auteursdie
die in
in haar
salons den
den toon aangaven.
de
«Femmes Savantes»,
Savantes», het
hetbest
bestgeschreven
geschrevenen
enkranigst
kranigstgecom,
gecom.
de «Femmes
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poneerde stuk
stuk van
poneerde
van Moliére,
Moliére, al
al die
dieergernissen
ergernissen terug
terug en
en het
het
is de
de krachtigste
krachtigste aanval
aanval tegen
tegen de
de cprécieuses»
«précieuses» die
die wij kennen.
Naa de
discrediet en neemt
neemt
N
de.3:Femmes
«Femmes Savantes»
Savantes» raken
raken zij in discrediet
haar invloed
invioed merkbaar
haar
merkbaar af.
In
zoover heeft
heeft dus
dusdeze
dezegroote
grootestrijder
strijdervoor
voornatuur
natuur en
en
In zoover
waarheid
enkele overwinning
overwinning behaald.
behaald. En
Enmisschien
misschien
waarheid wel
wel een enkele
dat
lezen en
enzien
zienvan
vanzijn
zijnwerk
werknog
nog
altijdgoed
goedzal
zaldoen
doen—
dat het lezen
altijd
maar
menschelijke ondeugd
ondeugd isisonuitroeibaar
onuitroeibaaren
enhij
hijzelf
zelfwas
was
maar de menschelijke
er misschien
er
misschien nog 't meest van
... Misschien
Misschienook
ookdacht
dacht
van overtuigd
overtuigd...
aan
't verbeteren van
van
hij
niet eens
eenszooveel
zooveelaan
aandede
satireofof
hij niet
satire
aan
't verbeteren
den mensch,
mensch, en
en gaf
gafhij
hijeenvoudig
eenvoudig«la«la
comédie
humaine»
weer,
comédie humaine» weer,
zooals
die zich
zichvoor
voorhem
hemafspeelde,
afspeelde,evenals
evenalsdedeschrijver
schrijverBalzac
Balzac
zooals die
zou doen,
doen, twee
twee eeuwen
eeuwen na
nahem.
hem.InInzijn
zijngezond
gezondrealisme,
realisme, zijn
zijn
grootsche
opvatting en
en zijn
zijn glimlachende
glimlachende wijsgeerigheid
wijsgeerigheid blijft
blijft
grootsche opvatting
wij allen
allen opzien.
opzien. De
Devijanden,
vijanden,die
diehij
hij
hij
een reus,
reus, waartegen
waartegen wij
hij een
bestreed,
elk nobel
nobelmensch.
mensch.
bestreed, waren
waren die
die van elk
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D

D E
E laatste
à drie
drie maanden
maanden heeft
heeft Zweden,
Zweden,dat
datsedert
sedertde
dedagen
dagenvan
van
laatste twee A
1805 bij
bij de
de afscheiding
afscheiding van
van Noorwegen,
Noorwegen, bijna
bijna een
een land
land
spanning
spanning in 1805
scheen zonder
zonder geschiedenis,
geschiedenis, plotseling
plotselingin
inhooge
hoogemate
matede
de belangstelling
belangstelling
de beschaafde
beschaafde wereld
wereld op zich
zich gevestigd.
gevestigd. Nadat
Nadat in
in het
het
van Europa
Europa en
van
en van de
1905 het
het gevaar
gevaar voor
vooreen
eenNoordschen
NoordschenBroederoorlog
Broederoorlog een
een oogenblik
oogenblik
jaar 1905
jaar
zeer groot was
was geweest,
geweest, scheen
scheenhet
hetvoor
voorden
denoppervlakkigen
oppervlakkigenbeschouwer,
beschouwer,
zeer
in de
degeheele
geheelewereld
wereld de
de
dat Zweden
Zweden nationaal
nationaal was
was ingeslapen.
ingeslapen. TerwijI
Terwijl in
dat
laatste
niet alleen
alleen de
degroote
grootemogendheden,
mogendheden, maar
maar zelfs
zelfs vele
vele kleine
kleine
laatste jaren
jaren niet
de tanden
tanden wapenden
wapenden ininverband
verbandmet
metden
densteeds
steedsdreigenden
dreigenden
staten
staten zich
zich tot de
wereldoorlog, scheen
scheen Zweden zich
zich van
van de
deinternationale
internationalegebeurtenissen
gebeurtenissen en
en
wereldoorlog,
gevaar, dat
dat ook
ook dit
ditland
landvan
vanSlavische
Slavischezijde
zijdedreigde,
dreigde, niets
niets aan
aan tete
van het gevaar,
trekken.
zooscheen
scheenhet
hetdedeovergroote
overgrootemeerderheid
meerderheidvan
vanhet
hetkrantem
kranten.
trekken. Althans zoo
lezend publiek,
publiek, dat
dat van
vanhet
hetlangzaam
langzaam ontwaken
ontwaken van
vanhet
hetZweedsche
Zweedsche volk,
volk,
lezend
het langzaam
langzaam zich
zich bewust
bewustworden
wordenvan
vanhet
hetgevaar,
gevaar,slechts
slechtseenige
eenigeflauwe
flauwe
van het
naklanken heeft vernomen.
vernomen.
naklanken
be.
deze omstandigheid
omstandigheid isishet
hetvermoedelijk
vermoedelijktoe
toeteteschrijven,
schrijven,dat
datdede
Aan deze
be%
langrijke
in den
denlaatsten
laatstentijd
tijdininZweden
Zwedenhebben
hebbenplaats
plaats
langrijke gebeurtenissen,
gebeurtenissen, welke in
gegrepen,
Europa eenigszins
eenigszins zijn
zijn gekomen
gekomen als
als een
een verrassing,
verrassing, terwijl
terwijl
gegrepen, voor Europa
het zoo
zoo
de nationaalgezinde
nationaalgezinde Zweden
daarentegen van
meening waren,
waren, dat
dat het
Zweden daarentegen
van meening
moest, wanneer
dan toch
toch over
overeen
eenpaar
paarmaanden,
maanden, dat
dat de
de
komen moest,
wanneer niet
niet nu,
nu, dan
de toestand
toestandvan
vanverwaarloozing,
verwaarloozing,
bom eenmaal
eenmaal barsten
barsten moest,
bom
moest, aangezien
aangezien de
waarin Zweden's
Zweden's landsverdediging
landsverdediging verkeert,
duur voor
voorhet
hetfiere
fiere
waarin
verkeert,op
op den duur
Zweedsche volk
volk ondraaglijk
ondraaglijk werd.
werd.
Zweedsche
goed begrip
begrip van
van zaken,
zaken, diene
diene men
men in
inde
deeerste
eersteplaats
plaats met
met de
de juist
juist
Tot goed
genoemde karaktereigenschappen
karaktereigenschappen van
rekening tete
genoemde
vanhet
het Zweedsche
Zweedsche volk
volk rekening
houden. Het
Het Zweedsche
Zweedsche volk
volk isiseen
eenvolk,
volk,dat
datzich
zich voelt.
voelt. Terecht
Terechtheeft
heeft
houden.
men het
het dikwijls
dikwijls genoemd
genoemd de
dearistocraten
aristocraten onder
onder de
de volkeren
volkeren van
van Scandi
Scandi_
men
navië. Ook Denemarken
Denemarken en
en Noorwegen
Noorwegen hebben
hebbeneene
eenegeschiedenis,
geschiedenis,waarop
waarop
navië.
zij
trotsch kunnen zijn
zijn (zij
(zij het
hetook
ookininmindere
minderemate
matedan
dandedeZweden),
Zweden),maar
maar
zij trotsch
geen van
van deze
deze beide
beidevolken
volkenvoelt
voeltzich
zichzoo
zoo
afstammelingvan
vangroote
groote
geen
dede
afstammeling
Adolf
voorvaderen
Zweedsche volk doet.
doet. De
De dagen
dagen van
vanGustaf
GustafAdolf
voorvaderen als
als dit
dit het
het Zweedsche
en Carl
Carl XII
XII leven
levenvoort
voortinindedeherinnering
herinneringder
dermoderne
moderne Zweden
Zweden en
en met
met
en
op het
het feit,
feit, dat
datZweden
Zweden behoort
behoort tot
totdie
dieweinige
weinigelanden
landen
trots wijst
trots
wijst men
men U
U op
hungedurende
gedurendehun
hungeheele
geheelebestaan
bestaan
de geschiedenis,
geschiedenis, die
die gedurende
gedurende hun
in de
onder vreemde
vreemde overheersching
overheersching hebben
hebben gestaan.
gestaan.
nooit onder
Wanneer men deze
deze karaktereigenschap
karaktereigenschap der
der Zweden
Zweden kent,
kent, dan
danbegrijpt
begrijpt
Wanneer
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men, dat
men,
dat men
men den
dennationaalgezinden
nationaalgezinden Zweden
Zwedenniet
nietmoet
moetaankomen
aankomenmet
met
hoortin in
verband
landsverdedi.
datgene, wat men
men hier
hier zoo
zoodikwijls
dikwijlshoort
datgene,
verband
metmet
de de
landsverdedi%
ging, dat
dat n.l.
n.I.Zweden
Zwedenmet
metz'n
z'nzes
zesmillioen
millioeninwoners
inwonersteteklein
kleinenente te
onbe~
ging,
onbe%
duidend is,
dat het
het bij
bij eenen
eenen internationalen
internationalen oorlog
toch ten
ten doode
doode is
is
duidend
is, en dat
oorlog toch
allen Nederlanders,
Nederlanders, die
dieererover
overmochten
mochtendenken,
denken,
opgeschreven. Ik
opgeschreven.
Ik geef allen
Zweden tetereizen,
reizen,ininoverweging,
overweging,althans
althansden
denbeteren
beteren
dezen zomer
zomer in Zweden
dezen
boord te
te komen.
komen. Zulke
Zulke
Zweden
met dergelijke
dergelijke beschouwingen
beschouwingen aan
aan boord
Zweden niet met
opvattingen
helaas opgeld
opgeld in
in Nederland,
Nederland, maar
maar in
in Zweden
Zweden zou
zoumen
men
opvattingen doen helaas
u het
het luid
luidverkondigen
verkondigen van
vandergelijke
dergelijke opinies
opinieszeer
zeerten
tenkwade
kwadeduiden.
duiden.Ter
Ter
uit een
eenartikel
artikel van
vanden
denbekenden
bekenden
illustratie geef
hier eene
eene aanhaling
aanhaling uit
illustratie
geef ik
ik u hier
Zweedschen theoloog
P. P.
P. Waldenstriim,
Waldenström, den
den man,
man, die
die eene
eene nieuwe
nieuwe van
van
Zweedschen
theoloog P.
ook in
in
de Luthersche
Luthersche Staatskerk
Staatskerk afwijkende
welke ook
de
afwijkendesecte
secte gesticht
gesticht heeft,
heeft, welke
Amerika vele
aanhangers telt.
Ds. Waldenstriim
Waldenström vertelt,
vertelt, hoe
hoe men
men hem
hem bij
bij
Amerika
vele aanhangers
telt. Ds.
zijn laatste
laatste bezoek
bezoek aan
aanAmerika
Amerikavan
vanverschillende
verschillendezijden
zijdenopmerkte,
opmerkte, dat
dat
zijn
vooreenen
eenen
even~
Zweden zich
zich toch niet
niet zoo
zooongerust
ongerustbehoefde
behoefdetetemaken
makenvoor
Zweden
even%
tueelen
Russischen aanval,
aanval, aangezien
aangezien Duitschland
Duitschland toch
zou dulden,
dulden,
tueelen Russischen
toch nooit zou
dat
Rusland Zweden
Zwedeninpalmde.
inpalmde.Waarop
WaaropWaldenstr6m
Waldenströmantwoordde
antwoordde:: Wat,
Wat,
dat Rusland
dulden!! wat
wat hebben
hebben wij
wij met
metDuitschland
Duitschlandtetemaken
maken!I Wij
Wij
Duitschland niet dulden
Duitschland
zelf niet
niet dulden
dulden!1 Dit isis teekenend,
teekenend, niet
nietwaar.
waar. Dat
DatWaldenstriim
Waldenström in
in
zullen zelf
deze
opvattingen bovendien
bovendien niet
nietalleen
alleenstaat,
staat,bewijst
bewijstwel
weldedewijze,
wijze,waarop
waarop
deze opvattingen
de aankondiging
aankondiging eener
eener extra
extra belasting
belasting der
der groote
grootevermogens
vermogensenender
dergroote
groote
behoeve der
derlandsverdediging
landsverdedigin~ door
door de
de betrokkenen
betrokkenen zelf
zelf is
is
inkomens
inkomens ten behoeve
In geheel
geheel Zweden
Zweden isistegen
tegendeze
dezebelasting
belastinggeen
geenoppositie
oppositievernomen
vernomen
opgenomen. In
en ik
ik heb
heb persoonlijk
persoonlijkvelen
velengesproken,
gesproken,die
diedoor
doordede
nieuwebelasting
belastingzwaar
zwaar
nieuwe
zullen worden
worden getroffen,
getroffen, die
echter allen gaarne
gaarne bereid
bereid zijn
zijn dit
dit geld
geld bij
bij tete
die echter
de verdediging
verdedigingdes
desvaderlands,
vaderlands,opopvoorwaarde
voorwaardealthans,
althans,dat
dathet
het
dragen
dragen voor de
inderdaad
wordt en
en niet
nietvoor
voorandere
anderedoeleinden,
doeleinden,op
opwelk
welk
inderdaad daarvoor
daarvoor besteed wordt
punt men
men onder
onder het
het vorig
vorig ministerie
ministerie niet
niet geheel
geheelgerust
gerustwas.
was.
'
dat dedetegenwoordige
tegenwoordigenationale
nationaleherleving
herleving inin
Wan!leer men
men aanneemt
aanneemt dat
Wanneer
Zweden
in hoofdzaak
hoofdzaak te
te danken
danken isis aan
aan het
hetonvermoeide
onvermoeide werken
werken van
van den
den
Zweden in
grooten ontdekkingsreiziger
ontdekkingsreiziger Dr.
Dr.Sven
SvenHedin,
Hedin,dan
danmoet
moetmen
menals
alseersten
eerstendatum
datum
de geschiedenis
geschiedenis der
der tegenwoordige
tegenwoordige beweging
bewegingnoemen
noemenhet
hetjaar
jaar1909.
1909. Het
Het
in de
was
dat Dr.
Dr. Hedin,
Hedin,teruggekeerd
teruggekeerdvan
vanzijn
zijnberoemde
beroemdeontdekkingsreis
ontdekkingsreis
was toen, dat
enoveral
overalininEuropa
Europagehuldigd
gehuldigdals
alseen
eenprins
prinsder
derwetenschap,
wetenschap,
naar
Tibet en
naar Tibet
langen tijd
tijd in Rusland
Rusland verwijlde,
verwijlde, waar
waar hij
hij zoowel
zoowel door
door de
deofficiëele
officiëeleals
alsde
de
langen
wetensçhappelijke
allerbeminnelijkst werd
ontvangen. Het
Het was
was
wetenschappelOe wereld
wereld allerbeminnelijkst
werd ontvangen.
in dezen
dezen tijd,
tijd, dat
dat bij
bij Sven
SvenHedin
Hedindoor
doorvele
velegesprekken
gesprekken met
met
echter
echter ook
ook in in
Rusland's
mannen de
de vaste
vasteovertuiging
overtuiging post
postvatte,
vatte, dat
dat men
men in
inde
de
Rusland's eerste
eerste mannen
in Rusland
Rusland dedeverovering
veroveringvan
vanZweden
Zweden en
enNoorwegen,
Noorwegen,
leidende
kringen in
leidende kringen
de beheersching
beheersching der
der Oostzee
Oostzeeen
endedebezetting
bezettingder
derijsvrije
ijsvrijehavens
havens aan
aan den
den
Oceaan voor het
het Russische
Russische rijk
rijk als
als een
een levenseisch
levenseisch beschouwde.
beschouwde.
Oceaan
jaar 1911
1911 gaf
gafons
ons
begin
zien:
ware
voorpostenHet jaar
hethet
begin
te te
zien
: alsals
hethet
ware
de de
voorposten%
gevechten
van den
den parlementairen
parlementairen strijd
defensie, die
die thans
thans geheel
geheel
gevechten van
strijd om
om de
de defensie,
intwee
tweevijandelijke
vijandelijkekampen
kampenverdeelt.
verdeelt.Het
Hetschijnt,
schijnt,dat
dathet
hettoenmalige
toenmalige
Zweden in
ministerie~Lindman, dat
overigens voor
voordedelandsverdedi%
landsverdedi_
conservatieve ministerie%Lindman,
dat zich
zich overigens
ging
ook geen
geenbijzondere
bijzondere lauweren
lauweren heeft
heeft verdiend,
verdiend, op
op dat
datoogenblik
oogenblik
ging ook
begon in
in tetezien,
zien,dat
dat
algemeenebewapeningskoorts,
bewapeningskoorts, die
die zich
zich toen
toen
begon
bijbij
dede
algemeene
van Europa
Europa begon
meester te maken,
maken, ook Zweden
Zweden moest
moest overgaan
overgaan tich
Zich te
te
van
begon meester
versterken, wilde
zijne nationale
nationale onafhankelijkheid
onafhankelijkheid niet
niet op
op het
hetspel
spel
versterken,
wilde het zijne
twee voorstellen,
voorstellen,door
doorhet
hetministerie
ministeriegedaan,
gedaan,tot
totverlenging
verlengingvan
van
zetten. Van twee
zetten.
diensttijd bij
bij het
het leger
leger en
enden
denbouw
bouwvan
vaneen
eennieuw
nieuwpantserschip,
pantserschip, werd
werd
den diensttijd

DE NATIONALE
NATIONALE BEWEGING
BEWEGING In ZWEDEN.
ZWEDEN.

359

het eerste
eerste voorstel
voorstel den
den29en
2genMaart
Maart1911
1911door
doordedeTweede
TweedeKamer
Kamerverworpen,
verworpen,
het tweede
tweede echter
echter in
in Mei
Meivan
vanhetzelfde
hetzelfdejaar
jaarinin
eene
vereenigdezitting
zitting
het
eene
vereenigde
Kamers aangenomen.
aangenomen.
der Kamers
Zwedenontketend
ontketend;
metdien
dien
Hiermede
strijd over
over de
dedefensie
defensieininZweden
Hiermede was
was de strijd
; met
op dat
dat oogenblik
oogenblikdedenoodzakelijkheid
noodzakelijkheideener
eenerkrachtige
krachtige
verstande echter,
verstande
echter, dat
dat op
groote meerderheid
meerderheid van
van Zweden's
Zweden's bevolking
bevolking niet
niet
landsverdediging door
landsverdediging
door de groote
dan ook
ookbij
bijdededaaropvolgende
daaropvolgenderijksdagsverkiezingen
rijksdagsverkiezingen
werd
ingezien. Toen dan
werd ingezien.
de liberaabsocialistische
liberaabsocialistische coalitie
coalitie den
denverkiezingskreet
verkiezingskreetaanhief:
aanhief: Vermindering
Vermindering
vandedemilitaire
militairelasten,
lasten,verkreeg
verkreegdeze
dezecoalitie
coalitieeene
eene
van den
den oefentijd
oefentijd enenvan
van
meerderheid.
groote meerderheid.
In Zweden
Zweden stemmen
stemmenbij
bijbelangrijke
belangrijkeonderwerpen
onderwerpenEerste
Eersteen
enTweede
TweedeKamer
Kamer
toe was
washet
hetministerie,Lindman
ministerie~Lindman wel
welreeds
reedsaltijd
altijdinindedemin,:
min~
samen. Tot
samen.
Tot nu toe
derheid
geweest in de
deTweede
TweedeKamer,
Kamer,maar
maarhad
hadhet
hetzoo'n
zoo'nbelangrijke
belangrijke
derheid geweest
in de
de Eerste,
Eerste, dat
dat het
hetbij
bijvereenigde
vereenigde stemming
stemming toch
toch in
in
meerderheid gehad
meerderheid
gehad in
den regel
regel de
de majoriteit
majoriteit met
met zich
zichhad.
had.De
Deverkiezingen
verkiezingenvan
van
September1911
1911
September
echter brachten
brachten het
het aantal
aantal conservatieve
conservatieve zetels in
in de
deTweede
TweedeKamer
Kamerterug
terug
echter
tot 64
64 tegen
tegen 166
166 van
van de
decoalitie,
coalitie,terwijl
terwijlook
ookdedeconservatieve
conservatievemeerderheid
meerderheid
deEerste
Eerste Kamer
Kamer een
een geduchten
geduchten knak
knak kreeg.
kreeg. Den
Den30en
30enSeptember
Septembertrad
trad
in de
daarop het
het ministerie%Lindman
ministerie~Lindman afafom
daaropvolgende te
te
daarop
omden
den 7en
7en October daaropvolgende
door het
hetliberale
liberalekabinet:Staaff.
kabinet~Staaff.
worden vervangen
vervangen door
Het ministerie%Staaff,
ministerie~Staaff, dat
der
datslechts
slechtsdedemeerderheid
meerderheidbezat
bezatmet
metde
de hulp der
en slechts
slechtsdoor
door«vruchtbare
«vruchtbaresamenwerking»
samenwerking» met
met dezen
dezen bestaan
bestaan
socialisten
socialisten en
kon,
gaf alalaanstonds
aanstondsblijk
blijk
deze
«vruchtbaresamenwerking»
samenwerking» op
op hoogen
hoogen
kon, gaf
deze
«vruchtbare
IndedeininJanuari
Januarivan
van
jaar
1912gehouden
gehoudentroonrede
troonredewerd
werd
prijs
stellen. In
prijs te stellen.
hethet
jaar
1912
den ministeppresident
minister~president medegedeeld,
medegedeeld, dat,
dat, in verband
verband met
met den
den uitslag
uitslag
door den
der verkiezingen,
verkiezingen, het
het ministerie
ministerie zich
zich niet
niet gebonden
gebonden achtte
achtte tot den
den bouw
bouw
der
van
het pantserschip,
pantserschip, waartoe
waartoe in
in Mei
Meivan
vanhet
hetvorige
vorigejaar
jaarbesloten
beslotenwas,
was,
van het
over te
te gaan.
gaan.
Van
dit oogenblik
oogenblik dateert
dateert het
het optreden
optreden van
van Dr.
Dr. Sven
SvenHedin.
Hedin.InIneene
eene
Van af dit
vlammende
brochure, getiteld
getiteld«Varningsord»
«Varningsord»(waarschuwingswoord)
(waarschuwingswoord) werd
werd
vlammende brochure,
Zweedsche volk
volkgewaarschuwd
gewaarschuwd voor
voordedegevolgen
gevolgenvan
vandedeverwaarloozing
verwaarloozing
het Zweedsche
der
defensie in deze
deze ernstige
ernstige tijden,
tijden, wees
wees Sven
Sven Hedin,
Hedin,aan
aande
dehand
handvan
vande
de
der defensie
door
hem ininRusland
Ruslandopgedane
opgedaneindrukken,
indrukken, op
op den
denlandhonger
landhonger van
van den
den
door hem
Russischen
dat deze,
deze, daar
daar het
het oosten
oosten voor
voorhem
hemgesloten
gesloten is,
is, de
de
Russischen beer;
beer ; en
en dat
hetwesten.
westen.Ten
Tenlaatste
laatste
bevrediging van
honger thans
thans moet
moetzoeken
zoekenininhet
bevrediging
van dien honger
Hedin het
het Zweedsche.
Zweedsche, volk op,
op, om,
om,daar
daarde
deregeering
regeeringbleek
bleekhaar
haartaak
taak
riep
riep Hedin
niet
begrijpen, zelf het geld
geld bijeen
bijeen te
te brengen,
brengen, voor
voor den
den bouw
bouwvan
vaneen
een
niet te begrijpen,
ineen
een
pantserschip vereischt.
brochure werkte
werkte als
als trompetgeschal
trompetgeschal in
pantserschip
vereischt. Deze
Deze brochure
slapende
legerplaats, als
bliksemschicht bij
bij helderen
helderen hemel.
hemel. In
Ineen
een
slapende legerplaats,
als een bliksemschicht
binnen
minimum van tijd
tijd werden
werdentienduizenden
tienduizendenexemplaren
exemplaren verkocht
verkocht en
en binnen
minimum
twee
maanden waren
12 millioen,
millioen, voor
voorden
denbouw
bouwvan
vanhethet
pantserschip
twee maanden
waren de
de 12
pantserschip
vereischt, bijeen
gebracht. Feestelijk
Feestelijk werd
deze som
som der
dertegeering
tegeeringter
terhand
hand
vereischt,
bijeen gebracht.
werd deze
gesteld,
die nu
nu wel
welgenoodzaakt
genoodzaaktwas,
was, buigende
buigende voor
voor den
den zoo
zoo tot
totuiting
uiting
gesteld, die
gekomen
over te
te gaan.
gaan.
gekomen volkswil,
volkswil, tot
tot bouwen over
Sedert heeft
Sven Hedin
Hedin den
denontwaakten
ontwaakten nationalen
nationalen geest
geest van
van het
het
heeft Sven
Zweedsche volk
geen gelegenheid
gelegenheid gegeven
gegeven weer
weer in
in teteslapen.
slapen. Rusteloos
Rusteloos
Zweedsche
volk geen
trok
hij van
van stad
stad naar
naar stad,
stad, van
van dorp
dorp naar
naar dorp,
dorp, overal
overal het
hetvolk
volkwijzende
wijzende
trok hij
op het
het Russische
Russische gevaar
gevaar enenopop
noodzakelijkheid,door
dooreen
eenkrachtige
krachtige
dede
noodzakelijkheid,
landsverdediging den
Slavischen beer
beer van
vanzijne
zijneveroveringsplannen
veroveringsplannen af
af te
te
landsverdediging
den Slavischen
schrikken.
Toch
is het
hetzeer
zeertwijfelachtig,
.twijfelachtig, ofofSven
SvenHedin
Hedindedemeerderheid
meerderheid van
van het
het
Toch is
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volk van
Zweedsche volk
van de
de noodzakelijkheid der vlootvloot, en legerversterking
had kunnen overtuigen,
overtuigen, wanneer
wanneer niet
niet eene andere
omstandigheid daartoe
daartoe
had
andere omstandigheid
meegewerkt.
krachtig had meegewerkt.
krachtig
De omstandigheid,
welkeik
ik hier
hier op
op het
het oog heb,
omstandigheid, welke
heb, is
is de
de ontdekking van
schaal, waarmede
waarmede Rusland
voor
Rusland den
den weg voor
een spionnagesysteem op groote schaal,
het laatste
laatste jaar
jaar zijn
zijndedeRussische
Russische
zijne invallende
invallende troepen
troepen bereidt.
bereidt. In
In het
Zweden als
als het
hetware
warebij
bijbosjes
bosjesgearresteerd,
gearresteerd, de
debemoeiingen
bemoeiingen
spionnen in Zweden
der
politie leidden
leidden tot
totde
deontdekking
ontdekking eener spionneriecentrale
spionneriecentrale in Kopender politie
Kopen,
in geheel
geheelZweden
Zweden en
enNoorwegen.
Noorwegen.De
DeRussische
Russische
hagen met
met vertakkingen
vertakkingen in
hagen
en de
demilitaire
militaireattaché
attaché werden
werden teruggeroepen,
teruggeroepen, daar
daar de onderzoekingen
onderzoekingen
gezant en
der politie
uitwezen, dat
dat ook zij
zij direct
direct in de
de spionnage betrokken waren,
waren,
der
politie uitwezen,
hoort men
men serieuse Zweden
dat de groot,
groot_
ja zelfs
zelfs hoort
Zweden openlijk
openlijk verkondigen,
verkondigen, dat
vorstin Maria
Maria van
van Rusland,
Rusland, die
die thans
thans bezig
bezigisisvan
vanhaar
haarechtgenoot
echtgenootprins
prins
vorstin
Wilhelm
van Zweden
Zweden te
te scheiden,
scheiden, in
in hooge mate gecompromitteerd was. De
De
Wilhelm van
ontdekking dezer
dezer Russische
Russische spionnage heeft meer nog dan de redevoeringen
redevoeringen
het Zweedsche volk te
te
Sven Hedin, er
bijgedragen de
de oogen van
er toe bijgedragen
van het
van Sven
het gevaar,
gevaar, dat
dat hun
hun land
land bedreigt.
bedreigt.
openen
openen voor het
In verband
verband met
met Sven
Sven Hedin's tournée
tournée door Zweden
Zweden vond
vond ook
ookde
deeerste
eerste
liberale kabinet
kabinet en de
de al-oude
koningsmacht,
botsing plaats tusschen het
het liberale
al,oude koningsmacht,
dat oogenblik vertegenwoordigd
vertegenwoordigd door
kroonprins, die
die voor
voor zijn
zijn
op dat
door den kroonprins,
op
ongesteld en vader het regentschap
Reeds tijdens
tijdens het
het kabinet_Lindman
ongestelden
regentschap voerde.
voerde. Reeds
kabinet,Lindman
hadden de
de liberalen
liberalen hun
hun koningstrouw bewezen
een voorstel,
voorstel, toen,
toen_
hadden
bewezen door
door een
den rijksdag
rijksdag verworpen,
verworpen, den koning
koning te
te berooven van zijne rechten
maals in den
tot het
het verklaren
verklaren van
het verleen
en van adeldom.
adeldom.
van oorlog
oorlog en het
verleenen
In September
September l.I.
werd Sven
Sven Hedin na
een diner
diner bij een vriend te
te
1.1. nu
nu werd
na een
Palm
Midden_Zweden, waaraan onder meer
de kolonel van het daar
Fa lm in MiddenoZweden,
meer ook de
in garnizoen liggend regiment
regiment aanzat,
aanzat, uitgenoodigd met de andere
andere heeren
van den
den kolonel
kolonel te
te zijn
zijn in
in de
de officiers.sociëteit.
werd de
de
gast van
de gast
officiers,sociëteit. Daar
Daar werd
geziene
gast, te
te wiens
wiens eere men
de regimentsmuziek mede
had laten
geziene gast,
men de
mede snel had
in een
een kleinen speech welkom geheeten, waarop
aanrukken,
aanrukken, door
door den kolonel in
warme vaderlandslievende
vaderlandslievende rede antwoordde.
antwoordde. Naar
Naar
Dr. Hedin met eene warme
had een
eender
dermuzikanten
muzikanten in
in den
den tusschentijd snel notities
notitiesgemaakt,
gemaakt,
later
bleek, had
later bleek,
resultaat, dat den
den volgenden dag beide redevoeringen
redevoeringenzeer
zeerverdraaid
verdraaid
met
met het resultaat,
in het
hetplaatselijke
plaatselijkeradicale
radicaleblad
bladverscheen.
verscheen.In
Inde
deredevoering
redevoeringvan
vanSven
Sven Hedin
kwamen verschillende
verschillende uitdrukkingen
uitdrukkingen voor,
welke vijandig
vijandig klonken
klonken tegen
tegen
kwamen
voor, welke
Noorwegen, zoo
wel als
tegen de
de
aangrenzende Staten,
Staten, Denemarken en Noorwegen,
zoowel
de aangrenzende
als tegen
welke Hedin echter ten sterkste ontkende gebezigd
gebezigd
uitdrukkingen, welke
regeering, uitdrukkingen,
te hebben,
hebben,terwijl
terwijlook
ookde
deaanwezige
aanwezigeofficieren
officierenen
enciviele
civielepersonen
personen verklaarden
hiervan niets
niets gehoord
gehoord te
te hebben. Naar
Naar aanleiding
aanleiding van deze
deze onthullingen
onthullingen
hiervan
de betrokken
betrokken officieren een storm
storm op
op in
in de
de Zweedstak
tegen Hedin en de
stak er tegen
Zweed,
socialistische pers,
pers, een
eenstorm,
storm,die
diedusdanige
dusdanigeafmetingen
afmetingen
sche radicale
radicale en socialistische
enkele socialistische bladen werd
werd geëischt alle officieren,
aannam, dat
aannam,
dat in enkele
de regeering hadden
uitgelaten, te
te ontslaan
ontslaan en
entetevervangen
vervangen
hadden uitgelaten,
tegen de
die zich tegen
door
bekwame onderofficieren. Aan
den anderen
anderen kant
kant betoogde
betoogde de
de
Aan den
door bekwame
conservatieve en nationale
nationale pers
pers inindedeeerste
eersteplaats,
plaats,dat
datalle
allebetrokkenen
betrokkenenten
ten
conservatieve
stelligste
ontkenden de
degeïncrimineerde
geïncrimineerde uitdrukkingen
uitdrukkingen gehoord
gehoord tetehebben
hebben
stelligste ontkenden
in de
de tweede
tweede plaats,
plaats, dat
dat een
een officieren-sociëteit
officieren,sociReit een besloten gezelschap
en in
daar besproken
besproken wordt,
wordt, niet voor publiciteit
publiciteit bestemd is.
is, zoodat wat daar
Niet weinig
weinig ontstemming wekte
dan ook in
in deze
deze kringen,
kringen, toen
toen den
den
wekte het
het dan
minister van oorlog
oorlog naar
naar
volgenden dag
kolonel in quaestie door
door den minister
dag de
de kolonel
met verbazing
verbazing
Stockholm
werd opgeroepen
opgeroepen om
om zich
te verantwoorden
zich te
verantwoorden en met
Stockholm werd
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nam men er
: «op
nam
er nota
notavan,
van,dat
datdeze
dezeoproeping
oproepinggeteekend
geteekendwas
was:
«ophoog
hoogbevel,»
bevel,»
z. dat
datdedekoning
koning
dit geval
de kroonprins-regent)den
denminister
ministeJ;
d.
d. w. z.
(in (in
dit geval
de kroonprins%regent)
had gegeven
gegeven tot
totdit
ditingrijpen.
ingrijpen.Reeds
Reedsden
denvolgenden
volgendendag
dag
echter
verbevel had
echter
ver%
bladen,
waarin
kroonprins
meeeen officiëel
officiëelcommuniqué
communiquéinindedebladen,
scheen een
waarin
de de
kroonprins
mee%
hebbengeeeven,
gegeven,maar
maar zelfs
zelfs
deelde, niet
niet alleen
alleen een
eendergelijk
dergelijk bevel
bevel niet
niettetehebben
deelde,
Deminister
minister van
van oorlog
oorlog had
had
van
de heele
heelezaak
zaak onkundig
onkundig te
te zijn
zijn gelaten.
gelaten. De
van de
dus oirbaar
oirbaar geacht
geacht ininnaam
naamvan
vanden
denkroonprins
kroonprinseen
eenmaatregel
maatregelte
te nemen,
nemen,
het dus
die rechtstreeks
indruischte tegen
tegen het
het rechtsgevoel
van een groot
rechtstreeks indruischte
rechtsgevoel van
groot deel
deel der
der
de zaak
zaak te
te kennen.
kennen. Reeds
Reeds toen
toen
bevolking,
zonder zelfs
zelfs den kroonprins
kroonprins in de
bevolking, zonder
ter tijde
tijde liepen
liepenererhardnekkige
hardnekkigegeruchten
geruchtenomtrent
omtrenteen
eenministeriële
ministeriëlecrisis.
crisis.
ter
Aan den eenen
eenen kant
kant stak
stak er
er van
van koningsgezinde
koningsgezinde zijde
zijde een
een storm
storm van
van ver
ver_
Aan
ontwaardiging
overdeze
dezeministeriële
ministeriëleonbeschaamdheid,
onbeschaamdheid, aan
aanden
den anderen
anderen
ontwaardiging op over
kant eischte
eischte men
men van liberale
liberale en
en socialistische
socialistische zijde,
zijde, dat
dat de
dekoning,
koning,die
diede
de
kant
het bewind
bewindweer
weerhad
hadovergenomen,
overgenomen,het
het
optredenvan
vanzijn
zijnzoon
zoon
teugels van het
teugels
optreden
openlijk zou afkeuren.
afkeuren.
openlijk
Naar ik
ik van
vanbetrouwbare
betrouwbare zijde
zijde vernomen
vernomen heb,
heb,schijnt
schijnthet
hetministerie
ministerie
Naar
inderdaad den koning
koning den
den eisch
eisch gesteld
gesteld tetehebben
hebbentetedésavoueeren,
désavoueeren,maar
maar
inderdaad
toen geweigerd
geweigerd hebben
hebbenhet
hetZweedsche
Zweedschekoningschap
koningschap
Gustaaf V reeds
reeds toen
moet Gustaaf
de handen
handen van
vanpartijleiders
partijleiders te
te doen
doenafdalen.
afdalen.
in de
het kabaal
kabaalrond
ronddede
Falm-quaestie ten
ten minste
minste dit
dit
had het
zgn.zgn.
Falm%quaestie
Intusschen had
goede gehad,
gehad, dat
dat dedeaandacht
aandachterermeer
meerdan
danooit
ooitdoor
doorwerd
werdgevestigd
gevestigd op
op
goede
het brandende
brandende vraagstuk
vraagstuk der landsverdediging.
landsverdediging. Op
Opuitnoodiging
uitnoodiging
derUppsala%
Uppsalader
Hedinnaar
naarZweden's
Zweden'soudste
oudsteuniversiteitsstad,
universiteitsstad,waar
waar
studenten
kwam Sven
SvenHedin
studenten kwam
dentrein
treinwerd
werdgehaald
gehaalden
enhem
hemeen
eengeestdriftige
geestdriftigeont,.
ont_
hij
met fakkels
fakkels van
van den
hij met
vondteteStockholm
Stockholmeen
eenreuzenmeeting
reuzenmeeting
vangst werd
werd bereid.
bereid.Drie
Driedagen
dagendaarna
daarna vond
en Stockholm
Stockholmspraken
spraken
plaats, waar
waar professoren der universiteiten
universiteiten van
van Uppsala
Uppsala en
plaats,
en waar
waar ook
ook Sven
SvenHedin
Hedinalsalseeregast
eeregastaanwezig
aanwezig
was.Onder
Ondergroote
grootegeestdrift
geestdrift
was.
inden
denlande
landepropaganda
propagandatetemaken
maken voor
voor de
de
werd hier
hier besloten
besloten overal
overal in
werd
verlenging
den oefentijd
oefentijd en
ende
deversterking
versterkingvan
vande
devloot.
vloot.De
Deaanwezige
aanwezige
verlenging van den
studenten verklaarden
bereid een
een jaar
jaar tete dienen
dienen ininplaats
plaats van
van
studenten
verklaardenzich
zich zelf
zelf bereid
zooals tot nu
nu toe
toe zes
zesmaanden.
maanden.
zooals
van de
de andere
andere zijde
zijde niet
niet stil.
stil. Terwijl
Terwijl de
denatias
natio_
lntusschen zat
zat men
men ook van
voor de
dedefensie
defensie en
ende
de
nalisten
uitgave begonnen
begonnen van
vaneen
eenweekblad
weekblad voor
nalisten de uitgave
land introkken
introkken om
om in
inde
dedorpen
dorpen tetespreken
spreken en
en de
de
studenten
studenten overal
overal het land
boeren van
van het
hetnoodzakelijke
noodzakelijke van
vandedeverzwaring
verzwaringder
dermilitaire
militairelasten
lastentete
boeren
meetings om
de
overtuigen,
overtuigen, organiseerden
organiseerdendedesocialisten
socialistenininde
de steden
steden meetings
om de
tottot
verzet
te wekken.
wekken.
industrie-arbeiders
industrie%arbeiders
verzettegen
tegendedenieuwe
nieuwe beweging
beweging op te
de regeering
regeering onder
onderdit
ditalles
alleseen
een
stilte
hetgraf
grafbewaard.
bewaard.
Inmiddels
Inmiddels had de
stilte
alsals
het
conservatieve, zoowel
zoowel als
alsvan
vansocialistische
socialistischezijde
zijdehad
hadmen
menzijn
zijn
stand_
Van conservatieve,
stand%
punt in
in het
hetdefensievraagstuk
defensievraagstuk bepaald
bepaald en vele
veleliberalen,
liberalen, wien
wien het
het niet
niet
punt
mogelijk
geweest langer
langer het
het stilzwijgen
stilzwijgen tetebewaren,
bewaren, hadden
haddenhunne
hunne
mogelijk was
was geweest
instemming geheel
geheel of
of gedeeltelijk
gedeeltelijk met
met een
een van
vanbeide
beideopvattingen
opvattingenbetuigd.
betuigd.
instemming
Het rapport
rapport der
der defensie%commissie
defensie-commissie werd
bleek gunstig
gunstigvoor
voorde
de
werdbekend
bekend en bleek
het
versterking der
een socialist
socialist van
vanhet
versterking
der weermiddelen.
weermiddelen.Zelfs
Zelfs scheidde
scheidde zich
zich een
zijner partijgenooten
partijgenooten af
afen
enverklaarde
verklaardeeene
eenevermindering
verminderingvan
vanden
den
standpunt zijner
oefentijd eene onmogelijkheid,
onmogelijkheid, weshalve
weshalve hij
hij gedwongen
gedwongenwerd
werdzijn
zijnmandaat
mandaat
oefentijd
Het
ministerieechter
echterbleef
bleefbij
bij
als
lid van
vanden
denrijksdag
rijksdagneer
neerte te
leggen.Het
als lid
leggen.
ministerie
voortduring zwijgen.
zwijgen.
Op de
de
Intusschen was
de toestand
toestand steeds
steeds meer
meergespannen
gespannen geworden.
geworden. Op
was de
had de
dechef
chefvan
vandede
marinestaf,dede
zeer
geziene
admiraalAnkarcrone,
Ankarcrone,
vloot had
marinestaf,
zeer
geziene
admiraal
verklaard,
met de
de plannen
plannenvan
vanden
denminister
ministervan
vanmarine
marine te
te kunnen
kunnen
verklaard, niet
niet met
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instemmen en was
was derhalve
derhalve tot
totaftreden
aftreden gedwongen.
gedwongen. Door
Dooreen
eenadmiraal
admiraal
graaf
Ehrensvärd werd
werd hem
hem daarop
daarop bij
bij zijn
zijnafscheid
afscheid namens
namens het
het geheele
geheele
graaf Ehrensvird
officierscorps op
demonstratieve wijze
wijze een huldeblijk
huldeblijk aangeboden.
aangeboden.
officierscorps
op demonstratieve
den eenen
eenen kant
kant vorderden
vorderden de
de socialisten,
socialisten, dat
datdedeminister,president
minister-president
Aan den
positieve wijze
wijze tegen
tegen deze
deze nationale
nationale uitingen
uitingen zou stelling
stelling nemen:
nemen: Aan
Aan
op positieve
den
anderen kant
kant verlangden
verlangden de
de conservatieven
conservatieven en zelfs
zelfs een
een gedeelte
gedeelte der
der
den anderen
liberale
minister zich
aan het
het hoofd
hoofd zou
zoustellen
stellenvan
van de
de
liberale partij,
partij,dat
dat de
de minister
zich aan
beweging en
en«in
«invruchtbare
vruchtbaresamenwerking»
samenwerking»met
metde
deconservatieven
conservatieven
nationale beweging
defensie-vraagstuk tot oplossing
oplossing zou
zoubrengen.
brengen.
het defensie,vraagstuk
In
deze dagen
dagen van
vanspanning
spanninghield
hieldminister
ministerStaaff
Staaffzijn
zijngroote
grooterede
rede tete
In deze
deze rede
rede poogde de
de minister
minister zich als
als een
een aal
aal tusschen
tusschen de
de
Karlscrona. In
Karlscrona.
In deze
partijen door
slingeren. Aan
den eenen
eenen kant
kant werd
werd betoogd,
betoogd, dat
dat de
de
partijen
door te
te slingeren.
Aan den
door de
deliberale
liberalepartij
partijbij
bijdedeverkiezingen
verkiezingenafgegeven,
afgegeven,het
hetvoor
voorden
den
beloften, door
verlenging van
vanden
denoefentijd
oefentijdvan
vanhet
hetleger
leger
minister
maakten tot verlenging
minister onmogelijk
onmogelijk maakten
den anderen
anderen kant
kantwerd
werdaangekondigd,
aangekondigd,dat
datde
deverlenging
verlenging
over te
te gaan
gaan;; aan
aan den
bij artillerie
artillerie en
nog dit
ditjaar
jaar zou
zouworden
wordenvoorge,
voorge_
bij
en cavalerie
cavalerie en
en bij
bij de
de vloot nog
steld.
Aan den
den eenen
eenenkant
kantwerd
werdeene
eeneweerbelasting
weerbelastingvoor
voordededefensie,
defensie,
steld. Aan
den anderen
anderen kant
kant werd
werd de
debouw
bouwvan
van
spoorwegenininhet
hetnoorden
noorden
aan den
aan
spoorwegen
voor het
het geld,
geld,uit
uitdeze
deze
belastingvoortkomende,
voortkomende,aangekondigd,
aangekondigd, spoor,
spoorvoor
belasting
volstrekt niet
niet vaststond.
vaststond. Wat
Wat ten
ten
wegen, waarvan
waarvan het
strategisch nut
wegen,
het strategisch
nut volstrekt
slotte
betrof de
de hoofdvraag
hoofdvraag: : de
de verlenging
verlenging van
van den
den diensttijd
diensttijd bij
bij de
de
slotte betrof
daterermet
metgeen
geen
infanterie,
's minister's
minister's verklaringen
onduidelijk, dat
infanterie, waren 's
verklaringen zoo onduidelijk,
standpunt de
deminister
ministerhier
hiertegenover
tegenover
mogelijkheid
te maken,
maken, welk
welk standpunt
mogelijkheid was
was uit te
innam.
echter zeker,
zeker, dat
n.l. van
van eene
eene oplossing
oplossing van
van dit
dit
innam. Zooveel
Zooveel was
was echter
dat n.l.
vraagstuk dit
meer komen
aangezien de
de minister
minister zich
zich daar,
daar_
vraagstuk
dit jaar
jaar niets
niets meer
komen kon, aangezien
voor te
te zeer
zeer gebonden
gebonden achtte
achtte tegenover
tegenover de
dekiezers
kiezers en
endus
duseerst
eerstden
denuitslag
uitslag
het volgend
volgendjaar
jaarSeptember
Septemberdaarvoor
daarvoorwilde
wildeafwachten.
afwachten.
der verkiezingen het
der
De heer
heer Staaff
Staaff had
had bedoeld
bedoeld met
met deze
dezerede
redealle
allepartijen
partijentetevriend
vriend te
te
De
Aan den
deneenen
eenenkant
kantwilde
wildehijhijdede
«vruchtbare
samenwerking»met
met
houden. Aan
«vruchtbare
samenwerking»
toteene
eeneonmogelijkheid
onmogelijkheid maken,
maken, aan
aan den
denanderen
anderenkant
kant
de
socialisten niet
niet tot
de socialisten
wilde hij
hij het
hetnationale
nationalegedeelte
gedeelteder
dereigen
eigen
partijniet
nietvoor
voorhet
hethoofd
hoofdstooten.
stooten.
partij
Het resultaat
resultaat was
was echter
echter geheel anders,
anders, dan
dan de
de minister
minister zich dit
dit als
als handig
advocaat gedacht
had. Aan den
deneenen
eenenkant
kantwerd
werdhijhijvan
vansocialistische
socialistischezijde
zijde
advocaat
gedacht had.
denanderen
anderenkant
kantvond
vond
verraad tegenover
tegenover de kiezers
kiezers beschuldigd,
beschuldigd, aan
aan den
van verraad
men van
v,\n nationalistische
nationalistische zijde
zijde zijne
zijne toezeggingen
toezeggingen beslist
beslist onvoldoende.
onvoldoende. Van
Van
men
beide zijden
zijden werd
werd de
decampagne
campagne vóór
tegen de
de defensie
defensie dan
dan ook
ook met
met
beide
v66r of tegen
onverminderde
kracht voortgezet.
voortgezet.
onverminderde kracht
tot
Kort
na 's'sminister's
minister's Karlscrona,rede
Karlscrona-rede drongen
de eerste
eerste geruchten
geruchten tot
Kort na
drongen de
Stockholm
dat onder
onder de
de boeren
boeren eene
eenesterke
sterke strooming
strooming was
was voor
voor de
de
Stockholm door,
door, dat
voorde
dedefensie.
defensie. De
DeZweedsche
Zweedscheboeren,
boeren, waaronder
waaronder
verhooging der
der uitgaven
uitgavenvoor
niet weinig
weinig geslachten
geslachten zijn,
zijn, die
die reeds
reeds honderden
honderden jaren
jaren op
op dezelfde
dezelfde hofstee
hofstee
wonen en
en die
diedus
dusgehecht
gehechtzijn
zijnaan
aanhun
hungeboortegrond,
geboortegrond, gehecht
gehechtzijn
zijn aan
aan
wonen
oudevrijheid,
vrijheid,dedeZweedsche
Zweedscheboeren
boerenwaren
warenongerust
ongerust geworden
geworden voor
voor
hun oude
voortbestaan van
aloude vrijheid,
vrijheid, en
en besloten
beslotenvolgens
volgensoud
oudgebruik
gebruik
het voortbestaan
van die aloude
op tetetrekken
trekken naar
naar de
de hoofdstad
hoofdstad en
enhun
hunkoning
koningkunne
hunnebezorgdheid
bezorgdheidover
over
den toestand
toestand van leger
leger en
en vloot
vlootuit
uittetedrukken.
drukken.Aanvankelijk
Aanvankelijk liet
liethet
hetzich
zich
den
niet aanzien,
aanzien, alsof
alsof deze
deze betooging
betoogingeen
eengrooten
grootenomvang
omvangzou
zouaannemen.
aannemen.
niet
Toen dan
dan ook
ook de
de koning,
koning, die
die zich
zichvan
vanden
denbeginne
beginneafafgaarne
gaarnebereid
bereidver,
verToen
klaarde de boeren
boeren teteontvangen,
ontvangen,den
denminister,president
minister_presidentuitnoodigde,
uitnoodigde, aan
aan
klaarde
het adres
adres der
der boeren
boeren in
inontvangst
ontvangst te
te willen
willennemen,
nemen, werd
werddit
dit
zijne zijde
zijde het
zijne
denheer
heerStaaff
Staaffbeslist
beslistgeweigerd.
geweigerd.Toen
Toenechter
echterde
destroom
stroomvan
vandeelnemers
deelnemers
door den
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met
den dag
dag aanzwol
aanzwol enenhet
hetzich
zichliet
lietaanzien,
aanzien,dat
dathet
hetgetal
getal30.000
30.000 zou
zou
met den
worden overschreden,
overschreden, bleek
bleek de heer
heer Staaff
Staaft van
van meening
meening te
te zijn
zijnveranderd
veranderd
worden
en
vroeg hij
hij den
denkoning
koningalsnog
alsnogbijbijdede
ontvangstder
derboeren
boerentetemogen
mogen
en vroeg
ontvangst
tegenwoordig zijn.
zijn. Ditmaal
entoen
toenkort
kortdaarop
daarop
tegenwoordig
Ditmaal weigerde
weigerde echter
echter de koning
koning en
de minister,president
de
minister~president verzocht
verzocht den
den speech
speech van
van den
den koning
koningtetemogen
mogenschrijven,
schrijven,
inhoud daarvan
daarvan vooruit
vooruitkennis
kennistetemogen
mogennemen,
nemen, weigerde
weigerde
althans
althans van
van den inhoud
de
koning ook
ook dit,
dit, zeggende,
zeggende, dat
dathet
hethier
hiergeen
geenpolitieke
politiekehandeling
handeling gold
gold
de koning
en
dat hij
hij vrij
vrij wenschte
wenschte te spreken
spreken tot zijn
zijn volk.
volk.
en dat
In
verband met
houding, later
later door
doorhet
hetministerie
ministerieaangenomen,
aangenomen, was
was
In verband
met de houding,
dit het
het oogenblik,
oogenblik,waarop
waarophet,
het,wanneer
wanneerhet
hetwerkelijk
werkelijkvan
vanmeening
meeningwas
wasvoor
voor
's koni)1gs
openbaar verantwoordelijk
verantwoordelijk te
zijn, de
de kabinets
kabinets~
optreden in
in' het
het openbaar
te zijn,
konings optreden
quaestie
moeten stellen.
stellen.Wanneer
Wanneerhet
hetministerie
ministeriewerkelijk
werkelijkvan
vanmeening
meening
quaestie had moeten
is,
de koning
koning er
ergeene
geenemeening,
meening, afwijkende
afwijkende van
vandie
diezijner
zijnerverantwoop
verantwooris, dat de
mag houden,
houden, dan
danhad
hadhet
hetereraan
aanmoeten
moeten
vastdelijke
delijke raadslieden,
raadslieden, op
op na mag
vast%
houden
openbare uitlatingen
uitlatingen des
konings te worden
worden op
op de
de hoogte
hoogte
houden van
van de openbare
des konings
inplaats
plaats van,
van, zooals
zooalsthans
thans
gesteld,
alvorens deze
deze gemeen
gemeen goed
goed werden,
werden, in
gesteld, alvorens
geschied is,
is, achteraf
den koning te
achteraf den
te trachten
trachten te
te dwingen
dwingentot
toteen
eenstap,
stap, welke
welke
geschied
voor diens
diens prestige
prestige vernietigend
vernietigend zou
zou zijn
zijn geweest.
geweest.
De redevoering,
redevoering, door den
den koning
koningbij
bijdedeontvangst
ontvangstder
derboeren
boerengehouden,
gehouden,
kan
aannemen bekend
zijn. Zij
Zij is, voor
voor zoover
zoover ikikna
nakan
kangaan,
gaan, voor
voor
kan ik aannemen
bekend te
te zijn.
alle partijen
partijen een
een groote
groote verrassing
verrassing geweest. Slechts
Slechtsenkele
enkeleingewijden
ingewijdenschijnen
schijnen
vooruit geweten
vooruit
geweten te hebben,
hebben, op
opwelke
welkewijze
wijzede
dekoning
koningininden
dengang
gangvan
van
zaken
ingrijpen. Tot deze
deze ingewijden
ingewijdenmoeten
moetenvermoedelijk
vermoedelijkgerekend
gerekend
zaken wilde ingrijpen.
worden, behalve
behalve de
de koningin,
worden,
koningin, die
die in
in deze
dezezaak
zaakeen
eengroote
grooterol
rolschijnt
schijnt
gespeeld te
te hebben,
hebben,de
dehoogste
hoogstehofdignitaris,
hofdignitaris,
rijksmaarschalkgraaf
graafDouglas
Douglas
rijksmaarschalk
Zweden's grootste
grootste levende
levendedichter
dichterVerner
Vernervon
vonHeidenstam,
Heidenstam, vermoedelijk
vermoedelijk
en Zweden's
ook baron
baron Louis
Louis de
de Geer,
Geer, de
deman,
man,die
dielater
latermet
metdedevorming
vorming van
van een
een
ook
ministerie belast
De bewering
bewering van
van «Het
«HetVaderland,«
Vaderland,« dat
dat de
dekoning
koning
ministerie
belast werd.
werd. De
het instrument
instrument was
was geweest
geweest van
vandedeconservatieve
conservatieve partij,
partij, is
is dan
dan ook
ookeen,
een~
voudig een
een verzinsel.
verzinsel. Zelfs
Zelfs heb
hebikikvan
van
verschillendezijden
zijdenvernomen,
vernomen,
voudig
verschillende
dat men
men het
het wel
welvolkomen
volkomen eens
eenswas
wasmet
metde
dewoorden
woordendes
deskonings,
konings,maar
maar
dat
deze
tegenwoordigeomstandigheden
omstandigheden onder
onder de
detegenwoor,
tegenwoordeze woorden
woorden inindedetegenwoordige
onvoorzichtig hield.
hield. Vast
Vast staat
staat het,
het, dat
dat de
de
dige politieke
politieke constellatie,
constellatie, voor onvoorzichtig
dige
conservatieve
in den
conservatieve partij
partij in
den rijksdag
rijksdag daarom
daarom de
de rede
rede des
deskonings
koningsniet
nietmeer
meer
bescherming heeft genomen,
genomen, omdat
orp.dat men
men Zijne
Zijne Majesteit
Majesteit de
de gelegenheid
gelegenheid
in bescherming
zijnewoorden
woordeneventueel
eventueeliets
ietsanders
anderste
te duiden,
duiden, eventueel
eventueel
niet wilde ontnemen, zijne
de scherpte
scherpte er
er van
van wat
wat weg
weg tete nemen
nemen om
ommet
methet
hetministerie
ministerie en
en de
de heer,
heer_
de
schende partij
partij tot
tot een
een compromis
compromis te
kunnen komen.
Dat de
de koning
koning ook
ook
schende
te kunnen
komen. Dat
ongeneigd was,
was, een
een dergelijk
dergelijk compromis
compromis aan
gaan, al
al was
was hij
hij ook
ook
niet ongeneigd
aan te
te gaan,
niet geneigd
geneigd zijne
zijne woorden
woorden in
inteteslikken,
slikken,hebben
hebbendede
onderhandelingender
der
onderhandelingen
volgende dagen
dagen bewezen.
bewezen. De woorden
woorden des
deskonings
koningslieten
lietenruimte
ruimtevoor
voor
volgende
onderhandelingen en
liberale partij
partij in
in het
hetbelang
belangvan
vande
de
onderhandelingen
en wanneer
wanneer de
de liberale
eenheid des
des lands
landsmaar
maar een
eenietsje
ietsje meer
meer meegaandheid
meegaandheid had
had getoond,
getoond, dan
dan
eenheid
ware het zeker
zeker mogelijk
mogelijk geweest
geweest tot
tot een
eencompromis
compromis tetekomen,
komen,waarop
waarop het
het
ware
enparlementsmeerderheid
parlementsmeerderheid mogelijk
mogelijk was
was geweest
geweest samen
samen tetewerken.
werken.
koning en
tijdperk
onderhandePersoonlijk gingen
gingen mijne
mijnesympathiëen
sympathiëenin in
Persoonlijk
hethet
tijdperk
derder
onderhande%
naar den
den kant
kant dergenen,
dergenen, die
die vonden,
vonden, dat
dathet
hetministerie
ministerie
veelmeer
meer naar
lingen veel
maar dadelijk
dadelijk moest
moest worden
worden weggestuurd
weggestuurd;; maar
maar de
de voorzichtigheid
voorzichtigheid en
en
nu maar
politieke constellatie
constellatie geboden
geboden een
een compromis.
compromis. Van
Van gematigd
gematigd conserva,
conserva~
de politieke
tieve zoowel
zoowel als
als van
vangematigd
gematigd liberale
liberale zijde
zijde werd
werd hier
hier dan
dan ook
ook
tieve
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sterk op aangedrongen,
aangedrongen, de
dekoning
koningbleek
bleekniet
nietongeneigd
ongeneigden
enook
ookhet
hetministerie
ministerie
sterk
scheen aanvankelijk
aanvankelijk bereid
zijn wijn te
te doen.
doen.
scheen
bereid wat
wat water
water in
in zijn
indeze
dezecrisis
crisishet
hetbeslissende
beslissendewoord
woordgesproken
gesprokenheeft,
heeft,isisdan
dan
De man,
man, die
die in
nietgeweest
geweestdedeleider
leiderder
der
liberalepartij,
partij,ministerTresident
minister.presidentStaaff,
Staaf!,maar
maar
ook niet
liberale
de
groep in die
Het
de leider
leider van
van de radicale
radicale groep
die partij,
partij, graaf
graaf Raoul
Raoul Hamilton.
Hamilton. Het
is de
de pressie
pressie geweest,
geweest, door
doordeze
dezegroep
groepopopden
den
minister.presidentgeoefend,
geoefend,
minister,president
ophet
hetlaatste
laatsteoogenblik,
oogenblik,toen
toenhet
hetscheen,
scheen,alsof
alsofeen
eenschikking
schikking
die
hem op
die hem
getroffen
aankomen met
den eisch,
eisch, dat
dat de
de koning
koning zich
zich voor
voor
getroffen was,
was, deed
deed aankomen
met den
hetopenbaar
openbaartetespreken,
spreken, alvorens
alvorens
het vervolg
vervolg zou
zou verbinden,
verbinden, niet
nietmeer
meerininhet
inhoudzijner
zijnerrede
rede op
opde
de hoogte
hoogte
zijne verantwoordelijke
verantwoordelijke raadgevers
raadgevers van den
deninhoud
zijne
te brengen.
brengen. Dezen
Dezeneisch,
eisch,welken,
welken,gelijk
gelijkvroeger
vroegergezegd,
gezegd,het
hetministerie
ministeriemet
metmeer
meer
recht voor
komst der boeren
boeren had
had kunnen
kunnen stellen,
stellen, heeft
heeft de
de koning
koningmet
met
recht
voor de komst
hand gewezen.
gewezen. De
Dehandschoen,
handschoen, door
door de
de
de meeste
meeste beslistheid
beslistheid van
de hand
de
van de
liberale parlementsmeerderheid
parlementsmeerderheid den
toegeworpen, is
is door
door dezen
dezen
liberale
den koning
koning toegeworpen,
opgenomen.
De komende
komendeverkiezingen
verkiezingenzullen
zullengestreden
gestredenworden
wordentusschen
tusschen
opgenomen. De
GustafV
en zijn
zijnvroegeren
vroegerenminister
ministerStaaff,
Staaf!,zich
zichnog
nogsteeds
steeds noemend
noemend
koning Gustaf
V en
in
royalist, anders
anders gezegd
gezegd tusschen
tusschen koningsgezinden
koningsgezinden en
en en
en republikeinen
republikeinen in
royalist,
meer
of min
minverkapten
verkapten vorm.
vorm. Dat
Dathet
hetkoningschap
koningschap daarbij
daarbij de inzet
inzet zou
zou
meer of
zijn, is
is vermoedelijk
vermoedelijk de
de zaak
zaakeenigszins
eenigszins grootere
grootere proporties
proporties geven
gevendan
dan
zijn,
is, maar
maarom
omhet
hetkoningschap
koningschap van
vanGustaf
GustafVVgaat
gaat het
het
werkelijk het
geval is,
werkelijk
het geval
hierbij
Dat, n.l.,
n.I.,zooals
zooalsmen
men
liberalekiezersvergaderingen
kiezersvergaderingengezegd
gezegd
hierbij wel. Dat,
ditdit
opop
liberale
hetministerieStaaff
ministerie.Staaf!terug
terugtetenemen,
nemen,
heeft, de
de koning
koningzich
zichzou
zoulaten
latendwingen
dwingenhet
is wel
wel niet
niet aan
aan te
te nemen.
nemen. Koning
KoningGustaf
GustafVVheeft
heeftmijn
mijnlot
lotgebonden
gebondenaan
aan
dat der
dat
der·militaire
militaire hervormingen.
hervormingen. Blijkt
Blijkt de
demeerderheid
meerderheid van
vanhet
hetZweedsche
Zweedsche
volk niet
niet genoeg
genoegnationaliteitsgevoel
nationaliteitsgevoeltetebezitten,
bezitten,om
omdeze
dezehervormingen
hervormingen
met
inhet
hetparlement
parlementtetekunnen
kunnendoorzetten,
doorzetten,blijkt
blijktdedemeerderheid
meerderheid
met succes
succes in
van het
het Zweedsche
Zweedsche volk het
heteens
eenstetezijn
zijnmet
metdiegenen,
diegenen,die
dieden
denkoning
koningvan
van
Zweden een
een muilkorf
muilkorf willen opzetten,
opzetten, die
die hem
hem willen
willen beletten
belettenals
alseen
eenvrij
vrij
Zweden
tot zijn
zijn volk,
volk,dan
danzalzalGustaf
GustafVVererongetwijfeld
ongetwijfeld de
de voorkeur
voorkeur
man te spreken
spreken tot
man
pop
verderteteregeeren.
regeeren.
aan
geven als
als een
eenkoning
koningonder
onderte te
gaan
dan
een
aan geven
gaan
dan
alsalseen
pop
verder
Over
den uitslag
uitslagvan
vanden
denkomenden
komendenverkiezingsstrijd
verkiezingsstrijd isis zeer
zeer weinig
weinig tete
Over den
zeggen.
Zeer waar
waar is,
is, wat
wat dede«Nieuwe
«NieuweCourant»
Courant»onlangs
onlangshalf
halfspottend
spottend
zeggen. Zeer
Zweden «alle
«alle fatsoenlijke
fatsoenlijke menschenz
menschen» op
op de
dehand
handvan
van den
den
opmerkte, dat
opmerkte,
dat in Zweden
Zweden aanzien
aanzien genieten,
genieten, die
die
koning
zijn. Ongeveer
koning zijn.
Ongeveer alle
alle mannen,
mannen, die
die in Zweden
denvoorgrond
voorgrond treden,
treden, die
die er
er populariteit
populariteit genieten,
genieten, hebben
hebben zich
zich voor
voor
op den
den koning
koning verklaard.
verklaard. Behalve
Behalve Sven
Sven Hedin,
Hedin, die
dieonder
onderhet
hetgejuich
gejuichvan
van
den
duizenden
in het
hetcirkus
cirkusteteStockholm,
Stockholm,verklaarde,
verklaarde,dat
dathet
hetparlementarisme
parlementarisme
duizenden in
deugde voor
voor Zweden,
Zweden, kan
kan de
dekoning
koningzeker
zekerzijn
zijnvan
vanden
denenthousiasten
enthousiasten
niet deugde
steun van
van alle
alle officieren
officierenvan
vanleger
legerenenvloot.
vloot.Zweden's
Zweden'sgrootste
grootstepoëet
poëetVerner
Verner
Heidenstam, die anders
afgetrokken leeft in
in landelijke
landelijke eenzaam,
eenzaam.
anders altijd
altijd afgettokken
von Heidenstam,
heid, is
is in
in deze
dezespannende
spannendedagen
dagennaar
naarStockholm
Stockholmgekomen
gekomenenenheeft
heeftoveral
overal
heid,
gesproken en het
hetvolk
volkaangemaand
aangemaand zich
zich om
om den
den koning
koning tetescharen.
scharen. Met
Met
gesproken
den koning
koning zijn
zijn Zweden's
Zweden's grootste
grootste schilders
schilders Anders
Anders Zorn,
Zorn, Carl
CarlLarsson
Larsson en
en
en isis
Bruno Liljefors,
Liljefors, is Zweden's
Zweden's grootste
grootste tooneelspeler
Bruno
tooneelspeler Anders
Anders de
de Wahl en
zelfs Zweden
Zweden eerste
eerste operettezanger,
operettezanger, de
deontzaglijk
ontzaglijkpopulaire,
populaire,warm
warmnationale
nationale
Zwedennationaal
nationaal voelt
voelten
en
Axel Ringvall.
Ringvall. Met
Met den koning
koning isis alles,
alles, wat
wat ininZweden
denkt, is inderdaad
inderdaad het
het beste
bestegedeelte
gedeelteder
derZweden
Zweden;
maaraan
aanden
denanderen
anderen
denkt,
; maar
kant staan
politieke slimmelingen,
slimmelingen, die
die werken
werken met
met beloften
beloften en
en toezeg,
toezeg.
kant
staan de
de politieke
JanRap
Rapenenmijnheer
mijnheer den
denarbeider.
arbeider. De
De
gingen en
en de
deverheerlijking
verheerlijking van
vanJan
gingen
toekomst zal
moeten uitwijzen,
uitwijzen, wie
wie van
vandie
diebeide
beidegroepen
groependen
denmeesten
meesten
toekomst
zal moeten
op het
hetZweedsche
Zweedsche volk.
volk.
heeft op
nvloed heeft

BUITENLANDSCHE ZAKEN.
BUITENLANDSCHE
P. C.
C.VALTER.
VALTER.
M. P.

G

EGEVEN,
in Frankrijk
Ministerie
aan
roer
blijft,waarvan
waarvan
GEGEVEN,
datdat
in Frankrijk
eeneen
Ministerie
aan
hethet
roer
blijft,
aldus werd
werd vorige
vorige maand
maand in
in dit
dit
Caillaux de leidende
leidende kracht
kracht isis—- aldus
tijdschrift betoogd
betoogd —
- dan mag verwacht worden, dat eerlang Duitschland
Duitschland
Frankrijk een Ausgleich
Ausgleich zullen
zullentreffen
treffenover
overhunne
hunnebelangen
belangenininAziatisch
Aziatisch
en Frankrijk
Turkije; ;en
zulk Vergelijk
Vergelijk schenkt,
schenkt, ininverband
verbandmet
metdedeRussisch,Duitsche
Russisch.Duitsche
Turkije
en zulk
Overeenstemming, waarvoor
Potsdam werden
werden gelegd,
gelegd,
Overeenstemming,
waarvoorde
de grondslagen
grondslagen te Potsdam
in de
de internationale
internationale situatie
situatie —
- al zal
zal
uitzicht op eene
eene. groote
groote ontspanning
ontspanning in
uitzicht
den
Balkanniet
nietgevestigd
gevestigdis,is,ook
ooknog
nogwel
welgevaarlijk
gevaarlijk
zoo langde
derust
rustopopden
deze, zoolang
Balkan
blijven.
bill
ven.
drukverschenen,
verschenen, was
was
veertien dagen
dagen nadat
nadat deze
deze regelen
regelen inindruk
Nauwelijks veertien
Caillaux gevallen
gevallen;; bleek
de Duitsche
Duitscheen
enRussische
Russischepers
persvan
vanhet
hetbestaan
bestaan
Caillaux
bleek in de
endeed
deedzich
zichwederom
wederomeen
eenOostenrijksch,
Oostenrijksch.
grootwantrouwen
wantrouwenenenverschil
verschil;
van groot
; en
Russisch
(Montenegrijnsch)grensgeschil
grensgeschilvoor.
voor.Alle
Alle gronden,
gronden, waarop
Russisch (Montenegrijnsch)
waarop eene
eene
optimistische
optimistische zienswijze
zienswijze werd
werd voorgedragen,
voorgedragen, schijnen
schijnen vernietigd;
vernietigd; en
en onze
onze
conclusie, als
als zoude
zoudeEngeland
EngelandDuitschland's
Duitschland'svriendschap
vriendschap moeten
moeten zoeken
zoeken
conclusie,
Peters burg
door dedeverbeterde
verbeterderelaties
relatiestusschen
tusschenBerlijn,
Berlijn,Parijs
ParijsenenSt.St.Petersburg
en door
gedwongen
kunnen worden
worden laatstgenoemd
laatstgenoemd Rijk
Rijk als
als ebenbiirtig
ebenbürtig ter
ter zee
zee te
te
gedwongen kunnen
erkennen, klinkt
klinkt ietwat
ietwat vreemd
vreemd naast
naast de
de rede
redevan
vanden
denBritschen
BritschenMinister
Minister
erkennen,
Onder
van Marine,
Marine, die eene
eene belangrijk
belangrijk verhoogde
verhoogde begrooting
begrooting indiende.
indiende. —
- Onder
het in
in vorig
vorigartikel
artikel gemaakte
gemaakte voorbehoud
voorbehoud en
en gegeven wederom,
dat de
wederom, dat
het
desamen,
samen.
van den
den persoon
persoon van
vanCaillaux
Caillauxniet
nietzulk
zulkeene
eeneverandering
veranderingininde
val van
stelling van
stelling
van de
de Kamer
Kamer veroorzaakt,
veroorzaakt, als
als waardoor
waardoor de
delinkerpartijen
linkerpartijen de
de
opeene
eeneinternationale
internationale
regeermacht verliezen, blijft
blijft echter
echter de grond voor
voor hoop
hoopop
regeermacht
ontspanning onaangetast.
onaangetast.
De uitbarsting
uitbarsting van
vandede
«Kölnische Zeitung»
Zeitung» over
over.Rusland's
Rusland's oorlogstoe,
oorlogstoe.
«K•31nische
rustingen
het gevaar,
gevaar, hetwelk
hetwelk Duitschland
Duitschland daarvan
daarvan dreigt,
dreigt, isisnuttig,
nuttig,
rustingen en
en het
misschien
noodig, ter
tervolle
vollerechtvaardiging
rechtvaardiging van
van reeds
reeds genomen
genomen en
en
misschien zelfs
zelfs noodig,
eventueel
nog tetenemen
nemenmaatregelen
maatregelentottot
versterkingvan
vandedeweermacht
weermacht;
eventueel nog
versterking
;
1.700.000soldaten
soldatenopop
militaireexperts
experts—- die
die
want
al zal
zalhet
hetcijfer
cijfervan
van
want al
1.700.000
militaire
weten
hoezeer uitrusting
uitrusting en leiding
leiding veel
veeltetewenschen
wenschenoverlaat
overlaateneneen
eengroot
groot
weten hoezeer
verschillendedeelen
deelenvan
vanhet
hetreusachtige
reusachtigeRijk
Rijk isisvasV
vast.
deel
der troepen
troepen ininverschillende
deel der
gelegd
- niet
niet een
een dadelbk
dadelijk schrikwekkenden
schrikwekkenden indruk
indruk maken,
maken, toch wel
wel kan
kan
gelegd —
het leeren,
leeren, dat
dat Duitschland
Duitschland in
inde
dezorg
zorgvoor
voorhet
het
leger
niet
magverslappen
verslappen::
leger
niet
mag
met
mogelijkheid toch,
toch, dat
datgelijktijdig
gelijktijdigmet
metRusland
RuslandenenFrankrijk
Frankrijkoorlog
oorlog
met de mogelijkheid
had men
men zelfs
zelfs lang
lang v66r
vóórtusschen
tusschen deze
deze Staten
Staten een
een
gevoerd
gevoerd moet
moet worden,
worden, had
stand kwam
kwam te
te rekenen.
rekenen. Het
Hetzou
zouo.o.i. i.eehter
eehterverkeerd
verkeerd zijn
zijn
Verbond
Verbond tot stand
toteenigszins
eenigszinsgespannen
gespannen
uit het
het optreden
optreden der
der «Kkilnischey
«Kölnische» te condudeeren
concludeeren tot
of zelfs
zelfs ook
ookmaar
maaronaangename
onaangename verhoudingen
verhoudingen tusschen
tusschen Berlijn
Berlijn en
en St.
St.
inde
deDuitsche
Duitschepers
pers
Petersburg.
minder nog
nog kunnen
kunnen de
deuitlatingen
uitlatingen in
Petersburg.Veel
Veel minder
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beschouwd worden,
worden, als
als het maken
beschouwd
maken van
van stemming
stemming voor
voor het
hetvoeren
voerenvan
vaneen
een
preventieven oorlog —
- waaraan
waaraan niemand
hij
preventieven
niemand denkt;
denkt ; waarvoor
waarvoorde
de tijd,
tijd, zoo hij
voor was,
was,reeds
reedsisisvoorbijgegaan.
voorbijgegaan. Het
Hetdoel
doelvan
vandederedactie
redactie
er ooit
ooit rijp
rijp voor
er
het Keulsche
Keulsche dagblad
dagbladis,is,als
alstastbaar,
tastbaar,eene
eenekrachtige
krachtigebestrijding
bestrijdingvan
vande
de
van het
den bondgenoot
bondgenoot
standvastige
Fransche zijde aangewend,
aangewend, om
om den
standvastige pogingen,
pogingen, van Fransche
tegen
Duitschland uit
te spelen.
spelen. Het
Het exposeeren
exposeeren van
van den
dentoeleg
toelegder
derFran,
Fran.
tegen Duitschland
uit te
sche
chauvinisten kan
een domper
domper zetten
zetten op
op de
delichtzinnigheid
lichtzinnigheid van
van
sche chauvinisten
kan een
Russische politici;
zeer heilzamen
heilzamen invloed uitoefenen
uitoefenen op
op de
de
Russische
politici ; zoomede
zoomede eén
eën zeer
in Frankrijk,
Frankrijk, welke in
in deze
deze maand
maand April
April gehouden
gehouden worden,
worden,
verkiezingen in
verkiezingen
en waarvan
waarvan de
deuitslag
uitslagvan
vangroote
grootebeteekenis
beteekeniskan
kanzijn
zijnvoor
voor
internatio_
de de
internatio%
constellatie.
nale constellatie.
Het artikel
artikel «Frankreich
«Frankreich und die
die Russischen
Russischen Riistungen,»
Rüstungen,» verschenen
verschenen in
in
de «Kblnische
«Kölnische Zeitung»
Zeitung» van
van 10
10Maart,
Maart, verdient
verdient ook
ook in
in ons
onsland
land groote
groote
de
regeerders wel
overtuiging schenken,
schenken, dat
datde
de
aandacht. Het
aandacht.
Het mag
mag onzen regeerders
wel de overtuiging
vredeskansen in
worden als
als we
wezorgzaam
zorgzaam
vredeskansen
in Europa
Europa het
het best
best gediend
gediend zullen
zullen worden
be_
vermijden
doen
waardoor
Duitschland's
internationale
positie
vermijden iets tetedoen
waardoor
Duitschland's
internationale
positie
be%
moeielijkt
deoorlogspartij
oorlogspartij ininFrankrijk
Frankrijk aangemoedigd
aangemoedigd zou
zou kunnen
kunnen
moeielijkt en
en de
het geval
gevalzou
zouzijn,
zijn,indien
indien
we met
België'
een arbitrage.tractaat
we met
België
een arbitrage%tractaat
worden, wat het
de sluiting
sluitingvan
vande de
Schelde
oorlogsdoeleinden
sloten, waaronder
waaronder de
sloten,
Schelde
voorvoor
oorlogsdoeleinden
nietniet
degelijkgeWaarborgd
gewaarborgdzou
zoublijven.
blijven.
langer degelijk
Oud.Minister Ribot, een der
der onderteekenaars
onderteekenaars van
van het
hetFranscIvRussische
Fransch.Russische
Oud%Minister
1899over,
over,als
als
Verbond, zijne
zijne wenschen
wenschen openbarende,
openbarende, sprak
sprak er
er reeds
reedsinin1899
Verbond,
welkerverwerkeljking
verwerkelijkingechter
echter
te
zijn:: van
van dedeallerwijdste
allerwijdstestrekking,
strekking, voor welker
te zijn
detjden
tijdener er
voor
zouden
moest worden
worden geoefend,
geoefend, tot
tot de
En op
geduld moest
rijprijp
voor
zouden
zjn.zijn. En
den 6en
6en April
April 1911
1911 (lang vé6r
vóór Duitschland
Duitschland zijn
zijn leger
leger uitbreidde)
uitbreidde) zeide
zeide hij
hij
in de
deKamer
Kamer::
Het Verbond
Verbond is
is defensief.
defensief. Er
Er bestaat
bestaat geen
geen Verbond
Verbond van
vanlangen
langen
Het
Verbond sluit
sluit men
men pas
pas
duur,
Een [Het]
[Het] offensief
offensief Verbond
duur, dat
dat niet
niet defensief is. Een
Sommige menschen
menschenveronderstellen
veronderstellen
aan den vooravond
vooravond van
van een
een krijg
krijg ..... Sommige
aan
defensief zijnde,
zijnde, wezenlijk
wezenlijk
dat het
hetFransch.Russische
Fransch=RussischeVerbond,
Verbond, [alsnog]
[alsnog] defensief
nutte van
van Duitschland
Duitschland is;
is; waarborg
geeftvoor
voorden
denterritorialen
territorialen
slechts
waarborg geefi
slechts ten nutte
status quo
quo [in
[in den
den Elzas].
Nietsisisechter
echteronjuister,
onjuister,valscher.
valscher. Als twee
twee
Elzas]. Niets
status
duursluiten,
sluiten,dan
danverbinden
verbinden
groote
Staten een
een Verbond
Verbond van
vanlangen
langenduur
groote Staten
zij
hunne politiek,
politiek, niet
niet alleen
alleen voor
voorhet
hetbehoud
behoudvan
vanden
denvrede,
vrede,maar
maar
zij hunne
ook
met het
hetoog
oogopop
mogelijkheden,die
diemen
menniet
nietdadelijk
dadelijkvoorzien
voorzien
ook met
mogelijkheden,
kan. . ... Zij
Zijhebben
hebbenrecht
rechthunne
hunne
·politiektetecombineeren
combineerenen
endaaruit
daaruit
kan...
*politiek
Dit isishet
hetkarakter
karaktervan
vanons
onsVerbond
Verbond
wederzijds voordeel
halen. Dit
wederzijds
voordeel te
te halen.
met Rusland,
Rusland, [indien
[indien het
het zich
zich naar
naar mijn
mijn wensch
wensch ontwikkelen
ontwikkelen zal.]
zal.]
met
In eene
eene strategische
strategische studie
studie getiteld
getiteld«La
«LaFrance
FranceVictorieuse
Victorieusedans
danslalaguerre
guerre
de demain» schreef de luitenant%kolonel
luitenant.kolonel Boucher
het chauvinisme
chauvinisme
Boucher vervolgens, het
landsliederen aanwakkerend
aanwakkerend::
zijner landsliederen
Duitschers kunnen
kunnen zelfs
zelfsmet
metden
denbijstand
bijstandvan
vanhet
hetOostenrijksche
Oostenrijksche
De Duitschers
leger en
en de
deaanwending
aanwendingvan
vanhet
hetgrootsche
grootschedeel
deelder
derreserves
reserves niet
nietmet
met
leger
op succes
succesgelijktijdig
gelijktijdigaanvallend
aanvallend optreden
optreden in
inLotharingen
Lotharingen en
en inin
kans
kans op
Polen. Binnen
Binnen 20 dagen
na het
het uitbreken
uitbreken van den
den oorlog,
oorlog, zullen
zullen zij
zij
dagen na
Polen.
een steeds
steeds grooter
grooter deel
deel van
vanhun
huntroepen
troepenuituitLotharingen
Lotharingenmoeten
moeten
een
terugtrekken
der Russen
Russen te
te keeren.
keeren.
terugtrekken om
om den
den inval der
Nu isisondanks
ondanksdede
groote
spanning,
welke
de Balkan.moeilijkheden
groote spanning, welke de Balkanomoeilijkheden
teweeg
brachten door de
de Duitsche
Duitsche diplomatie
diplomatie het
hetgevaar
gevaar voor
voor eene
eene botsing
botsing
teweeg brachten
tot dusvere
dusvere bezworen
bezworen en
en uitzicht
uitzicht geschonken
geschonken op
op eene
eenegoede
goede
met Rusland
Rusland tot
met
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Verstandhouding van
wijde strekking.
strekking. De
DeFransche
Franschechauvinisten
chauvinistenechter
echter
Verstandhouding
van wijde
niet op
opteteSt.St.Petersburg
Peters burgaarpte,dringen
aan-te_dringenop
ophulp
hulptegen
tegenDuitschland,
Duitschland,
houden niet
het geval
geval oorlog
oorlogmet
metdat
datRijk
Rijkzou
zouuitbreken.
uitbreken.Drie
Driemaanden
maandengeleden
geleden
voor het
1913)verscheen
verscheeneen
eenzeer
zeer
merkwaardigartikel
artikelininhet
hettijdschrift
tijdschrift
(25
Dec. 1913)
(25 Dec.
merkwaardig
«Le
Correspondent» in !verband
;verband met
met de door
door Delcassé
Delcassé toegezegde
toegezegde leening
leening
«Le Correspondent»
21/~ milliard
milliard francs
francs —
- volgens hetwelk
hetwelk de
de voorwaarde
voorwaarde isis gesteld,
gesteld, dat
dat
van 2,i/2
Rusland
Duitsche grens
grens moet
moet bouwen
bouwen en
en de
de
Rusland strategische
strategischelijnen
lijnen aan
aan de
de Duitsche
Polenininhet
hetalgemeen
algemeenverbeteren,
verbeteren,opdat
opdatRusland
Rusland
militaire verkeerswegen
verkeerswegen in Polen
militaire
in de
de gelegenheid
gelegenheid zij
zij krachtig
krachtig op
op te
te treden,
treden, indien
indien «de
«detijden
tijdenererrijp
rijpvoor
voor
worden». In dit
dit artikel
artikel wordt
wordtonder
ondermeer
meeraangevoerd
aangevoerd:
worden».
:
Wanneer
Rusland ons
ons werkelijk
werkelijk nuttig
nuttig wil
wil zijn,
zijn, dan
dan mag
mag het
het leger
leger
Wanneer Rusland
geen
ander doel
doel hebben
hebben dan
dan Berlijn.
Berlijn....
Zondereen
eendag
dagteteverliezen
verliezen
geen ander
. Zonder
opzekere
zekerewijze,
wijze,
moeten de
de voorbereidingen
voorbereidingen getroffen
getroffen worden,
worden, om
om op
moeten
Grodno als
als basis,
basis, op
opteterukken
rukkenenen
Pruissischearmee
armee in
in de
de
met Grodno
met
dede
Pruissische
Königsberg-Allenstein te vernietigen.
vernietigen ....
linie Kiinigsberg—Allenstein
...
gerechtigd van onzen
onzenbondgenoot
bondgenootteteverlangen,
verlangen,dat
datgeschie,.
geschie_
zijn gerechtigd
Wij zijn
den zal
zal wat
watinindede
eerst
onlangs
gehouden
bijeenkomst van
van onzen
onzen
den
eerst
onlangs
gehouden
bijeenkomst
generalen staf is
is aangegeven
aangegeven—
- de
deopstelling
opstellingvan
vaneen
eenweermacht,
weermacht, welke,
welke,
generalen
omoffensief
offensief
ondanks
Duitsche vestinglinie,
vestinglinie, beslist
beslist sterk
sterk genoeg
genoeg isisom
ondanks de
de Duitsche
In den
denzomer
zomer[van
[van1913]
1913]heeft
heeft
eene
Franschemissie
missie
ageeren. .. ..
te ageeren.
. . In
eene
Fransche
hebben het
hetbeginsel
beginsel
hiervoor aanwijzingen
aanwijzingen gegeven.
gegeven. Onze
Onze officieren
officieren hebben
hiervoor
Frankrijk alleen belang
belang heeft
heeft:: hoe
hoe de
depositie
positieaan
aan
neergelegd, dat
neergelegd,
dat voor Frankrijk
de
de Pruissische
Pruissische grens
grens is.
is. Het
Hetis isonvermijdelijk,
onvermijdelijk, dat
datFrankrijk
Frankrijk zijn
zijn wil
wil
Deomstandigheden
omstandighedenzijn
zijn
thans
duidelijk aan
aan Rusland
Rusland kenbaar
kenbaar maakt.
maakt. De
thans duidelijk
gunstiger dan
dan thans
thans geweest
geweest om
om alles
allestetebereiken
bereikenwat
watwe
wewen,wen_
nooit gunstiger
schen.
. Tegenoverelke
elke
leening
voor
economischenspoorweg,
spoorweg,
schen.. .. Tegenover
leening
voor
eeneen
economischen
dat eene
eeneRussische
Russischestaatsleening
staatsleeningzal
zalworden
worden
moet geëischt
geëischt worden,
worden, dat
moet
voor strategische
strategische spoorwegen
spoorwegen en
enwegenverbetering
wegenverbetering in
in Polen.
Polen.
gesloten voor
gesloten
wij geleend
geleend hebben,
hebben,
Zal het Verbond
Verbond de
de milliarden
milliarden waard
waard zijn,
zijn, welke
welke wij
Zal
het ten
teneinddoel
einddoelhebben
hebben:
eenemilitaire
militairekrachtsontwikkeling
krachtsontwikkeling
dan
moet het
dan moet
: eene
ten nutte
nutte van
van Frankrijk
Frankrijk en wel
welonverwijld.
onverwijld.
door gezaghebbende
gezaghebbende personen
personen in
inFrankrijk
Frankrijk zoo
zoo gesproken
gesproken en
en ge
geDaar door
Daar
schreven wordt
wordt (over
(overuitlatingen
uitlatingenvan
van
gelijkestrekking
strekkingininbladen
bladenals
als«Matin»,
«Matin»,
gelijke
hetoptreden
optreden
«Figaro»
mag thans
thans wel
welgezwegen
gezwegenworden)
worden)—- Zoo
Zooisishet
«Figaro» enz.
enz. mag
en zal
zal het
hetvermoedelijk
vermoedelijk van
van
van
de Duitsche
Duitsche pers
pers volkomen
volkomen verantwoord
verantwoord en
van de
zijn voor
voorde
deDuitsche
Duitschediplomatie.
diplomatie.—- De
Deregeering
regeeringteteBerlijn
Berlijnheeft
heeftrecht
recht
nut zijn
Ruslandthans
thansgeen
geenmilitaire
militairemaatregelen
maatregelenzullen
zullenworden
worden
te verlangen,
verlangen, dat
datininRusland
genomen welke een
een dreigend
dreigend karakter
karakter hebben,
hebben, beschouwd
beschouwdininverband
verbandmet
met
genomen
en
mogelijke internationale
internationale situatie,
situatie, ter
terwelker
welkervermijding
vermijding Duitschland
Duitschland en
eene mogelijke
Oostenrijk juist ten voordeele
van Rusland
Rusland reeds
reeds groote
groote politieke
politiekeoffers
offersgebracht
gebracht
voordeele van
De omstandigheid,
omstandigheid,dat
dateen
eenopenbaar
openbaarbeklag
beklagnoodig
noodigwerd,
werd,mag
magzeker
zeker
hebben. De
een oorlogzuchtige
oorlogzuchtigepartij
partij
wel aangemerkt worden als een bewijs, dat in Rusland een
inEuropa
Europa nog
nogvol
volgeduchte
geduchtepossibiliteiten
possibiliteitenisis;
maar
bestaat en de
de situatie
situatie in
bestaat
; maar
zij
toch geenszins
geenszins de
dediplomatieke
diplomatiekeberekeningen
berekeningenomver,
omver,dat
datRusland
Rusland
zij werpt toch
niet
door een
eencontinentalen
continentalen oorlog
oorloghet
hetenorme
enormeoverwicht,
overwicht,hetwelk
hetwelk het,
het,
niet door
Azië, Engeland
Engelandtegenover,
tegenover,verwierf
verwierfin
in
dank Duitschland's
Duitschland's medewerking,
medewerking, in Azië,
dank
de waagschaal zal stellen.
stellen. Er
Er is reden te gelooven,
gelooven,dat
datde
debetrekkingen
betrekkingentusschen
tusschen
de gouvernementen
gouvernementen beter
zijn, dan
dan de
de pers
pers deed
deedveronderstellen.
veronderstellen.
de
beter zijn,
Het zwaartepunt
zwaartepunt van
van dedeinternationale
internationalesituatie
situatieligt
ligtininFrankrijk.
Frankrijk. Daar
Daar
doordedevorige
vorigeregeering
regeeringdreigende
dreigendeMaatregelen
maatregelengenomen,
genomen,waarbij
waarbij de
de
zijn door
zijn
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garnizoenen op
grens met 100.000 man zijn
zijn versterkt.
versterkt. Komt er
garnizoenen
op de Duitsche grens
e"ene
chauvinistisch Ministerie,
Ministerie, dan
dan mag
mag hier
hier de oorlog
oorlog beginnen, waarin,
eene chauvinistisch
als
door een
eenmaalstroom
maalstroommeegesleept,
meegesleept,heel
heelEuropa
Europabetrokken
betrokken wordt.
wordt. We
We
als door
misschien thans
thans een
eendier
dierzeldzaam
zeldzaam critische perioden in de wereld.
doorleven misschien
wereld::
kunnen
geschiedenis, waarin
waarin kleine toevalligheden
toevalligheden verstrekkende gevolgen kunnen
geschiedenis,
hebben. Het
Het zijn de Fransche kiezers,
een betrekkelijk
betrekkelijk klein
klein aantal
aantal
hebben.
kiezers, het
het is een
van onbeduidende
onbeduidende en onwetende
onwetende menschen, die misschien
misschien zullen
zullen beslissen
beslissen
ofereroorlog
oorlogdan
danvrede
vredezalzalzijn
zijninin
Europa.En
Endit
ditklein
klein
over de
de vraag
vraag of
over
Europa.
aantal
te velen» is zich
zich niet
niet bewust
bewust van
van de
degeweldige
geweldige beteekenis
aantal der
der «veel te
kan. Want Poincaré
welke hunne «keuze der volksvertegenwoordigers» hebben
hebben kan.
dan Doumerque en Caillaux durven doen, die
en Barthou getuigen,
getuigen, luider dan
beschuldigd: dat de vrede
vreezen van Duitschgezindheid te kunnen worden beschuldigd:
hun lief
lief is.
is. Door
Doordedemeest
meestonbenullige
onbenulligeinvloeden
invloeden worden kiezers
be.
kiezers be,
hun
zij niet tot
tot de
de socialisten
socialisten behooren, wier
- althans,
heerscht —
althans, in zooverre
zooverre zij
ten
minstenunubegrijpen,
begrijpen,waarom
waarom het
het inin
leiders
veel kwaad
kwaad deden
deden doch
dochten
leiders veel
minste
Frankrijk gaat.
gaat. Alzoo kan
misdadige dwaasheid
dwaasheid van
van mevrouw
mevrouw Caillaux
kan de misdadige
Frankrijk
ee1'l.e
is echter
echter niet
niet te
te zeggen of
krijgen. Het is
eerie groote politieke beteekenis krijgen.
haar daad
gunste of
of ten
ten nadeele van
strekken.
van de regeeringspartij zal strekken.
haar
daad ten
ten gunste
de Republiek
Republiek de
de overhand
overhand
Indien
de nieVchauvinistische
niet.chauvinistische partijen
partijen in
in de
Indien de
in vooruitzicht
vooruitzicht gestelde
gesteldeVergelijk
Vergelijk met
met
behouden, zal waarschijnlijk
waarschijnlijk het
behouden,
het in
stand komen
komen
Duitschland, betreffende
betreffende de Aziatische
Aziatische aangelegenheden,
aangelegenheden, tot stand
mag, op
opininvorig
vorigartikel
artikelaangegeven
aangegeven gronden,
gronden, worden gehoopt,
de
gehoopt, dat de
en mag,
den vrede
vrede in
in Europa
Europa bedreigt,
bedreigt, tot ontbinding
ontbinding
Entente, welke sedert
sedert tien
tienjaar
jaar den
Entente,
politiek zal
zal dan
dan misschien
misschien zeer
zeer spoedig
het teeken
overgaat.
spoedig in het
overgaat. De groote politiek
in de
de
van de
de Russisch.Engelsche
staan, welke
welke in
tegenstellingen komen
komen te
te staan,
RussischÆngelsche tegenstellingen
van
laatste
ten ongunste van Groot.Britannië
verscherpt. Groote
GrooM3ritannië zijn verscherpt.
laatste jaren
jaren zeer ten
veranderingen, als
hier voorzien, voltrekken
niet in
in één dag
dag;; z66
zóó
voltrekken zich
zich niet
veranderingen,
als hier
op
gevaarlijke wrijvingen,
maken niet op
gevaarlijke
wrijvingen,als
alswelke
welke hebben
hebben plaats
plaats gehad,
gehad, maken
eenmaal
rustige verhoudingen.
verhoudingen. De
De kans
kans dat,
dat, zelfs
zelfsmet
met eene
eenmaal plaats
plaats voor
voor rustige
vredelievende Regeering te
Parijs, toch
toch oorlog
oorlog uitbreekt,
uitbreekt, isis vooralsnog
te Parijs,
geenszins gering.
gering. Voor
Voor bezorgheid blijft
blijft onder
omstandigheden voor
voor
onder alle omstandigheden
geenszins
afzienbaren tijd
(die thans
thansbij
bijmaanden,
maanden,niet
nietbijbijjaren
jarenberekend
berekendwordt)
wordt)
tijd (die
af aan
aan de
de contentie, dat
overvloed
van reden.
reden. Maar
Maar dit
dit alles
alles doet
doet niets
niets af
overvloed van
het creëeren van goede
goede betrekkingen
betrekkingen tusschen Berlijn
Parijs, over
de
Berlijn en
en Parijs,
over de
ophet
hetbehoud
behoudvan
vanden
den Europeeschen
aangelegenheden, de
de kansen
kansen op
Aziatische aangelegenheden,
vrede enorm voeden zal.
zal.
het groote doel -— een Europeeschen
Ter
wille van
van het
waaruit de
Europeeschen oorlog, waaruit
Ter wille
Continentale
verzwakt zouden
zouden tetevoorschijn
voorschijn komen
komen -—
Continentale Machten
Machten allen
allen verzwakt
heeft Engeland
Engeland aan
de Entente.genooten
offers gebracht.
gebracht. Zijne
Zijne
Ententegenooten kolossale offers
aan de
de Middellandsche Zee isis onzeker
onzekergeworden
gewordenen
enkan
kanzelfs
zelfsbedreigd
bedreigd
positie in de
positie
Oostenrijk en Italië
Italië den
den vlootbouw krachtig
heeten, nu Oostenrijk
nemen —
krachtig ter
ter hand nemenwant over
over vier
vier jaar
jaar zal
zalItalië
Italië over
over 10, Oostenrijk
minstens 8 eerste
Oostenrijk over minstens
want
Door Italiaansche vestiging
klasse
slagschepen beschikken.
beschikken. Door
Cyranalka
vestiging in Cyranaïka
klasse slagschepen
Syrië, kan
kan Egypte
Egypte niet
niet langer
langer alleen
alleen door
door
Frankrijks voortdringen in Syrië,
en Frankrijks
eene sterke
welke hiervoor
hiervoor thans
nog niet beschikbaar
beschikbaar is -—
thans ook nog
sterke vloot -— welke
machtspositie tegenover Engeland
Engeland
beveiligd worden.
worden. In
Rusland's machtspositie
In Azië is Rusland's
beveiligd
op Duitschland is, ondanks
zeer
versterkt. En
het maritieme
maritieme overwicht
overwicht op
zeer versterkt.
En het
den energieken
vlootbouw. in de
de laatste
laatste tien jaren
jaren niet toegenomen
toegenomen doch
doch
energieken vlootbouw,
aanzienlijke verhooging van het marine.budget
belangrijk achteruitgaan.
achteruitgaan. De aanzienlijke
marineobudget
belangrijk
van de
de actueel
actueel bestaande
bestaande verhouding,
verhouding,
bereikt niets meer dan eene handhaving van
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welke
zooveel ongunstiger
ongunstiger is dan
dan vroeger.
vroeger. Vooral
Vooralsedert
sedert door
door den
den val
val
welke zooveel
de democraten
democraten in
in de
deVereenigde
VereenigdeStaten,
Staten,het
hetuitzicht
uitzichtopopsamenwerking
samenwerking
van de
de groote
grootepolitiek
politiekmet
metWashington
Washingtonvernietigd
vernietigdwerd,
werd,is isEngeland's
Engeland'sinter=
inter.
in de
positie inderdaad
inderdaad eenigszins
eenigszinsbedenkelijk.
bedenkelijk.Zij,
Zij,die
dieaan
aande
deoverzijde
overzijde
nationale positie
het Kanaal
Kanaal de
de alarmklok
alarmklok luiden,
luiden, hebben
hebben gelijk.
gelijk. Maar
Maar zij
zij dwalen
dwalen toch
toch
van het
zij veiligheid
veiligheid zoeken
zoeken in
ingrooter
grooteraantal
aantal schepen
schepen of
ofmeer
meersoldaten.
soldaten.
wel, als
als zij
wel,
behoortteteworden
wordenherzien
herzien;
hetstreven
strevennaar
naarde
de
Edwardsche politiek
politiek behoort
De Edwardsche
; het
wereldheerschappij zal moeten
moeten worden
wordenopgegeven
opgegeven—- indien
indiende
detoeleg
toelegom
omeen
een
wereldheerschappij
het Europeesche
Europeesche Continent
Continent teteverwekken
verwekken niet
niet nu
verwoestenden
verwoestenden oorlog
oorlog op het
kunnenniet
nietmeerdere
meerdereDreadnoughts
Dreadnoughtsbeslissen.
beslissen.
slaagt.
En over deze
deze kwestie
kwestie kunnen
slaagt. En
In eerste
eerste instantie
instantie zullen
zullendedeFrapsche
Fraflschekiezers,
kiezers,bakkers,
bakkers,slagers,
slagers,kruideniers=
kruideniers.
andere heeren,
heeren, uitspraak
uitspraak doen. Stemmen
Stemmen zij
zij
jongens, courantenloopers
courantenloopers en andere
jongens,
hunne onwetenheid
onwetenheid vé6r
vóórmevrouw
mevrouwJoseph
JosephCaillaux,
Caillaux,dan
danageeren
ageerenzij
zij
in hunne
tegen den
den oorlog
oorlog....
....enenzalzal
misschien
spoedigkunnen
kunnenblijken,
blijken,dat
datEngeland
Engeland
tegen
misschien
spoedig
matigingvan
van
aspiraties
vriendschappelijkeverstand=
verstandheil moet
moet zoeken
zoekenininmatiging
aspiraties
enen
vriendschappelijke
houding met
met Duitschland.
Duitschland. Moge
Moge het
hetzoo
zoozijn
zijn!
1
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Koning van
van een
een Vreugderijk, door
door A. S. C.
C. Wallis.
Wallis. Drie
Drie deelen. —
- Haarlem,
Haarlem, H.
De Koning
1913.
D. Tjeenk Willink en Zoon. 1913.

«Kan het
dat de lier,
lier, die
die sints
sintslang
langniet
nietmeer
meerruischte,
ruischte,
((Kan
het zijn
zijn dat
totgeen
geenharten
harteninindichtmuziek
dichtmuzieksprak,
sprak,
sints lang
lang tot
Die sints
op eens
eensvan
vanverrukking
verrukking en
enhemellust
hemellustbruischte,
bruischte,
Weer op
het stilzwijgen
stilzwijgen brak?
brak? ....
En in
in stroomende
stroomende galmen
galmen het
En
. .»»
mij tetebinnen,
binnen, toen
toen ik
ik den
den
Bovenstaand woord
woord van
van Da
Da Costa
Costa schoot
schootmij
Cl:onze Wallis»
WaIlis» op
op zoo
zoouitnemende
uitnemende
reuzenarbeid aanschouwde,
aanschouwde, waarmede
waarmede <gonze
reuzenarbeid
wijze
wijze toont,
toont, dat
datde
dezon
zonvan
vanhaar
haartalent
talentininstede
stedevan
vanondergaan
ondergaannabij
nabij tete
zijn, nog in
involle
vollemiddaghoogte
middaghoogtepraalt.
praalt.Die
Diezon
zon
verrees
reedsjaren
jarengeleden
geleden
zijn,
verrees
reeds
zij
aan een helderen
helderen lentemorgenhemel,
lentemorgenhemel, zoo stralend,
stralend, zoo
zoo majestueus,
majestueus, dat
datzij
aan
aller oog
oog tot
totzich
zichtrok.
trok.Wie
Wieonzer
onzer
ouderen
herinnert
zich
Cl:DerSturz
Sturz
aller
ouderen
herinnert
zich
nietniet:
: <<Der
Hauses Alba?»
Alba?»Naast
Naastveel
veelwaardeering
waardeeringwerd
werdalgemeen
algemeenbejammerd,
bejammerd,dat
dat
des Hauses
inonze
onzemoedertaal
moedertaal was
was
dit onderwerp
onderwerp door
door Opzoomers
Opzoomers dochter
dochter niet
niet in
dit
geschreven.
Schitterend
Cl:In Dagen
Dagen van
van Strijd»
Strijd» de
de aantijging,
aantijging, dat
dat Hollands
Hollands
Schitterend logenstrafte «In
was. Wel
Welfluisterde
fluisterde men
menvan
vanvele
vele
taal dezer
dezer schrijfster
schrijfster niet
niet welgevallig
welgevallig was.
taal
Cl:Vorstengunst;»;» men zal daar
Germanismen,
ookbij
bij<<Vorstengunst
Germanismen, ook
daarook
ook nu
nu weer op kunnen
wijzen in dezen
dezen omvangrijken
omvangrijken roman,
roman, op
nieuw als
als de
devoorgenoemde
voorgenoemdeaan
aan
wijzen
op nieuw
Zwedens geschiedenis
geschiedenis ontleend. Laat
Laat ons
ons liever
lieverbewonderen
bewonderendat
datdit
ditHobHolZwedens
a. een
een jarenlang
jarenlang verblijf
verblijf in
inhet
hetbuitenland,
buitenland,
landsch,
oorzaken, o.
o. a.
landsch, trots
trots vele oorzaken,
zoo zuiver
zuiver isis gebleven,
gebleven,zich
zichzoo
zoovloeiend
vloeiend
laat
lezen;
ook
zonheeft
heefthaar
haar
laat
lezen
; ook
dede
zon
zij voor
voor onze
onzeaarde
aardealle
alleandere
andere
donkere vlekken,
vlekken, niettemin
niettemin overstraalt
overstraalt zij
donkere
willen wij
wijbedenken,
bedenken, als
alswij
wijnederzitten
nederzitten aan
aan den
den voet
voet
hemellichten.
hemellichten. Dit
Dit willen
van
monument, uit
uit onze
onze Hollandsche
Hollandsche taal
taal gebeiteld
gebeiteld met
met de
de hand
hand van
van
van dit monument,
een grootmeester.
grootmeester.
tothet
hetschrijven
schrijvenvan
vaneen
een
Allen, die
die bekend
bekend zijn
zijn met
metde
destudie,
studie,vereischt
vereischttot
boek
als De Koning
Koning van
van een
een Vreugderijk,
bronnen, waaruit
waaruit dit
dit
zullen de bronnen,
Vreugderijk, zullen
boek als
geput, zelven
zelven kunnen
kunnen naderen,
naderen, en
enzoo
zoovaststellen
vaststellenwaar
waarwaarheid
waarheid
geheel
geheel is geput,
Toch, men
men zij
zij voorzichtig
voorzichtig met
met een
een
en
verdichting elkaar
en verdichting
elkaarde
de hand
hand reiken.
reiken. Toch,
inhare
harevoorstelling
voorstellingder
derfeiten
feitenmeer
meer
al
haastig beweren,
beweren, als
als zou
zou auteur
auteur in
al te haastig
phantazie
dan waarheid
waarheid gegeven
gegeven hebben.
hebben. Ook
Ookdedebeste
bestegeschiedkundige
geschiedkundige
phantazie dan
Hooftbeweerde
beweerdereeds
reeds
overleveringen
den aard
aard der
der zaak
zaak eenzijdig.
eenzijdig. Hooft
overleveringen zijn
zijn uit den
Cl:uit een
eenzee
zeevan
vanverscheidenheid
verscheidenheid
dat
men om
omgeschiedenis
geschiedeniste te
schrijven,<<uit
dat men
schrijven,
de waarheid
waarheid moest
moest visschen.»
visschen.» De
Destrengste,
strengste,meest
meestnauwgezefte
nauwgezetteonderzoeker
onderzoeker
van
het verleden
verledenblijft
blijftmensch,
mensch, enenwaar
waarhij
hijmeent
meentzoo
zoogetrouw
getrouwmogelijk
mogelijk
van het
een
van dat
dat verleden
verleden te
te schetsen,
schetsen, kan
kanhij
hijniet
nietverhinderen
verhinderen dat
datzijn
zijn
een beeld van
op de
dedingen
dingenhem
hem
partenspeelt.
speelt.Dagboeken,
Dagboeken,brieven,
brieven,
individueeIe
kijk op
individueele kijk
parten
berichten
ooggetuigen, rapporten
rapporten van
vanambtenaren
ambtenaren en
enmilitairen,
militairen, droge
droge
berichten van ooggetuigen,
moetalles
allesmet
metzeker
zekervoorbehoud
voorbehoudgeraade.
geraadopsommigen
feiten zelfs,
zelfs, 't'tmoet
opsommigen van feiten
pleegd
verschillende berichten
berichten aan
aan elkaar
elkaar getoetst
getoetst worden.
worden. Ruimte
Ruimte voor
voor
pleegd en verschillende
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onderscheidenopvatting
opvattingblijft
blijft er
er ook
onderscheiden
ook dan
dan altijd
altijd nog
nog bestaan.
bestaan. Van
Van daar
daar
dat
ik niet
niet van
van plan
plan ben
ben op
optetekomen
komentegen
tegen Wallis'
Wallis' beweren,
beweren, als
als zou
zou de
de
dat ik
hem
moord
Gustaaf III
III gepleegd
gepleegd meer
meer uitgelokt
doordat men
men in hem
moord op Gustaaf
uitgelokt zijn,
zijn, doordat
den ontwerper
ontwerper van
vaneen
eennieuwe
nieuwestaatsinrichting
staatsinrichtingwilde
wildetreffen
treffendan
danden
denstrijder
strijder
voor het
het ((ancien
«ancien régime».
régime».
Bij
staatkundig complot
complotzullen
zullenbovendien
bovendiensteeds
steedsvele
velebeweegredenen,
beweegredenen,
Bij een staatkundig
totmisdrijf
misdrijfvervoeren.
vervoeren.
geheime zoowel
zoo welals
alsopenbare
openbaremedewerken,
medewerken, bij
bijeenigen
eenigentot
Persoonlijke
nijd, afgunst,
afgunst, grof
grofeigenbelang
eigenbelangkomen
komennaast
naastdrijfveeren
drijfveeren
Persoonlijke haat,
haat, nijd,
doortyrannenmoord
tyrannenmoord zijn
zijn
van
hooger aard
aard tetestaan.
staan.Een
EenBrutus
Brutusmeende
meendedoor
van hooger
Dachthijhijdaarbij
daarbijaan
aaneigen
eigenkortzich,
kortzichvaderland,
republiek te
te redden.
redden ...
vaderland, zijn
zijn republiek
. . Dacht
tigheid? Rees
Rees hem
hem voor
voorden
dengeest,
geest,datdat
gemakkelijkervalt
valteen
eenweerlooze
weerlooze
hethet
gemakkelijker
degen dan
dan een
een volk
volk teteleiden
leideninineen
eenrichting,
richting,waar,
waarte
treffen met
te treffen
met dolk
dolk of degen
is ontwassen
ontwassen of
ofwaarvan
waarvan het
hetreeds
reedsafafkeer
heeftgetoond
getoond?
Immers
aan
aan het is
keer heeft
? Immers
neen.
Dweepzucht verblindt
verblindt even
evensterk
sterkals
alsbegeerte
begeertenaar
naarwraak
wraak en
en diens
diens
neen. Dweepzucht
sombere
doen. Mijns
Mijns inziens
inziensheeft
heeftWallis
Wallisgetracht
getrachtde
decomplot,
complotsombere gezellen
gezellen doen.
hun verschillend
verschillend karakter,
karakter, ink
mèt hunne
hunneverschillende
verschillende
teerende edellieden
edellieden in hun
teerende
bedoelingen te
schetsen. Bij
Bij een
een Lindenfelt
Lindenfeit isis haar
haar dit
dit minder
minder gelukt
gelukt dan
dan
bedoelingen
te schetsen.
bij een
bij
een Ribbing,
Ribbing, een
eenHorn.
Horn.Pechlin
Pechlinisiswel
welzeer
zeerzuiver
zuivergeteekend
geteekend in
in zijn
zijn
welbewuste wreedheid.
wreedheid. Prachtig
Prachtig is
is ook
ook diens
diens straf.
straf. Zwak
Zwak is,
is,
cynisme
cynisme en welbewuste
dunkt
mij het
hetmoment,
moment,waarin
waarindedestervende
stervendekoning
koningaan
aanzijn
zijnschuldigen
schuldigen
dunkt mij
«vriend»
zijn geheim
geheim openbaart
openbaart:: «De nieuwe,
nieuwe, vrije
vrije constitutie,»
constitutie,»die
diehij
hijaan
aan
«vriend» zijn
hadzich
zich
zwaarbezondigd
bezondigdaan
aanzijn
zijnmeester.
meester.
wilde geven.
geven.Lindenfelt
Lindenfelthad
Zweden wilde
zwaar
plaats van
van zwijgend
zwijgend aan
aan te hooren,
hooren, nadat
nadat hij
hij den
den moed
moed had
had gehad
gehad aan
aan
In plaats
dit sterfbed te
te verschijnen,
verschijnen, had
had hij
hij dadelijk
dadelijk moeten
moeten spreken;
spreken; onmiddellijk
onmiddellijk
zich
zelf moeten
moeten aanklagen
aanklagen;; alles bekennen
bekennen;; met de
de radeloosheid
radeloosheid van
vanden
den
zich zelf
enwetens
wetensaan
aanoneerlijk
oneerlijkspel
spelmededeed
mededeedenennunutetelaat,
laat,
man,
half willens
willens en
man, die half
ontwaakt geweten
geweten inziet,
inziet, waartoe
waartoe eigen
eigenbetweterij
betweterijenenanderer
anderer boosheid
boosheid
met ontwaakt
Dathij
hijinindeze
dezeure
ureaan
aanzijn
zijnslachtoffer
slachtoffernog
nogals
alseen
eenrechter
rechter
hem dreven.
dreven. Dat
hem
van instructie
instructie vraagt:
vraagt: «En
«En uw
uw verbond
verbond met
methet
hetFransche
Franschehof
hof?»
werkt
van
?» werkt
Konings
storend. Lindenfelts
Lindenfelts tijd
van vragen
vragen was
was voor
voorgoed
goedvoorbij.
voorbij.'s 'sKonings
storend.
tijd van
grootmoedigheid, zijn
zijn langademige
langademige verklaring
verklaring heeft iets
iets pijnlijks
pijnlijks voor
voor den
den
grootmoedigheid,
voorden
dendienaar,
dienaar,hoe
hoezwaar
zwaar
lezer, die geen
geen sympathie
sympathie meer
meer kan
kan gevoelen
gevoelen voor
lezer,
ook beproefd,
beproefd, wiens
wiens bekentenis
bekentenis hem
hem te
te laat
laat komt,
komt, even
evendoelloos
doelloosals
als
ook
noch wig
wijl
Gustaafs oordeel:
Gustaafs
oordeel : «Gij
«Gij zijt
zijt niet
niet schuldig,
schuldig, noch
noch wijl
wig gij
gij zweegt,
zweegt, noch
gij
gij mij
mij miskendet.»
miskendet.» Lindenfelt
Lindenfelt was schuldig.
geen stervende
stervende kon
konhem
hem
schuldig. Zelfs geen
vrij
vrij spreken.
spreken.
Maar overigens
.... . Welk
een kracht
kracht van voorstelling
voorstelling;; welke
welke wijde
wijde hori,
horiMaar
overigens.
Welk een
door;
welk
rijkdom
aanbeelden
beelden
Koning
zonten het
; welk
eeneen
rijkdom
aan
1 1 De Koning
hetgeheele
geheeleverhaal
verhaaldoor
van een
Vreugderzjk werd door een dichter geschreven, met
een Vreugderijk
metechten
echtenpoëtischen
poëtischen
vragen,geen
geen
wikken
wegen
schijnbaar
Geen angstig
angstigzoeken
zoekenenenvragen,
gloed. Geen
wikken
en en
wegen
—-schijnbaar
ten minste
minste —
- bij
bij het
hettetekiezen
kiezenwoord
woordofofbeeldspraak.
beeldspraak. Als
Als uit
uit een
eenonuit,
onuitten
puttelijke wel,
wel, frisch
frisch en
en koel,
koel,stroomen
stroomende
detreffendste
treffendste vergelijkingen
vergelijkingen uu op
op
puftelijke
Dedweper
dweperenendede
idealist,dede
cynicus
spotter,
bladzijde tegemoet.
tegemoet. De
elke bladzijde
idealist,
cynicus
enendedespotter,
vrouwen
deruwe
ruwekrijger,
krijger, allen
allenworden
worden de
deininhun
hunkarakter
karakter
verfijnde vrouw
de verfijnde
en de
gelegd. Vurig,
Vurig, teer,
teer, honend
honend ofoflicht_
passende uitdrukkingen
passende
uitdrukkingenin
in den
den mond gelegd.
licht,
desprekers
sprekersbezigen
bezigensteeds
steedshet
hetjuiste
juistewoord.
woord.EnEn
waarauteur
auteurbeschrijft,
beschrijft,
zinnig, de
waar
ontwikkelt zij
een talent
talent van
van schilderen,
schilderen, van
vantooveren
tooverenmet
metkleuien
kleuren en
en
ontwikkelt
zij een
tinten, zoodat
zoodat zij
zij haar
haarlezers
lezersmedesleept,
medesleept, ver,
ver,ver
verweg,
weg,ininhet
hetverleden,
verleden,
tinten,
naar dat
dat hooge Noorden,
Noorden, waar
waarGustaaf
GustaafIII
IIIregeerde
regeerdeals
alsverlicht
verlichtdespoot
despoot;
naar
;
waar
hetleven
levengenietend
genietendmet
metvolle,
volle,tetediepe
diepeteugen.
teugen.—waar hij zijn
zijn Haga stichtte, het
Maar ook
ook waar
waar hij,
hij, vervuld
vervuld van
vangrootsche
grootscheplannen
plannenbegonnen,
begonnen, deerlijk
deerlijk
Maar
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eindigen, trots
trots veel
veel goeds
goedsdoor
doorhem
hemtot
totstand
standgebracht.
gebracht.
teleurgesteld zou eindigen,
hij de
de vreugde
vreugde van
vanzijn
zijnrijk
rijkinindroef
droefheid
zou
zienverkeeren
verkeerenen
ende
dezon
zon
Als hij
heid zou
zien
over
Zweden zou zien
zien lichten
lichten met
met stervenden
stervenden gloed,
gloed, aan
aan een
eenhorizon,
horizon, die
die
over Zweden
storm
Als innerlijke
innerlijke eenzaamheid
eenzaamheid hem het
het hart
hart zou
zou verkillen,
verkillen,
storm voorspelde.
voorspelde. Als
doodmaar
maarhet
hetleven
leven
zelf
hemdiegenen
diegenennam,
nam, die
diehem
hem het
het
wijl
niet de
dedood
wig niet
zelf
hem
waren geweest
geweest;; zoodat hij
hij alle
allevertrouwen
vertrouwenininde
demenschen
menschenverloor...
verloor...
liefste waren
Ja, in karakteruitbeelding
karakteruitbeelding staat
zeer hoog.
hoog. Schrijfster
Schrijfster koos
koos een
een
Ja,
staat dit
dit boek zeer
optetelossen
lossen;
treffendheeft
heeftzij
zijhaar
haardoel
doelbereikt.
bereikt.
moeilijk
probleem om
om op
moeilijk probleem
; treffend
Zulk een
een gecompliceerd
gecompliceerd karakter
karakter als
als dat
datvan
vanGustaaf
GustaafIII
111begrijpelijk
begrijpelijk te
te
Zulk
maken aan
is een
een groote
groote
maken
aan lezers
lezersuit
uit een
een anderen
anderen tijd,
tijd,aan
aaneen
een ander
andervolk,
volk, is
kunst.
opmet
metverlichte
verlichtedespoten.
despoten.De
Degroote
grooteRevolutie
Revolutie
Onze tijd heeft
heeft niet
niet veel
veelop
Onze
blies hunne
hunne stelsels
stelsels omver
omver;; het
het leven
leven had
had die
diereeds
reeds voor
voor een
een goed
goed deel
deel
blies
ondermijnd. De
uitkomst logenstrafte
logenstrafte het ideale
ideale begin.
begin. Neen,
Neen,dit
dithad
hadgeen
geen
ondermijnd.
De uitkomst
dien niet
niethebben,
hebben,want
wantniet
nietéén
éénmensch,
mensch,hoe
hoeschrander
schrander ook,
ook,
toekomst, kon dien
toekomst,
kan in
in de
deniet
nietomschreven
omschrevennooden
noodeneener
eenernatie
natievoorzien.
voorzien. Zijn
Zijnbedachte
bedachte
kan
gemeend, blijven
blijvenvaak
vaakbedenksels,
bedenksels,waaraan
waaraan geen
geen
hervormingen, hoe
hervormingen,
hoe goed gemeend,
lang leven
leven isisbeschoren.
beschoren. Ook
OokGustaaf
Gustaafwas
wasde
devertegenwoordiger
vertegenwoordiger van
van een
een
lang
ten doode
doode gedoemd
gedoemd systeem.
systeem. Misschien
Misschien heeft
heeft hij
hij dit
ditbevroed
bevroeden
enwerd
werdhem
hem
hadverstand
verstand
geen tijd
tijd gelaten
gelatenzijn
zijnverandering
veranderingvan
vanideeën
ideeënteteopenbaren.
openbaren.Hij
Hijhad
genoeg om in
in te
te zien,
zien, dat
datslechts
slechts een
eenJahve
J ahvehet
hetmanna
mannakan
kandoen
doenregenen
regenen
genoeg
op Zijn
Zijn volk.
volk. Zoodra
Zoodra vorsten,
vorsten, ook
ook de
de besten
besten en
enedelsten
edelsten onder
onder hen,
hen, iets
iets
bedrogen uit.
uit. Jozef
JozefII11van
vanOostenrijk
Oostenrijk
dergelijks
dergelijks beproeven,
beproeven, komen
komen zij
zij bedrogen
klaagde
zijnsterf
sterfbed,
datalles
alleshem
hemmislukt
misluktwas.
was.Gustaaf
Gustaaf III
III zag
zag het
het
klaagde op zijn
bed, dat
dat hij
hijhad
hadwillen
willen
opheffenuituitdiepe
diepevernedering,
vernedering,
Zweden
der Wasa's,
Wasa's, dat
Zweden der
opheffen
groot en
en gelukkig
gelukkig had
hadwillen
willenmaken
makenalsalsvoorheen,
voorheen,langzaam
langzaamontzinken
ontzinken
groot
aan zijn
zijn hand
hand en
en terugvallen
terugvallen in
in een
een poel
poelvan
vanongerechtigheid.
ongerechtigheid.
aan
zaden door
doordie
diehand
handgestrooid,
gestrooid, zouden
zoudenniet
nietalle
allein
indoornen
doornen
Maar toch,
Maar
toch, de zaden
verstikken,
steenen verdorren,
verdorren, door
door den
denwind
windworden
worden
weggevaagd.
verstikken, op
op steenen
weggevaagd.
en vrucht
vrucht dragen.
dragen. Hij
Hijhad
haddederechtspleging
rechtsplegingvero
ver.
Eenige
zouden opkomen en
Eenige zouden
beterd, aan
aan de
de omkoopbaarheid
omkoopbaarheidder
derrechters
rechterseen
eeneinde
eindemakend,
makend,dedepijnbank
pijnbank
beterd,
had weeshuizen
weeshuizen en
enhospitalen
hospitalengesticht
gesticht;; nieuwe
nieuwebronnen
bronnen
afschaffend; ; hij
afschaffend
hij had
van welvaart
welvaart voor
zijn volk geopend.
geopend. Veel
Veel van
vandit
ditalles
allesbleef,
bleef,was
wasuit
uitden
den
voor zijn
geest des tijds
tijds voortgekomen,
voortgekomen, kon niet
niet vernietigd
vernietigd worden.
worden. Wat
Watverdween,
verdween,
geest
waren
die meer
meer op
opeen
eenridderlijk
ridderlijkverleden
verledendan
danop
opeen
eennuchter
nuchter
waren instellingen,
instellingen, die
heden wezen
wezen:: b.v.
b.v. steekspelen
steekspelenofofeen
eenacademie
academievolgens
volgensFransch
Franschmodel
model;
een
; een
nationale (?)
kleederdracht, die aan
aan Spaansche
Spaanse he modes
modes deed
deed denken
denken;; het
het vet,
ver.
(?) kleederdracht,
krijgen van
van een
eenuitgebreide
uitgebreidevorstelijke
vorstelijke macht,
macht, die
diegevaarlijk
gevaarlijk had
hadkunnen
kunnen
krijgen
worden
voor de
devrijheid
vrijheidvan
vanland
landenenvolk.
volk.Over
Overhet
hetstoken
stokenvan
vanbrandewijn
brandewijn
warden voor
door
de boeren
boerenzelven
zelvenwordt
wordtthans
thanszoo
zoogeheel
geheelanders
anders gedacht,
gedacht, dat
dat men
men
door de
soms
moeite heeft
heeft zich
zichvoor
voortetestellen,
stellen,hoe
hoedoor
dooreen
eenverbod
verbodhieromtrent
hieromtrent
soms moeite
Gustaaf
vervreemdde. Het
waar, dat
dat het
het
Gustaaf zijn
zijn onderdanen
onderdanenvan
van zich
zich vervreemdde.
Het is
is waar,
brandewijnmonopolie der
regeering, door
hem ingesteld,
ingesteld, meer
meer lasten
lasten en
en
brandewijnmonopolie
der regeering,
door hem
dan b.
b. v.
het zoo
zoo drukkende
drukkende zoutmonopolie
zoutmonopolie in
in
bezwaren
met zich
zich bracht
bracht dan
bezwaren met
v. het
Oost.Indische bezittingen
bezittingen nog
nog heden.
heden.
onze Oost,Indische
de weinig
weinig voordeel
voordeelaanbrengende
aanbrengende oorlogen,
oorlogen,door
doorGustaaf
Gustaaf
Stellig hebben
hebben de
111
tegen Rusland
Rusland gevoerd,
gevoerd, een
eenschuldenlast
schuldenlastop
ophet
hetarme
armeland
landgestapeld,
gestapeld,
III tegen
waaronder het
dreigde te bezwijken,
bezwijken, terwijl
terwijl toch
de koning
koning voortging
voortgingveel
veel
waaronder
het dreigde
toch de
Wantgenotziek
genotziekwas
wasdeze
deze
verkwistenaan
aanpersoonlijke
persoonlijke vermaken.
vermaken. Want
geld teteverkwisten
vorst, nog
nogmeer
meerzelfs
zelfsdan
danauteur
auteurgoed
goedvond
vond
rijkdom.
rijkdomoen
en schoonheidlievende vorst,
ons mede
mede te deelen
deelen in
in haar
haar boek.
boek.
ons
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Het
altijd bezwaarlijk,
bezwaarlijk, aan
aan een
eenklein
kleinland
landofofeen
eenland
landmet
metgeringe
geringe
Het isis altijd
draagkracht, groote
leggen, wanneer
wanneer het
het volk,
volk, de
de
draagkracht,
grooteverplichtingen
verplichtingenopoptete leggen,
hand, die om
om de
de middelen
middelen
massa in
massa
in haar
haar geheel,
geheel, niet
niet overtuigd
overtuigd is,
is, dat
dat de
de hand,
vraagt, deze
deze ook goed
goed zal
zal besteden.
besteden. Als
AlsGustaaf
Gustaafden
dennationalen
nationalentrots
trotsbij
bij
vraagt,
kunnen opwekken
opwekken;; hen
hen met
metgeestdrift
geestdrift had
hadkunnen
kunnen
zijn Zweden
Zweden had
had kunnen
zijn
bezielen voor zijn
zijn idealen,
idealen, in
inzijn
zijngoed
goedrecht
rechthet
hethunne
hunne
verdedigen~;
wie
bezielen
verdedigencl
; wie
deel zijn
zijn geworden.
geworden.
weet wat
wat hem
hem ware
ware gelukt
gelukt;; geen
geen Anjala zou zijn
weet
zijn deel
III van
vanOranje
Oranjeheeft
heeftoneindig
oneindiggrooter
grootermoeilijkheden
moeilijkhedenoverwonnen
overwonnen
Willem III
welk een
eenverschil
verschilinin
karakterenen
persoonmet geringer
geringer middelen.
middelen. Maar
Maar ....
. . welk
karakter
persoon%
lijkheid: : De
De diep%ernstige
diep-ernstige geniale
wanken noch
noch
lijkheid
geniale Oranjevorst,
Oranjevorst,die
die wist
wist van wanken
zege en
en hoon
hoonininroem
roemdeed
deedverkeeren,
verkeeren,strijdend
strijdend
wijken, die
die nederlaag
nederlaag in zege
wijken,
deze
Gustaaf
artisten_
tegen den
den machtigsten
machtigsten vorst
vorstvan
vanEuropa,
Europa,ofof
deze
Gustaaf
metmet
zijnzijn
artisten%
natuur; ijdel,
ijdel, genotzuchtig,
genotzuchtig, spilziek;
ernst en
en dan
dan weer
weer de
de
natuur;
spilziek ; bij
bij vlagen
vlagen vol ernst
ook
lichtzinnigheid
zoodat men
men hem
hem niet
niet«au
«auserieux»
serieux»wilde
wildenemen,
nemen, ook
lichtzinnigheid zelve,
zelve, zoodat
waar hij
waarachtig goed
en bestaan
bestaan op
op het
het spel
spel
waar
hij het
het waarachtig
goedmeende,
meende, eigen
eigen leven en
zettend, tegen
tegen Ruslands
Ruslands keizerin,
keizerin, Catharina.
Catharina.
zettend,
lIl! Stroef
Stroef maar
maar diep,
diep, streng
strengmaar
maar trouw,
trouw,zijn
zijrtgeheele
geheeleleven
leven
Willem III!
Willem
aan één
één doel:
doel:Herstel
Herstelvan
vanEuropa's
Europa'sevenwicht.
evenwicht.Gustaaf,
Gustaaf,vriendelijk
vriendelijk
wijdend aan
maar wuft,
beminnelijk maar
maar oppervlakkig,
oppervlakkig, ridderlijk
ridderlijk maar
maar onstandvastig...
onstandvastig...
maar
wuft, beminnelijk
Wie, tusschen
tusschen het
hetdichten
dichtenvan
vantwee
tweeopera's
opera's in,
in,voor
vooreen
eengroot
grootstaatsman
staatsman
Wie,
spelen, wekt
wektverbazing
'verbazingmaar
maar geen
geen vertrouwen.
vertrouwen. Neen,
Neen, zulk
zulk een
eenvorst
vorst
wil spelen,
hetoproept
oproepttot
tothet
hetdragen
dragen
vindt geen
geen gehoor
gehoor bij
bij zijn
zijn volk,
volk,wanneer
wanneerhij
hijhet
vindt
der zwaarste
zwaarste lasten;
één met
met hem
hem;; het
het begrijpt
begrijpt hem niet.
niet. Het
Het
der
lasten ; het
het is
is niet één
staat klaar
klaar met
met een ongunstig
ongunstig oordeel
oordeel over
over zijn
zijn levenswijze
levenswijze;; wat
wat het
het den
den
staat
niet in
in den
denman.
man.Op
Ophet
hetspannendst
spannendstoogenblik
oogenblik
jongeling vergaf,
vergaf, duldt
jongeling
duldt het niet
moest
koning Gustaaf
Gustaaf bespeuren,
bespeuren, dat
dat hij,
hij, die
diemeende
meendebuigzaam
buigzaam staal
staal te
te
moest koning
uitzijn
zijnhand,
hand,slechts
slechtsover
oververlamde
verlamdedrijfveeren
drijfveeren
krachtig losgierend
losgierend uit
bezitten, krachtig
beschikte, die
slap, doelloos
doelloos neervielen.
neervielen. De
Deontgoocheling
ontgoochelingwas
wasbitter,
bitter, eigen
eigen
beschikte,
die slap,
lichter te dragen.
dragen. Waar
Waar Wallis
Wallis zulke
zulke oogenblikken
oogenblikken
schuld
maakte ze
schuld maakte
ze niet
niet lichter
zijzulks
zulksmeesterlijk.
meesterlijk.DeDe
lezer
voelt
deze
teleurstelschetst,
doet zij
schetst, doet
lezer
voelt
en en
lijdtlijdt
deze
teleurstel%
den man,
man,die
dievast
vastmeende
meendetetestaan,
staan,
lingen mede
mede; ; diep
diep medelijden
medelijden met
met den
lingen
terwijl reeds
reeds de bodem
bodemzijn
zijnvoet
voetontzonk,
ontzonk,diep,
diep,echt
echtmenschelijk
menschelijkmedelijden
medelijden
terwijl
zij op te
te wekken
wekken en
en levendig
levendig te
te houden,
houden, trots
trotsveel
veeldat
dathaar
haarkoning
koning
weet
weet zij
Gustaaf was
was ten
ten slotte
slottemaar
maar een
eenmensch,
mensch, geen
geenheros,
heros, en
enniets
niets
ontsiert. Ook Gustaaf
ontsiert.
menschelijks was hem
hem vreemd.
vreemd.
menschelijks
nudedeGustaaf
Gustaafder
dergeschiedenis?
geschiedenis?InInhaar
haarvoorbericht
voorberichtwijst
wijstSchr.
Schr.
Is
dit nu
Is dit
hetkarakter
karakter van
van den
den
devele
veleverschillende
verschillendeoordeelvellingen
oordeelvellingenomtrent
omtrenthet
op de
vorst, die nog
nog eenmaal
eenmaal een
eenras
rasvoorbijgaanden
voorbijgaanden glans
glans aan
aanden
denZweedschen
Zweedschen
vorst,
68 leIeDeel,
Deel,legt
legtzijzijhaar
haarheld
heldvolgende
volgende woorden
woorden in
in
naam
naam verleende.
verleende. P.
P. 68
den
mond, die
die mijns
mijns inziens
inziens haar
haar eigen
eigen oordeel
oordeelomtrent
omtrent deze
dezedingen
dingen
den mond,
bevatten: : «Men
een geschiedenis
geschiedenis vol
vol kleine
kleine onjuistheden,
onjuistheden, zelfs
zelfs vol
vol
bevatten
«Men kan
kan een
data schrijven,
schrijven, die
dietoch
tochwat
wathaar
haargeest
geestbetreft,
betreft, volkomen
volkomen
vergissingen in data
vergissingen
historisch is.
is...
Waarachtige historiekenners
historiekenners zijn
zijn geen
geen kenners
kenners van
van feiten
feiten
historisch
. . Waarachtige
menschen. Zij
Zij moeten
moeten niet
niet alleen
alleen het
het
alleen, maar
alleen,
maar bovenal
bovenal van
van volken
volken en menschen.
geraamte
harten voelen
voelenkloppen.»
kloppen.»
geraamte der
der gebeurtenissen
gebeurtenissen zien,
zien, maar
maar ook
ook de harten
Met
deze opvatting
opvatting zullen de
de meesten
meesten vrede
vrede hebben.
hebben. De
Detijd
tijdisisgelukkig
gelukkig
Met deze
la Louise
LouiseMiihlbach
Mühlbach geschiedkundige
geschiedkundige romans
romans het
het licht
licht
voorbij, dat
dat men
men Aà la
voorbij,
deed zien,
zien,die
dieopoplouter
louterphantazie
phantazieberustten
berustten;
maaralle
alle
phantazie
ver_
; maar
phantazie
te te
ver%
bannen uit deze
deze werken
werken zou
zoueven
evenbelachelijk
belachelijkwezen.
wezen.Met
Methart
harten
enziel
zielheeft
heeft
bannen
inden
dentijd,
tijd,dien
dien
beschrijft,heeft
heeftdedepersonen
personen
Wallis
zich ingewerkt
ingewerkt in
Wallis zich
zijzij
beschrijft,
door haar
haar geschetst
kanten bezien,
bezien, hunne woorden
woorden en
en daden
daden #jn
zijn
door
geschetst van
van alle
alle kanten
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door haar
haar bestudeerd
bestudeerdvele
velejaren
jarenlang.
lang.InInFrankrijk,
Frankrijk, zoowel
zoowelals
alsininhet
hetZweden
Zweden
is zij
zijthuis
thuisgeraakt.
geraakt. De
Degeestige
geestigegesprekken
gesprekken der
der
der achttiende
achttiende eeuw
der
eeuw is
Parijsche
uit de
depen,
pen,als
alshet
hetschertsen,
schertsen,
Parijschegroote
groote wereld
wereld gaan
gaan haar
haar even
even goed uit
kwinkslagen der Zweden
Zweden en
en de
degrovere
groverezinswendingen
zinswendingenvan
vaneen
eenPechlin
Pechlin
de kwinkslagen
c.
de zalen
zalen der
der diplomaten
diplomaten heeft
heeftzij
zijhun
huntaal
taalbeluisterd.
beluisterd. Haga's
Haga's kring
kring
c. s.s. In de
poëtischeverwachtingen
verwachtingen van
van een
een
heeft haar
haar in
in zijn
zijnmidden
middengezien.
gezien.DeDe
heeft
poëtische
LindenfeIt, het dwepend
dwependdroomgespeel
droomgespeelvan
vaneen
eenSeptimanie
Septimanievan
vanEgmont,
Egmont,
Lindenfelt,
zijmet
metgouden
goudendraden
dradendoor
doorhare
haregeschiedenis
geschiedenis
vaag
onwezenlijk, heeft
heeftzij
vaag en onwezenlijk,
geweven. Zij
offerde niet
niet meer
meer aan
aan dedefeiten
feitender
dergroote
grooteRevolutie
Revolutie dan
dan
geweven.
Zij offerde
zij
strikt
was ter
terverklaring
verklaring van
van 's konings gedrag.
Soms beperkt
beperkt zij
strikt noodig was
gedrag. Soms
haastte
veel, b.v.
b.v.waar
waar het 's konings voorliefde geldt voor
voorwaarzeggerij,
waarzeggerij,
zich haast
te veel,
zijn bijgeloovig vasthouden
vasthouden aan
aan voorteekens.
voorteekens. Dat
DatLindenfelts
Lindenfeltszuster
zusterhierin
hierin
zijn
een
ve~lorenblad,
blad,
betrokken wordt
hoe, isiszeer
zeersober
soberverteld.
verteld.Zij
Zijisisalsalseen
betrokken
wordt en hoe,
verloren
dat even
even aandwarrelt
aandwarrelt en dan
dan weer
weerverdwijnt,
verdwijnt, zonder
zonderspoor
spoorachter
achtertetelaten.
laten.
dat
Het lijden
lijden van
van haar
haar broeder
broeder in
in de Bastille,
waar hij, trots
trots uitmuntende
uitmuntende
Het
Bastille, waar
tot waanzin
waanzin verv.alt
vervalt;; twintig
twintig jaren
jaren van
van
verzorging, levend begraven,
begraven, haast
haast tot
verzorging,
zijn leven, zijn
zijngeheele
geheelejeugd
jeugdtot
totwerkeloosheid
werkeloosheidgedoemd,
gedoemd,vervreemd
vervreemdvan
van
zijn
zijn eigen ik,
ik, vergeten
vergeten door
door de
dewereld
wereld. .. .. .dit
ditalles
allesis isaangrijp.end
aangrijpendweergv
weergezijn
in de
deenkele
enkelebladen
bladenvan
vanhet
het
«Dagboek;»
maarook
ookkomt
komt het
hettelkens
telkens
geven in
«Dagboek
;» maar
in zijn
zijn later
later optreden
optreden aan
aan Gustaafs
Gustaafs hof.
hof.
uit in
Slechts
meedoen aan
aan het
hetcomplot
complottegen
tegenden
denkoning
koningvalt
valtmijns
mijnsinziens
inziens
Slechts het meedoen
kader van
van deze
deze persoonlijkheid.
persoonlijkheid.
buiten het kader
komen·voor
voorinindit
ditdriedeelig
driedeeligwerk,
werk,
Vele karakters,
karakters, honderden
namen komen
Vele
honderden namen
Bosboomwaarmede Schr.
Schr. haar
haar gelofte
gelofteaan
aanonze
onzegroote
grooteRomancière,
Romancière,Mevr.
Mevr.Bosboom—
waarmede
Toussaint, gestand
deed. Een
Een gelofte
gelofteharer
harerjeugd,
jeugd,zoo
zoowaardig
waardigvervuld.
vervuld.
Toussaint,
gestand deed.
wijafscheid
afscheidvan
van
Maar
Met hem
hem nemen
nemenwij
Maar Gustaafs
Gustaafs persoon
persoon domineert steeds. Met
laatste gloriedagen
gloriedagen der
der Zweedsche
Zweedsche dynastie.
dynastie. Als
Alshij
hijheengaat,
heengaat, meent
meenthet
het
de laatste
Ridderholmskerktetehebben
hebbenhooren
hoorenruischen
ruischen;;
volk de
de oude
oudevaandels
vaandelsinindedeRidderholmsktrk
zijnkorte,
korte,weemoedige
weemoedigeopmerking
opmerkingeen
eengrafrede
grafrede
graaf Fersen
Fersen hield
hieldininzijn
en graaf
op
Zweden zelf,
zelf, toen
toenhij
hijzeide
zeide:
«Wijzullen
zullenzezenooit
nooitopnieuw
opnieuwhooren
hooren
op Zweden
: (tWij
ruischen.»
De Noorsche
N oorschebroedervolken
broedervolkenKreindliche
(<<Freindliche
Brüder»)zien
ziennog
nogniet
nietin,in,dat
datzij
zij
Briider»)
Germaansch bolwerk
vormen tegen
tegen de
degroote
grooteSlavische
Slavischemacht
macht
een Germaansch
bolwerk konden vormen
het Oosten.
Oosten. Dat
Dat gevoeld
gevoeld en
en er
ervoor
gestreden en
en geleden
geleden tetehebben
hebbenisis
in het
voor gestreden
ineen
eenschitterend
schitterendlicht
lichtgesteld.
gesteld.
verdienste van
van Gustaaf
Gustaaf III,
lIl, door
door'Wallis
Wallis in
de verdienste
EUSE
SOER.
ELISE SOER.

0

APHORISMEN.
j. PETRI.
J.
PETRI.

Aphorismen moeten
moeten zijn
zijn als diamanten of als
als kristallen,
kristallen,
Aphorismen
ondergronds ontstaan
drukking van
van aardlagen;
ontstaan door drukking
aardlagen ; de meeste
zijn als
turven, goed
goedvoor
voorde
dekachel
kachelen
endan
dan ook
ook nog
nog wel
wel nuttig.
nuttig.
als turven,

o0
Mahlers achtste
geen verheven
verheven
achtste symphonie is geen
De zang uit Mahlers
doch de
hoogviiegende bizarre emotie van
de hoogvliegende
een
engelenzang, doch
van een
Alpen.
aviateur
aviateur bo.ven
',oxen de Alpen.

o0
historici zijn
zijn als dramaturgen,
dramaturgen, sjouwend
hun poppen~
Veel historici
sjouwend hun
poppen,
kast met historische helden,
heiden, ze spelen altijd
altijd gelegenheidsstukken
op eeuwfeesten.
eeuwfeesten.

o0
Ware historici
historici zoeken
zoeken de
degeopenbaarde
geopenbaarde krachten voor een
schoone oeconomie
oeconomie van
van het heden
heden..
.D
0

De echte
echte criticus is het
het genie
genie van
van de
de veelzijdige
veelzijdige potentialiteit.

o0
Kunst is leven
leven in
inredelijke
redelijke daad.
daad.
Kunst

o0
De menschen gaan
de ruimte over
met tollen,
tollen,
over wegen met
gaan door
door de
ze drijven
drijven door
door den
den tijd
tijdals
alswrakken
wrakkennaar
naarhet
hetstrand
strand;; daarom
zij niet het wijde
wijdeen
en het
het zeilen
zeilen op
opde
dekoelte
koelteder
dereeuwen.
eeuwen.
kennen zij
o
0
Invallen van
gedachten is
is als
als het
hetontdekken
ontdekkenvan
vaneen
een
van mooie gedachten
Invalien
nevelvlek;; later
komen pas
pas de
desterren,
sterren, die
diede
deproffen
proffen eerst
eerst
later komen
nevelvlek
hun kijkers;
na eeuwen
eeuwen zitten
zitten de
de menschen
kijkers ; na
ontdekken met
met hun
pas in
de zon
zon en
en op
op laatst
laatst speelt
speelt de
de maan er mooi weer mee
pas
in de
voor verliefden.
verliefden.
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ONZE LEESTAFEL.
Shakespeare. (Serie: Boeken
Wijsheid en
en Schoonheid).
Schoonheid). Een
Een keus
keus
Boeken van Wijsheid
Uren met Shakespeare.
B.Koster.
Koster. Uit.
stukken uit
uit zijne werken,
werken, vertaald
Dr. Edw.
Edw. B.
vertaald en
en ingeleid
ingeleid door Dr.
van stukken
Uito
gegeven door de
de Hollandia.drukkerij
het jaar
jaar MXMXIII.
Hollandiaodrukkerij te Baarn in het
MX1VIXIII.
gegeven

In deze
serie, waarin
waarin reeds
reeds bloemlezingen
bloemlezingen uit
uit Schopenhauer
.schopenhauer en
en Spinoza
Spinoza
deze serie,
verschenen, biedt de Hollandiaodrukkerij
Hollandia.drukkerij thans een keurig
keurig verzorgden bundel
bundel
fragmenten
Shakespeare aan.
aan.
fragmenten uit Shakespeare
naam van
vanDr.Dr.
Koster,
de uitnemende
Shakespeare.kenner,enenovero
.ver.
De naam
Koster,
de uitnemende
Shakespeareokenner,
tolker,
waarborgt de
de qualiteit
qualiteit van
van de
de vertaling
vertaling;; aan
aanhet
hetgebrek,
gebrek, dat
dateene
eene
tolker, waarborgt
het onvero
onver.
bloemlezing als
als deze
dezenoodzakelijkerwijze
noodzakelijkerwijze moet
bloemlezing
moet aankleven,
aankleven, n.l. het
mijdbare
van de
de hiaten,
hiaten, isisde
debewerker
bewerker zooveel
zooveeldoenlijk
doenlijktegemoet
tegemoet
mijdbare nadeel
nadeel van
gekomen door
door aan
aan het
hetbegin
beginvan
van
stuk,
waaruitfragmenten
fragmentengenomen
genomen
gekomen
elkelk
stuk,
waaruit
inhoudtetegeven,
geven,enenverder
verderdoor
doorverklao
verkla.
zijn, een kort
kort overzicht
overzicht van
van den
den inhoud
zijn,
ringen en toelichtingen
toelichtingen onder
onder den
den tekst.
tekst.
ringen
inleidingdie
dieaan
aandedestukken
stukkenvoorafgaat,
voorafgaat,had
hadikikgaarne
gaarne iets
ietsuitvoeriger
uitvoeriger
De inleiding
m. i.i.een
eenpaar
paar
gezien;
beschouwing van
vanShakespeare's
Shakespeare's werk
werk had
had m.
gezien ; vooral
vooral de beschouwing
mijeenigszins
eenigszinsdat
dat
pagina's meer
meer mogen
mogen innemen.
innemen. En
Endan
danverbaasde
verbaasdehet
hetmij
pagina's
de opinie van
van sommige
sommige (rmoralistisch
«moralistisch aangelegden»,
and Juliet
Juliet
aangelegdenz, als
als zou Romeo and
enkel
geschreven zijn
zijn om
om tetewaarschuwen
waarschuwentegen
tegeneen
een
overijldhuwelijk,
huwelijk,
enkel geschreven
overijld
Had zij
zij dan
dan niet
nietbeter
beterweggelaten
weggelaten
zonder commentaar
commentaar isis neergeschreven.
zonder
neergeschreven. Had
worden?? Wie
Wie inindeze
dezeheerlijke
heerlijke schepping
schepping niet
niet meer
meer ziet
ziet dan
dan de
de
kunnen worden
kunnen
bovengenoemde
heeft van
van dien
dienschoonsten
schoonsten aller
aller lifde.droomen
liefde.droomen
bovengenoemde tendenz,
tendenz, heeft
begrepen. Shakespeare
Shakespeare heeft
heeftminder
mindergemoraliseerd
gemoraliseerd dan
danmen
menwel
weleens
eens
niets begrepen.
verondersteld heeft.
heeft.
Maar
overigens een
een boek,
boek, dat
datverdient
verdientmet
metwarmte
warmteteteworden
wordenaanbevoo
aanbevo.
Maar overigens
len. Shakespeare
Shakespeare wordt,
wordt, ondanks
ondanks dedeloffelijke
loffelijkepogingen
pogingenvan
vande
deWereldo
Wereld.
len.
Bibliotheek
werken bij ons
ons ingang
ingang tetedoen
doenvinden,
vinden,nog
nogteteweinig
weinig
Bibliotheek om
om zijne werken
hetoorspronkelijke
oorspronkelijkelezen
lezen;
een
gekend door wie
wie zijne
zijne scheppingen
scheppingen niet
niet ininhet
gekend
; een
zoo bevoegde
bevoegdezijde
zijdeom
omzijn
zijnmachtigen
machtigengeest
geestnader
nadertot
tot ons
ons volk
volk
poging van zoo
te brengen,
brengen, moet
moet met
met sympathie
sympathie worden
worden begroet.
begroet.
Inderdaad, dit
is een
eenwerk,
werk,dat
datininde de
serie
Boekenvan
vanWijsheid
Wijsheid en
en
dit is
serie
Boeken
het, die van
van
Schoonheid
thuis behoort
behoort;; niemand
niemand minder
Schoonheid thuis
minder dan
dan Goethe
Goethe was
was het,
in zjne
zijneinleiding
inleidingterecht
terecht
Shakespeare
door den
den bewerker
bewerker in
Shakespearede
de volgende,
volgende, door
aangehaalde, treffende
treffende woorden
woordenuitsprak
uitsprak:
aangehaalde,
:
«Liest man Shakespeare,
ungeheuren
Shakespeare, so
so glaubt man
man vor
vor den aufgeschlagenen ungeheuren
<<Liest
denender
derSturmwind
Sturmwinddes
desbewegtesten
bewegtesten
Büchern
Schicksals zu
zu stehen,
stehen,inindenen
Biichern des Schicksals
saust."
Lebens saust."
mijneovertuiging,
overtuiging,dat
datvertaler
vertaleren
enuitgeefster
uitgeefsterwèl
wèlzouden
zoudenhandeo
hande.
Het isismijne
zijdezen
dezenkeurbundel
keurbundel door
door een
een tweeden
tweeden lieten
lieten volgen.
volgen. Dit
Ditboek
boek
len,
als zij
len, als
11,Koning
KoningHendrik
Hendrik IV,
IV,
geeft stukken
stukken uit
uit Koning
KoningJan,
Jan,Koning
KoningRichard
RichardII,
geeft
Met gelijke
gelijke maat
maat gemeten
gemeten(Measure
(Measurefor
forMeasure),
Measure),Coriolanus,
Coriolanus, Macbeth,
Macbeth,
Met
Julius Caesar,
Caesar, De Koopman
Koopman van
van Venetië
Venetië en
enAnthonius
AnthoniusenenCleopatra
Cleopatra;
dan
Julius
; dan
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eens iets
eens
iets,uit
uit de
deMidsummer
Midsummer Night's
Night'sDream,
Dream, Romeo
Romeo and
and Juliet,
Juliet, As you
you
like
HamIet, King
King Lear;
Lear; is
is de
de rijkdom
rijkdom van
vanShakespeare's
Shakespeare's genialiteit
genialiteit niet
like it, Hamlet,
bijkans onuitputtelijk
bijkans
onuitputtelijk??
HERMAN
MIDDENDORP.
HERMAN MIDDENDORF.

Onze groote mannen.
Onze
Vondel, door
doorG.G.F. F.
Haspels.
Baarn,Hollandia.‹Iruldcerij
Hollandia_drukkerij 1914.
mannen. Vondel,
Haspels.
—-Baarn,

Dit isiseen
eenboekje,
boekje,dat
datbinnen
binnenhet
hetbestek
bestekvan
van4242pagina's
pagina'svrij
vrijwat
watmeer
meer
geeft,
dan deze
deze kleine
kleineomvang
omvangallicht
allichtzou
zoudoen
doenvermoeden.
vermoeden.Een
Eenzakelijk
zakelijk
geeft, dan
geschrift, beknopt
beknopt zonder
zonder te
te schetsmatig
geschrift,
schetsmatig te worden,
worden, en
engeschreven
geschreven met
met
voorVondels
Vondelskunst
kunst—- trouwens,
trouwens,wie
wiekan
kanover
overVondel
Vondelschr4ven
schrijven
groote
liefde voor
groote liefde
hebben?
Biographieen
enbeschouwing
beschouwingder
derwerken
werkenzijn
zijn
zonder
hem lief
lieftetehebben
zonder hem
? Biographie
in kén
in
één aaneensluitend
aaneensluitend essay
essay tezamen
tezamen genomen,
genomen, eene
eene verhandeling,
verhandeling, die
die
en belezenheid
belezenheid als
als van
vanbreedte
breedtevan
vanopvatting,
opvatting,
evenzeer
kennis en
evenzeer getuigt
getuigt van
van kennis
het—
- hoe
hoe
en
schoonheid van
van menschlijke
menschlijke gezindheid.
gezindheid. Daardoor
Daardoor werd
werd het
en schoonheid
objectief
de auteur
auteur over
overVondel
Vondeltrachtte
trachtteteteschrijven
schrijven—- een
eenpersoonlijk
persoonlijk
objectief de
immers goed, als
als de
deschrijver
schrijver maar
maar hoog
hoog
boekje.
Maar alle
subjectiviteit is immers
boekje. Maar
alle subjectiviteit
?
staat?
genoeg staat
In
breede trekken
trekken zien wij
wij hier
hier het
het beeld
beeldvan
vanden
dengrooten
grootendichter
dichteronto
ont_
In breede
binnen een
een
worpen,
worpen, zonder
zonder dat
dat nochtans
nochtans het
het minutieuze,
minutieuze, voor
voor zoover
zoover het binnen
en een
eenhalf
halfvel
veldruks
drukswas
wasaan
aante te
brengen,
ontbreekt.Zijn
Zijn
bestek
bestek van
van twee en
brengen,
ontbreekt.
«DeTrouw",
Trouw", zegt
zegt de
deheer
heerHaspels
Haspels met
met eene
eene
leven
is poëzie
poëzie en
en wonen
wonen inin«De
leven is
op den
dennaam
naam van
vanVondels
Vondelswinkel
winkelinindedeWarmoesstraat.
Warmoesstraat. En
En op
op
toespeling op
toespeling
deze
deze stelling isis het
hetgansche
ganschewerkje
werkjegebaseerd.
gebaseerd.
Inderdaad,
Haspels maakte
maakte van
boekje, wat
wat er
er van
vantetemaken
maken
Inderdaad, de
de heer
heer Haspels
van dit boekje,
was. Maar
Maar —
- misschien
misschien met
metbijna
bijnabovenmenschelijke
bovenmenschelijkeinspanning.
inspanning.Voorto
Voortwas.
durend kreeg
kreeg ik bij
bij de
delezing
lezingden
den
indruk,
schrijverwel
welgaarne
gaarne
durend
indruk,
datdat
de de
schrijver
had verteld
verteld over
over de
de schoonheid
schoonheid van
van Vondels
Vondels taal,
taal, mar
méér over
over den
den
méér had
méér
den
groei en
en de
devolmaking
volmakingvan
vandeze
deze
forsche
dichter-natuur, méér
méér over
over den
groei
forsche
dichteronatuur,
tijd en
en dedeomstandigheden,
omstandigheden,waarin
waarinVondel
Vondelleefde.
leefde.Het
Hetis isjammer
jammerdat
dathij
hij
tijd
kunnendoen.
doen.Want
Wantdedeheer
heerHaspels,
Haspels,met
metzijn
zijnbreeden
breedenen
en
dit niet
niet heeft
heeftkunnen
kijk op
op den
dengrooten
grootendichter,
dichter,met
metzijn
zijngave
gavegezindheid
gezindheidvoor
voorgezonde
gezonde
juisten kijk
en bobovenal
metzijn
zijn
kunstenaars-verwantschap aan
aan de
dekrachtige
krachtige
analyse, en
analyse,
venal met
kunstenaarsoverwantschap
gedichten danken,
danken, isis
Hollandsche bloeioperiode,
bloei-periode, waaraan
Hollandsche
waaraanwij
wij ook
ook Vondels gedichten
er op
op aangewezen
aangewezen over
overVondel
Vondeltetespreken
spreken—
- en
enhet
hetisistetebetreuren
betreuren dat
dat
er
dit moest
moest doen
doeninineen
eenomvang,
omvang,
aard
zaak
ternauwer_
hij dit
diedie
uituit
denden
aard
vanvan
de de
zaak
ternauwero
nood iets
iets meer
meer kan
kan geven
geven da,n
daJl een
een catalogus
catalogus van
van 's dichters werken.
werken.
Hollandia-drukkerij begint
deze brochure
brochure een
een nieuwe
nieuweserie.
serie.
De Hollandiaodrukkerij
begint met
met deze
De bestanddeelen
bestanddeelen waaruit
waaruit deze
dezereeks
reekszalzal
worden
samengesteld,schijnen
schijnen
worden
samengesteld,
mij nog
nog alalheterogeen
heterogeen:
wachtenons
onsbeschouwingen
beschouwingenover
overJan
JanPietersz.
Pietersz.
mij
: ererwachten
Koen, Rembrandt,
Rembrandt, Voetius,
Thorbecke, Huygens
Huygens en
enanderen.
anderen. Het
Het
Voetius, Spinoza, Thorbecke,
begrip «groote
«groote mannen»
mannen» isis rekbaar,
rekbaar, zeker,
zeker, maar
maar het is
is toch
toch wel
wel wat
wat erg
erg
begrip
gewaagd, om in.
in' deze
deze qualificatie
qualificatie bijvoorbeeld
bijvoorbeeld Voetius
VoetiusenenRembrandt
Rembrandtnaast
naast
gewaagd,
elkander te
te plaatsen.
plaatsen.
toejuiching, nu
de belangstelling
belangstelling in
in Vondels
Vondels
Overigens verdient
Overigens
verdient het
het toejuiching,
nu de
werk gaandeweg
gaandeweg toeneemt,
toeneemt, in
inbeknopten
beknopten vorm
vorm iets
iets over
over 's's dichters
dichters leven
leven
werk
arbeid mede
mede te
te deelen.
deelen. De
Deschrijver
schrijver teekent
teekent hem
hemjuist,
juist,als
alshif
hijhem
'hem
en arbeid
ver_
voorstelt als «niet
«niet slechts
slechts een
een groote,
groote, die
dieerergeweest
geweestis,is,maar
maardien
dienwe
wevero
voorstelt
langend verwachten."
verwachten."
langend
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Als we
we Vondel
Vondelnu
numaar
maarniet
nietpopulair
populair gaan
gaan maken.
maken. Dat
Dat is in
in Holland,
Holland,
het ergste
ergste een
een dichter
dichter overkomen
overkomen kan
kan .....
«'t
deftig, 't Is
fijn,
(et Is
Is zoo deftig,
Is zoo fijn,
Bij
Lucifer geweest te
te zijn»
zijn'>
Bij Lucifer
Speenhoff al
al gerijmd.
gerijmd.
heeft Speenhoff
zich zelf
zelf heb
heb ikikniets
nietsdan
danlof,
lof,laat
laatikikditditmet
metgroote
groote
Voor
het boekje
boekje op zich
Voor het
beslistheid erkennen.
erkennen. Doch tegen
tegen dedeuitgave
uitgavealsalsverschijnsel
verschijnsel mag
mag eenige
eenige
beslistheid
bedenking wel
oogen worden
worden gezien.
gezien.
bedenking
wel onder oogen
HERMAN
HERMAN MIDDINDoar.
MIDDINDORP.

o0
Mozailc.
Mozaïk. Verzen
Venen van Jan Terwey. Met
portret van den
denschrijver.
schrijver. -— Blaricum. J.
van
Met portret
J. van
der Vliet. 1913.
der

Dit keurig,uitgegeven
keurig_uitgegevenboekje
boekjeschijnt
schijntmij
mijbelangrijker
belangrijkerom
omwat
wathet
hetverwachten
verwachten
Dit
laat dan om
om wat
wathet
hetgeeft:
geeft:een
een
reeks
verzen,die
diemeerendeels
meerendeelsde
dekenmerken
kenmerken
laat
reeks
verzen,
mishier
hieralaltetedikwijls
dikwijls
vertoonen van een
een nog
nogonvoldragenen
onvoldragenendichtgeest.
dichtgeest. lkIkmis
vertoonen
de
diep.innerlijke ontroering,
in waarheid
waarheid geestelijke
geestelijke verdieping,
verdieping, de
de
de die/Annerlijke
ontroering, de
de in
vandichterschap.
dichterschap. Het leven
leven heeft
heeft in
in
alleene
bewogenheid, die
de bron
bron isis van
alleene bewogenheid,
die de
dichterziel nog
nogteteveel
veelonberoerd
onberoerdgelaten,
gelaten,wat
watbij
bijaanraking
aanraking zou
zou kunnen
kunnen
deze dichterziel
het doen
doenontwaken
ontwakenzijner
zijnerkunst.
kunst.Want
Wantdat
datdedegoede
goedeelementen
elementen
strekken
strekken tot het
aanwezig zijn,
wel.
aanwezig
zijn, geloof ik wel.
Het is
is inmiddels
inmiddels niet
niet heel
heelgemakkelijk,
gemakkelijk, ze
ze isisdeze
dezeverzen
verzenteteherkennen
herkennen;
;
ze zijn
zijnbedolven
bedolvenonder
onderzooveel
zooveelgezwollenheid,
gezwollenheid,en
enzooveel
zooveelbizarre
bizarre
want ze
want
zegging,
dat het hier
hier en
endaar
daarbepaald
bepaald ridicuul
ridicuul wordt.
wordt.
zegging, dat
Zoo
het gedicht
gedichtWaterval,
Waterval, waarin
waarin met
methevige
hevigeknaleffecten
knaleffectenstemming
stemming
Zoo het
wordt betracht,
betracht, maar
maar kwalijk
kwalijkbereikt
bereikt:
:
Daar
steunen, daar
daar druisen
druisen en
en kreunen
kreunen
Daar ruisen
ruisen en steunen,
hoon:
En
dav'ren preludiën
preludiën van
van barstende
barstende hoon
En day'ren
:
Hóór
dáár dóór
donderen en donderend
donderend dreunen
dreunen
&Mr het
het donderen
Héér dålr
't
van een
eengodlik
godliksimfoon
simfoon1 I
't Ontstellend
Ontstellend geluid van
En
harmonieen uw
uw oren
orendoorklanken
doorklanken
En voel harmonieen
ornament 1
En
in den
denchaos
chaosvan
vankleur
kleur't'tornament!
En zie in
En
van dien
dien bous.vval
bouwval een toren,
toren, een
een slanken,
slanken,
En bouw van
Een
tempel voor God
God met
metgebeden
gebedensement
sementII
Een tempel
der dingen te danken
dankenII
Geen disharmonie
disharmonie is der
ja, de
detamelijk
tamelijk ondiepe
ondiepe filosofie
filosofie van
van den
denlaatsten
laatsten regel
regel gelooft
gelooftmen
men
Nu ja,
ook zonder
zonder de
de vooraf;gaande
vooraf.gaande hoempa,poëzie.
hoempa.poëiie,
dat het
het accenten
accenten van
van jeugd
jeugd zijn.
a;ijn. Dan
Dan wordt
wordt meteen
meteen de
de
we hopen dat
Laten we
als een
het
dirigent voor
voor het
pose begrijpelijk,
begrijpelijk, waarmede
dichter zich
zich als
ten dirigent
pose
waarmedede
de dichter
schetterend
orkest zijner
zijner stemmingen
stemmingen opstelt.
opstelt. Bijvoorbeeld
BijVoorbeeld in
in het
hetgedicht
gedicht
schefterend orkest
volk'ren vrijheid
vrijheid::
Der volk'ren
zienerskracht,
ik vrijheidszangen,
vrijheidszangen, heroiëk
heroiëk yan
Lichtend juich ik
Lichtend
van ~enerskracht,
m'n echo
echo in
inder
dervolk'ren
volk'reneenheidsdromen
eenheidsdromen van
vanden
dennacht
nacht I
Hoor m'n

Verder is
er heel
heel wat
wat onzuiver
onzuiver beelkebruik
beeld.gebruiken
enveel
veelgezochte
gezochtezegging
zegging
Verder
is er
-— misschien
verzen. Zoo
Zoo doet
doet
misschien overmaat
overmaat van
van oorspronkelijkheid
oorspronkelijkheid-—in
in deze
deze verzen.
(pag. 35),
mij vreemd
vreemd aan
als ik
ik hoor
hoor spreken
spreken van
yan warme
35),
het
sterren (pag.
warrne sterren
het mij
aan als
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absoluut niet
omdat
de begrippen
begrippen warm
sterren absoluut
niet bij
bij elkaar
elkaar passen
passen;; ook
ook
warm en sterren
omdat de
de
tranen op blz.
blz. 49,
49. die
die «langs
«langs uw
uw wangen
wangen bleken"
mij wat
wat raar
raar
bleken* 11 komen mij
de tranen
van den
op blz.
polsgewrichten van
den landman
landman op
blz. 21,
21. die
die het
het
voor. evenals
evenals de
de polsgewrichten
voor,
maaierswerk volbrengen.
maaierswerk
Maar ondanks
onvolkomenheden, ondanks
ondanks al
al de
dehoogdravende
hoogdravende
Maar
ondanks deze
deze onvolkomenheden,
het boekje
boekje mij
mij toch
tochsympathiek.
sympathiek. Want
Want dit
ditisiszeker,
zeker.dat
dat
onbeholpenheid.
onbeholpenheid, is het
en goedAvillend
goed~willend;; en
en dat
dat hij
hijheusch
heuschwel
weliets
ietskan,
kan.moge
moge
dichter eerlijk
eerlijk is en
de dichter
blijken uit het
het volgende
volgendeversje
versje::
blijken

DE BOSCHHOMMEL.
BOSCHHOMMEL.
Tusschen fijn
fijn getande varens
varens
Schuilt de
de paarse
paarse akelei
akelei;;
Licht
Licht gestoord
gestoord gonst
gonst er
er een
eenhommel,
hommel.
Stoft zijn
zijn zwaar
zwaar behaard
behaard kledij
kledij
Aan de
de gouden
goudenmeeldraadklepels
meeldraadklepels
Van de zacht
zacht bewogen
bewogen klokken,
klokken.
Van
d' arbeid
arbeid —
- lijk een
een mulder
mulder—
Staakt
Staakt dan
dan d'
Kloppend
bemeelde sokken.
sokken,
Kloppend zijn bemeelde
Vooral de
de laatste
laatsteregel
regelisiseen
eenvoortreflijke
voortreflijkevondst.
vondst.En
Enhet
hetgedichtje
gedichtjeinin
Vooral
zijn geheel
geheel toont
toontaan,
aan.waar
waarvoorshands
voorshandsdedekracht
krachtvan
vanden
denheer
heerTerwey
T erwey
zijn
natuur~visie. Zal
Zalhij
hijvoor
voordedeandere
andere
ligt:
indededoorvoelde
doorvoeldeweergave
weergavevan
vannatuur,visie.
ligt: in
genres. waarvan
waarvan dit
bundeltje meerendeels
meerendeels de
de mislukkingen
mislukkingen geeft,
geeft, rijp
rijp
genres,
dit bundeltje
worden. dan
moeten er twee
twee dingen
dingen gebeuren.
gebeuren. Ten
Ten eerste
eerste moet
moet de
dedichter
dichter
worden,
dan moeten
eigenschap~
zich wat
wat minder
minder gewichtig
gewichtig gaan
gaan gevoelen
gevoelen;
danzullen
zullendedeslechte
slechteeigenschap,
; dan
van zijn
zijn kunst,
kunst. die
dieikikhierkooven
hier~bovenconstateerde,
constateerde.vanzelf
vanzelfwel
welverdwijnen.
verdwijnen.
pen van
En ten
ten tweede
tweede zal
zaldedelevenswerdieping
levens~verdiepingmoeten
moetenkomen,
komen.die
diededezuivere
zuivere
En
ontroering brengt.
brengt.
HERMAN
MIDDENDORP.
HERMAN MIDDENDORF.

DE STANDARDOIL,TRUST.
STANDARD~OIt.TRUST.
DE
Over
OilTrust,
Trust. ook in
in Nederland
Nederlandbekend,
bekend.isisonlangs
onlangsbij
bij den
Over de Standard Oil
J. Veen,
Veen. uitgever
uitgeverteteAmsterdam,
Amsterdam.een
eenbelangwekkend
belangwekkendboek
boekversche,
versche.
heer L. J.
heer
nen. Het
Het heet
heet:: «De
«Degroote
grooteoliempctopus,
olie-octopus.door
doorTruth
Truthonderzochtz
onderzocht»en
enisisdoor
door
den heer
heer E.
E. Thieme
Thleme vertaald.
vertaald. De
De conclusie
conclusie van
van dat
dat boek
boek is.
dat de
de ge,
geden
is, dat
noemde Trust de
de meest
meest gewetenlooze
gewetenloozehandelscombinatie
handelscombinatieis,
is. die
dieer
erooit
ooitheeft
heeft
noemde
bestaan en
de bijzonderheden
bijzonderheden leest,
leest. zal
zalmet
metdie
dieconclusie
conclusieinstemmen.
instemmen.
bestaan
en wie de
middelen. door de
de Standard
StandardOil
OilCy
Cygebruikt,
gebruikt. om
omhaar
haar doel
doelte
te bereiken,
bereiken.
De middelen,
lie&envoor
voorden
denRechter
Rechter
waren velerlei,
velerlei. maar
maar gevroonlijk
!fewoonlijk niet eerlijk.
eerlijk. Voor
Voor liegen
waren
voorenquete,commissiin,
enquête~commissiën.viDor
voor het
het verduisteren,
verduisteren. of
of verzwijgen
verzwijgen van
van de
de
of voor
waarheid in
eenigen anderen
vorm, voor
omkoopen van
van de
de pers,
pers. van
van
waarheid
in eenigen
anckren vorm,
voor het omkoopen
ambtenaren.
rechters
ministers. van
van invloedrijke
invloedrijke kamerleden,
kamerleden. experts,
experts. ofofambtenaren,
rechters en
en ministers,
benadeel envan
vanconcurrenten,
concurrenten.
deloijale concurrentie
concurrentie en
en het
hetplagen
plagenofofbenadeelen
voor deloijale
hetbewerken
bewerken en
vervalschen der
openbare meening.
voor laster
laster en
en
voor het
en vervalschen
der openbare
meening, voor
vreesaanjaging. voor
en schandaal,processen,
scnandaal-processen. voor
voorhet
hetafkijken
afkijkenen
en
vreesaanjaging,
voor spionage en
nabootsen der
der uitvindingen
uitvindingen van
van anderen,
anderen. voor
voorhet
hetverdringen
verdringen van
van den
den
nabootsen
de. clétailverkoopers,
détailverkoopers. voor
voorhet
hetverkoopen
verkoopenbeneden
benedende
de
tusschenhandel en
tusschenhandel
en de
1.
Cursiveering van mij. H. M.
M.
1. Cursiveering
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markt,
voor het
leuzen, voor
markt, voor
het optreden
optreden onder
onder valsche
valsche namen
namen en valsche
valsche leuzen,
voor
voor het
hetininden
denhandel
handelbrengen
brengenvan
vangevaarlijke
gevaarlijke olie, het
hetontduiken
ontduiken
meineed, voor
overtreden of ontduiken
ontduiken van
van de
de wet,
wet,enendergelijke
dergelijke
invoerrechten, het
van invoerrechten,
het overtreden
streken, die
Amerika met den
den naam
naam van
van olieachtigheden
bestem~
streken,
die in Amerika
olleachtigheden werden
werden bestem,de maatschappij
maatschappij nooit
nooit teruggedeinsd,
teruggedeinsd, maar
maar zelf
zelfstelde
steldezij
zijhet
hetaltijd
altijd
peld, is de
zijhaar
haarsucces
succes alleen
alleen tetedanken
danken had
hadaan
aaneen
eenmeer
meerzuinig
zuinig
zoo voor,
voor, alsof
alsofzij
en meer
meer beleidvol
beleidvolbeheer,
beheer,eene
eenebetere
betereorganisatie
organisatieenenexploitatie
exploitatieder
dernieuwe.
nieuwe
.
uitvindingen.
ookaltijd
altijdheel
heelgul
gulmet
metzijne
zijnezedelessen.
zedelessen.
De heer
heer Rockefeller
Rockefeller zelf
zelfwas
wasook
voorden
denuiterlijken
uiterlijkenschijn,
schijn,
zeer
vroom,
sprak
meetings,
bijbel~
Hij was,
was, voor
zeer
vroom,
sprak
opop
meetings,
bijbel%
lezingen
en Zondagsscholen,
Zondagsscholen, zeide
zeide dikwijls
dikwijls aan
aan de
de kinderen,
kinderen, dat
dat zij
zij toch
toch
lezingen en
zij succes
succes wilden
wilden hebben
hebben in
in het
het leven
leven en
en
altijd eerlijk
eerlijk moesten
zijn, als
als zij
altijd
moesten zijn,
hand te
te krijgen.
krijgen. Het
Het is
is
gaf veel
veel weg,
weg, om
omdede
openbaremeening
meening op
opzijn
zijnhand
gaf
openbare
hem dan
dan ook meermalen
meermalen gelukt,
zelfs den
den steun
steun te
te verwerven
verwerven van
van de
de
hem
gelukt, om zelfs
enzijn
zijn
Amerikaansche gezanten
regeeringt:n, hoewel
hoewel hij
hij en
Amerikaansche
gezanten bij
bij buitenlandsche regeeringen,
tal van
vanstrafprocessen
strafprocessenzijn
zijngewikkeld
gewikkeldgeweest.
geweest.Op
Opdit
ditoogerp
oogen~
maatschappij
maatschappij in tal
zegt men
men ook,
ook,dat
datdedegeheele
geheelepolitiek
politiek
van
Vereenigde
Statentegeno
tegen~
blik zegt
van
dede
Vereenigde
Staten
over
Mexico geïnspireerd
geïnspireerd wordt
wordt door
door de
de Standard
Standard Oil,
Oil, die
die niet
niet wil,
wil, dat
dat
over Mexico
petroleum~velden in
handen vallen
vallen van
vanEngelsche
Engelsche
rijke Mexicaansche
Mexicaansche petroleum%velden
de rijke
in handen
concurrenten.
haar manoeuvres
manoeuvres heeft
heeft de
de Standard
Standard Oil
Oil langen
langen tijd
tijd
Het geheim van
van alalhaar
goed weten
weten te
te bewaren.
bewarèn. Het
Het heeft
heeftlang
langgeduurd,
geduurd,voordat
voordathet
hetbekend
bekendwas,
was,
spoorwegmaatschappijenonder
onderéén
ééndeken
dekenlagen
lagen
hoe de
de Standard
Standard Oil
Oilenendedespoorwegmaatschappijen
en hoe
hoeeen
eenbijzonder
bijzondergunstig
gunstigvrachttarief
vrachttariefde
deoorsprong
oorsprongwas
wasgeweest
geweestvan
van
het succes.
succes. Nbch
Noch processen,
processen, nèch
noch enquêtes,
enquêtes, hebben
hebben aanvankelijk
aanvankelijk het volle
volle
licht
kunnen doen
doen schijnen.
schijnen. Alles
Allesstuitte
stuitteafafop
opdedelistigheid
listigheidder
derleiders
leiders
licht kunnen
van de
de Standard
Standard Oil,
on, als
als Rogers
Rogers Archbold
Archbold en
en Wardwell,
\Vardwell, die,
die,op
opaanraden
aanraden
schattenverdienden,
verdienden,die
die
van Rockefeller,
RockefelIer, eenvoudig
eenvoudigbleven
blevenleven,
leven,terwijl
terwijlzijzijschatten
zelfs met
met hunne
hunneechtgenooten
echtgenootenniet
nietover
over
geheime
zaken
derMaatschappij
Maatschappij
dede
geheime
zaken
der
mochten spreken,
spreken, die geheime
geheime bondgenooten
bondgenooten openlijk
openlijkals
alstegenstanders
tegenstanders
mochten
deden optreden,
optreden, ten
einde het
het publiek
publiek op
opeen
eendwaalspoor
dwaalspoortetebrengen,
brengen, die
die
deden
ten einde
onder valsche
valsche namen
namenhandelden
handeldenenencorrespondeerden
correspondeerdenenenmenige
menigeraffinaderij,
raffinaderij,
die feitelijk
feitelijk onder
onder hun
hunleiding
leidingstond,
stond,voor
voor
denuiterlijken
uiterlijkenschijn
schijnzelfstandig
zelfstandig
den
lieten bestaan.
bestaan.
concurrenten werden
werden zoodoende langzamerhand
langzamerhand doodgedrukt
doodgedrukt en
en hoe
De concurrenten
ten val
val tete
meer
er bezweken,
bezweken, des
des tetegemakkelijker
gemakkelijker was
was het,
het, de
deanderen
anderen ten
meer er
brengen.
meeste raffinadeurs
raffinadeurs waren
slotte blij
blij op
opniet
nietalaltetenadeelige
nadeelige
De meeste
waren ten
ten slotte
kunnen kapituleeren
kapituleeren en
entoen
toenzijzijtenten
onder
warengebracht,
gebracht,
voorwaarden te kunnen
voorwaarden
onder
waren
waren
eigenaars der
der petroleumbronnen,
petroleumbronnen, de
de eigenlijke
eigenlijke producenten,
producenten, aan
aan
waren de eigenaars
de beurt.
beurt.
voor de
de hand,
hand, dat
dat die
die eigenaars zich
bedreigd achtten,
achtten, toen de
de
zich bedreigd
Het ligt voor
raffinadeurs
in de
demacht
machtkwamen
kwamenvan
vanRockefeller
Rockefeller
raffinadeurs langzamerhand
langzanierhandgeheel
geheel in
en de
de zijnen.
zijnen. Want
Wantdie
dieraffinadeurs
raffinadeurs waren
waren hun
hunafnemers.
afne~ers. Zij
Zijrichtten
richttendus
dus
bond op
opvan
vanpetroleum,producenten
petroleum~producentenmaar
maarten
tenslotte
slottedeed
deedRockefeller
Rockefeller;;
een bond
door zijn
zijn beleid
beleid dien
dienbond
bond
uiteenvallenenentoen
toenwas
waszijne
zijneoverwinning
overwinning
door
uiteenvallen
volkomen.
De verkoop
verkoop der
der bijproducten:
benzine en
ensmeerolie,
smeerolie, levert
levertsoms
soms
vaseline, benzine
bjproducten : vaseline,
niet
minder voordeel
dan die
die van
van het
het hoofdprodlict
hoofd product en ook
ook voor
voor die
die
niet minder
voordeel op,
op, dan
heeft de
deStandard
StandardOil
Oilzich
zicheen
eenwereldmarkt
wereldmarktweten
wetenteteveroveren.
veroveren.
bijproducten heeft
onzen tijd
tijdvan
vanluchtschepen
luchtschepenenenautomobielen,
automobielen,is isdedeverkoop
verkoopvan
van
Vooral
Vooral in onzen
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benzine een
een groote
groote factor
factor geworden
geworden;; maar
maar het
het schijnt,
schijnt, dat
dat ererandere
andere
benzine
petroleum
is, dan die
petroleum is,
die van
van de
qeStandard
Standard Oil,
on,met
meteen
eenhooger
hoogerbenzinegehalte
benzine~gehalte
dat er
er daaruit
daaruit voor.
voor- de
deStandard
Standard Oil
Oilgroote
grootemoeilijkheden
moeilijkhedenvoortvloeien.
voortvloeien.
en dat
In Amerika
Amerika zelf heeft
heeft de
deStandard
StandardOil
Oildikwijls
dikwijlsveel
veelstrijd
strijdtetestrijden
strijden
gehad
en de
de aanvallen
aanvallen op
ophaar
haargaan
gaannog
nogsteeds
steedsdoor.
door.Meer
Meerdan
daneens
eens
gehad en
enquête~commissies benoemd,
benoemd, om
om
verschillende Staten
Statenvan
vandedeUnie
Unie
hebben verschillende
enquete%commissies
envooral
vooralnaar
naar
naar de
de handelingen
handelingen der
der Standard
Standard Oil onderzoek
onderzoek te doen
doen en
naar
tot de
despoorwegmaatschappijen.
spoorwegmaatschappijen. In
Intaltalvan
vanprocessen
processenheeft
heeft
hare verhouding tot
hare
zij het
het hoofd
hoofd
de maatschappij
maatschappij zich
gewikkeld, maar
de
zich zien
zien gewikkeld,
maarsteeds
steeds hield
hield zij
water.
boven water.
Macedonië te klein was
Alexander den
den Groote,
Groote, zoo
zoo was
was ook
was voor Alexander
Zooals Macedonië
Amerika
klein voor
voorhet
hetgenie
genievan
vanRockefeller.
Rockefeller. Heel
Heeldedewereld
wereldmoest
moest
Amerika te
te klein
enhoe
hoegrooter
grooterdedetegenstand
tegenstandwas
wasdien
dienhij
hij ininzijn
zijneigen
eigen
zijn gebied
gebied zijn
zijn en
zijn
land
ondervond, met
met des
des te
te meer
meer kracht
kracht wierp
wierp hij
hij zich
zich op
opCanada,
Canada,
land ondervond,
Engeland,
Nederland, Oostenrijk,
Oostenrijk, Rusland,
Rusland, Rumenië
Rumenië en zelfs
zelfs op
op Mexico,
Mexico,
Engeland, Nederland,
Engelsch~Indië en Birma.
Birma. Overal
Overal trachtte
trachtte hij
hij zich
zich
Mandchourije,
Mandchourije, China,
China, EngelschoIndië
den handel,
handel, en
en de
de olie,
olie,die
diehij
hij
meester
meester te
te maken
maken van
van de
de productie
productie of
of van
van den
Amerika niet
niet kon
konkwijt
kwijtraken,
raken,omdat
omdatzij
zijeen
eentetehoog
hoogvlampunt
vlampunthad,
had,
in Amerika
het buitenland,
buitenland, waar
waar de
de overheid
overheid
plaatste hij
plaatste
hij dikwijls
dikwijls met
met groot
groot succes
succes in het
of minder
minder wantrouwend.
wantrouwend.
minder waakzaam
waakzaam was
minder
was of
Nederlandschdndië' echter
deStandard
Standard Oil
Oil Company
Company nooit
nooit vasten
vasten
In Nederlandsch,Indii
echter heeft de
kunnen krijgen.
krijgen. Zij
Zijtrachtte
trachtte zich
zichmeester
meester te
te maken
maken van
vande
debronnen
bronnen
voet kunnen
Sumatra en
engroote
grooteNederlandsche
Nederlandsche Maatschappijen,
Maatschappijen, die in
in Indië
Indiëzaken
zaken
op Sumatra
Zij trachtte
trachtte zich in
in Indië
Indië tetenestelen,
nestelen, door
doorzich
zichtetevero
ver~
deden, te
koopen. Zij
deden,
te koopen.
schuilen achter
achter Nederlandsche
N ederlandsche Maatschappijen,
Maatschappijen, die
diefeitelijk
feitelijkAmerikaansch
Amerikaansch
nu toe
toeisisalles
allesafgestuit
afgestuitopop
waakzaamheid
onzerRegeeo
Regee~
waren,
maar tot
waren, maar
tot nu
de de
waakzaamheid
onzer
ring
den bloei
bloeivan
vanonze
onzenationale
nationalepetroleumoindustrie.
petroleum~industrie.
ring en den
de Standard
Standard Oil
Oil Company
Company isiszonder
zondertwijfel
twijfel een
een
van de
De organisatie
organisatie van
de grootste
grootste finantieële
finantieële combinatie
combinatie der
derwereld
wereld en
ende
de
meesterstuk.
meesterstuk.Zij
Zij isis de
grondslag is
ééneenkele
enkelecentrale
centraleNaamlooze
Naamlooze Vennootschap,
Vennootschap, die
die tal
tal van
van
grondslag
is ane
van andere
andere beheert.
beheert.
voorhet
hetvervaardigen
vervaardigen der
der
Er
is b.v.
b.v. een
eenafzonderlijke
afzonderlijke vennootschap
vennootsch'lp voor
Er is
de benzine,
benzine, enz.
enz.
blikken bussen,
andere voor
blikken
bussen, een
een andere
voor de
dan ook
ook zonder
zonder twijfel
twijfel een
een buitengewoon
buitengewoon man.
man. Wie
Wie tot
tot
Rockefeller is
Rockefeller
is dan
stand brengt,
brengt, wat hij tot
tot stand
stand gebracht
gebracht heeft,
heeft, moet
moetover
overbijzondere
bijzonderegaven
gaven
stand
beschikken, zeer werkzaam
werkzaam zijn en
en zeer
zeerenergiek.
energiek. Hij
Hijbegon
begonop
opeen
eenkantoor,
kantoor,
beschikken,
waar
dollars per
per week verdiende
verdiende en isis nu
nueen
eender
derrijkste
rijkstemannen
mannen
waar hij
hij vier
vier dollars
ook als
alsmatig,
matig, liefdadig
liefdadig en
enspaarzaam
spaarzaam en als
als
der
Men roemt
roemt hem
hem ook
der wereld.
wereld. Men
een goed
goed huisvader.
huisvader. Een
Een groot
groot talent
talent van
vanorganiseeren
organiseeren kan
kan hem
hemniet
nietworo
wor~
den ontzegd,
ontzegd, maar
maar zijn
zijnkarakter
karakter isisniet
nietaan
aanzijn
zijntalent
talentgeëvenredigd.
geëvenredigd.Onvero
Onver~
zadelijke geldzucht
bij hem
hem de
dealles
allesbeheerschende
beheerschendehartstocht
hartstochtenendaarbij
daarbij
zadelijke
geldzucht is bij
is
hij listig
listig en
en sluw
sluwen
enininzaken
zakenabsoluut
absoluutonmeedoogend.
onmeêdoogend. Dezelfde
Dezelfdeman,
man,
is hij
houdt en
enop
opZondagsscholen
Zondagsscholenzeer
zeerzalvend
zalvendspreekt
spreekt over
over
die bijbellezingen
bijbellezingen houdt
die
eerlijkheid
deugd, isisininzaken
zakeneen
eenechte
echtehaai
haaien
enzielkundigen
zielkundigen mogen
mogen
eerlijkheid en
en deugd,
man, die
die in
in
uitmaken
uitmaken in
in hoeverre
hoeverre oprechte
oprechte vroomheid
vroomheid huizen
huizen kan
kan in
in een man,
zaken
nagenoeg alles geoorloofd
geoorloofd acht.
acht.
zaken nagenoeg
«Geen christen
christen jaagt
zongeens
eensBi/derdijk,
Bilderdijk,maar
maarRockefeller
Rockefeller
«Geen
jaagt naar
naar geld»,
geld», zong
is het
het type
type van
vaneen
eenvromen
vromenduitendief,
duitendief,diedie
altijd
met
mooie
praatjesrondo
rond~
altijd
met
mooie
praatjes
loopt en
en door
doorrijke
rijkeaalmoezen
aalmoezendedeopenbare
openbaremeening
meeningmet
metzijn
zijnoptreden
optreden
tracht te verzoenen.
verzoenen.
tracht
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NaaI
hetbovenstaande
bovenstaandezal
zalhet
hetniemand
niemandverwonderen,
verwonderen,dat
datRooseveldt
Rooseveldt
Na
al het
en andere
andere bekende
bekende mannen
mannen in
in America
America een
een strijd
strijd tegen
tegen de
de Trusts
Trusts hebben
hebben
streven baten,
baten, zoolang
zoolangde
deoorzaak
oorzaak van
van
aangebonden, maar
kan hun streven
aangebonden,
maar wat
wat kan
het kwaad
kwaad:: de
invoerrechten, niet
weggenomen. Want de
de trust
trust isis
de hoog invoerrechten,
niet is weggenomen.
een kind
kind der
der protectie.
protectie.
de laatste
laatste jaren
jaren groote
groote schreden
schreden in
indie
dierichting
richting
Gelukkig zijn
zijn er
er juist in de
nu met
met
gedaan. De overmacht
overmacht en
endedetirannie
tirannievan
vanhet
hetgrootokapitaal
groot.kapitaal kan
kan nu
gedaan.
op succes
succes worden
wordenbestreden.
bestreden.
eenige kansen
kansen op
eenige
Velen noemen
noemen de
detrust
trustden
denbedrijfsvorm
bedrijfsvormvan
vandedetoekomst.
toekomst.Zij
Zijwillen
willenalle
alle
in handen
handen hebben
hebbenvan
vanden
denstaat
staat en
en stellen
stellenhet
hetzich
zichnu
nuzoo
zoo
productie.middelen in
productieomiddelen
dat de
detrusts
trustsden
denweg
wegbereiden
bereidenvoor
voor
staatsproductie.Eerst
Eerstmoeten
moeten
voor, dat
dede
staatsproductie.
hetheele
heelebedrijf
bedrijfininenkele
enkelehanden
handenconcentreeren
concentreerenen
endan
danneemt
neemt
de trusts
trusts het
de staat
staat het bedrijf
bedrijf van
van de
deTrusts
Trustsover.
over.DeDeproductie
productiekan
kandan
danworden
worden
de
Hetisisechter
echterzeer
zeerdedevraag,
vraag,
geregeld
de arbeiders
arbeiders krijgen
krijgen een beter
beter lot.
lot. Het
geregeld en de
zulke staatsbedrijven
staatsbedrijven even
goed en
eneven
evengoedkoop
goedkoopenenzuinig
zuinigzullen
zullen
of zulke
even goed
kon het
hetwel
weleens
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DORPSLUCHT.
STUN STREUVELS.
STIJN
STREUVELS.

TWEEDE DEEL.
DEEL.

v.
V.
Koornaert voorzag
voorzag burgemeester
burgemeester te
te worden,
worden, vond
vond
N U,hijhijdat
dat Koomaert
N
noodzakelijk, veel
veel van
vanzijn
zijnoude
oudegewoonten
gewoontenafaftete
het noodzakelijk,
leggen
en Agatha
Agatha bijzonderlijk
bijzonderlijk was
was er
er op
op gesteld
gesteld:: dat
dat de
de
leggen en
levenswijze moest
moest ininovereenstemming
overeenstemmingzijn
zijnmet
metde
dewaardigheid
waardigheid
van
van het ambt,
ambt, dat hij
hij nu
nu zou
zou bekleeden.
bekleeden.
Toen
zij den
denboerenstiel
boerenstielvaarwel
vaarwelgezegd
gezegdhadden
haddenom
omnaar
naar
Toen zij
't
komen rentenieren,
rentenieren, was
was hun
hun voornemen
voornemen en
en inzicht
inzicht
't dorp
dorp te
te komen
geweest, in
alles stipt
stipt den
denlevensregel
levensregel van
vanrijke
rijke lieden
lieden tete
geweest,
in alles
volgen. Seraphien
Seraphien zou zijn
zijn zondagsche
zondagsche kleeren
kleeren in
in de
de week
week
volgen.
dragen en
zijn paaschbeste
paaschbeste alle
alle zondagen.
zondagen. Hij
Hij zou
zouwandelen,
wandelen,
dragen
en zijn
staminee gaan,
gaan, cigaren
cigaren rooken
rooken en
en nu
nuenenclan
qaneens
eensmet
metden
den
op staminee
trein
uitzetten....
Maar
al
te
gauw
had
hij
het
nuttelooze
en
trein uitzetten.... Maar te gauw had hij het nuttelooze en
ondoelmatige van
een levenswijze
levenswijze ondervonden.
ondervonden. Agatha
Agatha
ondoelmatige
van zulk een
het beter
beter uithouden
uithouden dan
dan hij,
hij, maar
maar zij
zij stond
stond er
er ook
ookheel
heel
kon het
anders
voor —
anders voor
- zij
zij had
had meer
meer bezigheid.
bezigheid. Seraphien
Seraphien echter
echter ver,
ver~
veelde zich
zich om
om dood
dood!I Met
Metwandelen
wandelen kon
kon hij
hij zich
zich niet
niet ver,
ver~
veelde
lustigen;; hij
iedereen aan
aan 't werk
werk binst
week en
en op
op
lustigen
hij vond iedereen
binst de
de week
staminee zat hij
hij alleen.
alleen. Met
Methet
hetgesteven
gestevenboordje
boordjeaan
aanden
denhals
hals
staminee
hij ongemakkelijk
ongemakkelijk en
en met
metdie
diebeste
bestekleeren
kleerenmocht
mochthij
hijaan
aan
was hij
niets de
de handen
handen steken
steken uit
uit vrees
vrees zich
zichtetebevuilen.
bevuilen. Niets
Niets
niets
triestiger dan
gelijke dagen
dagenwaar
waarmen
mengeen
geenbezigheid
bezigheid heeft
heeft
triestiger
dan die gelijke
enkel verlangen
verlangen kan
kan naar
naar noen
noenenenavond.
avond.Stilletjes
Stilletjesaan
aanwas
was
en enkel
er wat
wat van
van het
hetopgeplakte
opgeplaktedecorum
decorumafgevallen
afgevallenenenna
nade
deeerste
eerste
er
maanden liep Koornaert
Koornaert weer
weer op
op zijn
zijn kloefen,
kloefen, met
meteen
een blauwen
blauwen
maanden
voorschot, in de
dehemdsmouwen
hemdsmouwen of
of in
in 't onderlijf,
onderlijf, te werken
werken
voorschot,
dèn lochting.
lochting. En
daar bevond
zich goed
goed meé.
meê. Er
Er was
was
in cfen
En daar
beyond hij
hij zich
hier toch geen
geen mensch
mensch in
in de
denabijheid
nabijheid die
dieereracht
achtop
opgaf
gafhoe
hoe
hier
ging voor
voorde
deeerel
eerelverklaarde
verklaardehij.
hij.
en 't gemak ging
iemand gekleed liep en
Il.
11
H.
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echter was
was het
hetanders
andersgesteld.
gesteld. Agatha
Agatha had
had het
het hem
hem
Nu echter
voor oogen
oogengelegd
gelegd:
dathijhijals
alstoekomende
toekomendeburgemeester
burgemeester
goed voor
: dat
minste fatsoenlijk
fatsoenlijk inindedekleeren
kie erenmoest
moestkomen
komenomdat
omdatereralle
alle
ten minste
oogenblikken mogelijkheid
mogelijkheid was
was dat
dathij
hijiemand
iemandte
te woord
woord moest
moest
oogenblikken
staan.
geen ererverder
verderaan
aan de
dehuiselijke
huiselijke zaken
zaken moest
moest
staan. Voor 't'tgeen
heringericht
daar had zij
zij zelf
zelf voor
voor gezorgd.
gezorgd. Voortaan
Voortaan
heringericht worden,
worden, daar
kwamen de
de bezoekers
bezoekers niet
nietmeer
meer langs
langs het
hetzijpoortje
zijpoortjebinnen,
binnen,
kwamen
maar wel langs
langs de
degroote
grootevoordeur
voordeurwaar
waarzijzijaanbellen
aanbellenmoesten.
moesten.
maar
Dat nieuwe
nieuwegebruik
gebruikbracht
brachtmeer
meermoeite
moeiteen
enomslag
omslagmede
medeomdat
omdat
er telkens
telkens iemand
iemand moest
moest gaan
gaan opendoen
opendoen en
en de
degang
gang werd
werd
er
vuil gemaakt
gemaakt; ; maar
daar
was
de
meid
voor.
Nu
moesten
alle
maar daar was de meid voor. Nu moesten alle
wor~
vensterluiken aan
aan den
den voorkant
voorkant elken
eIken morgen
morgen geopend
geopend wor,
vensterluiken
den,
- dat
dat stond
stond netter
netter —
- want
want nu
nu had
hadmen
menhet
hetkleine
kleine
den, —
voorkamertje,
vroeger niet
niet gebruikt
gebruiktwerd,
werd, ingericht
ingerichtals
als
voorkamertje, dat
dat vroeger
spreekplaats
en de
deaanpalende
aanpalendekamer
kamervan
vanschrijftafel,
schrijftafel,boekenrek
boekenrek
spreekplaats en
en alle
alle benoodigdheden
benoodigdhedenvoorzien
voorzienenenererden
dennaam
naam van
van «kantoor»
«kantoor»
aan gegeven.
aan
Koornaert liet
zijn zuster
zuster in
in alles
allesbegaan,
begaan, het
hetwas
was hem
hem
liet zijn
Koomaert
onverschillig, of
liever: : hij
zóó moest
moest en
en dat
dat
onverschillig,
of liever
hij meende
meende dat
dat het
het zó6
het
goed was.
was. Maar
Maar met
met dit
dit alles
alles was
was er
eriets
ietsanders
anders dat
dat
het zóó goed
hem meer
meer bekommerde,
bekommerde, iets
hij inwendig
inwendig met
met zich
zich droeg
droeg
hem
iets dat
dat hij
als een
een last
last en
enwaarover
waaroverhij
hijaan
aanniemand
niemandeenigen
eenigenraad
raad of
of hulp
hulp
als
verwachten kon.
kon.
vragen of verwachten
vragen
zich nu
nuals
alseen
eenman
mandie
dievooreerst
vooreerst eene
eene
voelde zich
Koornaert voelde
zwaar,
zaak moest
moest afhandelen
afhandelen en uit
uit de
devoeten
voeten
zwaar, gewichtige
gewichtige zaak
doen, vooraleer
vooraleer te
te kunnen
kunnen genieten
genieten van
van't 'tgeen
geenhij
hijals
alszijn
zijn
doen,
levensideaal
beschouwde.
Zijne
verhouding
met
den
dokter,
levensideaal beschouwde. Zijne verhouding met den dokter,
de breuk
breuk met
met den
denpastor,
pastor,'t 'tmislukte
misluktehuwelijk
huwelijkvan
vanzijn
zijnnichtje,
nichtje,
dat alles
alles liet
liethem
hemonverschillig
onverschillig—
- die
die dingen
dingen zouden
zouden op
op hunnen
hunnen
tijd in
in orde
ordekomen
komen—- eens
eensdat
dathij
hijzijn
zijnbenoeming
benoeming had
had als
als
tijd
burgemeester,
hij met
met een
eenbreed
breedgebaar
gebaarde
deverzoehing
verzoening
burgemeester,zou
zou hij
- juist
juist gelijk
gelijk een
eenkoning,
koning,die
diebij
bijde
detroonbeklimming
troonbeklimming
bewerken —
alle
schuld vergeeft
vergeeft eneneene
eenealgemeene
algemeenevriendschap
vriendschapuitroept
uitroept
alle schuld
onder de
de menschen.
menschen.
onder
Maar er was
was iets
ietsanders1
anders! Daarbinnen
Daarbinnenwas
washet
hetbij
bijKoomaert
Koornaert
Maar
niet
in orde.
orde.
niet in
-— Mijn
Mijn herte
herte moet
moetontkommerd
ontkommerd worden,
worden,beweerde
beweerdehij
hij;;
geen genoegen
genoegen geven.
geven. Hij
Hij bedoelde
bedoelde
anders
anders kan
kan 't overige
overige mij
mij geen
den
angst en
ende
deonrust,
onrust,dedevrees
vreesdie
diehem
hemoveral
overalvervolgde
vervolgde
den angst
De twee
twee Koomaerts
Koornaerts die
die hij
hij in
in
en
hem dag en
en nacht
nacht bereed.
bereed. De
en hem
redetwisten,
zijn binnenste
binnenste zitten
zitten had,
had,waren
warengedurig
gedurigaan
aan't 'tredetwisten,
zijn
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wilden
wilden van
van elkaar
elkaar gelijk
gelijk halen
halen en
en overvoerden
overvoerden den
den een
een den
den
andere met redenen en bewijsgronden om
om die
die rust
rust op
op te
te dringen.
dringen.
enkel «opdringen»;
«opdringen»; Koornaert
Koornaert doorzag
doorzag hun
hun spel
spel
Maar 't was
Maar
was enkel
zealle
alle
en de
de onoprechtheid
onoprechtheid van
van hunne
hunne meening.
meening. Hij
Hij kende
kende ze
en
twee, hij
hij zag
zag ze
ze beeldelijk
beeldelijk gelijk
gelijk hij
hij zichzelf
zichzelfkende,
kende,ininonder,
onder~
twee,
scheidene gedaante,
gedaante, met
met manieren
manieren en
en gebaren
gebaren en
enhij
hijverkende
verkende
scheidene
verschil van
van klankgalm
klankgalm hunner
hunner stem.
stem. De
De opperste,
opperste, die
die de
de
't verschil
leek, was
was strak
strak van
vanhouding,
houding, met
metlangen
langen hals,
hals, de
deooren
ooren
oudste leek,
achterwaards en een
een hoekig
hoekiggelaat,
gelaat,met
metopgetrokken
opgetrokkenwenk,
wenk~
ver achterwaards
brauwen en
en iets
iets wilds
wilds in
in den
denblik.
blik.Een
Eensoort
soortSimon
SimonTurchi
T urchi
brauwen
die 't kwaad
kwaad inheeft
inheeft als
als zijn
zijn erfdeel
erfdeel en
enerermoedwillig
moedwilligininblijft
blijft
omdat het zijn
zijn element
element is.is.Met
Met
zijn
schravendestem,
stem,beet
beet
omdat
zijn
schravende
deze alle
alle poging
pogingtot
totverzoenen
verzoenen of
ofvermurwen
vermurwen kort
kort af,
af, deed
deed
deze
zijne uitspraken
uitspraken met
overtuiging, beslist
uit de
dehoogte
hoogte
zijne
met overtuiging,
beslist en
en uit
zonder dat
dat er
er eene
eene spier
spier aan
aanzijn
zijnwezen
wezenverroerde.
verroerde.Hij
Hijleefde
leefde
zonder
hooge afzondering,
afzondering, voldaan
voldaan met
met zichzelf
zichzelf en
en wilde
wilde nooit
nooit
in hooge
toegeven of
ofbekennen
bekennen dat
dat het
het hem
hem aan
aan mildheid
mildheid ontbrak
ontbrak en
en
toegeven
vriendschap iets
iets zoets
zoets of
ofbehagelijks
behagelijks inhield.
inhield. Liever
Lieveralles
alles
de vriendschap
verzaken en
verloochenen om zijn
zijn aanzien
aanzien te
te houden
houden
verzaken
en 't geluk
geluk verloochenen
Dejongere
jongereKoornaert
Koornaertmet
metzijn
zijn
van strakke
strakke hoogdragendheid.
hoogdragendheid. De
van
vreesachtigenblik,
blik,inschikkelijk
inschikkelijkvan
vanaard,
aard,
goedaardigen monkel, vreesachtigen
met de onvaste
onvaste gebaren,
gebaren, kon
kon niets
niets dan
dantoeschouwen
toeschouwen en
enver,
ver~
met
goelijken 't geen zijn
zijn tweelingbroer,
tweelingbroer, als
alseen
eenverwaande
verwaande zonder,
zonder~
Iing
uitrichtte om
omzichzelf
zichzelfen
enden
denandere
anderemedeen
mede entetestraffen
straffen
ling uitrichtte
't Wasmaar
maarheel
heelschuchter
schuchteren
en
en alle
alle genot
genot tetebederven.
bederven.'t Was
en
bedeesd
dat
die
mindere
een
woord
durfde
wagen
om
het
bedeesd dat die mindere een woord durfde wagen om het
ongelijk
doen inzien.
inzien. Maar
Maar nu
nu had
hadhij
hijininzoover
zooverden
denhoog,
hoog~
ongelijk te
te doen
hartige overhaald
overhaald met redenen,
redenen, dat
dat hij
hij toegeven
toegevenmoest
moesten
enzich
zich
hartige
bereid
verklaarde het
doen om
omvan
vandien
dienangst
angst
bereid verklaarde
het noodige
noodige te doen
ontdaan
te zijn
zijn en
enden
denvrede
vrededes
desgemoeds
gemoedsterug
terugtetekrijgen.
krijgen.
ontdaan te
Dàt
voorloopig ook
ookhet
heteenig
eenignoodige
noodige
waaralalhet
hetandere
andere
DM was voorloopig
waar
onzeker~
van
afhing. Die
Die ongelukkige
ongelukkige aanslag,
aanslag, de
deangst
angsten
ende
deonzeker,
van afhing.
heid
dat er
er eene
eene wraak
wraak dreigde
dreigde en
endedestem
stemvan
van't'tgeweten
gewetendie
die
heid dat
aanhoudend
noodklok om
om hem
hem 't'tgeval
geval te
te
aanhoudendluidde
luiddealal eene
eene noodklok
herinneren
af tetedwingen,
dwingen,verbruide
verbruidealalzijne
zijnerust
rust
herinneren en
en herstelling af
en
gunde hem
hem geen
geen gezonden
gezonden slaap
slaap meer.
meer. Neen,
Neen, zoolang
zoolang de
de
en gunde
boete
den ver,
verboete niet
niet volbracht
volbrachtwas
waszou
zoudededolende
dolendeziel
ziel van
van den
moorde
vervolgen en
enmoest
moestdat
datlijk
lijkop
ophem
hemwegen
wegenals
als een
een
moorde hem vervolgen
Dag en
en nacht
nacht was
was Koornaert
Koornaert met
met en
en tegen
tegen
smachtende
smachtende last.
last. Dag
zichzelf,
zijne onschuld en
en plichtigheid
plichtigheid aan
aan 't bepleiten. Langs
Langs
zichzelf, zijne
hij het
het bekeken,
bekeken, maar
maar overal
overal kwam
kwamzijn
zijn goed
goed
alle
kanten had hij
alle kanten

4

DORPSLUCHT.

recht
voorschijn. Hij
Hijhad
haddedevaste
vasteovertuiging
overtuigingdat
dathij
hij binnen
binnen
recht te voorschijn.
de palen
palen der
der wet
wet gebleven
gebleven was
was en
enzich
zichbijgevolg
bijgevolgniets
nietstetever,
verwijten had. Maar
Maar dan
danklonk
klonkdat
datééne,
ééne,akelige
akeligewoord
woordc<moord»
«moord»
wijten
hem weer
weer als
als een
eengekkend
gekkendverwijt
verwijtdat
dathem
hemsidderen
sidderen deed.
deed.
hem
dreef hij
hijdedereden
redenzijner
zijnerverontschuldiging
verontschuldiging nog
nog verder
verder
Toen dreef
met de
de veronderstelling
veronderstelling dat
dat hij
hij het
hetonvrijwillig
onvrijwillighad
hadgedaan
gedaan—
met
dat 't schot
bij toeval,
toeval, door
door een
een zenuwschok
zenuwschok van
van zijn
zijn vinger,
vinger,
schot bij
afgegaan —
- dat er nooit eenig
eenig inzicht
inzicht was
wa~ iemand
iemand te
te dooden.
dooden.
was afgegaan
Maar dan kwam
kwam die
diezelfde
zelfdespotspreuk
spofspreukhem
hemweer
weer voor
voor 't onverMaar
onver,
mijdelijke te plaatsen
plaatsen::
welk inzicht
inzicht waart
waart gij
gij met
met een
een geladen
geladen geweer
geweer op
op
-— Met
Met welk
krielaar gekropen
waarom moest
moest het
het een
eenkogel
kogelzijn
zijnen
en
den krielaar
gekropen en waarom
was
vogelzaad niet
niet voldoende?
voldoende? Jongens
Jongens enenlochtingdieven
lochtingdieven
was vogelzaad
schiet
hun gat!!!
gat 11 J
schiet men
men wat
wat zout
zout in hun
Koornaert
bekennen dat
zaak te
hoog en
en te
te
Koomaert moest
moest bekennen
dat hij
hij de
de zaak
te hoog
ernstig had
opgevat, dat
dat de
degramschap
gramschap hem
hem op
op den
denstond
stond
ernstig
had opgevat,
vervoerd had
spijt, berouw.
berouw. Wie
Wie berouw
berouw heeft
heeft
vervoerd
had...
. . . hij
hij voelde
voelde spijt,
bekent zijn
zijn misdaad
misdaad en
enaanvaart
aanvaart de
de straf,
straf, galmde
galmde de
de onver,
onverbekent
zoenlijke stem
stem van zijn
zijn geweten.
geweten.
zoenlijke
Neen, de
de tusschenkomst
tusschenkomst van
vanzijn
zijnvrijen
vrijenwil
wilwas
wasbij
bijdededaad
daad
te loochenen
loochenen;; zijn
zijngeest
geestwas
washelder
heldergeweest
geweestop
opdien
dienstond,
stond,
niet te
zijn
gemoed vastberaden
vastberaden en
en 't'tbevel
bevel om
om te
te schieten
schieten was
was uit
uit
zijn gemoed
zijn
binnenste gekomen
gekomenenenhij
hijhad
hadgehoorzaamd
gehoorzaamdals
alseen
eensoidaat,
soldaat,
ijn binnenste
bij eene
eene terechtstelling,
terechtstelling, waar
overheid gebiedt.
Dat alles
alles
bij
waar de
de overheid
gebiedt. Dat
bewimpelen. ...
stond
duidelijk, was
was niet
nietteteherdoen
herdoenofoftetebewimpelen
stond duidelijk,
..
maar, was
was heel
heel die
diewonderlijke
wonderlijke geschiedenis
geschiedenis niet
niet buiten
buitenzich
zich
maar,
zelf omgegaan?
omgegaan? was
was hij
hij er
er niet
nietbijbijalsalsdedetoeschouwer,
toeschouwer, de
de
zelf
getuige?
het niet
niet eene
eene vreemde
vreemde macht,
macht, een
een booze
booze geest
geest
getuige ? Was
Was het
die hem
hem dien
dien nacht
nacht bereden
bereden had?
had?
die
- Dien nacht?
nacht? En
En de
devoorbereidselen
voorbereidselen dagen
dagen voordien? En
En
—
ijdelheid om
om als
als een
eenheld
heldeen
eenproefstuk
proefstuktetedoen,
doen,zich
zichsterk
sterk
de ijdelheid
...
stout te
te wanen
wanen;; de
despitsvondigheid
spitsvondigheidten
tentoon
toontetespreiden
spreiden ...
en stout
flauwe
grapjes uit
uit tetehalen
halendie
diealleen
alleenpassen
passeninindetectieven,
detectieven~
flauwe grapjes
verhalen
verhalen....
. .??
Daarop rechtte
rechtte de
de hooghartige
hooghartige Koornaert
Koornaert het
het hoofd
hoofd::
Daarop
Staat
iederen burger
burgerniet
nietvrij
vrijeen
eeninbreker,
inbreker, een
eennachtdief
nachtdief
Staat het iederen
hof?
te
schieten in omsloten
omsloten hof?
te schieten
-— Wel, en
en dan?
dan?Alles
Allesisisininorde
orde
Waaromdie
dieonrust,
onrust, dat
dat
I1
Waarom
uw gang,
gang, gij
gijhebt
hebtuw
uwplicht
plichtgedaan
gedaan?
zagen en
zoeken? Ga uw
zagen
en zoeken?
?
-— Plicht?
- ja,
ja, daar
daar begon
begontelkens
telkensdedetegenspraak
tegenspraak;
daar
; daar
Plicht? —
stond
demuur
muurvan
vanhet
hetonvermijdelijke
onvermijdelijkewaartegen
waartegenKoomaert
Koornaert
stond de
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met zijn
zijn redeneering
redeneering den
tegen stootte..
stootte.... Door
Door't't geen hij
met
den kop
kop tegen
gedaan
had was
washij
hijininzijn
zijn
recht,maar
maarererbleef
bleefhem
hemdat
datakelige
akelige
gedaan had
recht,
geweten en daar
daar wist hij
hij geen
geen weg
weg mede.
mede. Van
Vanhier
hier
lijk op 't't geweten
lijk
voort splitste
splitste de
deonrust
onrustenenvrees
vreeszich
zichinintwee
tweeverschillende
verschillende
voort
richtingen
er een
een dof
dofvermoeden
vermoeden:: de
de
richtingenuit.
uit. Vooreerst
Vooreerst was
was er
dreiging der
der wraak.
wraak. De
Debloedverwanten
bloedverwanten van
van den
den geschotene
geschotene
dreiging
zou hij
hij vroeg
vroeg of
of laat
laat op
opzijn
zijnwegen
wegenontmoeten
ontmoeten en
enzij
zijzouden
zouden
zou
hem hun
hun haat
haatkoelen
koelen!
dat hij
hij vervolgd
vervolgd werd,
werd,
op hem
1 't Gedacht
Gedacht dat
dat er
er iemand
iemand te
te loeren
loeren lag,
lag,hem
hemafspiedde
afspieddeenennaar
naareene
eene
dat
gunstige gelegenheid
een slag
slag teteslaan,
slaan,joeg
joeghem
hem de
de
gunstige
gelegenheid zocht
zocht om een
ijzing in
in 't't bloed en
en hij
hijdurfde
durfdezelfs
zelfsbij
bijklaren
klarendag
dagin
inden
den tuin
tuin
ijzing
niet
meer gaan
nemen, uit vrees
vrees dat
dat er
er
niet meer
gaan zonder
zonder voorzorgen
voorzorgen te
te nemen,
iemand bachten
bachten de
de tronken
tronken verscholen
verscholenz‘at.
;at. Overal
Overal ontwaarde
ontwaarde
iemand
Demogelijkheid
mogelijkheidom
om
verraadseen
eenslag
slagtetekrijgen
krijgen
hij
een vijand.
vijand. De
hij een
verraads
en onvoorzien
onvoorzientetesterven,
sterven,bracht
brachtKoornaert
Koornaerteene
eenevrees
vreesen
enonrust
onrust
van
anderen aard
aard:: om
met een
een bezwaard
bezwaard geweten
gewetenvoor
voor't't oor
oor~
van anderen
om met
deel
Gods teteverschijnen
verschijnen en
en eeuwig
eeuwig inin't 'tvuur
vuurder
der hel
hel te
te
deel Gods
moeten branden.
branden. Dat
Dat laatste
laatste was
was nog
nog het
hetergste
ergste en
envooruit
vooruit
moeten
en
vooral moest
moest de
de zonde
zonde van
vanzijne
zijne ziel
zielgeweerd
geweerdworden
wordenom
om
en vooral
ten
minste gerust
gerust te kunnen
kunnen de
de eeuwigheid
eeuwigheidingaan.
ingaan.
ten minste
Hier echter
echter begon
begon de
demoeilijkheid
moeilijkheid en
engeen
geenvan
vande
detwee
twee
Hier
Koornaerts die
er raad
raad mee
mee wist
wist hoe
hoe het
hetbesluit
besluitten
tenuitvoer
uitvoer
Koomaerts
die er
brengen. Aan
Aan den
denpastor
pastorgaan
gaanverklaren
verklareniemand
iemandvermoord
vermoord
te brengen.
te hebben?
hebben? geen
geen gedacht
gedacht van!
van JBij
Bijden
denkapelaan
kapelaantetebiecht
biecht
te
gaan?? Neen, in
indien
dienjongen
jongengeestelijke
geestelijkestelde
steldeKoornaert
Koornaertgeen
geen
gaan
vertrouwen
ervaren genoeg en
en bezat
bezatteteweinig
weinig
vertrouwen -— hij
hij was
was niet ervaren
ondervinding om in
in zulk
zulkeene
eenezaak
zaakdegelijken
degelijkenraad
raadtetekunnen
kunnen
ondervinding
verschaffen.
in't'tonderhavige
onderhavige geval
geval was
was er
er niet
nietalleen
alleen
verschaffen. Want
Want in
van belijdenis
belijdenisen
enabsolutie
absolutiemaar
maar veel
veel meer
meer:: diep
diep inzicht
inzicht
kwestie van
en stevig
stevig oordeel
oordeel met
met een
een vaste
vaste uitspraak
uitspraak over
over 't geen hem te
doen
stond. Koornaert
Koornae.rt kon
konvoor
voorzichzelf
zichzelfde
dezaken
zaken van
van zijn
zijn
doen stond.
geweten
wel eenigszins
eenigszins bewimpelen
bewimpelenmaar
maar op
op 't einde kwam
kwam
geweten wel
zijn godsdienstigen
godsdienstigen aard
aard toch
toch altijd
altijd boven
boven die
die den
dentoestand
toestand
zijn
zuiver
wilde en
en hem
hemdwong
dwongdede
hardheidvan
vanzijn
zijngemoed
gemoed
zuiver wilde
hardheid
Godteteverkrijgen.
verkrijgen.
te vermorzelen
vermorzelen om
vrede met
met God
om den vrede
aard van
van zijn
zijngodsdienstgevoel
godsdienstgevoel en
en zijne
zijnegodsvrucht
godsvrucht
De aard
steunde
op de
devrees
vreesvoor
voordede
strafhiernamaals.
hiernamaals.Daarom
Daarom
steunde vooral op
straf
was Koornaert
Koornaert zoo nauwgezet
nauwgezet in
in gewetenszaken,
gewetenszaken, en
en die
dievrees
vrees
was
had
hem dan
danook
ookaltijd
altijdafgehouden
afgehoudenvan
vanallen
allenvleeschelijken
vleeschelijken
had hem
Inzijn
zijnbinnenste
binnenste
wellust, niet
nietalleen
alleeninindaden
dadenmaar
maarin
ingedachten.
gedachten.In
was de
de twijfelaar
twijfelaar altijd
altijd wakker
wakker en
en bezig
bezig die
die beangst
beangst isis om
om
was
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zijn
eigen zaligheid.
zaligheid. Aan
Aan 't oppervlak
zijn wezen
wezen was
was er
er
zijn eigen
oppervlak van
van zijn
echter van
zoo iets
ietsgeen
geenspeur
speur en
en hij
hij liet
liet er
erook
ooknooit
nooitaan
aan
echter
van zoo
iemand een
een woord
woord over
over los.
los.Hij
Hijwas
wasveeleer
veeleergekend
gekend als
als de
de
iemand
rechtschapen
christen die
dieininrechtvaardigheid
rechtvaardigheidzijn
zijn wegen
wegen gaat
gaat en
en
rechtschapen christen
geen beroeringen,
beroeringen, van
aard, ooit gekend
gekend heeft,
heeft,
geen
van gelijk
gelijk welken
welken aard,
omdat
hij begaafd
begaafd was
was enenvoorzien
voorzienvan
vaneen
eenonwrikbaar
onwrikbaar en
en
omdat hij
streng
In de
de pastorie,
pastorie, waar
waar hij
hij met
met den
den dokter,
dokter, den
den
streng geloof.
geloof. In
notaris en
en Messiaen
Messiaen vroeger
vroeger placht
placht samen
samen te
te komen
komen en
enwaar
waar
notaris
zij ondereen
ondereen religie,
religie, politiek
politiek en
enalle
allehoogere
hoogerelevensvragen
levensvragenvrij
vrij
zij
bespraken, hield
hield Koornaert
Koornaertzich
zichaltijd
altijdals
alsde
deintegrale
integralekatholiek.
katholiek.
bespraken,
Tegenover
de goedwillige
goedwilligeinschikkelijkheid
inschikkelijkheidvan
vanden
denpastor
pastordie
die
Tegenover de
overal
en in
in alles
alles een
eenbesten
bestenkant
kantzag,
zag,stelde
steldehij
hijzijn
zijnradica,
radica.
overal en
lisme en met
met den
den dokter
dokterdie
die't 'tgezag
gezagder
der«wetenschap»
«wetenschap»wilde
wilde
lisme
doen gelden,
gelden, kwam
kwam hij
hij geregeld
geregeldininruzie.
ruzie.Koornaert
Koornaerthield
hield zich
zich
Jehova
onverbiddelijken Jehova
aan den God
God van 't Oude Testament, den onverbiddelijken
straft met der
der daad
daad en
en absoluut
absoluutisisop
opde
deletter.
letter. —
- Hij
Hijbe,
beo
die straft
treurde 't dat de
de houtrapers
houtrapers die
die den
den dag
dag des
des Heeren
Heeren ontheiligen
ontheiligen
meer gesteenigd
gesteenigd worden
worden en
en dat
daterergeen
geenongelukken
ongelukkenover,
over.
niet meer
vielen aan
aan de treinen
treinen die
die reden
reden 's zondags en de stoomschepen
vielen
de zee
zeedoorklieven,
doorklieven,. . . als
. alseene
eeneverzoeking
verzoekingvoor
voorden
denHeer!
Heer!
die de
't
de pastor
pastor als
als eene
eenehoedanigheid
hoedanigheid der
derheilige
heiligeKerk
Kerk
't Geen
Geen de
- haar
haar aanpassingsvermogen
aanpassingsvermogen—- het
hetmeégaan
meêgaanin
inalles
alles
voorhield —
met den tijd,
tijd, laakte
laakte Koornaert
Koornaert als
als een
een laffe
laffe toegeving
toegeving aan
aan de
de
met
macht der
der katholiek,liberalen.
katholiek.liberalen. De
Demoderne
modernebijbeiver,
bijbelver.
politieke macht
klaring
volgens zijn
zijn inzicht, de
deoorzaak
oorzaak
klaring was hem een gruwel en,
en, volgens
van
het stijgend
stijgend ongeloof,
ongeloof,iets
ietsom
omdedeheilige
heiligeonfaalbaarheid
onfaalbaarheid in
in
van het
gevaar
te brengen
brengendie
diezich
zichmaar
maar om
om geen
geen uitlating
uitlatingvan
van de
deweten,
weten.
gevaar te
schap
bekommeren moest.
moest. Waar
Waarde
depastor,
pastor,met
metzijn
zijngezonden,
gezonden,
schap bekommeren
gerusten geest,
geest, den
denvoortvarenden
voortvarend en utopist
utopist tot
tot bedaren
bedaren wilde
wilde
gerusten
al
brengen met
de meening
meening:: dat
dat de
deverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid van
van al
brengen
met de
die
dingen aan
aan de
de bevoegde
bevoegde overheid
overheid bleef,
bleef, die
diemet
metinzicht
inzicht
die dingen
en
rijp beraad
beraad te
werke gaat
gaat en
en dat
dat er
er als
alszienlijk
zienlijk hoofd
hoofdder
der
en rijp
te werke
heilige Kerk
Kerk nog
nog altijd
altijd een
eenpaus
pausstond
stonddie
diemet
metbehulp
behulp van
van
heilige
den heiligen
heiligen Geest
Geestde
dechristene
christenewereld
wereld bestuurt,
bestuurt, dan
dan schoot
schoot
den
Koornaert
voorgoed
uit
met
de
meening:
Koornaert voorgoed
met de meening :
-— Als
ik paus
paus was
was zou
zou het
het zijn
zijn:: Alles
Alles ofofniets,
niets,gelijk
gelijk het
het
Als ik
woord
Gods luidt
luidt:: «Wie met
met mij
mij niet
niet en
en is,
is, die
dieisistegen
tegen
woord Gods
Eenpaus
pausdie
diegeen
geenbisschop
bisschop
mij» —
- En
En wat
watzien
zienwe
wenunu?
mij»
? Een
ofde
de
benoemen kan
toestemming van
koning of
benoemen
kan zonder
zonder de
de toestemming
van den koning
regeering; ;die
vasten afschaft
afschaft omdat
omdat er
er toch
toch vleesch
vleesch
regeering
die den
den vasten
gegeten wordt
wordt;; . .. .. die
diekatholieke
katholiekestaatsmannen
staatsmannengoedkeurt
goedkeurtdie
die
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hunkatholiek
katholiekbestuur
bestuurniet
nieteens
eenshet
hetopperste
oppersteprinciep
princiepkunnen
kunnen
in hun
handhaven
bovenal bemint
bemint éénen
éénen God! En
handhaven: :bovenal
Endie
diealleen
alleenbij
bij
lands mogelijk
mogelijk zijn
zijn omdat
omdat zij
zij de
devijanden
vijanden van
van
't bestuur
bestuur des
des lands
God
God en
en Kerk
Kerk beschermen
beschermen op
op denzelfden
denzelfden voet
voet gelijk
gelijk de
de
christenen! IZoover
vervolgde hij,
hij, dat
datde
depriesters
priesters
christenen
Zoover en
en zooveel, vervolgde
de stad
stad van
vanons
onskatholieke
katholiekeland,
land,hun
hunambt
ambtmet
metde
denoodige
noodige
in de
waardigheid niet meer
meer durven
durven uitoefenen1
uitoefenen! Hier
Hierop
opden
denbuiten
buiten
waardigheid
bedient men de
de laatste
laatste sacramenten
sacramenten aan
aan de
de stervenden
stervenden verge,
verge~
bedient
van waslicht
waslichten
enbelleklank
belleklank. . ...enenwaarom
waaromgaat
gaatdedepriester
priester
zeld van
stad onopgemerkt
onopgemerkt en
en moet
moethij
hijden
denGod
Godvan
vanhemel
hemelenenaarde
aarde
in stad
in den
den zak
zak stoppen
stoppen om
om 't huis
huis van
van den
den stervende
stervende binnen
binnen te
te
gaan? Aan wie
wie de
de schuld
schuld.dat
dathet
hetgodsdienstig
godsdienstiggevoel
gevoeluit
uithet
het
gaan?
verdwijnt?
leven verdwijnt
?
N aar tegenspraak
tegenspraak of bemiddeling
bemiddeling wilde
wilde Koornaert
Koornaert nooit
nooit
Naar
onver~
luisteren,
luisteren, zijne
zijne overtuiging
overtuiging stond
stond vast
vast als
als zijn
zijn geloof,
geloof, onver,
wrikbaar en
Maar de
de consekwentie
consekwentie dreef
dreef hem
hem dan
dan
wrikbaar
en absoluut.
absoluut. Maar
zijneeigen
eigengewetenszaken
gewetenszakentoe
toetetepassen
passen—
dieopvatting
opvatting.
ook die
opop
zijne
omdat hij
verwachtte in
oordeel met
met dien
dienzelfden,
zelfden, onver,
onver~
omdat
hij verwachtte
in het oordeel
zoenlijken Jehova
te hebben.
hebben.
zoenlijken
Jehova te
te doen te
Vroeger had
twijfel aan
aan de
de vergiffenis
vergiffenis voor
voor eenige
eenige mis,
mis~
Vroeger
had de twijfel
daad, hem
hem altijd
altijd nauwkeurig
nauwkeurig op
de rechte
rechte baan
baan doen
doen blijven
blijven
daad,
op de
en hem
hem afgehouden
afgehouden van
van alle
alle kwaad.
kwaad. Het
Hetware
ware berouw
berouw van
van
en
den
zondaar, volgens
volgens hem,
hem, was
waseene
eenebegeerte,
begeerte, niet
niet naar
naar de
de
den zondaar,
vergiffenis, maar
vergelding voor de
de verdiende
verdiende
vergiffenis,
maar naar
naar boete
boete en
en vergelding
straf.
met die vrees
vrees voor
voor de
de onontkoom,
onontkoomstraf. Daar
Daar stond
stond hij
hij dus
dus met
nu
hij
zelf
in
't
geval
was
zichals
als
bare
vergelding
en
bare vergelding en nu hij zelf in 't geval was enenzich
zondaar
beschuldigen moest,
moest, zag
zag hij
hij zich
zich tegen
tegen zijn
zijn wil
wil ver,
verzondaar beschuldigen
te moeten
moetenvastklampen
vastklampen aan
aan 't gedacht
Die
gedacht der
der vergiffenis!
vergiffenisi Die
plicht te
wederspraak van
zijn geweten
gewetentrachtte
trachtte hij
hij nu
nuongemerkt
ongemerkt en
en
wederspraak
van zijn
Gods barmhartigheid
barmhartigheid niet
niet te
te
stilzwijgend
overschrijden om Gods
stilzwijgend te overschrijden
ontgaan
en de
degenade
genadeteteverwerven
verwervendie
dieaan
aan't 'tsacrament
sacrament der
der
ontgaan en
penetentie
is.
penetentie vast is.
't Geen hij
hij met
metden
denpastor
pastorof
ofden
denkapelaan
kapelaanop
opde
deparochie
parochieniet
niet
kon afhandelen, zou hij op 't vreemde zoeken te doen. Hij
Hij kwam
kwam
op 't gedacht
naar stad
stad tetegaan
gaanbiechten,
biechten,inineen
eenpatersklooster,
patersklooster,
gedacht naar
Datwas
wastetedoen,
doen,maar
maareerst
eerstmoest
moest
waar
kende. Dat
waar men
men hem
hem niet kende.
laten rijpen
rijpen om
omhet
hetlangzamerhand
langzamerhand tot
tot een
een besluit
besluit
hij 't gedacht
gedacht laten
Nuhijhijeen
eenuitweg
uitweggevonden
gevonden had
had en
en geene
geene
te
zien komen.
komen. Nu
te zien
reden
inbrengen om dat
dat te
te ontgaan,
ontgaan, voelde
voeldehij
hij den
den
reden meer
meer kon
kon inbrengen
als 't bezoek
weerzin
voor 't onvermijdelijke.
weerzin voor
onvermijdelijke.Hij
Hij ontzag
ontzag het als
bij
tandentrekker waar
men zich
zich waagt
waagt enkel
enkelals
alsde
depijne
pijne
bij een tandentrekker
waar men
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genoeg nijpt.
genoeg
nijpt. En
En de
de pijne
pijneneep
neepinderdaad.
inderdaad. Dus
Dusmaar
maar alle
alle
beschouwingen terzijde
terzijdelaten,
laten, er
er niet
beschouwingen
niet meer
meer aan
aan denken
denken en
en
't voornemen
't
voornemen uitvoeren.
Hij
spiegelde
zich
de
rust
voor
en
uitvoeren. Hij spiegelde zich de rust voor en
de tevredenheid
de
tevredenheid eens
eens dat
dat hij
hij de
demoeilijkheid
moeilijkheidzou
zouoverwonnen
overwonnen
hebben. Hij
hebben.
Hij trachtte
trachtte 't zoo licht
licht mogelijk
mogelijk te
te maken
maken met
met 't't ge,
ge~
dacht:
de paters
paters meer
meerzulke
zulkevreemde
vreemde dingen
dingen te
te hooren
hooren
dacht : dat
dat de
krijgen
biecht en . . . dat
dat de
de kwade
kwade duw
duwhoogstens
hoogstens vijf
vijf
krijgenin
in de
de biecht
minuten duren
minuten
duren zou
zou —
- 's middags vertrekken
vertrekken en 's
's avonds ont~
ont,
last weer keeren
Maar toen
toen hij
last
keeren J1 Maar
hij zich
zich integendeel
integendeel inbeeldde
inbeelddete
te
moeten uitzetten,
moeten
uitzetten, beving
beving hem
hem weer
weer de
de vrees
vrees als
als iemand
iemand die
die
eene
gevaarlijke operatie
operatie moet
moet onderstaan
onderstaan en
en de
deuitvoering
uitvoering
eene gevaarlijke
zoolang mogelijk
mogelijk uitstelt.
uitstelt.
Niemand zou
zou er
er alevenwel
alevenweleenig
eenigvermoeden
vermoeden in
in hebben.
hebben. Als
Als
Niemand
dienstdoende burgemeester
dienstdoende
burgemeester kon
kon hij
hij gemakkelijk
gemakkelijk eene
eene reden
reden
voorwenden
om voor
voorgemeentezaken
gemeentezaken bij
bij den
dencommissaris
commissaris te
te
voorwenden om
moeten
Er was maar
maar de
de kwestie
kwestie een
een dag
dagvast
vasttetestellen,
stellen,
moeten gaan.
gaan. Er
dan
was hij
hijvoor
voorzichzelf
zichzelfgebonden
gebondenals
alsdoor
dooreene
eeneafspraak
afspraak
dan was
met
een
tweeden
persoon.
met een tweeden persoon.
Dus maar
maar zoo
zoo gauw
gauwmogelijk
mogelijkom
omvan
vanden
den twijfel
twijfel en
en de
de
Dus
treuzeling
verlost te zijn,
zijn, meende
meende hij.
hij. Na
Nalang
langmikken,
mikken,kwam
kwam
treuzeling verlost
de
de Zaterdag
Zaterdag hem
hem 't geschiktst
dan waren
waren er
er voorzeker
voorzeker
geschiktst voor, dan
biechtvaders aan
aan 't werk.
biechtvaders
genomen was,
was, miek
miek hij
hij een leugentje gereed voor
voor
Nu 't besluit genomen
den minsten
minstenargwaan
argwaan aanvaardde
aanvaardde maar
maar
Agatha die
die 't zonder den
Agatha
onbewust, zoogoed
zoogoedals
alsheel
heelzijn
zijnplan
planininduigen
duigengooide
gooidemet
methaar
haar
onbeirust,
.voorstel
omElvire
Elvirehem
hemnaar
naardedestad
stadtetelaten
latenvergezellen,
vergezellen,daar
daarzij
zij
voorstel om
inkoopente
te doen
doen had.
had.Hij
Hijrammelde
rammeldemaar
maar eenige
eenige opperingen
opperingen
juist inkoopen
ofsamenhang
samenhangen
engelukkiglijk
gelukkiglijkdat
datElvire
Elvirezelf
zelf
tegen zonder
zonder zin
zin of
tegen
hem uit
uit de
deverlegenheid
verlegenheidkwam
kwamredden
reddenmet
metdedemededeeling
mededeeling:
hem
:
dat zij
zij reeds
reeds met
met Irma
Irma van
vanden
denonderpastor
onderpastorafgesproken
afgesproken had
had
dat
Zoo
om samen,
samen, den
den volgenden
volgenden maandag
maandag naar
naar stad
om
stad te
te gaan.
gaan. Zoo
Seraphien toch
eindelijk ongestoord
ongestoord uitzetten.
uitzetten. De
De onver,
onver~
kon Seraphien
toch eindelijk
wachte moeilijkheid
moeilijkheid die
hij nu
nu te
te boven
boven was,
was, deed
deed hem
hem de
de
wachte
die hij
andere vrees vergeten.
vergeten. Hij
Hijstapte
staptetetevoet
voetnaar
naar 't naburige dorp,
andere
en nam
nam er
er den
den trein,
trein, zoo
zoo gerust
gerust als
als een
een boer,
boer, die
die met
met geld
geld
en
zak, zijne
zijne huishuur
huishuur gaat
gaat betalen
betalenaan
aanden
deneigenaar.
eigenaar. Onder,
Onder~
op zak,
stelde hij
hij de
dekeus
keusvast
vastopopdede
jesuietendie
diebekend
bekendwaren
waren
weg stelde
jesuieten
als de
de gemakkelijkste
gemakkelijkste biechtvaders,
biechtvaders, en
hij stapte
stapte er
er bijna
bijna
als
en hij
't Was
maar toen
toen hij
hij inindede
paterskerk
luchthartig henen.
luchthartig
henen. 't
Was maar
paterskerk
binnentrad, dat
zijn gemoed
gemoed onrustig
onrustig werd
werdenenzijn
zijnhart
hartbegon
begon
binnentrad,
dat zijn
kloppen. Hij
Hijstond
stondnu
nuvoor
voordedekeus
keusvan
vaneen
eenbiechtstoel.
biechtstoel.
te kloppen.
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Daar
hij echter
echter geen
geen enkelen
enkelen pater,
pater, zelfs
zelfsniet
nietbij
bijnaam
naamkende,
kende,
Daar hij
hem om
om 't even —
- 't zou
maar een
lukslag zijn
zijn er
er een
een
was
was 't't hem
zou maar
een lukslag
goeden
te treffen.
treffen. Koomaert
Koornaert waagde
waagde zich
zich alevenwel
alevenwel nog zoo
zoo
goeden te
ver
in de
de middenbeuk
middenbeuk omdat
omdat het
hem al
al med,
med~
ver niet
niet en
en bleef in
het hem
eens inviel
inviel nog
eens
nog niet
niet te
te weten
weten hoe
hoehij
hijzijn
zijngeval
gevalaan
aan den
den
biechtvader
bekend maken
maken of
of voorleggen.
voorleggen. Hij
Hij bleef
bleefer
er
biechtvaderzou
zou bekend
geknield
een stoel
stoelgelijk
gelijkiemand
iemanddie
diemaar
maarbinnen
binnenkomt
komt om
om
geknield op een
wat
te bidden.
bidden. Hij
Hij had
had immers
immers al
al den
den tijd
tijd om
om zich
zich voor
voor tete
wat te
bereiden. Er
bereiden.
Er waren
waren maar
maar enkele
enkele menschen
menschen in
in de
de kerk
kerk waar
waar
't akelig
was en
eneene
eenestemmige
stemmigedeemstering
deemsteringheerschte.
heerschte. Het
Het
akelig stil was
roesde
Koornaert
door
den
kop
en
in
plaats
naar
de
gepaste
roesde Koomaert door den
en in plaats naar de gepaste
woorden
zoeken voor
voordedebelijdenis,
belijdenis,bleef
bleefhijhijverdwaasd
verdwaasd
woorden te zoeken
rondkijken
denken.
rondkijken zonder
zonder aan
aan iets
iets te denken.
Eene vrouwelijke
bediende wrikkelde
wrikkelde onhoorbaar
onhoorbaar op
op haar
haar
vrouwelijke bediende
vilten
sliffers tusschen
tusschen de
de reien
reien stoelen
stoelen en
enstreek
streekmet
meteen
een
vilten sliffers
stofdoek
en pluimborstel
pluimborstd over
over de
de gladde
gladdevoetstukken
voetstukken der
der
stofdoek en
beelden
offerblokken. Onvrijwillig
Onvrijwillig vatte
vatte Koomaert
Koornaert in één
één
beelden en offerblokken.
omblik het
het heele
heele bestaan
bestaan en
enden
denzieletoestand
zieletoestand van
van dat
dat stil,
stil~
omblik
geaarde
hier in
indie
dieatmospheer
atmospheervan
vanwierook
wierook
geaarde meisje,
meisje, gelijk
gelijk het hier
en
waslicht, zoo stil
stil en
enongestoord,
ongestoord,haar
haarbezigheid
bezigheid vond.
vond. Hij
Hij
en waslicht,
voelde dat
dat heel
heel eigenaardige
eigenaardige genot
genot om
om zich
zich hier
hier veilig
veilig te
te
voelde
weten voor
voor wind
wind en
enkwaad
kwaadweer
weeren
enop
opdedemalsche
malschesloffen
sloffen
weten
over
den effenen
effenen kerkvloer
kerkvloer tete glijden.
glijden. Hij
Hijdoorvoelde
doorvoelde de
de
over den
stemming alsof
zelf, hier
hier in
in haar
haar plaats,
plaats, jaren
jaren lang
lang reeds,
reeds.
stemming
alsof hij
hij zelf,
bediening had
hadwaargenomen.
waargenomen.
die bediening
werd uit
uitzijne
zijnemijmering
mijmeringgetrokken
getrokkendoor
door 't binnenkomen
Hij werd
eener juffer
juffer die stil
stil op
opdedetippen
tippentottot
eenbiechtstoel
biechtstoelteende,
teende,
bijbijeen
en zonder
zonder aarzelen
aarzelen den
den knop
knop der
der electrische
electrische schel
schel duwde
duwde en
en
en
gelaat.
zich neerknielde
neerknielde met
met de
de handen
handen voor
voor't'tgelaat.
zich
—
lang zou
zou 't wel duren
duren eer
eer de opgeschelde
opgeschelde biechtvader
biechtvader
- Hoe lang
verscheen? ? Koornaert
alle belang
belanginindie
diegebeurtenis.
gebeurtenis.
verscheen
Koornaert stelde
stelde alle
wist hij
hij't 'tgeen
geenhijhijdoen
doen
moestom
om
eenbiechtvader
biechtvader te
te
Nu wist
moest
een
roepen
roepen; ; maar
maar ware
ware 't niet
niet beter
beter nu
nu van
van dedekans
kansgebruik
gebruik
maken en
juffer op
op tetevolgen
volgen?
Neen,eerst
eerstnadenken
nadenkenhoe
hoe
maken
en de juffer
? Neen,
het zeggen
zeggen zal.
zal.
ik het
gedachtdat
datdedebiechtvader
biechtvader
Daar schrikte
schrikte hij
hij ineens
ineensbij
bij't 'tgedacht
Daar
hem
gerecht kenbaar
kenbaar te
te maken
maken
hem opleggen
opleggen kon
kon zijn
zijn geval
geval bij
bij 't gerecht
dan?? Nu
Nu was
was het
het
het zijn
zijn rechterlijken
rechterlijken loop
laten 1 En
En dan
en het
loop te
te laten!
Goden
enhem
hemalleen
alleen;; bij
bijdedemenschen
menschenbestond
bestond
iets tusschen
tusschen God
iets
het aleens
aleens niet.
niet. Zoolang
Zoolang het
hetgeluid
geluidmijner
mijnerwoorden
woorden in
in de
de
het
niet,oorbuis van
van een
een evenmensch
evenmensch niet
nietfluistert,
fluistert, bestaat
bestaathet
hetniet,
oorbuis
—
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maar eens
dat het
het medegedeeld
medegedeeld is,
is,krijgt
krijgthet
heteen
eenvorm,
vorm, wordt
wordt
eens dat
het eene
eene daad
daadwaar
waardedemaatschappij
maatschappij zich
zich het
het recht
recht van
van in,
in~
het
grijpen toekent
als dader,
dader, mij
mij voegen
voegen moet
moet naar
naar
grijpen
toekent en
en waar
waar ik,
ik, als
hare
uitspraak. Zoover
had hij
hij niet
niet gedacht.
gedacht. Nu
N u begon
begonhij
hij
hare uitspraak.
Zoover had
zich
op tetewinden
winden;
zijnhoogmoecr
hoogmoed-ging
ging in
instrijd
strijd tegen
tegen zijn
zijn
zich op
; zijn
ootmoed,
waar hij
hij gemeend
gemeend had
had alleen
alleen tetestaan
staantegenover
tegenover
ootmoed, en waar
God van
van wien
wienhij
hijdedestraf
straf
vergiffenisteteverwachten
verwachtenhad,
had,
of of
dede
vergiffenis
voorzag
hij nu
nuallerhande
allerhande nieuwe
nieuwe verwikkelingen.
verwikkelingen. Hij
Hij zocht
zocht
voorzag hij
naar middels
devrees
vreesteteontgaan,
ontgaan,wilde
wildealleen
alleennog
nogdenken
denken
naar
middels om de
aan
hiernamaals ....
Maar hier
hier op
op den
den stond,
stond,
aan de dood en 't leven hiemamaals
. . Maar
de kerk,
kerk, werd
werdhij
hijaangevallen
aangevallendoor
dooreen
eenallerschromelijkste
allerschromelijkste
in de
verzoeking
den booze,
booze, die
die hem
hemingaf
ingafden
dentwijfel
twijfelzelf
zelfaan
aan
verzoeking van
van den
bestaan van
straffen der hel,
hel, aan
aan de
dehemelsche
hemelscheglorie
glorie en
en
't bestaan
van de straffen
't genot
van Gods
Godsaanschijn.
aanschijn.
genot van
er iemand
iemand weten
weten moest
moest welke
welke gedachten
gedachten er
er in
in mijn
mijn
- Dat er
—
hoofd ontstaan
ontstaan 1I merkte
met schaamte.
schaamte. En
En terwijl
terwijl hij
hijzijn
zijn
merkte hij
hij met
verontwaardiging uitsprak,
uitsprak, overmeesterde
overmeesterde hem
hemde
detwijfel
twijfel
eigen verontwaardiging
en hij
hij hoorde
hoorde de
de stem
stem 't'tverwijt
verwijt uitbrengen
uitbrengen:: dat
dat hij
hij er
er enkel
enkel
en
op gesteld
gesteld was
was inindedeoogen
oogenzijner
zijnerzuster
zustereneninindedeoogen
oogenzijner
zijner
medeburgers door tetegaan
gaanalsalseen
een
rechtvaardigechristen
christen—
- dat
dat
medeburgers
rechtvaardige
al 't't andere
andere in
hem wankelde
wankelde en
en op
oponvasten
onvast engrond
grondgebouwd
gebouwd
al
in hem
was
- dat
dathij
hijdedeovertuiging
overtuigmgmaar
maarblindelings
blindelings vasthield
vasthield en
en
was —
niet doordenken
doordenken dorst
dorst uit
uitvrees
vreesgevolgtrekkingen
gevolgtrekkingen te
te moeten
moeten
niet
opvat~
maken die
die rechtstreeks
rechtstreeks tegen
tegen zijn
zijnvanbuiten
vanbuiten geleerde
geleerde opvat,
maken
indruischten en
en zijn
zijn gedragslijn
gedragslijn belachelijk
belachelijk zou
zoumaken.
maken.
tingen indruischten
Daar verscheen
verscheen de
de pater
pater die
dieingetogen
ingetogennaar
naarzijn
zijnbiechtstoel
biechtstoel
Daar
't deurtje
was een
een jonge
jonge
stapte
stapte en
en 't
deurtje bachten
bachten zich
zich toesloeg.
toesloeg. Het was
geestelijke met streng
streng gelaat,
gelaat, deze
dezeniet
nietdie
dieopopKoornaert
Koornaertpaste;
paste;
geestelijke
hij had het
het met
met den
den eersten
eersten blik
blikingezien.
ingezien.Hij
Hijzou
zouererdus
duseen
een
hij
anderen
roepen.
anderen moeten roepen.
hij op
op't'tpunt
puntwas
waseene
eenebeslissing
beslissingtetenemen,
nemen, beving
bevinghem
hem
Nu hij
een
felletweestrijd
tweestrijd en
eneene
eenekoortsrilling
koortsrilling overliep
overliep zijn
zijn rugge,
rugge~
een felle
merg.
Hij dacht
dacht aan
aandedegevaren
gevareneener
eenerheiligschennende
heiligschennendebiecht,
biecht,
merg. Hij
aan
dood, aan
aan den
den ouderdom,
ouderdom, aan
aan de
dejaren
jaren die
diehij
hijnog
nogtete
aan de dood,
leven had,
had, . . . hoe
hoe hij
hij eens
eensaan
aande
debeurt
beurtzou
zoukomen
komengelijk
gelijkalal
leven
En hoe
hoe hij
hij nu,
nu,
de
anderen die
die reeds
reeds vertrokken
vertrokken waren.
waren. .. ..
de anderen
. . En
eene valsche
valsche schaamte,
schaamte, tegen
tegen die
diebelijdenis
belijdenisopzag
opzag11 Daar
Daar
uit eene
niet't
hij zichzelf
zichzelf wilde
was
twijfel weer.
weer. Hij
Hij geloofde
geloofde niet
't geen hij
was de twijfel
opdringen
eene dreiging
dreiging:: het
hetoordeel
oordeelvoor
voorden
denrechterstoel
rechterstoel
opdringen als eene
van
God.
En
als
er
dàt
niet
was,
dan
bleek
het
te gek
gek om
om
van God. En als er clàt niet was, dan bleek het te
over een
een moord
moordtetegaan
gaanspreken
sprekendien
dienhij
hijonvrijwillig
onvrijwilligbedreven
bedreven
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had 1 Neen, Koomaert
Koornaert voelde
voeldezich
zichniet
nietgesteld
gesteldom
omtetebiechten.
biechten.
hadl
Hij was
was zijn
zijn gedachten
gedachten niet
niet meester.
meester. Een
Een booze
boozegeest
geestspeelde
speelde
Hij
er
de baas.
baas. Er
Er was
was hier
hier ten
ten andere,
andere, te
te weinig
weinig gerucht
gerucht in
in de
de
er de
kerk —
- een
een fluisterwoord
fluister woord kon
kondedestoeltjeszetster
stoeltjeszetsteropvangen.
opvangen.
kerk
Liever terugkeeren,
en 't'torgel
orgel
Liever
terugkeeren,'s'smorgens
morgensalsalserer dienst
dienst is
is en
speelt. ....
De juffer
juffer had gedaan
gedaan; ; de pater
pater stak
stak het
het hoofd
hoofd buiten
buiten het
het
deurtje,
en rechts
rechts en
endaar
daarererniemand
niemandmeer
meeraanzat
aanzat
deurtje, keek
keek links en
Seraphien niet roerde,
roerde, vertrok
vertrok hij
hij naar
naar de
desacristie.
sacristie.
en Seraphien
kans was
wasdus
dusvoorbij
voorbijeneneen
eenanderen
anderenbiechtvader
biechtvaderroepen
roepen
De kans
scheen
KQornaert
eene
onmogelijke
zaak.
scheen Koornaert
onmogelijke zaak.
-— Komt
iemand binnen,
binnen, die
die een
een pater
pater roept,
roept, dan
dan
Komt er
er nog
nog iemand
ga
vast en
en zeker.
zeker. Dat
Datvoomemen
voornemen zou
zou hij
hij aanzien
aanzien als
als een
een
ga ik vast
hoogerhand en
en daarnaar
daarnaar wilde
wilde hij
hijzich
zichschikken
schikkenom
om
wenk van hoogerhand
te weten
weten of
ofhij
hij hier
hierbiechten
biechtenmoest
moestofofniet.
niet.Nadat
NadatKoornaert
Koornaert
zich
alzoo een half
half uur
uur aan
aan den
den wil
wil der
der Voorzienigheid
Voorzienigheid had
had
zich alzoo
blootgesteld, meende
aan den roep
roep voldaan
voldaan te
te hebben
hebben en
en
blootgesteld,
meende hij
hij aan
welgezind
haastte
hij
zich
naar
buiten.
Inwendig
was
hij
welgezind haastte hij zich naar buiten. Inwendig was hij
alevenwel
volda2ln noch gerust
gerust want
want hij
hij moest
moest zijne
zijne laf,
lafalevenwel noch
noch voldaan
heid bekennen
bekennen en
en hij
hij voorvoelde
voorvoelde reeds
reeds de
de spijt
spijt om
om t'huis
t'huis tete
heid
komen
zich neer
neer teteleggen
leggentetebed
bedmet
met 't verwijt niet gedurfd
komen en zich
te hebben
hebben en
endedevrees
vreestetemoeten
moetenondergaan
ondergaangelijk
gelijk tetevoren,
voren,
te
voor de
de mogelijkheid
mogelijkheid eener
eener subiete
subiete dood.
dood.
voor
Onderweg
echter trachtte
trachtte Koornaert
Koornaert zich
meer de
de over,
over~
Onderweg echter
zich al
al meer
tuiging
op tetedringen
dringendat
datzijn
zijngeval
gevalniet
nietininden
denbiechtstoel
biechtstoel
tuiging op
moest afgehandeld
afgehandeld worden.
stond hij
hij voor
voor die
dieheldere
heldere
moest
worden. Ineens
Ineens stond
gevolgtrekking:
zonde is,
is, moet
moeterergeene
geene
gevolgtrekking :waar
waarer
er schuld
schuld noch
noch zonde
belijdenis zijn
geen berouw.
berouw. Het
Het geval
geval kon
kon hij
hij kalm
kalm be,
bebelijdenis
zijn en
en geen
praten met
een geestelijke
geestelijke —
- het
het onder
onderanderen
anderen naam
naam en
en
praten
met een
omstandigheden voorleggen
maar in
in 't't ge,
ge~
omstandigheden
voorleggen -— iets
iets dat
dat hij
hij zoo maar
sp
rek kon
brengen om
raad te vernemen
vernemen en
en eene
eene meening
meening te
te
sprek
kon brengen
om raad
vestigen.
eensnuisteraar
snuisteraar gelijk
gelijk hij,
hij, zou
zoumen
men 't niet zonder~
vestigen. Van een
zonder,
ling vinden
vinden dat
dat hij
hij met
met zooiets
zooiets opkwam,
opkwam, -— ja,
ja, ja,
ja, ik
ik zal
zal
ling
ja, ja,
het
wel weten
weten ininte te
kleeden
aangezichtkrijgt1
krijgt!
het wel
kleeden
datdat
hethet
eeneen
aangezicht
Zot ben
ben ik
ikgeweest
geweestdaarin
daarinalaldiedie
zwarigheidtetemaken
makenenennaar
naar
zwarigheid
stad
loopen als
als een
eenboetende
boetendezondaar.
zondaar.
stad te loopen
betrekkingen met
met den
denpastor
pastornu
nuniet
nietverbrod
verbrodwaren,
waren,
Als de betrekkingen
daar
zou er
er aanstonds
aanstonds bescheid
bescheid en
enuitleg
uitlegtetebekomen
bekomenzijn.
zijn.
daar zou
zijsamen
samenmeer
meer allerhande
allerhande moeilijke
moeilijke en
en betwiste
betwiste
haddenzij
Vroeger hadden
toestanden
en gevallen
gevallen besproken,
besproken, want de
de pastor
pastor deed
deed niets
niets
toestanden en
liever dan
dan zijne
zijne beslagenheid
beslagenheidals
alstheologant
theologantenencasuist
casuïstuithalen
uithalen
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opzijne
zijneuitspraak
uitspraakmocht
mochtmen
menaltijd
altijdstaat
staatmaken
makendat
datzij
zij
en op
volgens
volgens Kerk
Kerk en
en wet
wet de
dejuiste
juistewas.
was.Nu
Nuechter
echterzou
zouKoornaert
Koornaert
zich met
met den
den kapelaan
kapelaan moeten
moeten tevreden
tevreden stellen
stellen —
- die
dieerertoch
toch
ook iets
iets van
van weten
wetenmoest
moest?!
Met
hem
zou
't
gemakkelijk
gaan
gemakkelijk
gaan
? I Met hem zou 't
want hij
hij kreeg
kreeg hem
hem bijna
bijna dagelijks
bezoek en nu,
nu, in
in den
den
want
dagelijksop
op bezoek
tijd hield
hielddedeonderpastor
onderpastorzich
zichniet
nietmeer
meerzoo
zoouitsluitend
uitsluitend
laatsten tijd
met 't vrouwvolk
vrouwvolk op en
en Koornaert
Koornaert zelf
zelf kwam
kwam er
er meer
meer bij
bij tete
met
veelandere
andere bestuurlijke
bestuurlijke
pas, sedert
sedert de zaken
zaken in
in 't Gangske en veel
pas,
onderwerpen met
met hem
hem moesten
moesten behandeld
behandeldworden.
worden.Sommige
Sommigeaarp
aan~
onderwerpen
gelegenhedenwerden
werdenin
inde
despreekkamer
spreekkamer of
ofin
in 't kantoor afgedaan
gelegenheden
iri plaats
plaats van in
in de
deverandah.
verandah. Miste
Miste de
de jonge
jongegeestelijke
geestelijke wat
wat
hi
aan levenservaring,
levenservaring, toch was
was hij
hij een
eengestudeerd
gestudeerdenenverstandig
verstandig
aan
man die
die 't'tgeval
geval wel
welkon
konopslaan
opslaan uit
uitde
deboeken
boekenen
enererden
den
man
noodigen raad
raad over
over nazoeken.
nazoeken. Er
Er bleef dus
dus enkel
enkel eene
eene goede
goede
noodigen
gelegenheid af
af tetewachten
wachten voor
voorKoornaert
Koornaert om
om de
de volle
vollerust
rust
gelegenheid
zijn geweten
geweten terug
terug tetekrijgen.
krijgen.
van zijn
wachten wekte
wekte alevenwel
alevenwel zijn
zijn ongeduld,
ongeduld, tetemeer
meerdaar
daar
Dat wachten
hij bezeten
bezeten bleef
bleef enenvervolgd
vervolgddoor
doorde
deonzekerheid
onzekerheid van
van een
een
hij
goeden uitval
uitval en
en ook
ookomdat
omdathij
hijzichzeif
zichzelfniet
nietmeer
meerbedriegen
bedriegen
goeden
en alle
alle afleiding
afleiding hem
hemontbrak.
ontbrak.
kon en
den laatsten
laatsten tijd
tijd ging hij
hij maar
maar heel zelden
zelden meer
meer in den
den
In den
overige werk
- de
de groenten
groenten -waren
waren opgedaan
opgedaan en
en 't overige
werk werd
werd
tuin —
aan
toevertrouwd. Het
Het schuurtje
schuurtje waar
waar Koornaert
Koornaert zoo
zoo
aan Diktus toevertrouwd.
placht teteprutsen
prutsenmet
metzijn
zijntimmergereedschap,
timmergereedschap,bleef
bleefvoorø
voor~
geern placht
goed gesloten.
gesloten. De
Dedagen
dagenwaren
warenalle
allegelijk
gelijkmet
metafgepaste
afgepasteuren
uren
Morgens
.
trok
die
hij
in
verveling
moest
te
niet
doen.
'
s
Morgens.
hij
's
die hij in verveling moest te niet doen.
naar
mis en
endaarna
daarna moest
moest hij
hij een
eenpaar
paar uur
uur op
op't'tkantoor
kantoor
naar de mis
blijven
wachten om
de mogelijke
mogelijke bezoeken
bezoeken te
te ontvangen.
ontvangen.
blijven wachten
om de
Tegen
den middag
middag wandelde
wandelde hij
hij naar
naar de
plaats en ging
ging zien
zien
Tegen den
de plaats
in
gemeentehuis, bij
bij den
den secretaris
secretaris of
oferergeen
geenstukken
stukken tete
in 't't gemeentehuis,
onderteekenen lagen. ''ss Achternoens was er soms iets te schrijven
schrijven
of moest
moest hij
hijergens
ergensgaan
gaanzien
zienwaar
waarerergemeentewerken
gemeentewerkenwerden
werden
de
uitgevoerd.
kwam de
de veldwachter
veldwachter of
uitgevoerd.En
En tegen
tegen avond
avond kwam
of de
of
een
raadslid
om
over
zaken
te
spreken.
Ja,
de
kapelaan
kapelaan of een raadslid om over zaken te spreken. Ja, de
blauwe
de kloefen
kloefen bleven
blevenvoorgoed
voorgoedininden
denhoek
hoek
blauwe voorschot
voorschot en de
en
om Agatha
Agatha niet
niettetemisnoegen
misnoegenmoest
moesthijhijalle
allebezigheid
bezigheidlaten
laten
en om
ofverslijten.
verslijten.
waarmede
hij zijne
zijne kleeren
kleeren zou
zou kunnen
kunnen vuil
vuilmaken
maken of
waarmede hij
Seraphien
trachtte de
van zijn
zijn bestaan
bestaan te
te verduiken
verduiken
Seraphien trachtte
de leegheid van
gedachtdat
dathij
hijeen
eenbelangrijk
belangrijk
en
alleen zijn
zijn troost
troost inin't'tgedacht
en vond alleen
ambt
vervulde,
dat
er
aan
zijn
uitspraak
veel
gelegen
was en
en
ambt vervulde, dat er aan zijn uitspraak
gelegen was
dat
heel zijne
zijne handeling
handeling zware
zware gevolgen
hebben voor
voor de
dat heel
gevolgen kon hebben
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gemeente. Of hij
hij zijn
zijnvroeger
vroegergerust
gerustbestaan
bestaanmet
metde
de poenderige
poenderige
bezigheden
betreurde, kon
niemand weten want
want hij
hij dacht
dacht er
er
bezigheden betreurde,
kon niemand
niet
aan het
het zichzelf
zichzelf tetebekennen.
bekennen. Alleen
Alleenverwachtte
verwachtte hij
hij dat
dat
niet aan
het
hem goed zou
zou doen
doenmeer
meernaar
naar buiten
buiten teteleven,
leven,niet
nietmeer
meer
het hem
zoo
ingekeerd en
met eigen
eigen gedachten
gedachten bezig
zijn. Nu
Nu was
was
zoo ingekeerd
en met
bezig te
te zijn.
er
de illusie
illusievan
vanuitwendige
uitwendigeafwisseling
afwisselingenenbedrijvigheid.
bedrijvigheid.
er alleen de
De mogelijkheid
mogelijkheid dat
dat ereriets
ietskon
konvoorvallen
voorvallenwaar
waarhij
hijals
als dienst,
dienst~
doende
burgemeester zou
moeten tusschen
tusschen komen,
komen, was
was alal
doende burgemeester
zou moeten
oorzaak
bestendige zenuwachtigheid
zenuwachtigheid die
die aan
aan overlast
overlast
oorzaak van
van een bestendige
en
drukte geleek.
geleek. Voor
Voor veel
veeldingen
dingenwerd
werdhijhijgeraadpleegd
geraadpleegden
en
en drukte
aangesproken,
en tusschenkomst
tusschenkomst ingeroepen,
ingeroepen, zoo,
zoo~
aangesproken, zijn
zijn invloed en
dat hij
dat
hij ininden
denwaan
waanverkeerde
verkeerdeit'twelzijn
welzijn en
en't'tbelang
belang van
van al
al
de
inwoners op
hand te dragen.
dragen. En
En toch
toch kon
kon hij
hij er
er niet
niet
de inwoners
op de
de hand
in opgaan
opgaan;; de
de drang
drangkwam
kwamniet
nietuituitzijn
zijnbinnenste
binnenste—- hij
hij voelde
voelde
't maar
en moest
moesthet
hetzich:
zichzelf
zelfbekennen,
bekennen,telkens
telkens hij
hij
maar alal te
te wel en
en bedacht
er gebeurd
gebeurd was
was binst
binst
zich 's avonds neerlei
neerlei en
bedacht 't't geen er
den
dag:: dat
dat hij
hijvan
vanbuitenaf
buitenafwerd
werdvoortgestooten
voortgestooten en
en daar
daar
den dag
stond
als een
een dwazerik
dwazerik die
die niet
niet weet
weetwaar
waar men
men hem
hem hebben
hebben
stond als
wil. Hij
Hij was
wasovertuigd,
overtuigd,geschapen
geschapen tetezijn
zijn om
omvoor
voorzichzelf
zichzelf
wil.
te leven
leven —
- daarbinnen
daarbinnen was het
het alalingewikkeld
ingewikkeldgenoeg
genoegen
envan
van
't
omging had
hij geen
geen begrip.
begrip. Maar
Maar clit
dàt
't geen
geen er
er buiten
buiten zich
zich omging
had hij
juist wilde
wilde hij
hijzichzelf
zichzelfontveinzen
ontveinzenenenzich
zich
aanstellen voor
voor
juist
aanstellen.
't
menschen van hem
hem verwachtten
verwachtten en begeerden.
begeerden. De
De
't geen
geen de menschen
onderpastor, Agatha,
raadsleden, de
de veldwachter,
veldwachter, de
desecre,
secre~
onderpastor,
Agatha, de raadsleden,
taris, de herbergiers,
herbergiers, iedereen
iedereen kwam
kwam op
op hem
hem af,
af, iedereen
iedereendrong
drong
taris,
hem de
de dingen
dingen op
op gelijk
gelijk ze
ze 't'tzelf
zelfwilden
wilden en
en ze
zehielden
hieldenzich
zich
hem
maar
alsof
hun
eigen
voorstel
van
hem
uitging
en
door
hem
maar alsof hun eigen voorstel van hem uitging en door hem
ontworpen werd.
Nergens vond
vond hij
hij gelegenheid
gelegenheid om
omiets
iets
zelf ontworpen
werd. Nergens
van 't't zijne
zijne te plaatsen
plaatsen;; overal
overal kwam
kwam hij
hij ongelegen
ongelegen ofoftetelaat,
laat,
van
iedereen,tevreden
,tevreden
kende wetten
wetten noch
nochgebruiken
gebruikenenenwaar
waarhijh~jiedereen
kende
hem telkens
telkens enenmiek
miekhij
hijvijanden.
vijanden.
wilde stellen,
stellen, mislukte
mislukte 't'them
wilde
dusdat
daterermannen
mannenrond
rondhem
hemwaren
warenop
opwien
wienhij
hijrekenen
rekenen
Goed dus
om hulp
hulp en
enraad
raad teteschaffen.
schaffen. De
Deonderpastor
onderpastorwas
wasonder
onder
kon om
de anderen
anderen de
deknapste
knapste—- een
eenvooruitziende
vooruitziendedoorwerker
doorwerker die
die
al de
wist waar
waar 't heen moest
moest en
enhoe
hoeelk
elkding
dingkon
konaangevat
aangevatworden.
worden.
plan om
om het
hetGangske
Gangsketeteontruimen,
ontruimen,bij
bijvoorbeeld,
voorbeeld, kwam
kwam
Het plan
al
dat
uitschot
te
ver~
heelemaal
van
hem;
het
ontwerp
om
heelemaal van hem ; het ontwerp om al dat uitschot te ver,
spreiden en alzoo
alzoo de
demacht
machtvan
vansamenhang
samenhangtetebreken
breken—- alles
alles
spreiden
gebeurde door
door zijn
zijntoedoen.
toedoen.En
Enwaar
waardedeopenbare
openbaremeening
meening
gebeurde
initiatief aan
aan Koomaert
Koornaert toeschreef,
toeschreef, moest
moest de
derentenier
rentenierbij
bij
het initiatief
zichzelf bekennen:
bekennen: er
er voor
voor niets
niets tusschen
tusschentetezijn
zijn;; dat
dat hij
hij er
er nooit
nooit
zichzelf
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aan gedacht
gedachthebben
hebbenzooveel
zooveelroering
roeringteweeg
teweegtetebrengen.
brengen.
zou aan
stadhuis en
en in
in dedebestuurszaken
bestuurszaken was
was't'tzelfde,
zelfde,dedesecre,
secre~
Op 't't stadhuis
taris moest hem
hem alles
alles wijzen,
Deoverige
overige
taris
wijzen, voorleggen,
voorleggen, opgeven. De
ambtelijke zaken
zaken werden
werdenden
denvoorloopigen
voorloopigenburgemeester
burgemeesteruiteen
uiteen
ambtelijke
gedaan door
door den
den veldwachter.
veldwachter. Koornaert
Koornaert troostte
troostte zich
zich met
metde
de
gedaan
meening: : dat
dat hij
hij er
er wel
welgewend
gewend
meening
dat alle
alle beginsel
beginsel moeilijk
moeilijk is,
is, dat
aan worden,
worden, er
er klaar
klaar in
inzien
zienenenmet
metdede
wettenvertrouwd
vertrouwd
zou aan
wetten
geraken; ;-—dat
wijzen en
en dat
dathet
hetdan
daneerst
eerst
geraken
dat alles
alles zichzelf
zichzelf zou wijzen
plezierig
plezierig zou
zou worden
worden 1 —
- Maar
Maar andere
andere keeren
keerenschudde
schuddehij
hij
bedenkelijk den kop
kop en
enmurmelde
murmelde::
bedenkelijk
ze van
van uugemaakt,
gemaakt,jongen
jongen?
waar
- Seraphien,
Seraphien, wat hebben
hebben ze
? waar
—
vaart gij
gij naartoe,
naartoe, op
opuwe
uwejaren
jaren?
Alseen
eengedurig
gedurigongemak,
ongemak,
vaart
? Als
gemis aan
aan een
een eigen
eigen meening,
meening, gebrek
gebrek aan
aan vast,
vast~
hij 't gemis
voelde hij
beradenheid, doordrijvende
zijne totale
totale onwetenheid
onwetenheid
beradenheid,
doordrijvende kracht,
kracht, zijne
geen goed of
of kwaad,
kwaad. wel
welofofkwalijk
kwalijkheette.
heette. 't Geen
van 't geen
hem daarbij
daarbij vooral
elke poging,
poging, de
dedaad
daadverlamde,
verlamde, 't was
hem
vooral in elke
zijn overdrevene
overdrevene vrees
vrees voor
voorverantwoordelijkheid,
verantwoordelijkheid, de
deangst
angst
zijn
om
iets tetemisdoen
misdoenenendede
openbaremeening
meeningtegen
tegen zich
zich te
te
om iets
openbare
krijgen.
- Ge zijt
zijt aleens
aleens niet
nietininstaat
staatuw
uweigen
eigenzelf
zelf
besturenI1
te te
besturen
—
de jongere,
jongere, goedmoedige
goedmoedige persoon
persoonininzijn
zijnbinnenste,
binnenste, die
die
Gekte de
er
die opperste
opperste bekentenis
bekentenis uitflapte
uitflapte omdat
omdat deze
deze met
metgeen
geen
er die
aanstellerij
zijt er
er niet
niet voor
voorgemaakt,
gemaakt, niet
niettegen
tegen
aanstellerijin
in zat.
zat. -— Gij
Gij zijt
bestand
het zal
zal uw
uwruste,
ruste, uw
uwgeluk,
geluk,uw
uwgezondheid,
gezondheid,. ....
bestand en het
...
leven kosten!
kosten 1kruip
kruipliever
lieverweer
weerininuw
uw
schelpgelijk
gelijkvroeger
vroeger
uw leven
schelp
en kweek
kweek tabak
tabak11 Koornaert
Koornaert wilde het
het niet
niet bekennen,
bekennen, alhoe,
alhoe~
en
wel 't de waarheid
waarheid was
was:: de tijd
tijd ging
ging aan
aan hem
hemvoorbij
voorbijalalden
den
buitenkant, zoodat
er hem
hem geen
geengelegenheid
gelegenheidgelaten
gelatenwerd
werd zich
zich
buitenkant,
zoodat er
in
keeren en
en na
na te
te denken
denken over
over 't geen hem
hem altijd
altijd zoo
zoo zeer
zeer
in te keeren
dat inkort
bekommerde: den
gang van
van 't leven —
- 't eindetje
eind etje dat
inkort
bekommerde:
den gang
en
de groote
grootegebeurtenis
gebeurtenisdie
diehem
hemtetewachten
wachten stond
stond met
met de
de
en de
eeuwigheid
als het
het opperste
opperste en
en éénig
éénigeinddoel
einddoelvan
vanalles
alles!
eeuwigheid als
1
Was het
het een
eenuitwerksel
uitwerkselvan
vanhet
hetkeerende
keerendejaargetijde
jaargetijdemet
met de
de
't
inkrimpen
dagen,
dreiging
van
koude
en
donkerte
bij
inkrimpen
der
dagen,
dreiging van koude en donkerte bij
dat
er hem
hem iets
ietsoverviel
overvielals
alseene
eenetreumis,
treurnis,een
eenheimwee
heimweenaar
naar
dat er
aan den
den zomertuin
zomertuin
de
stilte en
enrust
rustvan
vanweleer
weleer?
gedacht aan
de stilte
? 't gedacht
en
de warande
warande die
die nu
nu verlaten
verlaten lag
lag vol
volgele
gelebladeren
bladeren en
en
en de
minne~
boomen die
die naakt
naaktstonden
stondenbijkans,
bijkans, zonder
zonder vogelzang en minne,
koozerij
.. en
en de
deakelige
akeligeherinnering
herinnering aan
aandat
datlijk
lijkwaarvan
waarvande
de
koozerij. ...
geest
waareerde als
als een
een dreigend
dreigend spook
spookdat
datvruchteloos
vruchteloos zijn
zijn
geest waareerde
ruste
zocht. ....
ruste zocht.
..
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- Kon
Kon ik
ik het
hetmaar
maarongedaan
ongedaankrijgen
krijgenen
enalles
allesweer
weerher,
her~
—
stellen gelijk
gelijk het
heteens
eenswas
was!
Eengewone
gewonenamiddag
namiddag uit
uit dien
dien
stellen
1 Een
tijd, scheen
scheen hem
hem nu,
nu, van
van hier
hieruit
uitbeschouwd,
beschouwd,iets
ietsals
als
gouden tijd,
het opperste
opperste geluk,
geluk, in
in een
eenparadijs.
paradijs. En
En in
in die
diestemming
stemming had
had
hij jaren
jaren naareen
naareen geleefd
geleefd zonder
zondertetebevroeden
bevroedendedekostelijk,
kostelijk~
hij
heid van
van een
een gerust
gerustgemoed
gemoeddat
datininharmonie
harmoniewas
wasmet
metde
de
heid
rust der
der omgeving.
omgeving. Die
Die namiddag,
namiddag, na
na de
de begrafenis
begrafenis van
van den
den
rust
burgemeester stond
Koornaert nu nog
nog levendig
levendig voor
voor den
dengeest
geest
burgemeester
stond Koornaert
al de
debijzonderheden
bijzonderhedendie
diehem
hemdie
dieeigenaardige
eigenaardigebehagelijk,
behagelijh
met al
Dat was
was ook
ook
voortooverden welke
welke hij
hij nu
nu verloren
verloren had.
had. Dat
heid voortooverden
de laatste,
laatste, schoone dag
dag geweest
geweest;; dien dag
dag juist
juist was het
het begonnen
begonnen
sedert was
was alles
alles ingedruischt
ingedruischt en
enkapot
kapotgevallen.
gevallen.
en sedert
flauwigheden allemaal,
allemaal, gevoelerigheidi
gevoelerigheidl 't Gedacht
Kom, kom, flauwigheden
voldoendeom
omKoornaert
Koornaertweer
weerschrap
schrap
aan den dokter
dokter was
was alal voldoende
aan
stellen in
in zijnen
zijnen hoogmoed.
hoogmoed.
te stellen
- Wat mankeert
mankeert er
er nog
nogaan
aan?
gromde hij.
hij. Nu
Nu ik
ik tegen
tegen
? gromde
—
alle verwachting,
verwachting, gekomen
waar ik
ik wilde
wildekomen.
komen.
alle
gekomen ben waar
- Wilde komen
komen?? hertinselde
hertinselde er
er eene
eene stem
stem op
op zijn
zijn eigen
eigen
—
uitroep.
ik mijn
mijn leven
leven verdienstig
ver dienstig kan
kan maken....
maken ....
- Nu ik
—
-— Verdienstig
Ver dienstig maken
maken?
ging de
de echo
echo op
opvragenden
vragenden toon.
toon.
? ging
Maar Koornaert
Koornaert gebaarde
gebaarde den spotvogel
spotvogel niet
niettetehooren
hooren;
Maar
;
hij
duwde zijn
zijn gedachten
gedachten in
inde
deaangewezen
aangewezenrichting
richtingdoor
door:
hij duwde
:
-— Zou ik
ik gaan
gaan tobben
tobben over
over 't geen voorbij
voorbij is? Vooruit,
Vooruit, ik
ik
heb
nog
iets
te
verrichten
eer
ik
doodga
....
heb nog iets te verrichten eer ik doodga . . . .
Een
schaterlach weerklonk
weerklonk van
van achter
achter den
den hoek
hoek;; neen
neen 't
Een schaterlach
was
zijn eigen
eigen hoofd.
hoofd.
was in zijn
In
den laatsten
laatsten tijd
tijdhad
hadhijhijhet
hetmeer
meerondervonden,
ondervonden,maar
maar
In den
durfde
er niet
niet op
opingaan,
ingaan, dat
dat erereen
eenwerking
werking van
van zijn
zijn geest
geest
durfde er
buiten
zich omging,
omging, —
- eene
eenelevende
levendetegenspraak,
tegenspraak, een
een tergende
tergende
buiten zich
spotvogel
in zijn
zijn hoofd
hoofdwoonde,
woonde,die
diealalzijn
zijngedachten
gedachten
spotvogel die
die in
natinselde
met een
een vraagteeken
vraagteeken elk
elk slot
slotvan
vande
deredeneering
redeneering
natinselde en
en met
open hield,
hield,om
ommet
meteen
eenhoonenden
hoonendenschaterlach
schaterlachererde
detegenspraak
tegenspraak
van
doen uitkomen.
uitkomen. 't Ging Koornaert
Koornaert door
door merg
merg en
enbeen.
been.
van te doen
Telkens
wilde
hij
het
wegpraten
als
inbeelding,
maar
nu
zat
Telkens
hij het wegpraten als inbeelding, maar nu zat
het
er
zoo
duidelijk:
er
was
iets
als
het
heffen
eener
valklink
het er zoo duidelijk : er was iets als het heffen eener valklink
die
den slag
slag van
vanhet
hetuurwerk
uurwerkvoorafgaat
voorafgaaten
enhem
hemaankondigde
aankondigde
die den
dat
de eigenaardig,
eigenaardig, schravende
schravende stem
stem van
van den
den spotvogel
spotvogel zou
zou
dat de
iets als
als het
hetgeschetter
geschetter eener
eenerekster
ekster en
en de
de
opzetten.
opzetten. 't't Was
Was iets
lach,
dat geleek
geleek op
opgeen
geenenkel
enkel gekend
gekendgeluid
geluidvan
vanmensch
mensch
lach, neen, dat
of beest.
beest. Het
Hetverontrustte
verontrustteKoornaert
Koornaert meer
meer dan
dan hij
hij 't wilde
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toegeven. Hij
Hij had
had rondgezocht
rondgezocht van
van waar
waarhet
hetkomen
komenmocht
mocht
toegeven.
kon erergeen
geenandere
anderereden
reden voor
voorvinden
vinden:: het
het was
was de
destem
stem
en kon
van den
den geest
geestdie
dieom
omvergelding
vergeldingroept,
roept,die
diehem
hemverwiftigen
verwittigen
van
kwam dat
dat er
eriets
ietsteteherstellen
herstellen bleef,
bleef, iets
iets goed
goedtetemaken
makeneer
eer
kwam
hij de
de rust
rust zou
zou terug
terug vinden.
vinden.
hij
nuzoover
zooverals
alste te
voren;
nadatzijne
zijne
En daar
daar stond
stond hij
hij nu
En
voren
; nadat
gedachten den kringloop
kringloop gedaan
gedaan hadden,
hadden,kwam
kwamhij
hijterecht
terecht
gedachten
dien zelfden
zelfden muur
muur die
die hem
hem altijd
altijd den
den uitweg
uitweg afsloot.
afsloot.
voor dien
tegen zijn
zijnwezen
wezengrijnsde
grijnsde 't gelaat van den onbekenden
onbekenden
Vlak tegen
kerel dien
dien hij
hij onvoorbereid
onvoorbereid in
in de
deeeuwigheid
eeuwigheid gestooten
gestooten had
had
kerel
en die
die geen
geenrust
rustkon
kon
vinden
vooraleerhet
hetonrecht
onrechthersteld
hersteld
en
vinden
vooraleer
Deburgerlijke
burgerlijke en
enmaatschappelijke
maatschappelijke wet
wetkon
konKoornaert
Koornaertniet
niet
was. De
treffen,
maar tusschen
tusschen de
de regels
regels door,
treffen, maar
door, las
las hij
hij toch
toch zijne
zijne eigen
eigen
beschuldiging en
hij voelde
voelde de
dewroeging
wroeging om
omals
alseen
eenschijn,
schijn..
beschuldiging
en hij
heiligaard voor
oogen der
der menschen
menschen door
door tete gaan,
gaan, als
als een
een
heiligaard
voor de
de oogen
rechtveerdige die
trotsch is
is op
opzijn
zijnongerept
ongereptgeweten.
geweten.InInzijne
zijne
rechtveerdige
die trotsch
tegenover zichzelf,
zichzelf, stond
stondde
dehoogdravende
hoogdravenderentenier
rentenier
eenigheid, tegenover
te beven
beven als
als een
eenblad
bladen en
beschaamdalsalseen
eenschooljongen
schooljongen
te
beschaamd
die op
op heeterdaad
heeterdaad betrapt
betrapt wordt
wordt en
enniet
nietbekennen
bekennen en
en niet
niet
die
durft.
loochenen durft.
- Phariseër
Phariseër11 riep
spotvogel.
riep de spotvogel.
—
aanvallen verergerden,
verergerden, had Koornaert
Koornaert meer
meer dan
dan
Omdat die aanvallen
eens 't besluit
besluit genomen
genomen een
een dokter
dokter tete raadplegen
raadplegen —
- een
een
specialist
zenuwziekten. Maar
was bang
bang om
ombij
bij een
een
specialist in
in zenuwziekten.
Maar hij
hij was
onbekende te
te gaan,
gaan, bang
bangenenbeschaamd
beschaamd om
omden
denaard
aardzijner
zijner
onbekende
ziekte uiteen
doen. Hij
Hij wilde
wilde 't niet bekennen,
bekennen, maar
maar er
er
ziekte
uiteen te
te doen.
was er
er maar
maar één
één en
enwel
welzijn
zijngewezen
gewezenvriend
vriendenengebuur,
gebuur,dokter
dokter
was
Blondeel.
hem zou
zou hij
hijdurven
durvenspreken,
spreken, en
endie
diealleen
alleen
Blondeel. Aan
Aan hem
zou hem
hem kunnen
kunnenhelper)]
helpen 1Een
Eentweede,
tweede,geestelijke
geestelijkegeneesheer
geneesheer
miste hij
den pastor.
pastor. Want
Want 't was geene
ge ene lichaamlijke
lichaamlijke ziekte
ziekte
miste
hij in den
stak hem
die met
met medicijnen
medicijnen tetegenezen
genezenwas
was;
hem veel
veel dieper
dieper
; 't stak
twee, met
met hun
hungedaagd
gedaagdverstand
verstand
in
ziel, in
in 't geweten
geweten1J Die twee,
in de ziel,
en
levens ondervinding, zouden
hem van
van de
dekwaal
kwaalkunnen
kunnen
en levensondervinding,
zouden hem
bevond hij
hijzich
zichafgezonderd,
afgezonderd,verlaten.
verlaten.En
En
verlossen.
M:lar nu beyond
verlossen. Maar
nu
wilde hij
hij het
het doen
doenvoorkomen
voorkomen alsof
alsof zij
zij zelf
zelfhem
hemverlaten
verlaten
nu wilde
zijn nood te
te vergrooten
vergrooten en
en
hadden,
om 't leedvermaak
leedvermaak van
van zijn
hadden, om
dieper
dompelen als
als een
een verdwaasde
verdwaasde ouderling,
ouderling, in
in het
het
dieper te
te dompelen
ongeluk.
Maar al
al hadden
hadden die
dietwee
tweehem
hemvan
vanzijn
zijngewetens,
gewetens ..
ongeluk. Maar
kommernis
dan bleef
bleef ererhem
hemnog
nogaltijd
altijddat
datandere
andere
kommernis verlost,
verlost, dan
kon;; de
de onrust
onrust met
metdat
dat lijk
lijk
waar
van verlossen
verlossen kon
waar niemand
niemand hem
hem van
Toendede'
onderpastoJ'
en
de vrees
vrees voor
voor de
dewraak
wraakder
derdieven1
dieven !Toen
en de
'onderpastor
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hem den
hem
den doodstrijd
doodstrijd van
vanBusschere
Busschere verteld
verteld had,
had, was
was er
er hem
hem
plots
als eene
eene klaarte
klaarte opgegaan
opgegaan en
en 't vermoeden ontstond
plots iets als
dat
zoeken was
was tusschen
tusschen 't geval met de tabak,
tabak"
dat er .verband
verband te zoeken
dief
te en
dood van
van Busschere....
Busschere.... Dan
Danbleef
bleefererten
tenminste
minste
diefte
en de dood
geen
gevaar meer
den tuin
tuin
geen gevaar
meer over
over eene
eene ontdekking
ontdekking te
te doen
doen in den
Maar...
en
hij was
was van
van het
hetlijk
lijkontslagen
ontslagenI1Maar
en hij
... 't verhaal
verhaal en
en den
uitslag
van het
het onderzoek,
onderzoek, bewezen
bewezen naderhand
naderhand dat
datBusschere
Busschere
uitsiag van
't bosch
bij 't
bosch en
door jachtwakers
jachtwakers werd
werd overvalien
overvallen en
en het
het was
was
en door
niet aan
aan te
te nemen
nemendat
dateen
eenvent
ventals
alsBusschere
Busscheretabak
tabak zou
zou komen
komen
stelen!1 ..... . Koornaert
nam soms
soms het
het hoofd
hoofd in
stelen
Koornaert nam
in de
de handen
handen om
om
een
leiddraad te
te vinden
vinden inindie
dieverwikkeling
verwikkelingen
enaltijd
altijd weer
weer
een leiddraad
toch kwam
toch
kwam het vermoeden
vermoeden dat
dat hij
hij iets
iets te
te vreezen
vreezen had
had uit
uitdat
dat
Gangske,
wraak hem
hem van
van daar
daar overvallen
overvallen zou.
zou.
Gangske, dat
dat de wraak
't Eenige
't
Eenige wat
hem dus
dusnog
nogaanbelangde
aanbelangde en
enwaarvoor
waarvoor hij
hij
wat hem
zich
inspande als
als voor
voor eene
eene mogelijke
mogelijke uitkomst,
uitkomst, was
was het
het
zich inspande
ontwerp
kapelaan om het
het Gangske
Gangske teteontruimen.
ontruimen.
ontwerp van
van den kapelaan
Er
een geheime
geheime nood
noodininhem
hemalaldien
dienkant
kantuit
uittetekijken.
kijken.
Er was een
Hij vreesde
vreesde het
het als
als de
deduivel
duivelenendiedievrees
vreestrok
trokererhem
hem
Hij
heen
met
't
heen met
ziekelijke
behagen om zich
zich aan
aan 't gevaar
ziekelijke behagen
gevaar bloot
te stellen,
stellen, het
het teteverzoeken.
verzoeken. Het
Hetvoorstel
voorstel om
omheel
heeldie
diewijk
wijk
te
te
dempen, alaldie
diekaveeten
kaveetenenenkabberdoeskes
kabberdoeskes te
te sloopen
sloopen en
en
te dempen,
de
bewoners verstrooid
verstrooid tete zien,
zien, klampte
klampte hij
vast als
als een
een
de bewoners
hij vast
uiterste redmiddel.
gespuis joeg
joeg hem
hem den
denschrik
schrik op
op't'tlijf
lijf
uiterste
redmiddel. Dat
Dat gespuis
en
hij meende
meende:: eens
eensdat
datzijzijverjaagd
verjaagdzijn
zijnen
enverstrooid
verstrooid uit
uit
en hij
hun hol,
hol, elk
elk op
ophun
huneigen
eigenzouden
zoudenstaan,
staan, dat
datzezedan
danminder
minder
hun
gevaarlijk
gevaarlijk zouden zijn en
hij den
den aanval
aanval beter
beter zou
zouweerstaan.
weerstaan.
en hij
N
a
de
dood
van
den
Grooten
Turk,
liep
het
gerucht,
dat
Na de dood van den Grooten Turk, liep het gerucht, dat
al
al de
de bewoners
bewoners van
van 't Gangske
Gangske elk
elk hun
hun woning
woning in
in eigendom
eigendom
gekregen hadden.
hadden. Dat ware
ware eene
eene leelijke
leelijke zaak
zaak geweest
geweest en
en de
de
gekregen
onderpastor die
er tegen
tegenijverde,
ijverde, had
had erergeen
geenander
ander middel
middel
onderpastor
die er
op gevonden
gevonden dan
dandedeambtelijke
ambtelijkeonteigening
onteigening—
- om
om gezond,
gezond"
op
heidsredenen heel
het nest
nestten
tengronde
grondeafbreken1
afbreken 1Maar
Maar dan
dan
heidsredenen
heel het
Koornaert
stond de
de gemeente
gemeente voor
vooraanzienlijke
aanzienlijke kosten
kosten enenKoornaert
stond
de verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheidop
ophem
hemzou
zoudragen
dragen—
voorzag dat heel de
dat het
het niet
niet zonder
zonder erge
ergewanordelijkheden
wanordelijkheden zou
zou geschieden
geschieden en
en
dat
hij heel
heel de
debevolking
bevolkingop
opden
denhals
halszou
zoukrijgen.
krijgen.Gelukkiglijk
Gelukkiglijk
hij
moest
het
heel
anders
uitvallen
dan
ze
't
verwacht
hadden.
moest
heel anders uitvallen dan ze
hadden.
Eenige dagen
dagen na
na de
debegrafenis,
begrafenis, verscheen
verscheen er
er een
eenvreemde
~reemde
heer
heer op
op 't dorp,
dorp, uit
uit Parijs
Parijs naar
naar hij
hij zegde,
zegde, en
en die
die bracht
bracht de
de
wettige bewijzen
bewijzen mede
mede dat
dat hij
hij de
deeenige
eenigezoon
zoonenenalgemeene
algemeene
wettige
erfgenaam was
van den
denGrooten
GrootenTurk.
Turk.Door
Doorden
denvrederechter
vrederechter
erfgenaam
was van
ii.
0.
2
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werden
notaris
werden de
de zegels
zegels gelicht
gelicht en
enbijbijden
den
notarishet
hettestament
testament
afgelezen, waarbij
waarbij die
eenige zoon
zoon inderdaad
inderdaad onterfd
onterfd werd
werdin
in
afgelezen,
die eenige
't voordeel
voordeel van
de bewoners
bewoners van
van 't'tGangske.
Gangske. Nu
Nu was
was er
er
van de
kwestie dat
dat testament
testament —
- dat
dat de
de zotste
zotsteschikkingen
schikkingenbevatte
bevatte—kwestie
gerecht te doen
doenverbreken
verbrekenom
omden
denwettigen
wettigenerfgenaam
erfgenaam
door 't gerecht
zijne rechten
rechten teteherstellen.
herstellen.
in zijne
Ondertusschen werd
werd er
er raad
raad geslagen,
geslagen, de
de kansen
kansen gewikt
gewikten
en
Ondertusschen
meeningen vooruit
vooruitgezet
gezet;
maargelijk
gelijk de
deverhouding
verhouding
gewogen, meeningen
; maar
onder de
de ingezetenen
ingezetenen alles
allesbehalve
behalvevriendschappelijk
vriendschappelijk was,
was,
onder
er geen
geen wederkeerig
wederkeerig vertrouwen
vertrouwen heerschte,
heerschte, hielden
hielden er
er veel
veel
en er
hun
eigen
meening
bij
zich
en
werden
nog
geen
besluiten
hun eigen meening bij zich en werden nog geen besluiten
genomen. De
pastor bleef
bleef bij
bij zijn
zijnprinciep
princiep:: dat
datmen
menhet
het
genomen.
De pastor
kwaad in
in zijn
zijnnatuurlijk
natuurlijk omhein
omheinmoest
moestafgebakend
afgebakend houden
houden
kwaad
en de
devermenging
vermenging beletten.
beletten.De
Deonderpastor's
onderpastor'smeening
meeningstond
stond
en
daar diametraal
diametraal tegenover;
beweerde dat
dat die
diemenschen
menschen
daar
tegenover ; hij
hij beweerde
zouden veranderen
veranderen met
een gezonden
gezondenluchtkring
!uchtkring tetekomen
komen
zouden
met in een
en waar
waar er
aan de bende
bende op
op haar
haar geheel,
geheel, niet
niet te
te roeren
roeren viel,
viel,
en
er aan
men wel
wel iets
iets kon
konbekomen
bekomenals
alsmen
menzezeper
pereenheid
eenheid en
en af,
af~
men
gezonderd te
te behandelen
behandelen kreeg.
kreeg. Koornaert's
Koornaert's zuster
zuster deelde
deelde in
in
gezonderd
alles
zij stelde
stelde alles
alles in
in
alles de
de meening
meening van
vanden
denonderpastor
onderpastor en
en zij
werk om
om dit
ditvoorstel
voorstelhaar
haarbroer
broer als
als de
deeenige
eenigeoplossing
oplossing
't werk
voor te
te houden.
houden. Koornaert
Koornaert zelf
was niet
niet stout
stout met
metzijne
zijne
voor
zelf was
uitspraak;
men met
met de
de
uitspraak ;zijne
zijneinnige
innige overtuiging
overtuigingwas:
was : dat
dat men
uiterste
voorzichtigheid handelen
handelen moest
moest en
en vooral
vooral geen
geen mis,
mis~
uiterste voorzichtigheid
tevredenheid verwekken
verwekken en geen
geen geweld
geweldgebruiken.
gebruiken. Missiaen
Missiaen
tevredenheid
en de
deandere
andereraadsleden
raadsledenwaren
warenmeer
meergesteld
gesteldop
opmaatregelen
maatregelen
van praktischen
praktischen aard.
aard. Zij wilden
wilden eerst
eerstalaldedeandere
anderearmhuizen
armhuizen
van
van 't dorp die niet bewoond
bewoondwaren,
waren,afslaan
afslaan en
enaan
aan alle
alle eigenaars
eigenaars
verbieden
hunner huizen
huizenaan
aankwaad
kwaadvolk
volkteteverhuren,
verhuren, om,
om,
verbieden een hunner
als 't zoover kwam
het wespennest
wespennest gesloopt
gesloopt werd,
werd, te be,
be~
kwam dat
dat het
letten
er zich
zich één
ééninwoner
inwonervan
vanhet
hetGangske
Gangskeergens
ergensanders
anders
letten dat er
op de
de gemeente
gemeentekon
konneerzetten.
neerzetten. DM
Dàtwas
was het
heteenige
eenigemiddel
middelom
om
disch
en armkamer
armkamer teteontlasten
ontlastenvan
vangepatenteerde
gepatenteerdebedelaars
bedelaars
disch en
en slecht volk, dat enkel goed was
was om
om de
degemeente
gemeente in
in schulden
schulden
te brengen
brengen en
en de
de deftige
deftigeinwoners
inwonerslast
lastteteveroorzaken.
veroorzaken.
Om
aan dokter
dokter Blondeel
Blondeel zijn
zijnmeening
meening tetevragen,
vragen,dacht
dacht
Om aan
er tusschen
tusschenhem
hemen
enden
denpastor
pastorover
overde
de zaak
zaak
niemand
niemand en 't geen er
gepraat
daar bekommerde
bekommerde zich
levende ziel
zielmede.
mede.
gepraat werd,
werd, daar
zich geen levende
De kapelaan
kapelaan liep
liep ongeduldig
ongeduldigomdat
omdaterergeen
geenschof
schofininkwam
kwam en
en
de
zaak noch
noch voor
voornoch
nochachter
achter ging.
ging. Nu
N ueens
eenshaperde
haperde het
het
de zaak
aan
een advokaat,
advokaat, dan
dan aan
aan een
een rechter,
rechter, dan
dan weer
weeraan
aan de
de
aan een
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laksheid
van den
den notaris.
notaris. Hij
Hij werd
werdvan
vanCasiphas
Caïphas naar
naar Pilatus
Pilatus
laksheid van
op brieven
brieven schrijven
schrijven zonder
zonder dat
dat de
de
gestuurd,
moest brieven
brieven op
gestuurd, moest
verloren eind
achterhalen was,
was, en
en hij
hij kon
konerermaar
maar niet
niet
verloren
eind te achterhalen
toe besluiten
besluiten te
te berusten
berusten en
en 't verloop
te wachten.
wachten.
verloop af te
Maar ondertusschen
ondertusschen gebeurde
iets onder
onder de
debewoners
bewoners
Maar
gebeurde er
er iets
der deftige
deftigeburgers
burgers of
ofplaatse,
plaatse~
waar geen enkele der
van 't Gangske waar
naars zich
had aan
aan verwacht.
verwacht. Met
Metde
dedood
doodvan
vanBusschere
Busschere
naars
zich had
samen~
was er
er al
al iets
iets gelost
gelost van
van den
denband
banddie
diededebevolking
bevolkingsamen,
was
hield;
Groote Turk
Turk er
er niet
niet meer
meer was
was —
- de
de ziel
zielen
en
hield ; en
en nu
nu de Groote
middenpunt waarrond
waarrond
de geheimzinnige
geheimzinnige geest,
reden en
en 't middenpunt
geest, de reden
die massa
massa zwermde als de bijen rond hun
hun koningin,
koningin, —
- bevonden
menschen zich
zich ineens
ineens zonder
zonder hoofd,
hoofd,zonder
zonderleider,
leider,zonder
zonder
die menschen
sterkte.
waren hunne
hunne stevigheid
stevigheid kwijt.
kwijt. Er
Er ontstond
ontstond ruzie
ruzie
sterkte. Zij waren
en
er was
was niemand
niemand om
omhet
hetpleit
pleitteteslechten
slechten;
ontstondnood
nood
en er
; ererontstond
en
erwas
was-niemand
-niemand meer
meer die
die hulpe
hulpe bracht
bracht;; er was
was geen
geen lust
lust
en er
of
bradheid meer,
meer, geen
geen gelagen.
gelagen....
of bradheid
...
De drie
drie herbergen
herbergen bleven
bleven leeg,
leeg, de
deventen
venten liepen
liepen doelloos
doelloos
en
de wijven
wijvenkwamen
kwamenniet
nietmeer
meerbijeen
bijeentenzij
tenzij om
omtetekijven
kijven
en de
en te
te vechten.
vechten.
uit het
het c<Nachtpitje»
«Nachtpitje» was
de eerste
eerste die
die 't't
Baaske Stoop
Stoop uit
was de
opgaf. Hij
Hij was
was bang
bangzijn
zijngespaarde
gespaardecentjes
centjes geroofd
geroofd te
te worden
worden
opgaf.
en
zekeren uchtend
uchtend laadde
laadde hij
hij zijn
zijn boeltje
boeltje en
enzijn
zijnwinkeltje
winkeltje
en zekeren
dehondenkar
hondenkar en
en trok
trok er
eruit
uitnaar
naareen
eennaburig
naburigdorp
dorpwaar
waar
op de
zijn
gewoond had.
had. 't Geen echter
echter grootere opschudding
zijn vrouw gewoond
het nieuws
nieuws dat
dat de
de weduwe
weduwe van
van Sissen
Sissen
verwekte, 't was
was het
Busschere, uit
beweging, heur
heur huis
huis verliet
verliet om
omeene
eene
Busschere,
uit eigen
eigen beweging,
herberg te
betrekken in den
den kom
kom van
van 't dorp.
Zij vertelde
vertelde
herberg
te betrekken
dorp. Zij
aan al
al wie
wie 't hooren
hooren wilde
wilde:: dat
zij, sedert
sedert Sissens
Sissens dood,
dood, geen
geen
aan
dat zij,
zij 't niet
verjagen of
gezonden
meer beleefd
beleefd had,
had, dat
dat zij
gezondèn dag
dag meer
niet verjagen
vergeten kon
heur man
man altijd
altijd voor
voor oogen
oogen zag
zag en
en zij
zij
vergeten
kon en
en heur
daarom
huis ontvluchtte
ontvluchtte waar
waar zijn
zijn geest
geestbleef
bleefwonen.
wonen.
daarom het
het huis
Maar dezen
dezen die
die 't fijner
wilden weten,
weten, vertelden
vertelden dat
dat Rika
Rika
Maar
fijner wilden
tegenwoordig niemendal
niemendal meer
meer in
in tetebrengen
brengenhad
haden
ende
de jongens
jongens
tegenwoordig
meester speelden;
Sara, sedert
sedert ze
ze aantrek
aantrek kreeg
kreeg bij
bij de
de
meester
speelden ; dat
dat Sara,
jonkheden en
mede telde
telde als
als vrouwmensch,
vrouwmenseh, liever
de
jonkheden
en mede
liever op
op de
plaatse woonde
waar er
er kanse
kanse was
was bijval
bijval te
te zoeken
zoeken bij
bij de
de
plaatse
woonde waar
boerenzoons
de heeren.
heeren. —
- Busscher's
Busscher's bloed
bloed isisereruituit!
riep
boerenzoons en
en de
1 riep
Kabootere
die zijn verontwaardiging
Kabootere die
verontwaardigingniet
nietinhouden
inhoudenkon.
kon. De
andere
in armoede,
armoede, naar
naar den
dengunstigen
gunstigen
andere toppers
toppers wachtten
wachtten nog in
uitval van
van 't geen
hun door
door 't testament
kon
uitval
geen hun
testament als
als eigendom kon
dan zouden
zouden zij
zij maar
maar zien
zien
toegewezen worden.
Lukte 't niet,
toegewezen
worden. Lukte
niet, dan
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gebeuren 't geen
anders kon en
en zich
zich laten
laten uitzetten
uitzetten om
om
geen niet anders
aan de gemeente
aan
gemeente tot
tot last
last te
te blijven.
blijven.
-— Mij
zullen zij
zij er
erniet
nietlevend
levenduituit
krijgen!
riepKabootere;
Kabootere ;
Mij zullen
krijgen
I riep
al was
was ik
ik er
er alleen,
alleen, en
en als
als ik
ik dood
dood ben,
ben, kom
kom ik
ik er
er nog
nog alle
alle
al
nachten spoken
leven houden1
houden 1
nachten
spoken en leven
Poortere zegde
niets, maar
maar hij
hij hoopte
hoopte dat
datdie
diegebeurtenis
gebeurtenis
zegde niets,
hem eene
eene kans
kans zou
zoumeebrengen
meebrengen om
om eens
eens ofofanders
anders uit
uit dat
dat
hem
nest
verlost te
te geraken.
geraken.
nest verlost
dood was
washet
hethem
hemhier
hierondragelijk
ondragelijk ge.
ge$
Sedert
Busscher's dood
Sedert Busscher's
worden; zijn
zijn wijf
wijf en
enjongens
jongenswaren
waren alalmeer
meer van
van hem
hem afge.
afge$
worden;
groeid
hij vond
vond niemand
niemand meer
meer in wien
wien hij
hij belang
belang of
ofvet..
ver$
groeid en hij
trouwen
nu de
de Grooten
Grooten Turk
Turk dood
dood was,
was, zou
zou
trouwen kon
kon stellen.
stellen. En
En nu
de
onderstand ook
ookwegvallen
wegvallen en
enwist
wisthij
hijniet
nietmeer
meerwaarvan
waarvan
de onderstand
te
leven. Er
Erwas
wasgeene
ge enegeldwinning
geldwinning en
en 't geen
hij nog
nog ver.
ver$
te leven.
geen hij
dienen kon,
kon, werd
werd door
door de
dejongens
jongensverslonden
verslondenofofdoor
doorManse
Manse
dienen
verdronken.
nog altijd
altijd met
met Busscher's
Busscher's geheim
geheim in
in
verdronken.Hij
Hij liep
liep nog
den kop
den
kop en
en had
had zich
zich langen
langen tijd
tijd gehouden
gehouden om
om op
op 't gepaste
oogenblik de
veropenbaring tete doen
met de wraak
wraak te
te be.
be$
oogenblik
de veropenbaring
doen en
en met
ginnen. Maar
Maar hij
hij had
had zoo
zoolang
langgewacht
gewachttottothijhijmet
metzijn
zijngeheim
geheim
ginnen.
alleen
stond als
als met
meteen
eenwaardeloos
waardeloosbewijsstuk,
bewijsstuk,waar
waarniemand
niemand
alleen stond
eenig belang
belangaan
aanhechtte.
hechtte.Medar,
Medar,Busscher's
Busscher'soudste
oudstezoon,
zoon,
nog eenig
Poortere hem
hem beloofd
beloofd had
hadeens
eens te
te
allang vergeten
vergeten 't geen
was allang
geen Poortere
mededeelen;; en
en hij
hij was
was naar
naar 't vreemde vertrokken zonder
zullen mededeelen
dochters
er nog naar
naar te
te vragen.
vragen. Geen
Geenvan
vandedeandere
anderezonen
zonenofofdochters
er
die nog
nog eenig
eenigmisbaar
misbaarmiek
miekofofwist
wistdat
datBusschere
Busschereooit
ooitbestaan
bestaan
had of
of vermoedde
vermoedde dat
dat hun
hunvader,
vader, door
door de
de schuld
schuld van
van den
den
had
rentenier,
gekomen was.
was. Ze
Zedachten
dachten
rentenier, rampzalig
rampzaligaan
aan zijn
zijn dood
dood gekomen
hunjeugd
jeugdkommerloos
kommerloos en
en
alleen
maar aan
aan zichzelf
zichzelf en
en om
omhun
alleen maar
lustig
uit tetetamboeren.
tamboeren. Rika
Rika was
was er
er nog
nog wel,
wel,maar
maar wat
wat zou
zou
lustig uit
Watmoest
moest
vrouw er
er aan
aan hebben
hebbendedewaarheid
waarheidtetekennen
kennen?
die vrouw
? Wat
Poortere
er zelf
zelfmede
medeaanvangen
aanvangen?
waar hij
hij zooveel
zooveel
Poortere er
? 't Geen
Geen waar
van verwacht
verwacht had,
had, scheen
scheen nu
nuna
nadie
dieenkele
enkelemaanden
maanden reeds,
reeds,
van
zich$
vergaan
waardeloos als een
een blinde
blinde munt
munt;; want
want voor
voor zich.
vergaan en
en waardeloos
zelf was
was hij
hij ererniet
nietopopgesteld
gesteldzich
zichininnieuwe
nieuwemoeilijkheden
moeilijkheden
konhem
hemtoch
tochgeen
geenvoordeel
voordeelopleveren.
opleveren.
wagen en
en de
dewraak
wraakkon
te wagen
Een dingen
dingen vreesde
vreesde hij:
hij: 't was 't gevaar
nog eens
eens zonder
zonder
gevaar om
om nog
Een
nu had
had hij
hij
woning te
te vallen
vallen en
en zonder
zonder toevlucht,
toevlucht, want
want nu
woning
niemand
meer die
die hem
hemnog
nogeenige
eenigehulp
hulpzou
zouverleenen.
verleenen. Hij
Hij
niemand meer
had gehoord
gehoord dat
datKoornaert
Koornaert zinnens
zinnens was
al de
de huizen
huizen op
op tete
had
was al
Gangske in lochtingschrooden
lochtingschrooden te
te brengen
brengen
koopen
en heel
heel 't
't Gangske
koopen en
om ze
zeteteverhuren
verhurenaan
aandedeplaatsenaars.
plaatsenaars. 't Gedacht
voor
Gedacht om voor
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de
tweede maal
maal door
doordien
dienrentenier
rentenierzijne
zijnewoning
woningontzegd
ontzegd
de tweede
te zien,
zien, ontstak
ontstak een
een doffen
doffen wrok
wrok in
inzijn
zijngemoed
gemoedeneninwendig
inwendig
miek
hij 't't besluit
besluit alles
alles tetewagen
wagenom
omdat
datte te
voorkomen.
miek hij
voorkomen.
In
dien twijfel
twijfel hitste
hitste hij
hij zichzelf
zichzelf op
opom
omstout
stoutteteworden,
worden,
In dien
tot
hij eindelijk
eindelijk besloot
beslootKoornaert
Koornaert erover
erover aan
aan tetespreken.
spreken.
tot hij
Wat hij
hij hem
hem zeggen
zeggenofof
waarmedehij
hijhem
hembedreigen
bedreigen zou,
zou,
Wat
waarmede
hij niet
niet duidelijk,
duidelijk, maar
maar toch
tochwas
wasereriets
ietsvan
van't'tbewustzijn
bewustzijn
wist hij
in hem
hem ontstaan
ontstaan dat hij
hij over
over eene
eene macht
macht beschikte
beschikte om
om Koor,
Koor.
naert
maken en
en te
te dreigen.
dreigen.
naert bang
bang te
te maken
Een middag
middag wachtte
wachtte hij
hij hem
hem afafaan
aanden
dendraai
draaivan
vandedestraat
straat
Een
en
daar kreeg
kreeg Koornaert
Koornaert den
denman
manonverwachts
onverwachts in
in 't zicht,
zicht,
en daar
toen hij
hij bachten
bachten den
den gevel
gevelvan
vanBrakels
Brakelsschuur
schuurhet
hetzijpad
zijpad
opging
naar 't gemeentehuis.
bleef staan,
staan, geslegen
geslegen door
door
gemeentehuis. Hij
Hij bleef
opging naar
een ongewettigd
ongewettigdverschot
verschotenensnapte
snaptezich
zichachteruit
achteruitgelijk
gelijkiemand
iemand
gevaar in zijne
die 't gevaar
zijne nabijheid
nabijheid ziet.
ziet.
- Is 't waar,
Poortere, dat
dat ik
ikmoet
moetverhuizen
verhuizen?
g'En
waar, vroeg
vroeg Poortere,
? g'En
—
mij toch
toch geen
geen twee
tweekeeren
keeren naareen
naareen op
opstrate
strate zetten
zetten?
Ge
zult mij
zult
? Ge
weet
dat ik
ik met
met uunog
nogiets
ietsafaftetehandelen
handelenheb
heb?
weet wel dat
?1 J
Koornaert zag
niets anders
anders dan
dan den
den kwaden
kwaden blik,
blik, de
de ge,
ge~
zag niets
Koomaert
sloten
lippen en
en de
dehoekige
hoekigekaaksbeenderen
kaaksbeenderenvan
vanden
denmageren
mageren
sloten lippen
man; op
op den
den stond
stondvatte
vattehij
hijdat
datdie
dieverschijning
verschijning ininverband
verband
man;
stond
met 't geen
hij zoo
zoo lang
langreeds
reedsvreesde.
vreesde.Zijn
Zijnvijand
vijandhad
had
geen hij
stond met
hij vé•ór
vóór zich,
zich, iemand
iemanddie
diehem
hemrekenschap
rekenschap kwam
kwam vragen
vragen en
en
hij
geene verzachtende
verzachtende omstandigheden
omstandighedenzou
zouaanvaarden.
aanvaarden. Hij
Hijhoorde
hoorde
eene
verwijtende stem die
die hem
hemtoeriep
toeriep::
eene verwijtende
-— Zie
Zie waar
waar gij
gij mij
mij gebracht
gebracht hebt
hebt JI Door uwe
uwe schuld
schuld ben
ben
ik
tot het
hetuiterste
uiterste gerocht
gerocht;; gij
gij hebt
hebt mij
mijmijne
mijne vrouw
vrouwen
ik tot
en
kinderen ontnomen
wilt me
me nu
nuweer
weeropopstraat
straatgooien
gooienI 1. ...
kinderen
ontnomen en wilt
..
Koornaert kon
onderscheiden of
of 't de
man was
was die
die zoo
zoo
Koornaert
kon niet onderscheiden
de man
sprak
de spotvogel
spotvogel binnen
binnen ininzijn
zijnhoofd,
hoofd,want
wantop
opden
den
sprak of
of wel de
stond
had hij
hijden
denplaaggeest
plaaggeestvoelen
voelenopspringen
opspringenalsof
alsofzijne
zijne
stond had
tusschenkomst
was en
en hij
hij die
diekans
kansom
omzijn
zijn
tusschenkomstnu
nu hoogst
hoogst noodig
noodig was
slachtoffer
treiteren niet
niet nalaten
nalaten mocht.
mocht. Er
Erwas
wasniemand
niemand
slachtoffer te
te treiteren
zien, men
men kon
kon hier
hier een
een weerloozen
weerloozen man
man dood,
dood~
in 't ronde
ronde te
te zien,
slaan
zonder dat
dat er
eriemand
iemandtoespringen
toespringen zou
zouenenKoomaert
Koornaert
slaan zonder
uurgekomen
gekomen was.
was. Wat
Wat
vreesde een
een stonde
stonde dat
datzijn
zijnlaatste
laatsteuur
vreesde
hij
zeggen moest
moest of
ofzeggen
zeggenzou,
zou,wist
wisthijhijniet
niet;
zijnkinne,
kinne~
hij zeggen
; zijn
bekken klutste tegeneen,
tegeneen, zijne
zijne lippen
lippengingen
gingenaan
aan 't schudderen
bekken
gelijk de
bladeren op
op een
een tak
taken
enhij
hijkreeg
kreeg geen
geen geluid
geluid uit
uit
de bladeren
zijne keel.
keel. Eindelijk
Eindelijk ging
ging dedevrees
vreesover
over;
gebaardezich
zich
zijne
; hijhijgebaarde
te moeten
moeten bedenken
bedenkenenenhakkelde
hakkeldeonsamenhangende
onsamenhangendewoorden
woorden:
:
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niet;; nog
nog niet
nietbeslist,
beslist, zullen
zullen zien,
ZIen, iets
ietstetevinden,
vinden,
— Weet niet
gerust zijn
zijn..
komen spreken
spreken .....
moogt gerust
. . komen
...
Hij was
was bereid
bereid den
denman
manálles
állestoe
toete testaan
staanwat
wathij
hijmaar
maar
Hij
begeeren kon,
maar er
er moest
moest hem
hem den
den tijd
tijdgelaten
gelatenworden
wordentete
begeeren
kon, maar
bekomen. Hij moest
moest zich
zich bedenken.
bedenken.
bekomen.
scheen gerustgesteld
gerustgesteld en voldaan
voldaan over
over den
den uitslag
uitslag
Poortere scheen
zijn ondememing:
onderneming:
van zijn
- Dan
Dan is
is 't goed. 't Was maar
maar om
om te
te weten
weten.. .. .... zegde
zegde
—
hij kort
kort af,
af, en
en keerde
keerde zich
zich om.
om.
hij
Eén geweldige
schaterlach weerklonk bachten
bachten Koornaert
Koornaert en
en
Ee'n
geweidige schateriach
terwijl
hij
zich
weghaastte,
voelde
hij
de
vrees
branden
over
terwijl hij zich weghaastte, voelde hij de vrees branden over
den rug.
rug. Hij
Hij durfde
durfde niet
nietloopen,
loopen, hield
hieldzich
zichstrak,
strak,maar
maar
den
duchtte een slag
slag op
opden
denkop
kopwaarbij
waarbijhij
hijmorsdood
morsdoodzou
zouneder,
neder~
duchtte
Geen waaraan
waaraan hij
lang getwijfeld
getwijfeld had,
had, wist
wist hij
hij
hij zoo
zoo lang
vallen. 't Geen
nu met
met zekerheid
zekerheid: : die
die man
man....
God 1 't was
was op
op heel
heel zijn
zijn
nu
. .. . God!
wezen te zien
zien —
- die
die uitdrukking
uitdrukking van
oogen en
en dien
dien trek
trek
wezen
van de
de oogen
om den
den mond
mond zou
zouhij
hijnooit
nooitvergeten
vergetenI1Dat
Datzou
zouhem
hem heel
heel
om
zijn leven vervolgen.
vervolgen. 't Geen
hij gedekt
gedekt en
enbegraven
begraven meende
meende
Geen hij
zijn
't lijk
lijk van
van den
den dief,
dief, leefde
leefde dus
dus nog?
het ge,
ge~
nog ? 11 Hij
Hij had
had het
met 't
vreesd en daar
daar stond
stond de
destraf
strafnu
nuv66r
vóórzich
zichovereind,
overeind,dreigend
dreigend
vreesd
onvermijdelijk!1 Een
gevonden
en onvermijdelijk
Een geluk
geluk nog dat hij een middel gevonden
had om
om de
dewraak
wraak tetekeeren.
keeren. Dien
Dien mah
man moest
moest hij
hij door
door wel,
wel~
had
daden zien
zien te
te bewilligen
bewilligen enenvooral
vooraltot
totzwijgen
zwijgentetebrengen.
brengen.
daden
t' Huis gekomen
gekomen vond
vond Koornaert
Koornaert den
den onderpastor
onderpastor bij
bij Agatha
Agatha
t'
en
Elvire. Hij
Hij was
wasnog
nogtenden
tendenasem
asem en
en zijn
zijn zweet
zweet nog
nog niet
niet
en Elvire.
ingedroogd als zijn
zijn zuster
zuster hem
hem toeriep:
toeriep:
ingedroogd
menheer wacht
wacht al
al een
een
- Ha,
daar zijt
zijtgegetoch
tocheindelijk
eindelijkI Jmenheer
Ha, daar
—
thoelang
en nu
nu zullen
zullen de
dezaken
zaken vooruitgaanl
vooruitgaan J
thoelang op uu;; er is nieuws en
Maar
Seraphien nam
nam den
den kapelaan
kapelaan mede
medenaar
naar 't kantoor,
Maar Seraphien
omdat
men daar
daar de
de papieren
papieren en
en alalhet
hetgerief
geriefbij
bijde
dehand
handhad.
had.
omdat men
De heer
heer uit
uitParijs
Parijshad
hadaan
aanden
dennotaris
notarisgeschreven
geschreven dat
dat de
de
rechtbank
testament verbroken
hij zich
zich
rechtbank het
het testament
verbrokenhad
had en
en nu
nu wilde hij
ten
voordeeligste mogelijk
mogelijk van
vanden
deneigendom
eigendomontmaken.
ontmaken. Er
Er
ten voordeeligste
was
een plan
plan opgesteld,
opgesteld, dat
datde
deonderpastor
onderpastor op
op tafel
tafel open,
open~
was een
rolde,
waar de
de eigendom
eigendom ininloten
lotenverdeeld
verdeeldwas
wasenenwaarbij
waarbij
rolde, waar
elke
eigenaar gelegenheid
gelegenheid gelaten
gelaten werd
werd een
eenperceel
perceel bij
bij zijn
zijn
elke eigenaar
werd de
de zaak
zaak ineens
ineens opge,
opge~
aanpalende
koopen. Zoo werd
aanpalende goed
goed te
te koopen.
lost,
zonder last
lastvoor
voordedegemeente
gemeenteenenzonder
zonderverantwoorde,
verantwoorde~
lost, zonder
Zou er
lijkheid
voor Koornaert
Koornaert of
ofiemand
iemand el.
el. 't Zou
er nu van
van af,
af~
lijkheid voor
hangen
noodige liefhebbers
liefhebbers tetevinden
vindenom
omden
den eigendom
eigendom in
in
hangen de noodige
openbare
aan te
te besteden.
besteden.Volgens
Volgensde
deonderpastor
onderpastor
openbare verkooping aan
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moest er bij
bij den
den notaris
notaris op
op gedrukt
gedrukt worden
worden spoed
spoed tetemaken
maken
moest
wenschelijk iemand
te vinden
vinden die
die
en, tweedens,
tweedens, ware
ware 't't-~ wenschelijk
en,
iemand te
bereid zijn zou
zou 't goed in
inblok
bloktetekoopen
koopenwant
want:: —
- moesten
moesten er
er
bereid
sommige perceelen
perceelen niet verkocht
verkocht geraken,
geraken, dan
dan blijven
blijven we
we zoo
zoo
sommige
ver als
als te
te voor.
voor.
ver
- 't Ware
Ware in
in elk
elkgeval
gevaleene
eenevoordeelige
voordeeligezaak
zaak omdat
omdat de
de
—
kooper dan
dan altijd
altijd nog,
nog,onderhands
onderhands bij
bijverdeeling
verdeeling verkoopen
verkoopen
kooper
kan aan
aan de
de belanghebbenden.
belanghebbenden.
kan
Zeker, zeker,
zeker, meumelde
meumelde Koornaert
Koornaert die maar
maar halveling
halveling
- Zeker,
geluisterd had
had en
en enkel
enkelnaar
naareene
eenegelegenheid
gelegenheidwachtte
wachtteom
om
geluisterd
aan zijn
zijn eigene
eigene zaak
zaak te
te beginnen.
beginnen.
aan
- Waar
Waar gaan
gaan we
wevooreerst
vooreerstvaren
varen met
met alaldie
diemenschen?
menschen?
—
wendde hij
hij voor.
voor.Ze
Zekunnen
kunnentoch
tochopopstraat,
straat,onder
onderden
denblooten
blooten
niet blijven
blijven!I
hemel niet
Dat was
was echter
echter 't minste
minste der
der moeilijkheden,
moeilijkheden, volgens
volgens de
de
Dat
onderpastor.
- Van
Van hier
hier tot
totdaar
daarzal
zalererwel
welmiddel
middelmede
medegevonden
gevonden
—
worden. Dat
Dat slacht
slacht de
devlooien,
vlooien, dat
datspringt
springt op
op en
enbeet
beetneer
neer
worden.
waar
het
toevalt.
waar
toevalt.
Maar dan
dan zou
zou er
er nog
nogiets
ietsmoeten
moeten gezocht
gezocht worden
worden om
om de
de
Maar
hunhuis
huisinineigendom
eigendomhebben
hebben—
bewoners te
te bewilligen
bewilligen die
die hun
bewoners
drie herbergiers,
herbergiers, bij
bij voorbeeld.
voorbeeld.
de drie
Koornaert
er nog
nogover
overnadenken,
nadenken, —
- er
er in
in den
den geo
ge~
wilde er
Koomaert wilde
meenteraad
te spreken
spreken en
en verder
verder gaf
gafhij
hij alles
allesmaar
maar toe
toe
meenteraad over
over te
wat de
de kapelaan
kapelaan voorstelde
voorstelde om
om er
erzoo
zoogauw
gauwmogelijk
mogelijk over
over
wat
uitgepraat te geraken.
geraken. In
In eene
eenetusschenruimte
tusschenruimte van
van 't gesprek,
uitgepraat
meende hij
hij 't bekwame
gekomen en hij
hij begon:
begon:
bekwame oogenblik
oogenblik gekomen
-— Ik
ben daar
daar met
met iets
ietsbezig
bezigenenzou
zouuwen
uwenraad
raad willen
wi11en
Ik ben
hooren .....
...
De onderpastor
onderpastor luisterde
luisterde reeds.
reeds.
.... Neem
Neem nu
nudat
dat
-— 'k En
En kan
kan het
het uit
uit mijn
mijn hoofd
hoofd niet
niet krijgen
krijgen....
er iemand
iemand eene moord begaat
..
er
begaat —
- laat
laat ons
ons zeggen
zeggenonvrijwillig
onvrijwillig....
't Was er
er uit
uit!Zijn
Zijneigen
eigenstem
stemhad
hadhij
hijdedewoorden
woordenhooren
hooren
uitbrengen
op het
hetgelaaat
gelaaatvan
vanden
dengeestelijke
geestelijke zag
zag hij
hij 't
uitbrengen en
en op
uitwerksel
nieuwsgierigheid die
gewekt was.
was. Nu
Nu
uitwerksel reeds
reeds der
der nieuwsgierigheid
die gewekt
zou
de daad
daad die
die alleen
alleen nog
nogmaar
maarininzijne
zijneverbeelding
verbeeldingleefde,
leefde,
zou de
een
tastelijk feit
feit worden,
worden, het
het zou
zou hier
hier inindedekamer,
kamer,tusschen
tusschen
een tastelijk
hen
vorm krijgen
krijgen en
engestalte
gestalte en
envolgens
volgensdedeonderpastor
onderpastor het
het
hen vorm
zou opnemen
opnemen en
en uitspreken,
uitspreken, moest
moestKoornaert
Koornaert zich
zich voegen
voegen om
om
Opdien
dieneigensten
eigenstenstond
stondsprak
sprak
de
vergelding uit
uit tetevoeren.
voeren.Op
de vergelding
hij
zichzelf het
het vermaan
vermaan toe om
om voorzichtig
voorzichtig te
te zijn
zijn en
entegeno
tegen~
hij zichzelf
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over 't geval te
te blijven
blijven als
alsenkele
enkelebelangelooze
belangeloozebuitenstaander
buitenstaander
die,
als 't
noodig is, alle
alle verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid van
van zich
zich kan
kan
't noodig
die, als
afwerpen.
onderpastor wachtte
wachtte maar
maar naderen
naderen uitleg
uitlegom
omzijn
zijn woord
woord
De onclerpastor
zeggen.
te zeggen.
-— 't Is maar,
maar, —
- we
hebben er
er onlangs
onlangs over
over getwist
getwist onder
onder
we hebben
kennissen
- om
om te
te weten
weten wat iemand doen moet
moet in
in zulk
zulk geval?
geval?
kennissen —
-— Welk geval
geval dan
dan?
?
-— Als de
de dader
dader nu
nu onbekend
onbekend isis en
ende
demoord
moordonvrijwillig
onvrijwillig
geschiedde, of
als de
de dader
dader 't recht
had dien
dien man
man omver
omver
geschiedde,
of . .•
.. als
recht had
te schieten
schieten ..... moet zooiemand zich
zich als
als dader
dader bekend
bekend maken?
maken?
-— Een
Een mensch
mensch moet
zelf nooit
nooit aanklagen
aanklagen tenzij
tenzij in
in de
de
moet zich zelf
biecht; ten
ten ware
ware de
deomstandigheden
omstandighedenhet
hetvereischten,
vereischten,bij
bijvoor,
voor~
biecht;
beeld: als
als er
er iemand
iemand inindede
plaats
van
den
daderverdacht
verdacht
beeld:
plaats
van
den
dader
werd en
en eene
eene beschuldiging
beschuldiging moest
moest oploopen.
oploopen.
werd
Koornaert
opgelicht,
was opgelicht,
Koomaert was
-— Ziet
Ziet ge
ge wel!
well riep
riep hij,
hij, als
als 't ware
te bevestigen
bevestigen dat
dat
ware om
om te
gelijk was.
In zulk
zulk geval,
geval,voorzeker,
voorzeker, dat
datspreekt
spreekt
was. In
hij zelf in
in 't gelijk
hij
vanzelf:
dat men
men op
opniemand
niemandeenige
eenigeverdenking
verdenkingmag
maglaten,
laten,als
als
vanzelf: dat
men 't zelf begaan
begaan heeft.
heeft. Maar
Maar ...
geweten nu,
voor God?
God?
. . . in geweten
nu, voor
-— In
In geval
geval van
van wettige
wettigeverdediging
verdedigingkan
kanerergeen
geensprake
sprake
zijn van
van schuld
schuld;; en,
en, als
als de
dedoodslag
doodslagheel
heelonvrijwillig
onvrijwillig —
- uit
uit
zijn
onvoorzichtigheid,
zoo, geschiedt,
geschiedt, dan
dan moet
moet men
men zooveel
zooveel
onvoorzichtigheid, of
of zoo,
mogelijk
de gevolgen
gevolgen van
vanhet
hetongeluk
ongeluktrachten
trachten teteherstellen.
herstellen.
mogelijk de
Die redeneering
redeneering was
was klaar
klaar lijk
lijk de
de dag
dag en
en toch
toch vroeg
vroeg Koor,
Koor~
naert
nadere toelichting.
toelichting.
naert nadere
-— Neem
Neem nu,
nu, zegde
zegdededeonderpastor,
onderpastor, dat
daterereene
eeneweduwe
weduwe
overblijft
nood zijn
zijn ofofdat
dater~randere
andere
overblijften
en kinderen
kinderendie
die in
in nood
hinder, dit
dát moet
moet
menschen
menschen merkelijke
merkelijke schade
schade door
door lijden
lijden of
of hinder,
men voor
voor zoover
zooverhet
hetkan,
kan,verhelpen.
verhelpen.Maar
Maarwat
watisiserereigenlijk?
eigenlijk?
bedoelt ge?
ge?vroeg
vroegdedeonderpastor
onderpastor die
die er
er niet
niet wijs
wijs uit,
uit~
Wat bedoelt
gerocht en
en Koomaerts
Koornaerts ongemak
ongemakmerkte.
merkte.
gerocht
Saraphien kon
niet antwoorden,
antwoorden, zijn
zijn wimpers
wimpers en
en 't toppetje
kon niet
Voorzichzelf
zichzelfwist
wisthij
hijgenoeg,
genoeg,
van zijn
zijn kin
kin begonnen
begonnentetebeven.
beven.Voor
nu
stond
hij
voor
de
moeilijkheid
hij
was
gerustgesteld,
maar
hij was gerustgesteld, maar
stond hij voor de moeilijkheid
eenaanneembaar
aanneembaar
om den
den kapelaan
kapelaan met
meteene
eeneschijnreden
schijnredenofofeen
om
te schepen.
schepen. Zijn
Zijngeest
geestwas
wasniet
nietvlug
vluggenoeg
genoegom
om
fabeltje af te
fabeltje
dadelijk
te verzinnen
verzinnen en
enhij
hijvreesde
vreesdemaar,
maar,als
als hij
hij begon
begon te
te
dadelijk iets
iets te
ver~
liegen,
zijn eigen
eigen strikken
strikken tete verwarren
verwarren en
en argwaan
argwaan te
te ver,
liegen, in
in zijn
wekken. 't Vooruitzicht
de onrust
onrust zou
zou verlost
verlost
Vooruitzicht dat
dat hij
hij nu
nu van de
zijn, 't bewustzijn
dat
't
kwade
oogenblik
nu
voorbij
kwade
nu voorbij was,
bewustzijn dat
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stemde
milder en
en er
er ontstond
ontstond een
eennood
noodininhem
hemaan
aan
stemde hem
hem milder
vertrouwelijkheid,
aan overgave
overgave-—een
een drang
drang om
om zich
vertrouwelijkheid, aan
zich te
te ont,
ont~
lasten en heel
heel zijn
zijnlijden
lijdenmede
medetetedeelen.
deelen.Maar
Maar 't geen hij
hij
lasten
zou mededeelen
mededeelen moest
moestaannemelijk
aannemelijk zijn
zijnenenmocht
mochtzijn
zijnAanzien
aanzien
en
achting niet
niet verminderen
verminderen —
- hij
er uit
uittetevoorschijn
voorschijn
en achting
hij wilde er
komen
een goed
goedhart
hartenenmedelijdend
medelijdendgemoecl,
gemoed;gereed
gereed om
om
komen met een
onheilen
herstellen die
die hij
hij niet
nietveroorzaakt
veroorzaakt had.
had.
onheilen te herstellen
-— Och
kom, zegde
zegde hij,
hij, 'k zou het
het liever
liever gedekt
gedektlaten,
laten,maar
maar
Och kom,
wij er
er toch
toch over
overbezig
bezigzijn
zijn. ....
nu wij
nu
...
De onderpastor,
onderpastor, die psychologie als
als wetenschap
wetenschap in de
de boeken
boeken
gestudeerd
had
en
beweerde
al
de
geheime
roerselen
van
het
gestudeerd had
beweerde al de geheime roerselen van het
menschelijke
kennen, met
met oorzaak
oorzaak en
en gevolg,
gevolg, was
was alal
menschelijke hart
hart te kennen,
bedot en
en bedrogen
bedrogen aan
aanKoomaert
Koornaertvan
vaneer
eerhet
hetverhaal
verhaal was
was
bedot
aangevangen. Want
de uitdrukking
uitdrukking van
vanSeraphien's
Seraphien's gelaat
gelaat was
was
aangevangen.
Want de
die
van een
eenschuchter,
schuchter,deemoedige
deemoedigechristen,
christen,vol
volingebeelde
ingebeelde
die van
verlegenheid
gewetensbezwaren, die
die ininzijn
zijnvreesachtigheid
vreesachtigheid
verlegenheid en gewetensbezwaren,
een priester
priester in vertrouwen
vertrouwen om
omraad
raad vraagt.
vraagt. Er
Er was
wasgeen
geengreintje
greintje
onoprechtheid
den rond,openenen
rond~openenen blik
blik en
en geen
geen
onoprechtheid te
te speuren
speuren in
in den
ofinindedestem
stemvan
vanden
denman
man die
die
huicheling om
mond of
huicheling
om den
den mond
zijn
geval in den
den eenvoud
eenvoud des
des harten
harten beleed.
beleed.
zijn geval
nog altijd
altijd met
met dat
dat ongeluk
ongeluk van
van den
denwildstrooper,
wildstrooper,
-— 't Is
Is nog
die zoo
zoo rampzalig
rampzalig zijn
zijn einde vond
vond en
en die
diedoor.
dooi mijne
mijne schuld
schuld
verschenen is in
in staat
staat van
van zonde.
zonde. Ik
Ik kan
kan
misschien
misschien voor
voor God verschenen
mijvervolgt
vervolgtenenzijn
zijn
het niet
niet afwenden
afwenden en
en denke
denke dat
datdie
diegeest
geestmij
ruste niet vindt1
vindt 1
ruste
onderpastor herinnerde
herinnerde zich
zich de
de ontsteltenis
ontsteltenis die
die 't
ver~
De onderpastor
't ver,
haal
van Busschere's
Busschere's dood
dood op
opKoomaert
Koornaertgemaakt
gemaakthad,
had, zonder
zonder
haal van
hij
toen de
de reden
reden had
had kunnen
kunnen van
van raden.
raden.
hij er toen
-— Hoe
kunt gij
gijdaarvoor
daarvooraansprakelijk
aansprakelijk zijn?
zijn? vroeg
vroeghij
hij
Hoe kunt
verwonderd.
-— Omdat
het langs
langs mijn
mijn bosch
bosch gebeurd
gebeurd is
en dat
dat ik de
de
Omdat het
is en
jachtwakers en
gendarmen last
last gegeven
gegevenhad,
had,streng
strengtetezijn.
zijn.
jachtwakers
en gendarmen
zij niet
niet te
te haastig
haastig gehandeld
gehandeld of
ofden
denaanval
aanval uitgelokt
uitgelokt?
Hebben zij
? ....
dood is
is toch
toch 't laatste
laatste ....
De dood
..
-— Busschere was een
een gevaarlijke
gevaarlijke kerel,
kerel, merkte
merktede
dekapelaan,
kapelaan,
en door
en
door 't feit
dat hij
hij 's'snachts,
nachts, gewapend
gewapend in
in 't bosch was .... ..
feit dat
Zeker, zeker, maar
-— Zeker,
ende
de gevolgen,
gevolgen,. ... ..
maar de
de onvoorzichtigheden
onvoorzichtigheden en
die
~ou ik
ik toch
tochwillen
willenherstellen
herstellen ....
die zou
..
-— Ik
Ik zie
zie niet
niet ininwat
watge ge
zoudt
kunnen
herstellen —
- de
de
zoudt
kunnen
herstellen
misschien
en de
dekinders
kinderszijn
zijnbeter
beterdan
dantetevoren
voren;
weduwe en
; 't'tisismisschien
hun geluk,
geluk, nu
nu zijn
zijnzezeten
tenminste
minsteuit
uitdie
diekrocht
krocht weg
weg en
en er
er
hun
zal
stroopen geen
geen spraak
spraak meer
meer zijn.
zijn.
zal van stroopen
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— ja,
maar ik
ik bedoel dien
Ja, maar
dien anderen
anderen sukkelaar
sukkelaar die altijd
altijd en
en
doorhem
hemgeholpen
geholpenwerd
werd
overal bij
Busschere te
was en
en door
overal
bij Busschere
te zien was
en
nu die
diehulp
hulpverloren
verloren heeft
heeft en
enniet
nietmeer
meer weet
weet wat
wataan
aantete
en nu
hij heeft er
er mij
mij voor
vooraangesproken
aangesproken ....
vangen:
Poortere .. .. ... . hij
vangen : Poortere
..
-— Daar
niet veel
veel goeds
goedsmeer
meervan
vantetemaken
makenzijn
zijn;
sedert
Daar zal niet
; sedert
hij in 't't gevang
gezeten heeft,
heeft, is
is hij
hij
gevang gezeten
hij ten
ten onder
onder en
en zijn
zijn wijf...
wijf ...
dat is
is nog
nogerger
ergerI1
àf ging,
ging, dat
dat zijne
zijne
Koornaert voelde
dat hij
hij van
vande
debaan
baanAf
voelde dat
redenen grond
grond misten
misten en
en hun
hunbetrek
betrek verloren
verloren hadden
hadden en
en hij
hij
redenen
niet verder
verder spreken
spreken mocht
mocht zonder
zonder zich
zich te
te verbranden.
verbranden. Hij
Hij wilde
wilde
enkel eene
eene aanneembare
aanneembare reden
reden voorwenden
voorwenden om
omzijn
zijngedrag
gedrag
enkel
tegenover Poortere
Poortere teteverrechtvaardigen
verrechtvaardigen en
en den
denonderpastor
onderpastor
tegenover
wijs maken
maken dat
belangeloos en
uit zuivere
zuivere ingeving,
ingeving, eene
eene
wijs
dat hij
hij belangeloos
en uit
goede
daad wilde
wilde verrichten
verrichten met
met het
het huisgezin
huisgezin van
van den
den ver,
ver~
goede daad
dwaalden
er te
trachten op te
te helpen.
helpen.
dwaalden stroop
strooper
te trachten
daar kon
kondedegeestelijke
geestelijkeniet
nietanders
andersdan
danKoornaerts
Koornaerts
Tot daar
handelwijze onvoorwaardelijk
onvoorwaardelijk goedkeuren, en
en bij
bij Agatha
Agatha werd
werd
handelwijze
het voorstel
voorstel dan
dan ook
ookverder
verder besproken
besproken en
enaangenomen.
aangenomen.
Dat was
was juist
juist 't't geen
geen Koornaert
Koornaert verlangd
Nu was
was hij
hij
verlangd had.
had. Nu
overtuigen dat
dat het
heteene
eenegewetenszaak
gewetenszaak gold
gold—zichzelf aan
aan 't'tovertuigen
zichzelf
dat hij,
hij, met
met de
degevolgen
gevolgenzijner
zijnerdaad
daadopopdie
diewijze
wijzeteteherstellen,
herstellen,
dat
bij God
God weer
weer in
ingenade
genadekwam
kwamen
enzijne
zijneschuld
schuldvereffend
vereffendhad
had
bij
waarvoor hij
hij anders
anders hiernamaals
hiernamaals had
had moeten
moeten branden.
branden. Zijn
Zijn
waarvoor
geweten was
dus gerust
gerust —
- hij
hijwas
wasverder
verdergegaan
gegaan dan
dan de
de
geweten
was dus
geestelijke
't
hem
geraden
had.
Nu
moest
hij
er
enkel
bij
zich
geestelijke 't hem geraden had. Nu moest hij er enkel bij zich
zelf de
de overtuiging
overtuiging nog
nogindrukken
indrukken dat
dat er
er geen
geen dubbele
dubbele be,
be~
weegredenen waren
bij zijne
zijne handeling
handeling —
- dat
dat het
hetniets
niets was
was
weegredenen
waren bij
dan het
het vrijwillig
vrijwillig volbrengen
volbrengen eener
eener goede
goededaad,
daad,met
meteen
eenzuiver
zuiver
inzicht.
Hij schuifelde
welgezindheid omdat
omdat het
het zoo
zoo voordeelig
voordeelig
schuifelde van welgezindheid
was afgeloopen.
afgeloopen. Geen
Geen onbescheiden
onbescheiden vragen
vragen of
ofnoodelooze
noodelooze
was
gevreesd had
had:: om
om er
er
uitleg en niets
niets van
van 't geen hij bijzonderlijk gevreesd
uitleg
't gerecht
gerecht te
moeten in bemoeien
bemoeien of
ofmet
metBusschers
Busschers familie
familie tete
te moeten
vrouwen
haarwilde
wildedochter
dochter
moeten onderhandelen,
onderhandelen, want
die vrouw
moeten
want die
en haar
Nuzouden
zoudenzijzijonwetend
onwetendblijven,
blijven,vreesde hij
als de
de duivel.
duivel. Nu
vreesde
hij als
—
de zaak
zaak was
was toegedekt,
toegedekt, vergeten
vergeten en
en geen
geenmensch
menschmeer
meerdie
dieerer
iets in.
in te zien
zien had
had 1I Toen,
Toen, op
opeens,
eens,dook
dookdie
diegruwzatne
gruwzame
nog iets
kop
van Poortere
Poortere weer
weerboven
bovenden
dengrond,
grond,maar
maar hier
hier begon
begon
kop van
de fijne
fijne trek
trek en
en het
hetdubbel
dubbelspel
speldat
datKoornaert
Koornaert voor
voor het
het
de
troebele
van
zijn
inzicht
plaatste,
't
geen
hem
in
tegenstrijdig~
hem in tegenstrijdig,
troebele van zijn inzicht plaatste,
bracht met
met zichzelf,
zichzelf, want
want die
diec<goede
«goede daad»
daad» zou
zounu
nutoch
toch
heid bracht

DORPSLUCHT.

27

maar geschieden,
geschieden, gedwongen
gedwongen en
en uit
maar
uit vrees
vrees om
om de
dewraak
wraak te
te
ontgaan van
van iemand
iemand die
die ingelicht
stilzwijgen moest
ontgaan
ingelicht was
was en
en 't stilzwijgen
....
opgelegd
opgelegd worden
worden....
De rentenier
rentenier wipte
wiptenog
nogalalgemakkelijk
gemakkelijkover
overdedetegenspraken
tegenspraken
van
zijn gemoed
gemoed heen,
heen, om
omzich
zichvast
vasttetehouden
houdenaan
aan't'tgeen
geen
van zijn
meest
dwong en
enonvermijdelijk
onvermijdelijkwas.
was.Dat
Dathijhijtezelfdertijde
tezelfdertijdezijne
zijne
meest dwong
schuld
voor God
God aflegde
aflegdeen,
en,uit
uitboete,
boete,zijne
zijne«goede
«goededaad»
daad»
schuld voor
moest volbrengen
volbrengen aan
aan den
den man
man wien
wien hij
hij door
doorweldaden
weldaden de
de
moest
wraakzucht
beletsel om
om
wraakzuchtbedaren
bedarenzou,
zou,was
was een
een toeval
toeval en
en geen beletsel
met
ééne daad
daad een
een dubbel
dubbel doel
doeltetebereiken.
bereiken. 't'tEene
Eene zou
zouhij
hij
met ééne
voor zich
voor
zich alleen
alleen houden
houden en
en 't andere
hij onder
ondervorm
vorm van
van
andere zou hij
liefdadigheid,
oogen der
dermenschen,
menschen,voltrekken
voltrekken —liefdadigheid,voor
voor de
de oogen
daarmede
twijfel weggepraat
weggepraat en de
de toestand
toestand had
had een
een
daarmede was
was alle
alle twijfel
aannemelijk voorkomen.
aannemelijk
voorkomen.
Gelijk
altijd, als
alsKoornaert
Koornaert iets
iets wilde
wildeten
tenuitvoer
uitvoerbrengen
brengen
Gelijk altijd,
dat
zijn hoofd
hoofd als
als gedacht
gedacht ontstaan
ontstaan was,
was, nam
nam hij
hij zijn
zijn toe,
toe~
dat in zijn
vlucht
Agatha. Zoolang
Zoolang het
hetgedacht
gedachtals
alsvoomemen
voornemenininzijn
zijn
vlucht tot Agatha.
verbeelding onuitgesproken
dat het
het weer
weer
verbeelding
onuitgesprokenwas,
was, vreesde
vreesde hij
hij dat
wegdampen kon,
kon, gewijzigd
gewijzigd worden
worden of
of door
door iets
ietsanders
anders ver,
ver~
wegdampen
vangen eer
eer het
het ten
tenuitvoer
uitvoerkomen
komenzou
zou;
maarzoo
zoogauw
gauwAgatha
Agatha
vangen
; maar
het kende
kende was
washet
hetdaardoor
daardoortottotiets
ietswezenlijks
wezenlijksgeworden
gewordenen
en—
weder
zij er
er mede
medeinstemde
instemdeofofhet
hetbestreed
bestreed—- om
om 't even hield
weder zij
hij het
het voortaan
voortaan vast
vast als
als iets
iets dat
dat den
den dag
dag had
had gezien
gezien en
en . ...
hij
..
leefde. Door
Door het
hetfeit
feitdat
dathet
hettusschen
tusschenhen
henininwoorden
woordenver,
ver~
leefde.
klankt werd
werd en
en gewend
gewend enengekeerd
gekeerdin in
hunne
twistspraak,
klankt
hunne
twistspraak,
wortelde het
vast in zijn
zijn hoofd
hoofd tot
tothij
hijererzich
zichvoor
voorinspande
inspande
wortelde
het vast
om het
het door
door te
te voeren.
voeren.
om
In
In het
het onderhavige
onderhavige geval
gevalhad
hadKoornaert
Koornaertgeen
geende
deminste
minste
want't
geenhij
hijvoorstelde
voorstelde
om zijn
zijnzuster
zusterteteovertuigen
overtuigenwant
moeite om
't geen
vanoverlang
overlang
haarbroer
broerheen
heen
juist in
indederichting
richtingwaar
waarzijzijvan
liep juist
haar
Deopenbare
openbareliefdadigheid
liefdadigheidbeoefenen
beoefenenwas
wasvoor
voorhaar
haar
wilde. De
wilde.
het opperste
opperste goed
goed en
ende
deschoonste
schoonsteder
derdeugden
deugden;; men
menhaalt
haalt
het
er dubbel
dubbel verdienste
verdienste bij,
bij, want
want men
men geeft
geefthet
hetgoede
goedevoorbeeld
voorbeeld
er
aan den evennaaste,
evennaaste, was
was hare
hare bewering.
bewering.
aan
maar even
even had
had Seraphien
Seraphien —
- op de
de wijze
wijze die
die hij
hijvoor
voor
Nog maar
zijn doel
doel geradig
geradig vond
vond—- dedeontmoeting
ontmoeting
metPoortere
Poortereverteld,
verteld,
zijn
met
en zijne
zijne meening
meening geuit
geuit om
om den
denman
man met
metheel
heelzijn
zijngezin
gezinuit
uit
en
ongezond en dampkring
dampkring te
te verwijderen,
verwijderen, of
ofzij
zijsprong
spronghem
hem
den ongezonden
bij en
en vond
vonddat
datereronverwijid
onverwijld voor
vooreene
eenebehoorlijke
behoorlijke woning
woning
bij
moest gezorgd
gezorgd worden.
worden. Koornaert
Koornaert kwam
kwamaarzelend
aarzelend met
met het
het
moest
aan om
omeen
eenvoorwendsel
voorwendseltetezoeken
zoeken
hetKouterhuis,
KQut~rhu,i~.
voorstel aan
enen
het
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denSchakeldriesch
Schakeldriesch te
te doen
doenontruimen
ontruimen en
en den
den man
man zijne
zijne
op den
vroegere woning
laten betrekken.
betrekken. Maar
Maar om
om dit
ditten
tenuitvoer
uitvoer
vroegere
woning te laten
brengen vond
vondhijhijnog
nog
voorbarig
hijwilde
wildeerereerst
eerstPoortere
Poortere
te brengen
voorbarig
—- hij
of hij
hij er
er op
opgesteld
gesteldwas.
was.
over spreken
spreken om
te weten
weten of
zelf over
om te
Van nu
nu afafwerd
werdKoornaert
Koornaertbereden
beredendoor
dooreene
eenegeheime
geheime
Van
benieuwdheid om den
den man
man weer
weertetezien,
zien,want
wanthijhijvreesde
vreesdedat
dat
benieuwdheid
goede inzichten
inzichtenverkeerd
verkeerdkonden
kondenuitgelegd
uitgelegdworden
wordenenenhij
hij
zijne goede
laat zou
zou komen.
komen. Zijne
Zijne vrees
vrees joeg
joeg hem
hem alaldien
dienkant
kantuit,
uit, hij
hij
te laat
er iets
iets meer
meerover
oververnemen,
vernemen,zekerheid
zekerheidhebben
hebbenover
overzijn
zijn
moest er
vermoeden. Het was
was eene
eenehaast
haastenengejaagdheid
gejaagdheidom
omhet
hetkwaad
kwaad
vermoeden.
te keeren
keeren dat
dathem
hemlangs
langsdien
dienkant
kantbedreigde.
bedreigde.Hij
Hijverbeeldde
verbeeldde
af te
zich den
den man
man die
dieop
ophem
hemteteloeren
loerenzatzat
verraderlijken
zich
omom
eeneen
verraderlijken
te wagen.
wagen.
slag te
Sedert die
die eerste
eerste ontmoeting
ontmoeting was
was er
er hem
hem een
eenonbedwing,
onbedwing~
Sedert
bare schrik
schrik bijgebleven
de duisternis,
duisternis, een
een gruw
gruw om
om
bare
bijgebleven voor
voor de
alleen nog
nog —
- bij
bij klaren
klarendag
dagzelfs,
zelfs,ininden
dentuin
tuinofofinindedewarande
warande
alleen
gaan. Dat
Datschrikbeeld
schrikbeeldkon
konhijhijniet
nietmeer
meer
krijgenen
enwaar
waar
te gaan.
loslos
krijgen
hij ging
ging langs
langs de
destraat,
straat, moest
moest hij
hij gedurig
gedurigover
overden
denschouder
schouder
hij
kijken om zich
zich tetevergewissen
vergewissendat
datniemand
niemandhem
hemachtervolgde.
achtervolgde.
kijken
Hij hoorde
hoorde overal
overal geruchten,
geruchten, schuivende
schuivende stappen.
stappen...
Hij
Hij
. . Hij
worstelde om de
devrees
vrees teteoverwinnen
overwinnen en
en de
devrees
vreestrok
trok hem
hem
worstelde
aan
met een
een behagelijk
behagelijk gevoel om
om zich
zichinin't 'tgevaar
gevaartetewagen,
wagen,
aan met
het op te
te zoeken.
zoeken. Hij
Hij wist
wistniet
niethoe
hoehet
hetaan
aantetegaan,
gaan, ofofwelke
welke
het
middelen te
te gebruiken
gebruiken om
omdien
dienkwaden
kwadenkerel
kerel tetebewilligen.
bewilligen.
middelen
Voor zichzelf
zichzelf wilde
wilde hij
hijgeene
geenelafheid
lafheidbekennen
bekennen en
en in
inzijne
zijne
Voor
eergierigheid
hij dat
dat ererhem
hemiets
ietsafgeperst
afgeperstwerd.
werd.
eergierigheid loochende
loochende hij
miek hem
hem troosteloos
troosteloos en
en wanhopig
wanhopig tetedenken
denkendat
dathij
hij nu,
nu,
Het miek
op het
het punt
punt gekomen
gekomen om
om alalzijne
zijnebegeerten
begeerten vervuld
vervuld te
te zien,
zien,
moest
blijven haperen
haperen bij
bijzulk
zulkeene
eenebijkomstige
bijkomstigekleinigheid
kleinigheid
moest blijven
die
hem al
al 't veroverde
doen ontvalien.
ontvallen.
veroverde kon doen
die hem
-— Ziet
gij me
medaar
daarstaan,
staan,alsalsdede
volle
waarheidmijner
mijner
Ziet gij
volle
waarheid
handeling
aan den
dendag
dagkomen
komen!
Enhij
hijdacht
dacht aan
aan't't geval
handeling moest aan
I En
van
Blondeel, die
die door
doorzulk
zulkeene
eenekleinigheid
kleinigheidheel
heelzijn
zijnaanzien
aanzien
van Blondeel,
op
degemeente
gemeente verloren
verloren had
hadenendoor
doorzijne
zijnebeste
bestevrienden
vrienden
op de
verlaten
verloochend werd.
werd.
verlaten en
en verloochend
Koornaart voelde weer
weer de
de behoefte
behoefteaan
aansteun.
steun.ErErwas
wasmaar
maar
één
man die hem
hem in
in 't'tgeval,
geval, raad
raad en
en hulp
hulpkon
kon geven.
geven. En
En hoe
hoe
één man
nu dat
dat dedeomstandigheden
omstandigheden het
het zoo
zoohadden
hadden
betreurde
hij 't nu
betreurde hij
in een
een besluit
besluitvan
vanover,
over~
medegebracht,
medegebracht,hoe
hoe speet
speet het
het hem
hem nu in
moed,
zijne
bezoeken
bij
den
pastor
geschorst
te
hebben
moed, zijne bezoeken bij den pastor geschorst te hebben1 1
Wat een
een zonderlinge
zonderlinge samenloop
samenloop van
van omstandigheden.
omstandigheden. Hoe
Hoe
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zaten die
die dingen
wonderlijk zaten
dingen ineen
ineen en
enhoe
hoemoeilijk
moeilijk was
was de
de
Debegeerte
begeerte om
om
groei der
der verwikkeling
verwikkeling nog
nog teteontwarren
ontwarren 1! De
groei
burgemeester te
worden had
had heel
heeldien
diennasleep
nasleepveroorzaakt,
veroorzaakt,
burgemeester
te worden
en
die begeerte
begeerte was
was niet
niet in
in zijn
zijn binnenste
binnenste ontstaan,
ontstaan, was
was
en . . . die
niet van
van hem
hem zelf
zelf—- men
menhad
hadhet
hethem
hemopgedrongen
opgedrongen en
en hij
hij
niet
had zich
zich laten
latengaan,
gaan,uituiteene
eene
onverklaarbarebegeerte
begeerteom
omtegen
tegen
onverklaarbare
den
stroom der
der loopende
loopende dingen
dingen op te
te komen,
komen, om
om zich
zich te
te
den stroom
doen
gelden, al
al was
was 't door eene domme daad.
ongelooflijk
daad. Het ongelooflijk
doen gelden,
behagen was ininhem
hemontstaan
ontstaanom
omstoornis
stoornisteteverwekken,
verwekken, alal
behagen
moest
hij er
er een
eenbesten
bestenvriend
vriend door
doorverliezen
verliezen en
en 't'tgeluk
geluk en
en
moest hij
Ofwerd
werdererdat
dat
de verwachting
verwachting van
zijn nichtje
nichtje door
door breken.
breken. Of
van zijn
alles misschien
misschien bijgesleurd
bijgesleurd als
als schijnredenen
schijnredenen en
was het
het niet
niet
alles
en was
veel~er
vrees om
om den
denaanslag
aanslag voor
voor 't aanschijn der gemeente
veeleer de vrees
gemeente
geen wanhoopsdaden
wanhoopsdaden om
om er
er zich
zich
te
verduiken en
en waren
-waren 't'tgeen
te verduiken
bovenop te
te worstelen
worstelen en
enzijne
zijnedeftigheid
deftigheid tetebehouden
behoudennadat
nadat
bovenop
hij alles
alles verbeurd
verbeurd had
had dien
dien nacht
nachtvan
vandedetabaksdiefte?1
tabaksdiefte?1
hij
-— Neen 't,
't, neen
neen 't,
't, neen
neen't1
'tlgromde
gromde Koornaert.
Koornaert. Dàt
Dàt nu
nu isis
effen
en hersteld
hersteld en
enwaarom
waarom moet
moet ik
ikme
mevoor
voorde
deduizenste
duizenste
effen en
maal overtuigen
overtuigen dat
ik ininmijn
mijnrecht
rechtben
benen
enniets
nietsmeer
meer te
te
maal
dat ik
heb?
Enterwijl
terwijlhij
hijzich
zichdie
dieovertuiging
overtuigingopdrong
opdrongkwam
kwam
vreezen heb
? En
de
tegenspraak weer
boven die
die niet
niettoegeven
toegeven wilde
wildedat
daterer
de tegenspraak
weer boven
dingen
zijn waarvan
waarvan men
men de
de waarheid
waarheid wegcijferen
wegcijferen kan
kan —
- dat
dat
dingen zijn
het
innerlijke eergevoel
eergevoel zich
zich door
doorgeen
geenspitsvondigheid
spitsvondigheid be,.
beo
het innerlijke
driegen laat
laat en
enereraltijd
altijddat
datonzalige
onzaligecwerwijt»
«verwijt» overblijft
overblijft dat
dat
driegen
door alle
alle redeneering
redeneering heenblaft.
heenblaft.
Kon
hij dan
dandedeverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid niet
niet aan
aan het
het toeval
toeval
Kon hij
der
omstandigheden overlaten?
De gebeurtenissen
gebeurtenissen zaten
zaten zoo
zoo
der omstandigheden
overlaten? De
dicht
ineengeschakeld dat Koornaert
Koornaert liever te
te twijfelen
twijfelen begon
begon
dicht ineengeschakeld
en
gevolg en
en oorzaak
oorzaak uiteen
uiteen niet
niet meer
meer scheiden
scheiden wilde.
wilde. In
Inelk
elk
en gevolg
mocht hij
hijaannemen
aannemendat
datde
desamenloop
samenloopder
dergebeurtenissen
gebeurtenissen
geval mocht
hem voor
voor onverwachte
onverwachte toestanden
toestanden had
had geplaatst
geplaatst waar
waar een
een
hem
mensch
zijne handeling
handeling niet
niet meer
meer meester
meester blijft
blijft en
en men
men niet
niet
mensch zijne
voorzien kan
kan welke
welke gevolgen
gevolgenereruit
uitvoortkomen
voortkomen zullen.
zullen. 't Eene
voorzien
had het
het andere
andere voor
voor onmiddelijk
onmiddelijk gevolg
gevolg en
enhij
hijwas
wasererslechts
slechts
had
in tusschen
tusschen gekomen
gekomen als
alseen
eenslaapwandelaar
slaapwandelaar die
die bij
bij 't
ont.
't ont.
een booze
booze geest
geest hem
hem heeft
heeft
waken verbaasd
verbaasd staat voor
voor 't geen
waken
geen een
ingegeven
doen uitvoeren.
uitvoeren.
ingegeven en doen
Aan zichzelf
zichzelf overgelaten,
overgelaten, door
den nood
nood gejaagd,
gejaagd, gaan
gaan de
de
Aan
door den
rondzoeken en
engrijpen
grijpen in
in
gedachten van
van een
een mensch
menschaan
aan't 'trondzoeken
gedachten
't onmogelijke
toevlucht tot
tot dingen
dingen die
die anders
anders niet
niet aan.
aan.
onmogelijke hun toevlucht
nemelijk zouden
zouden schijnen.
schijnen.Meer
Meerdan
daneens
eensmiek
miekKoornaert
Koornaertalzoo
alzoo
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besluit naar
naar 't Gangske te gaan.
gaan. Hij
Hijzocht
zochtnaar
naareene
eenereden
reden
het besluit
der
derdaad
daadwaagde
waagdehij
hij
om Poortere
Poortere in
in zijn
zijnhuis
huisopoptetezoeken.
zoeken.InIn
langs dien
dien kant
kant van
vande
deplaats
plaatsuit
uittetedraaien,
draaien,bleef
bleefer
er rond
rond
het langs
treuzelen en vertrok
vertrok dan
dan eindelijk
eindelijk omdat
omdathij
hijhet
hetniet
nietover
overzijn
zijn
treuzelen
hart
kon krijgen
een besluit
De vrees
vrees joeg
joegererhem
hem
hart kon
krijgen een
besluit te nemen.
nemen. De
heen en de
de vrees
vrees joeg
joeg er
erhem
hemvan
vanweg.
weg.Een
Eenstonde
stondehad
hadalles
alles
heen
hem zoo gemakkelijk
gemakkelijk geschenen;
voor de
dehand
hand:: met
met
hem
geschenen ; het
het lag voor
één en 't't zelfde
zelfde gebaar
gebaar zou hij
hij zijn
zijn geweten
geweten gerust
gerust stellen
stellen en
en
één
zich bevrijden
bevrijden van
onbekenden vijand
vijand die hem
hem altijd
altijd en
en
zich
van den
den onbekenden
overal
gruwzame lijk
voeten wierp.
wierp. Maar
Maar nu
nu hij
hij
overal dat
dat gruwzame
lijk voor
voor de voeten
er aan
aan beginnen
beginnen moest
moestom
omzijn
zijnontwerp
ontwerpten
tenuitvoer
uitvoertetebrengen,
brengen,
er
vielen hem
armen slap
en hij
hij zag
zag de
de onnut,
onnut~
vielen
hem de
de armen
slap langs
langs het
het lijf
lijf en
tigheid
van 't'tgeen
geenhij
hijmoest
moestbegaan.
begaan.Want
Wantbij
bijbeurten
beurten
tigheid in van
kwam de
de twijfel
twijfelalalzijn
zijnopgestapelde
opgestapelderedeneering
redeneeringomver
omver gooien.
gooien.
Op dat
dat woord van
van Poortere?
Poortere ?
Waarop was dat alles nu gesteund? Op
Maar
wie zou
zou er
er beweren
beweren dat
datdedeman
manniet
nietdoelde
doelde op
opdat
dat
Maar wie
andere geval,
toen hij
hij zijne
zijnewoonst
woonstontzegd
ontzegdwerd
werdomdat
omdathij
hijin
in
andere
geval, toen
'tkot
was er
er eigenlijk
eigenlijk bepaald
bepaald in
in die
diedreiging
dreiging?
't kot moest?
moest ? Wat
Wat was
?
Waarom zou
zou Poortere
Poortere zoolang
zoolang gewacht
gewachthebben
hebben?
Enwaarom
waarom
Waarom
? En
sprak
juist ? Wel,
Wel,omdat
omdathij
hijvreesde
vreesde voor
voorde
tweede
sprak hij
hij nu
nu juist?
de tweede
maal zonder
te geraken1
geraken I Al
Al 't andere
inbeelding
andere was inbeelding
maal
zonder woning te
en
daarmede wist men
men waaraan
waaraan zich
te houden.
houden. En
En als
als deze
deze
en daarmede
zich te
man nu
niets eischte
eischte of
of afdwong,
afdwong, was
was 't dan
niet gewaagd
gewaagd en
en
man
nu niets
dan niet
komenwaardoor
waardoorKoornaert
Koornaert
onvoorzichtig met
met liefdadigheid
liefdadigheidafaftetekomen
onvoorzichtig
zich bij
bij hem
hem in
in schuld
schuldbekennen
bekennenzou
zouenenzich
zichbloot
blootkon
konstellen
stellen
zich
aan
willekeur van
topper die ineens
ineens het
het wapen
wapen in
in de
de
aan de
de willekeur
van een
een topper
hand
voelt waarmede
waarmede hij
hij alles
alles afpersen
afpersen kan
kan en
enmij
mijlevenlang
levenlang
hand voelt
vervolgen met
altijd nieuwe dreigementen
dreigementen?? Neen, nog
nog liever
liever
vervolgen
met altijd
streng en koppig
koppigblijven
blijvenloochenen
loochenenenenhardnekkig
hardnekkigstandhouden
standhouden!
1
Maar toen
hief de
degewetensrechter
gewetensrechter weer
weer het
hethoofd
hoofdaan
aanden
den
Maar
toen hief
mageren hals,
zette strenge
strenge oogen
oogen en
en met
met de
de stem
stem van
van een
een
mageren
hals, zette
Nathan tot
tot David,
David,nanadedezonde
zonde:
Gij
profeet, sprak
gelijk Nathan
profeet,
sprak hij,
hij, gelijk
: Gij
Godvergramd,
vergramd,gij
gijhebt
hebtu uvergrepen
vergrepenaan
aan
hebt den
den heer
heer uwen
uwen God
hebt
een
menschenleven, gij
uwe misdaad
misdaad goed
goed tetemaker)!
maken!
een menschenleven,
gij hebt
hebt uwe
Het was
was eene
eene jacht
jacht in
in kringloop
kringloop en
en t't' einden
einden kwam
kwam Koor,
Koor~
naert
weer
op
't
eenige
en
zelfde
besluit:
den
pastor
aannaert weer op 't eenige en zelfde besluit : den pastor aan,
spreken
als de
de opperste
opperstemiddelaar,
middelaar, hem
hem alles
alleskenbaar
kenbaarmaken
maken
spreken als
en zijn
zijn raad
raad volgen.
volgen.
Zijn
trotsche aard
aard verzette
verzette zich
zichtegen
tegendedetegemoetkoming,
tegemoetkoming,
Zijn trotsche
maar
onderduims zocht
hij naar
naar een
middel om
doel te
te
maar onderduims
zocht hij
een middel
om het doel
bereiken zonder
zonder zijn
zijn hoogmoed
hoogmoed te
te kwetsen.
kwetsen. Hij
Hij was
waswetens
wetens
bereiken
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en willens
en
willens zichzelf
zichzelf aan
aan 't bedriegen
aan de reden
reden zijner
zijner
bedriegen met
met aan
handelwijze eene
eene andere
handelwijze
andere oorzaak
oorzaak voor
voor te
te schuiven.
schuiven. En
En wat
wat
was
dan toch
toch eigenlijk
eigenlijk dat
dathen
henvan
vanelkaar
elkaarscheidde
scheidde?
Geen
was er dan
? Geen
onverschil,geen
geen twist.
twist. Koornaert
onverschil,
Koornaert zelf was
was achter
achter gebleven
gebleven
omdat
hij ondervonden
ondervonden had
had dat
datde
depastor
pastorhem
hemtegenwrocht
tegenwrocht —
omdat hij
of liever
liever:: omdat hij
hij tegenover
tegenover den
denpastor
pastorniet
nietbekennen
bekennenwilde
wilde
nu had
had
gesteld
zijn op
ophet
hetambt
ambtvan
vanburgemeester.
burgemeester. Maar
Maar nu
gesteld te zijn
de
pastor toch
toch zijn
zijn pleit
pleit verloren
verloren —
- het
het hing nog
nog enkel
enkel van
van
de pastor
de benoeming
de
benoeming af
af die
dieeerstdaags
eerstdaagsvan
van 't ministerie moest komen
komen;;
en nu zou
zou de
depastor
pastor zich
zich tegen
tegen eene
eene afgedane
afgedane zaak
zaak niet
niet ver,
ver~
en
zetten,
meer, dat
dat het
hetmet
metden
dendokter
doktersedertdien
sede.rtdienonmogelijk
onmogelijk
zetten, te meer,
geworden was.
was. Verder
geworden
Verder moest
moest het
het erertoch
tocheens
eensvan
vankomen
komen
want
als burgemeester
burgemeester kon
Koornaert met
pastor niet in
in
want als
kon Koornaert
met den
den pastor
oneenigheid leven.
oneenigheid
leven. Was
Washet
hetniet
nietgeraadzaam
geraadzaam liever
liever nu
nu reeds
reeds
den
stap tetedoen
doenenenniet
niettetewachten
wachtentot
totna
nadedebenoeming?
benoeming?
den stap
Het was
was eene
eene uitstekende
uitstekende gelegenheid
gelegenheid om
zijn goeden wil
wil tete
om zijn
laten zien.
laten
zien.
Koornaert was
zelfs van
van meening,
meening,dat
datalle
alleveete
veetenu
nueigenlijk
eigenlijk
was zelfs
moest ophouden
—
dat
er
geen
reden
meer
bestond
om
vijanden
ophouden - dat er geen reden meer bestond om vijanden
te hebben
hebben en
en dat
dat het
het tijd
tijd werd
werdtetedenken
denkenhoe
hoehet
hetmet
metElvire
Elvire
te
en
den jongen
jongen dokter
dokter zou
zouafloopen.
afloopen. Want
Wanthoorde
hoorde hij
hij niet
niet
en den
hoe al
al de
de juffers
juffers van
van de
degemeente
gemeente er
er op
opgesteld
gesteldwaren
warenen
ende
de
moeders er
er aan
aan meehielpen
meêhielpen om den
den flinken
flink en bruidegom
bruidegom in te
te
moeders
palmen?
palmen? Door
Door zijn
zijn schuld
schuld ofofkoppigheid
koppigheid wilde
wilde hij
hij niet
niet dat
dat
jongelieden gescheiden
gescheiden bleven!
bleven! en
en't'tspeet
speethem
hemdat
datAlbert
Albert
de jongelieden
zich iets
iets van
vandie
dieruzie
ruziehad
hadaangetrokken
aangetrokken en
ennaar
naarElvire
Elvire niet
niet
zich
meer omzag.
omzag. Zie,
Zie, nu
nudacht
dachthij
hijaan
aaniets
iets—-een
een
inval—- waaruit
waaruit
meer
inval
er eene
eene aannemelijke
aannemelijke reden
reden te
te halen
halen was
was en
en heel
heel de
de opzet
opzet
er
voor een
een bezoek
bezoekbijbijden
den
pastor
kon
verwezenlijktworden.
worden.
voor
pastor
kon
verwezenlijkt
Agatha had
had er
er met
methem
hemonlangs
onlangsnog
nogover
overgesproken
gesproken:: dat
dat
Agatha
Elvire zoo veranderd
veranderd was
den laatten
laatstentijd
tijd;
datzij
zijzoo
zoostil
stil
Elvire
was in den
; dat
en ingekeerd
ingekeerd werd,
werd, zoo
zoooverdreven
overdreven godvruchtig,
godvruchtig, dat
dat 't waar,
waar~
achtig niet te
te verwonderen
verwonderen ware
ware als
alshet
hetkind
kindop
opeen
eenschoonen
schoonen
achtig
haar voornemen
voornemen tetekennen
kennengaf
gafom
omtetedoen
doengelijk
gelijkBlondeels
Blondeels
dag haar
dochter —
- naar
naar't'tklooster
kloostergaan
gaan!1 Koornaert
Koornaert was
wasopgeschrikt
opgeschrikt
dochter
bij die
die mededeeling
mededeeling van
van zijn
zijn zuster.
zuster. Ja,
Ja, ererhaperde
haperdeiets
ietsaan.
aan.
bij
had het
het lang
langreeds
reedsgemerkt
gemerktenenhij
hijschreef
schreefdedeoorzaak
oorzaaktoe
toe
Hij had
aan het
het drukke
drukke verkeer
verkeer met
met den
denonderpastor
onderpastor en
endiens
dienszuster.
zuster.
aan
was overdreven
overdreven en
enhijhijwilde
wildeerertegen
tegenopkomen,
opkomen,maar
maar
Dat was
ver~
was daarover
daarover niet aan
aan te
te spreken
spreken:: dat
dat kon
kon niets
niets ver,
Agatha was
keerds teweeg
teweeg brengen
brengen 1 Goed, maar
maar volgens hem
hem werd
werd erertete
keerds
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gekonkelfoesd en gevezeld
gevezeld;; waarom
waarom moest
er al die
die ge,
ge~
veel gekonkelfoesd
moest er
heimzinnigheid rond
zijn, en
en waarom
waarom moest
moesthij
hijhaar
haaraltijd
altijd
heimzinnigheid
rond zijn,
alleen hebben? wat
wat had
hadhij
hijhaar
haartetevertellen
vertellendat
datanderen
anderenniet
niet
alleen
hooren mochten?
mochten? Koornaert
Koornaert zag
zag daar
daar precies
precies geen
geen erg
ergin,
in,hij
hij
hooren
wilde zich
zich die
diezaken
zakenniet
nietaantrekken,
aantrekken,maar
maar't 'tgedacht
gedachtdat
dat
wilde
Elvire zou
zou naar
naar 't klooster gaan
gaan en
endat
datde
deonderpastor
onderpastor er
er onder
onder
Elvire
makelde om
om haar
haar weg
weg tetekrijgen,
krijgen, verstoorde
verstoorde heel
heel zijne
zijne ver,
vermakelde
wachting en daartegen
daartegen wilde
wilde hij
hij voorzichtig
voorzichtigtetewerk
werkgaan,
gaan, eer
eer
wachting
te laat
laat was.
was.
het te
- Daarvoor
Daarvoor zou
zou ik
ikalalvooreerst
vooreerstden
denpastor
pastoreens
eensmoeten
moeten
—
spreken, dacht
bij zichzelf.
zichzelf. En
En die
die reden
redengaf
gafden
dendoorslag
doorslag
spreken,
dacht hij
hij bij
om zijn
zijn besluit
besluit ten
ten uitvoer
uitvoer te
te brengen.
brengen. Alhoewel
Alhoewel het
het nu
nuvast
vast
om
stond
stond dat
dat hij
hij het
het doen
doenzou,
zou,moest
moesterernog
nogveel
veelgewikt
gewikten
en
gewogen worden
worden eer
eer hij
hij 't zoover kreeg
kreeg zijne
zijne koppigheid te
te
gewogen
overwinnen; ; want
hij aanzag
aanzag het
het bezoek
bezoek altijd
altijd nog
nog als
als eene
eene
overwinnen
want hij
lijk het
het andere
andere
vernedering ofwel
als eene
eene laagheid
laagheid en
en 't eene lijk
vernedering
ofwel als
streed tegen
tegen zijn
zijn gemoed.
gemoed. Toch
Tochstond
stonddedemogelijkheid
mogelijkheidvast
vast en
en
streed
hij verwachtte
verwachtte er
er zijn
zijn heil
heil van
van;; maar
maar de
de onrust
onrust begon
begon hem
hem te
te
hij
er
zou
afloopen
en
hoe
de
pastor
kwellen
bij
't
gedacht
hoe
er
afloopen
en
hoe
de
pastor
't
kwellen bij 't gedacht hoe
ontvangen zou
zou—
- de
deveronderstelling
veronderstellingom
ommet
met hooghartig,
hooghartig~
hem ontvangen
bejegend teteworden
wordensloeg
sloegzijne
zijnebeste
bestevoornemens
voornemens plat.
plat. Nu
Nu
heid bejegend
zocht hij
hij de
deeenzaamheid,
eenzaamheid, wandelde
wandelde met
metgekruiste
gekruistearmen
armen en
en
zocht
den
op de
deborst
borstom
omnanatetedenken
denkenover
over't'tgeval
geval;; 's nachts
den kin op
hij er
er zoo
zoo lang
langmogelijk
mogelijk mede
medebezig,
bezig,miek
miekzijne
zijnewoorden
woorden
lag hij
gereed
hield zich
zichbereid
bereidom
omopopalle
allemogelijke
mogel~jkeopwerpingen
opwerpingen
gereed en hield
een
antwoord te
te vinden.
vinden. Bij
Bijdedevoorstelling
voorstellinghoe
hoe
daarstaan
staan
een antwoord
hijhijdaar
zou
bij den
denpastor,
pastor,begonnen
begonnenzijne
zijnezenuwen
zenuwentetewerken
werken en
en
zou bij
binnensmonds
ging
hij
aan
't
opzeggen
van
't
geen
hij
gereed
binnensmonds ging hij aan 't opzeggen van 't geen hij gereed
had
als eene
eene pleitrede.
pleitrede. Het
Het werd
werd gelijk
gelijk altijd,
altijd, eene
eenebezeten,
bezeten~
had als
heid,
en om
omerervan
vanverlost
verlostteteworden,
worden,besloot
besloothij
hijhet
hetniet
niet
heid, en
langer
te stellen.
stellen. Nu
Nustond
stonderer
echternog
nogeene
eeneandere
andere
langer meer
meer uit te
echter
groote
moeilijkheid weg
ruimen: : dat
bezoek kon niet
niet ge,
ge~
groote moeilijkheid
weg te
te ruimen
dat bezoek
schieden
van Agatha
Agatha en hoe
hoe zou
zou hij
hij het
hetaan,
aan~
schieden buiten
buiten de
de wete
wete van
leggen of
ofwelk
welkeene
eenereden
redenzou
zou
uitzoekenom
omzijne
zijneinzichten
inzichten
hijhijuitzoeken
Het moest
moestiets
ietszijn
zijnwaarop
waarop zij
zij kon
koningaan,
ingaan,
te
bewimpelen?? Het
te bewimpelen
hemnog
nogvan
vanzijn
zijn
hem
bijtreden en
en opstoken,
opstoken,anders
anderskeerde
keerdezijzijhem
hem bijtreden
en verbrodde
verbrodde heel
heel den
den opzet.
opzet.Met
Metde
dereden
reden om
om
voornemen
voomemen af en
over
van Poortere
Poortere te
spreken, kon
kon hij
hij niet
niet af
afkomen,
komen,
over 't geval
geval van
te spreken,
Dathij
hijaan
aanden
denpastor
pastorzijn
zijnverlegenheid
verlegenheid
geen
denken aan
aan11 Dat
geen denken
nog veel
veelminder!
minder 1
zou
gaan mededeelen
mededeelen over
overElvire,
Elvire,dat
dat1 l?
zou gaan
? nog
Daartegen
zou Agatha
Agatha zich
zich stellig
stellig verzetten.
verzetten. En
En ten
tenlangen
langen
Daartegen zou
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laatste
gebeurde het gelijk
gelijk altijd
altijdwanneer
wanneerKoornaert
Koornaert den
den nood
nood
laatste gebeurde
dwingen: zonder
zondernog
nogverder
verdernanatetedenken
denkenhoe
hoezeze't'tzou
zou
voelde dwingen:
opnemen,
waagde hij
hij zich
zichonvoorbereid,
onvoorbereid,met
met den
den kop
kop voorover
voorover
opnemen, waagde
en
liet de
deuitkomst
uitkomstaan
aanhethet
toeval.Een
Een
achtermiddagdat
dat
en liet
toeval.
achtermiddag
Elvire met de
de zuster
zuster van
van den
denonderpastor
onderpastor uit
uit wandelen
wandelen was,
was,
Elvire
zegde hij
hij botsbollig
botsbolligaan
aanAgatha
Agatha::
zegde
moet bij den
-— Agatha, 'k moet
den pastor
pastor gaan.
gaan.
hij verwacht
verwacht had
had gebeurde
gebeurde:: zijn
zijn zuster
zuster bleef
bleef hem
hem
Geen hij
't Geen
met
vragenden blik
bezien zonder
zonder een woord
woord uit
uit tetebrengen.
brengen.
met vragenden
blik bezien
Maar,
bedenkelijkheid op
wezen, met
met de
de noodige
noodige
Maar, met
met de
de bedenkelijkheid
op het wezen,
omzichtigheid,
naar omwegen
omwegen zoekend,
zoekend, inapte
snapteKoornaert
Koornaert de
de
omzichtigheid, naar
woorden
gelijk ze
ze in
in zijn
zijn gepijnd
gepijnd gemoed
gemoed voorkwamen.
voorkwamen. Hij
Hij
woorden gelijk
opperde
zijn meening
meening:: dat
dat er
er nu
nugeen
geengevaar
gevaarmeer
meer bestond
bestond
opperde zijn
om
tegengewerkt te
worden en dus
dus ook
ookgeen
geenreden
redenmeer
meer om
om
om tegengewerkt
te worden
te blijven.
blijven.
koppig te
zoover is,
is, zegde
zegdehij,
hij,hebben
hebben wij
wij ereralle
allekans
kans bij
bij
-— Nu 't'tzoover
onze
betrekking weer
weer aan
aan teteknoopen
knoopen;; enenalsalsburgemeester
burgemeester
onze betrekking
moet ik toch
toch zien
zien den
den pastor
pastor met
met mij
mij tetehebben,
hebben,anders
anders kan
kan
moet
hij
tegen
de
naaste
verkiezing
met
eene
andere
partij
en
eene
hij
de naaste verkiezing met eene andere partij en eene
lijst opkomen.
opkomen.
tweede lijst
Agatha wist daar
daar niets
niets tegen
tegen in te
te brengen
brengen en
en ze
zebekende
bekende
Agatha
daad::
der daad
in der
-— Dat er
er eigenlijk
eigenlijk nooit
nooit ware
ware reden
reden tot
totruzie
ruziegeweest
geweestwas,
was,
anders dan
dan een
eenmisverstand
misverstand dat
datbeter
beterware
wareeffen
effengepraat
gepraat
niets anders
geweest. ..
..
-— 't Is toch
toch veel
veelgemakkelijker
gemakkelijkerwaar
waaralles
alles in
in vrede
vrede en
en vriend,
vriendschap gaat.
gaat.
.
Dat zegde
zegde Koomaert
Koornaert maar
maar om
om zijn
zijnzuster
zustertetepolsen
polsenover
overde
de
zijgebaarde
gebaardeechter
echterde
detoespeling
toespeling
oneenigheid met
met den
dendokter
dokter;
; zij
zij
te begrijpen
begrijpen en
enininplaats
plaatsdaarop
daaropteteantwoorden,
antwoorden,stelde
steldezij
niet te
onverwachts
de vraag
vraag::
onverwachts de
nuzoo
zooopeens
opeensdien
dieninval
invalkrijgt,
krijgt, Seraphien?
Seraphien?
-— Maar
Maar hoe ge
ge nu
-— Omdat
beter isis nit
nudan
danlater,
later,omdat
omdathij
hijeen
eenoud
oudman
man
Omdat het beter
is en
en ininzijn
zijnwaardigheid
waardigheidvan
vanpastor,
pastor,dat
datikiknunuals
alsaankomende
aankomende
burgemeester behoorlijk
ik heb
heb
burgemeester
behoorlijk den
den eersten
eersten stap
stap doe.
doe . .. .. en ik
daar nu
nu juist
juist eene
eenereden
redenmet
metdie
diezaak
zaakvan
van't 'tarmbestuur
armbestuur en
en
daar
den kerkeraad.
kerkeraad ...
..
laatste had
had Koornaert
Koornaert inindedevlucht
vlucht
gegrepen
eerste
Dat laatste
gegrepen
—- 't'teerste
't
hebben.Maar,
Maar,had
hadAgatha
Agathamoeten
moeten
't gereedste,
gereedste, om
om iets tetehebben.
vragen
hij met
metdat
datarmbestuur
armbestuurbij
bijden
denpastor
pastortetedoen
doenhad,
had,
vragen wàt hij
hij
bot gestaan
gestaan hebben
hebben als
als een
eenschooljongen
schooljongendie
diezijne
zijneles
les
hij zou bot
IL
3
ii.
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niet kent
kent 11Gelukkig
ge~
niet
Gelukkigwas
was zijn
zijn zuster
zustertete zeer
zeer bezig
bezig met
met de ge,
beurtenis zelf en
en ze
zemiek
mi ekererzich
zichvan
vanafafmet
meteen
eengemaakten
gemaakten
beurtenis
nu slaakte
slaakte zij
zij de
de bedenking
bedenking:: dat
dat het
het
zucht en
en op
op hare
hare beurt
beurt nu
zucht
toch
was maar
maar alles
alles in
in vrede
vrede te
te zien
zienkeeren.
keeren.
toch best was
~ Voor
de jaren
jaren die
die we
wenog
nogte te
levenhebben
hebbenen
envoor
voor
—
Voor de
leven
't geluk
geluk van.
van...
..
Seraphien keek haar
haar verbaasd
verbaasd aan
aan en
enwachtte
wachttenaar
naar't'twoord
woord
dat er nog
nog uitkomen
uitkomen moest.
moest.
dat
-— Ja,
Ja, 'k
'k wil zeggen
zeggen:: we
we leven
leven hier
hierelk
elkininzijn
zijnhuis
huisals
alsmen,
men~
schen
die malkaar
malkaar nooit
gekend hebben.
hebben. Ge
Ge ziet
zietwel
weldat
dat
schen die
nooit gekend
Albert
ook
niet
meer
uitkijkt
en
Elvire
gaat
al
meer
den
Albert
niet meer uitkijkt en Elvire gaat al meer den
is alsof
alsofdie
dietwee
tweeook
ookal,
al,door
dooronze
onze
anderen
- 't't is
anderen kant
kant uit
uit —
schuld,
vriendschap moeten
moeten breken.
breken. Gij
Gij ziet
ziettoch
tochdat
dathet
het
schuld, hun vriendschap
kind verdriet
verdriet heeft
heeft; ; en
en al
al die
diegodsvrucht
godsvruchtkomt
komtvan
vanniets
niets
kind
anders tenzij
dat andere
vergeten! Als zij
zij den
den
anders
tenzij om dat
andere ermede
ermede te
te vergeten1
zijn zuster,
zuster, zou
zouzij
zijwegkwijnen
wegkwijnenvan
van
onderpastor
onderpastorniet
niet had
had en
en zijn
verdriet. ....
verdriet.
Seraphien jubelde
jubelde doch
doch mocht
mocht het niet
niet gebaren.
gebaren. Zijne
Zijne in,
in~
stemming
hij enkel
enkel blijken
blijken door
dooreen
eenernstigen
ernstigenhoofdknik.
hoofdknik.
stemming liet
liet hij
nuovertuigd
overtuigddat
datererhem
hemeene
eenezending
zending
Maar inwendig
hij nu
Maar
inwendig was hij
was opgelegd
opgelegd bij
bij den
den pastor.
pastor. 't'tGeen
Geen uit
uit eigen
eigen beweging
beweging in
in
was
zijn hoofd ontstaan
ontstaan was,
was, bleek
bleekdus
duswel
wel
gegrond.—- Daarmede
Daarmede
zijn
gegrond.
was zijn
zijn twijfel
twijfel verdwenen
verdwenen en weigezind
welgezind trok
trok hij
hij op.
op. Onder,
Onder~
was
weg kwam
kwam de
de zenuwachtigheid
zenuwachtigheid hem
hem nog
nogwel
welplagen,
plagen,maar
maarhij
hij
hield
zich stevig
stevig met
met 't gedacht dat Agatha zijn meening deelde
deelde
hield zich
en
hij eene
eene goede
goedeenenchristelijke
christelijkedaad
daadvan
vanonderwerping
onderwerping zou
zou
en hij
begaan en
en medeen
medeenraad
raadenenhulp
hulpkrijgen
krijgenom
omuit
uitde
deverlegenheid
verlegenheid
begaan
verlost
te worden.
worden.
.
verlost te
-— Als ik
ik hier
hier op
opdie
diezelfde
zelfdeplaats
plaatsterugkeer,
terugkeer,straks
straks isis 't al
maarthuis
thuis
afgeloopen,
hij in
inzichzelf.
zichzelf.Als
Alsdedepastor
pastornunu
afgeloopen, zegde hij
maar
en ik
ikniet
nietonverrichter
onverrichter zake
zakemoet
moetterugkeeren?
terugkeeren?Terwijl
Terwijlhij
hij
is en
aan
de bel
beltrok
troken
enbij
bijdedebuitenpoort
buitenpoortstond
stond tetewachten,
wachten, —
aan de
middenpad van
van den
den
terwijl Colete
kwam aangesloft
aangesloft over
over 't middenpad
terwij1
Colete kwam
geenhij
hijliefst
liefst
voorhof, gerocht
gerocht hij
hij nog
nog inintweestrijd
tweestrijdom
om't 'tgeen
voorhof,
hebben
zou:
dat
de
pastor
thuis
was
of
niet?
hebben zou: dat de pastor thuis was of niet?
Maar
pastor was
wasthuis
thuisenenSeraphien
Seraphienwerd
werdbinnen
binnengelaten.
gelaten.
Maar de pastor
Colete noch
noch de
pastor gebaarden
gebaarden zich
geheel niet
niet ver,
ver~
de pastor
zich in 't't geheel
rast over
over dat
dat onverwachte
onverwachte bezoek.
bezoek. De
Deontmoeting
ontmoetinggebeurde
gebeurde
rast
'er nooit iets
ietsgehaperd
gehaperdhad
hadenenzijzij
malkaarniet
nietlanger
langerdan
dan
alsof 'er
malkaar
gister
hadden gezien.
gezien.
gister hadden
In dien
dien uitersten
uitersten stond,
stond,alsalseen
eenplotse
plotseinval,
inval,greep
greepKoornaert
Koornaert
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die zelfde
zelfde uitvlucht
uitvlucht vast
vastdie
diehij
hijAgatha
Agathahad
hadvoorgehouden,
voorgehouden, om
om
hier ook de
hier
de reden
redenvan
vanzijn
zijnbezoek
bezoekteteverklaren.
verklaren.Maar
Maarnu
nuhad
had
hij
er iets
iets stevigers
stevigers op
opgevonden
gevondenenenhijhijzegde
zegdegekomen
gekomentetezijn
zijn
hij er
om
den pastor
pastor de
de rekeningen
rekeningen van
van den
den kerkraad
kerkraad voor
voor te
te
om den
leggen. Dat
Dat fabeltje
fabeltje was
wasechter
echterinin
mindertijd
tijdafgehandeld
afgehandeld
leggen.
minder
dan
Koornaert 't verwacht
hij vond
vond het
het niet
nietgeschikt
geschikt
dan Koornaert
verwacht had
had en
en hij
zoodapper
dappermet
metdiedie
anderegelegenheden
gelegenheden uit
uit te
te
om
nu alalzoo
om nu
andere
pakken.
De pastor
pastorzette
zetteKoornaert
Koornaertvan
vaneerstenaf
eersten afvriendelijk
vriendelijk
pakken. De
Gesprek
neer,
pijp en
en deed
deed bier
bierbovenbrengen.
bovenbrengen. 't'tGesprek
neer, haalde
haalde zijn
zijn pijp
liep over
over onverschillig
onverschillig parochienieuws
parochienieuws en
endaarbinst
daarbinstonderging
onderging
rentenier het
het behagelijke
behagelijke gevoel om
om hier
hier weer
weer de
debeenen
beenen
de rentenier
uit te
te strekken
strekken in
inde
degezelligheid
gezelligheiddier
diergekende
gekendeomgeving
omgevingwaar
waar
elk
ding hem
hem de
degemoedelijke
gemoedelijke tevredenheid
tevredenheid uit
uit het
hetverleden,
verleden,
elk ding
herinnerde.
snoofden
deneigenaardigen
eigenaardigen geur
geur van
van 's pastors
herinnerde. Hij
Hij snoof
tabak dien
dien hij
hij schier
schiervergeten
vergetenwas
wasen
enhet
hetbier
bierdat
datzoo
zoosmakelijk
smakelijk
tabak
het steenen
steenen kruikske
kruikske in
indedeglazen
glazenstroelde,
stroelde,had
hadhij
hijnergens
nergens
uit het
gelijk hier
hier in
in de
destille
stillepastorie.
pastorie.Maar
Maarterwiji
terwijlKoornaert
Koornaert
gelust gelijk
van
dat alles
alles te
te genieten
gen ieten zat,
zat,enenhij
hijzijn
zijnbest
best deed
deed om
om de
de
van dat
vriendelijkheid van
den pastor
pastor door
doorgedwongene
gedwongenegespraak,
gespraak.
vriendelijkheid
van den
zaamheid
beantwoorden, speculeerde
speculeerde hij alsaan
als aan op
op de
dekans
kans
zaamheid te
te beantwoorden,
dat
de pastor
pastor zelf
zelfhet
hetnetelige
neteligeonderwerp
onderwerp zou
zouaanraken.
aanraken.
dat de
Eindelijk zag
dat er niets
niets zou
zou van
van komen,
komen, dat
dat hij
hij zelf
zelf
Eindelijk
zag hij
hij in
in dat
moest ingrijpen;
ingrijpen; en
kans om
om die
dieschoone
schoonegelegenheid
gelegenheidhier
hier
moest
en de kans
te laten
laten ontglippen
ontglippen deed
deed hem
hemzijn
zijnlafheid
lafheidbemeesteren.
bemeesteren.
Hij zou
met Elvire
Elvirebeginnen
beginnenom
omvan
vandaaruit
daaruithet
hetandere
andere
zou met
onderwerp te bereiken.
bereiken.
onderwerp
-— Hebt ge
ge niet
niet gemerkt
gemerkt dat
datereriets
ietshapert
hapertaan
aanons
onsnichtje,
nichtje,
meneer pastor?
ineens.
meneer
pastor ? vroeg
vroeg hij ineens.
pastor hield
hield de
de lippen
lippengesloten
geslotenmet
meteen
eenfijnen
fijnenglimlach
glimlach
De pastor
't
geen
er
komen
zou.
en
wachtte
naar
en wachtte naar geen er komen zou.
het af
afalsof
alsofAgatha
Agathaererhem
hemopmerkzaam
opmerkzaam had
had
Koornaert gaf het
gemaakt en
verklaarde: :daar
veel van
van tetekennen,
kennen,
gemaakt
en vserklaarde
daarzelf
zelf niet
niet veel
beidenverlegen
verlegen
maar
er iets
iets mede
medehaperde
haperde—- dat
datzezebeiden
maar dat
dat er
waren dat
dat Elvire
Elvire zou
zou naar
naar't
klooster gaan,
gaan, dat
dat ze
ze te
te over,
over.
waren
't klooster
dreven
godvruchtig werd.
werd ...
dreven godvruchtig
..
-—Ware
"W'are dat
dat zoo
zoo kwalijk
kwalijk?? vroeg
vroeg de
depastor.
pastor. De
Degodsvrucht,
godsvrucht,
als
wel en
en met
met een
een zuiver
zuiver inzicht
inzicht geoefend
geoefend wordt,
wordt, isis toch
toch
als ze wel
...
eene
schoone
deugd
eene
deugd. . .
-— Ja,
Ja, maar
maar zie,
zie, ik
ik vreeze
vreeze dat
dat Elvire,
Elvire,(als
(als't 'thare
hareroeping
roepingis,
is,
zeker, en ik
ik noch
noch Agatha
Agathazouden
zoudenhaar
haarniet
nietbeletten
belettendien
dienstaat
staat
zeker,
aan te
te gaan,)
gaan,)—- maar
maar wij
wij vreezen
vreezen dat
dat het
het voorkomt
voorkomt uit
uit ....
aan
..
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dat zij
zij iets
iets zou
zou aangaan
aangaan omdat
omdat het
het nu
nu zoo
zoogelegen
gelegenkomt,
komt, ....
dat
..
waarvan ze
ze later
laterspijt
spijtzou
zouhebben,
hebben,want
wantElvire
Elvirehad
hadvroeger
vroeger
iets waarvan
geen gedacht
gedacht om
om non
non teteworden
worden. .. .. .enenwe
wedenken
denkendat
datzij
zij
geen
zichzelf gedachten
gedachten opdringt....
opdringt. ...
De pastor
pastor zag
zagdat
datKoornaert
Koornaertererzich
zichpijplijk
pijplijkdoorworstelde,
doorworstelde,
De
omdat hij
hij de
dezaak
zaakhaar
haarwaren
warennaam
naam niet
nietdorst
dorstgeven
geven—
- en
en
omdat
er den
den onderpastor
onderpastor niet
niet in
in mengen
mengen wilde.
wilde.
er
ze eens
eens bij
bij mij,
mij, zegde
zegde hij,
hij, 'k zal
zal ne
ne keer
keer hooren
hooren
- Zend ze
—
gesteld is.
is.
hoe 't't kind gesteld
werd nu
nu nog
nog meer
meer verlegen
verlegen en
endom
domlachend
lachend
Seraphien werd
hakkelde hij
hij::
dat ze
ze een
een beetje
beetje bang
bang isisvoor
vooru,u,meneer
meneer
- 'k Geloof dat
—
pastor. Gij
Gij moet
moet heur
heureens
eensiets
ietsgezegd
gezegdhebben
hebben —
- de
de jonge
jonge
pastor.
zijn zoo
zoonaarnemend
naarnemend1J
meisjes zijn
zijn? Ja,
- Ja,
Ja, zoe,
zoe, zoo
zoo!I iets
Zou 't dat
dat zijn?
Ja, ik
ik heb
heb
iets gezegd?
gezegd? Zou
—
onbetamelijk was
alzoo gekleed
gekleed tetegaan
gaan
haar gezeid dat
dat 't onbetamelijk
was om alzoo
haar
lij vetjes waar
waar 't't bloot
bloot vel
vel door,
door~
met die
die spannende
spannende rokken
rokken en
en lijvetjes
met
schemert
voorbeeld zou
zou moeten
moeten geven.
geven.
schemert -—voor
voor iemand
iemand die
die 't voorbeeld
niet staat
staat om
de kerk
kerk te
te komen
komen met
met kleeren
kleeren die
die al
al
om in de
Dat 't niet
onder en
en alal boven
boventetekort
kortzijn
zijn
nauwe1 1Dat
Datgodvruchtige
godvruchtige
onder
enen
te te
nauwe
meisjes
meisjes beter
beter doen
doen een
eenkapmantel
kapmantel tetedragen.
dragen. 't Is Vandale's
Vandale's
datalles
allesnaar
naarhier
hiermedebrengt
medebrengtuit
uitstad
staden
ende
dezedig,
zedig~
dochter die
die dat
dochter
bederft op
op de
deparochie.
parochie.
heid bederft
- Ja,
merkte Koornaert
Koornaert schuchter,
schuchter, Elvire
Elvireisisdaar
daarheel
heelspijtig
spijtig
Ja, merkte
—
om
geweest —
- ze heeft
heeft er
er om
omgekreeschen.
gekreeschen ...
om geweest
..
-— Maar
Maar ze heeft
heeft het
het niet
nietgelaten1
gelaten!
zegde de
de mode
modetoch
tochtetemoeten
moetenvolgen
volgen;
datzezemet
met
-— ja,
Ja, ze
ze zegde
; dat
geen
wijden rok
rok kon
kon uitkomen
uitkomen en
en een
een hoogen
hoogen halsboord
halsboord als
als
geen wijden
...
het
in
stad
anders
gedragen
werd
het in stad anders gedragen werd. . .
-— Ja,
de ijdelheid
ijdelheid moet
moethaar
haarrecht
recht hebben,
hebben, ook
ook bij
bij die
die
Ja, de
godvruchtige meisjes1
meisjes!
-— Agatha
schikt al
al die
die dingen
dingen —
- ze
ze moeten
moeten toch
toch gekleed
gekleed
Agatha schikt
staat.... . Udelheid
IJdelheid is
er niet
niet bij
bij en
en ik
ik
gaan
volgens hunnen
hunnen staat.
gaan volgens
is er
vrees
ineens uit
zal zijn
zijn door
door een
een zot
zot besluit.
besluit...
vrees dat
dat het
het ineens
uit zal
..
-— Die zotte
zotte besluiten,
besluiten, dat
datkomt
komtuituitoverdrevenheid
overdrevenheid van
van
gevoel —
- gebrek
gebrek aan
aan bezigheid,
bezigheid,teteveel
veelprutserijen,
prutserijen,teteveel
veeltijd
tijd
om alles
alles te
te bepraten
bepratenen
enteteoverpeinzen;
overpeinzen;waar
waareen
eenmensch
menschgeen
geen
zwarigheden
er zich
zich inin—- men
menspeelt
speeltmet
methet
het
zwarigheden heeft,
heeft, beeldt
beeldt hij er
leven;
droomen en
en de
deflauwe
flauweverzinsels
verzinselsbrengen
brengenden
dengeest
geest
leven ; de
de droomen
in ..verwarring;
werkelijkheid zoeken in
in verhalen
verhalen
verwarring;men
mengaat
gaat de
de werkelijkheid
en
boeken die
die de
deverbeelding
verbeelding opstoken
opstoken;; men
men schept
scheptbehagen
behagen
en boeken
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in voorgewend
voorgewend verdriet
verdriet in ontmoedigd,
ontmoedigd, zwak
zwak en
enontgoocheld
ontgoocheld
langs de
die
langs
de wereld
wereld teteloopen
loopenalsalseen
eenplante
plante
dievergaat
vergaatvan
vandorst
dorst
Deboeken
boeken doen
doen alalhet
het
als
het water
water aan
aan haren
haren voet
voet staat.
staat. De
als het
kwaad
en 'k en begrijpe
begrijpe niet hoe
hoe iemand
iemand met
met zijne
zijne gezetene
gezetene
kwaad en
zinnen kan
kan toegeven
toegeven om
om die
die flauwe
flauwe thee
thee te
te laten
laten slikken
slikken en
en
zinnen
niet
moe en
enwordt
wordtvan
vanwater.en,melk
water.en.melk als
als er
er zooveel
zooveel stevige
stevige
niet moe
kost bestaat.
bestaat.
instemmend te knikken,
knikken, maar
maar dacht
dacht binst
binst
Koornaert zat
zat instemmend
dewijle:
het hem
hemvorderen
vorderenzou.
zou.De
Depastor
pastorhad
hadererblijkbaar
blijkbaar
dewijle : hoe het
behagen in,
geheel zijn
zijn meening
meening uit
uittetespreken
spreken als
als iets
iets dat
dat
behagen
in, geheel
hij
lang had
had ingehouden
ingehouden::
hij lang
- Met
Met een
een meisje
meisje is
is het
hetaan
aandie
diejaren
jarenslechter
slechtergesteld
gestelddan
dan
—
met
merkte hij.
Zij hebben
hebben niets
niets te
te doen,
doen, geen
geen
met een
een jongen,
jongen, merkte
hij. Zij
ambt,
bezigheid—- haar
haarstaat
staatvereischt
vereischtdat
datzezeniets
nietsdoen
doen
ambt, geene bezigheid
tenzij pronken
pronken en
en na
nadedekostschool
kostschoolwaar
waar zezealalgenoeg
genoegvet',
ver.
tenzij
weekt uitkomen,
uitkomen, vinden
vinden zij
zij niets
nietstenzij
tenzij liflaf,
liflaf,snuisterijen,
snuisterijen, ver,
ver.
telsels en zoeten
zoeten meidauw
meidauw 1 En dan
dan komt
komt de
deman
man—- een
eenman
man
telsels
gedroomd
van vleesch
vleesch en
enbeenderen,
beenderen, niet
nietdeze
dezewaarvan
waarvanzezegedroomd
van
hebben —
- en met
met hem
hem springen
springen zezeineens
ineensdedewerkelijkheid
werkelijkheid in
in
hebben
waarover haar
iemand —
- ouders
oudersofofmeesteressen,
meesteressen,—- een
een
waarover
haar nooit iemand
woord gesproken
gesproken heeft.
En dan
dan ziet
zietgegeiets
ietsgebeuren
gebeuren I1 De
De
woord
heeft. En
pastor weidde
verder uit
uit in
inalgemeenheden
algemeenheden en
enkloeg
kloegover
overhet
het
pastor
weidde verder
systeem
der opvoeding,
opvoeding, dat
dat enkel
enkel dient
dient om
ommodepoppen
modepoppen te
te
systeem der
maken in
plaats van
van menschen
menschen die
in de
dewereld
wereld en
en door
door
maken
in plaats
die in
't leven
leven moeten
moeten gaan.
gaan. Eindelijk
Eindelijk kwam
kwam hij
hij weer
weer op
op zijn
zijn onder,
onder.
werp
verzoette den toon.
toon.
werp en verzoette
-— 't Ware
spijtig, zegde
zegde hij,
hij, moest
moestereriets
ietstegenslaan
tegenslaan met
met
Ware spijtig,
Elvire, ze
ze isis tetebraaf,
braaf, zezemag
magheur
heurgeluk
gelukniet
nietwegsmijten
wegsmijten—
Elvire,
gij en
en juffer
juffer Agatha
Agathauw
uwbest
bestvoor
voordoen
doenen
enalles
alles
en daar
daar moet gij
uit den weg
weg ruimen
ruimen wat
wat haar
haar geluk
geluk zou
zou kunnen
kunnen beletten!
beletten!
uit
-— Dat is
voor die
die 't vatten
dacht Koornaert
Koornaert en nu
nu
is voor
vatten wil,
wil, dacht
zal 't andere
afkomen ....
voelde zich
zich mild
mild gestemd
gestemd en
en
andere afkomen.
. . . Hij
Hij voelde
verzoening
heel
bereid om
om zich
zichverwonnen
verwonnentetegeven
gevenenendedeverzoening
heel bereid
in te
te willigen.
willigen. 't Ware eigenlijk
eigenlijk eene beste
beste gelegenheid
gelegenheid ge,
ge.
in
weest had
had de
depastor
pastor hem
hem iets
ietsinindien
dienzin
zinvoorgesteld.
voorgesteld.Maar
Maar
weest
't geen
hij verwachfte
verwachtte gebeurde
gebeurde niet
niet;; de
depastor
pastorstopte
stopte en
en
geen hij
Nuwilde
wildeKoomaert
Koornaertechter
echter
begon over een
een ander
ander onderwerp.
onderwerp. Nu
begon
uithalen 't geen
hij nog
nog zitten
zitten had
had en
en voor
voor 't laatste
geen hij
laatste punt
had voorbehouden.
voorbehouden.
-— Ik
Ik heb
heb iets
iets op
opmijn
mijngeweten,
geweten,begon
begonhij
hijheel
heelopenhartig,
openhartig,
iets waarover
waarover ik
raad zou
zouwillen
willenvragen.
vragen. Nu
N uwas
was 't de
iets
ik uu raad
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pastor die
meende dat
dat er
er iets
iets komen
komen ging
gingover
overdedebrandende
brandende
pastor
die meende
kwestie en
en hij
hij verwachtte
verwachtte den
den naam
naam van
vanden
denkapelaan
kapelaan of
of
kwestie
dien van
van den
den dokter
dokter tetehooren
hoorenuitspreken.
uitspreken.
dien
-— Zeg maar
maar op,
op,Seraphien,
Seraphien,enenhij
hijplaatste
plaatstezich
zichgemakkelijker
gemakkelijker
in zijn
zijn zetel
zetel om
omKoornaert
Koornaert moed
moed te
te geven.
geven. InInzijn
zijnverlangen
verlangen
en
nieuwsgierigheid werd
werd de
depastor
pastorechter
echterdeerlijk
deerlijkbedrogen
bedrogen
en nieuwsgierigheid
en
hij meende
meende dat
datererKoornaert
Koornaertiets
ietshaperde
haperde in
in het
het hoofd
hoofd
en hij
:
toen hij
hij dien
dien onverwachten
onverwachten uitval
uitvalhoorde
hoorde:
- Een
Een christen
christen mensch
mensch heeft
heeft onvrijwillig
onvrijwillig iemand
iemand doodgeo
doodge~
—
schoten, wat
hij doen
doen?
schoten,
wat moet hij
?
- Doen? vroeg
de pastor
pastor die
dietijd
tijdtrachtte
trachtte te
te winnen
winnen en
en
—
vroeg de
Koornaert
onderzoekend bezag om
om te
te weten
weten hoe
hoe hij
hij 't meende.
Koomaert onderzoekend
-— Ja,
volgens conscientie
conscientie?
Ja, volgens
?
-— Eene onvrijwillige
kan nooit
nooit iemand
iemandals
alskwaad
kwaad
onvrijwillige daad
daad kan
aangerekend worden,
maar men
is gehouden
gehoudenzooveel
zooveelmogelijk
mogelijk
aangerekend
worden, maar
men is
de kwade
kwade gevolgen
gevolgen zijner
zijner daad
daad teteherstellen.
herstellen.
- Dat isis juist
juistdezelfde
dezelfdeuitspraak
uitspraak als
als die
dievan
vanden
denondero
onder~
—
pastor, een
teeken dat
dat 't «geschreven»
staat en
en dus
dus algemeene
algemeene
«geschreven» staat
pastor,
een teeken
leering
dacht Koornaert
Koornaert en dat
dat stelde
stelde hem
hemgerust.
gerust.
leering is,
is, dacht
De pastor
pastor echter
echter kon
kon dat
dat z66
zóóniet
nietlaten
laten:
:
-— Gij
zijt toch
toch in
in 't geval
Hebt gij
gij iemand
iemand doodo
dood~
geval niet? Hebt
Gij zijt
geschoten?
hij half
half spottend.
spottend.
geschoten? vroeg hij
Koornaert
spier. Hij
Hij vertelde
vertelde zijne
zijne onrust
onrust
ontplooide geen spier.
Koomaert ontplooide
en
zijn twijfel
twijfel over
over dien
dien aanval,
aanval, aan
aan den
denrand
randvan
vanhet
hetbosch,
bosch,
en zijn
waar Busschere
Busschere het
slachtoffer geweest was.
was. Terwijl
Terwijl hij
hij bezig
bezig
waar
het slachtoffer
was, merkte
merkte hij
niet eens
eens dat
dat 't leugens waren 't geen hij
hij
was,
hij niet
vertelde
dat hij
hij 't geval aan
aan 't bewimpelen was.
was.
vertelde en
en dat
Zijn
voornemen om
om openhartig
openhartig te
te zijn
zijn en
en de
demogelijkheid
mogelijkheid
Zijn voornemen
om
de zaak
zaak ininhaar
haarware
waretoedracht
toedracht teteverkondigen
verkondigen lag
lag
om de
zoover buiten
buiten zijn
zijn gedacht
gedacht dat
dat hij
hij over
over de
deleugen
leugenlichto
licht~
zoover
heenstapte alsof
alsof 't eene onbeduidende variante
variante geweest
zinnig heenstapte
geen merkbaar
merkbaar verschil
verschil aan
aan de
de
was, in
in 't verhaal,
verhaal, die
die geen
was,
Hier echter
echter vond
vond hij
hij het
het noodig
noodig
besluitselen teweeg
teweeg bracht.
bracht. Hier
besluitselen
een stap
stap verder
verder te
te gaan
gaan en
enhij
hijvertelde
verteldemet
metzekerheid
zekerheid te
te
een
weten: : hoe
Poortere daarbij
daarbij zijn
zijn eigen
eigenleven
levengewaagd
gewaagd had
had
weten
hoe Poortere
en
er nu
nu de
degevolgen
gevolgenvan
vandragen
dragen moest.
moest. Koornaert
Koornaert zag
zag
en er
zelf het
het ongerijmde
ongerijmde niet
niet in
in van
van 't geen
hij uitbracht
uitbracht —
- zoo
zoo
zelf
geen hij
ge~
vast was
was het
hetininzijne
zijneverbeelding
verbeeldinggegroeid
gegroeid alsof
alsofhet
hetiets
ietsgeo
vast
worden
was dat hij
hij in
in waarheid
waarheid had
had meegeleefd.
meegeleefd. Te
T ezelfdero
zelfder~
worden was
tijde
onderging hij
hij 't behagelijk gevoel om
om op
op't'trandje
randje af
af het
het
tijde onderging
geheim zelf te
te beroeren,
beroeren, errond
errond te
te schipperen,
schipperen, er
er een
eenzierken
zierken
geheim
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van
te lichten
lichtendoor
doordedereden
redente te
latendoorschemeren.
doorschemeren.Eene
Eene
van op te
laten
vertrouwelijkevraag
vraag ware
ware hier
vertrouwelijke
hier voldoende
voldoende geweest
geweest om
omMies
álles
te openbaren.
openbaren.
De pastor
pastor alevenwel
alevenwel scheen
scheen er
er niet
niet op
op inintetegaan
gaan;; hij
hij zat
zat
nog met
met de
de ontgoocheling,
ontgoocheling, omdat
omdathij
hijzich
zichaan
aanheel
heeliets
ietsanders
anders
had verwacht.
zich met
had
verwacht. Hij
Hij vergenoegde
vergenoegde zich
met goed
goed tetekeuren
keuren
't geen
Koornaert voorhad
voorhad om
om Poortere
Poortere bij
bij te
te staan.
staan. Voor
Voor
geen Koornaert
't overige
was er
er volgens
volgenshem
hemgeen
geenkwestie
kwestievan
vangewetens,
gewetensoverige was
bezwaar in
in heel
heel de
bezwaar
de zaak.
zaak.
Koornaert van
zijnen kant
kant had
had verwacht
verwacht dat
dat de
de pastor
pastor
van zijnen
't verhaal
de letter
letter zou
zou aannemen,
aannemen, en
en er
er de
deware
ware toe,
toe~
verhaal niet
niet op
op de
dracht
doorschouwen zou
zou;; 't geval
van
den
wildstrooper
dracht van
van doorschouwen
geval
den wildstrooper
van de
de tabakdiefte
tabakdiefte had
hadhij
hijden
denpastor
pastorwillen
willendoen
doen
tot 't geval
geval van
overbruggen
die wijze
wijzeopopdokter
dokterBlondeel
Blondeel tete
overbruggenom
om hem
hem op die
brengen.
weerskanten zaten
begeerte om
om
brengen. Van
Van weerskanten
zaten zij
zij hier
hier met
met de begeerte
vertrouwelijk
hartsaangelegenheden uit
uittetespreken,
spreken,maar
maar
vertrouwelijk hunne hartsaangelegenheden
ze
konden het
het aanknoopingspunt
aanknoopingspunt niet
vinden of
ofden
den toon
toon
ze konden
niet vinden
niet treffen.
treffen. Ze
Ze bleven
blevenweerhouden,
weerhouden, elk
elk op
opzijn
zijn stuk,
stuk, wan,
wan~
niet
trouwig om
om zich
zich tetever
vertetewagen
wagenuit
uitvrees
vrees dat
dat er
er een
een wan,
wan~
trouwig
klank in
in 't'tgesprek
gesprek zou
zoukomen.
komen.Ze
Zedraaiden
draaiden ererrond,
rond, lazen
lazen
klank
het in
in malkanders
malkanders oogen,
oogen, praatten
praatten ererover
over-heen
,heen en
enonder,
onder~
het
gingen
den dwang
dwang van
vanmalkanders
malkanders dubbelzinnigheid.
dubbelzinnigheid. De
De
gingen den
pastor ~chtte
zich te
te hoog
hoog om
om nu
nunog
nogaan
aaniets
ietstetebeginnen
beginnen
pastor
achtte zich
dat hij
hij meermaals
meermaals te
te vergeefs
vergeefs beproefd
beproefd had
had en
en wilde
wilde 't niet
dat
meer wagen
wagen om
om dedestrakheid
strakheidvan
vandat
datberdelen
berdelenaanzicht
aanzicht tete
meer
breken. Koornaert
bang dat
dat de
depastor
pastorzijne
zijneinzichten
inzichten
breken.
Koornaert was
was bang
doorschouwen zou
het belang
belang zou
zou raden
raden dat
dat hij
hij in
in 't spel
doorschouwen
zou en
en het
hield om nu
nu weer
weer goed
goed tetemaken
maken 't geen
geen hij
hij moedwillig
moedwillig had
had
hield
Het burgemeesterschap
burgemeesterschap werd
werd met
metgeen
geenwoord
woord
teweeggebracht. Het
teweeggebracht.
vernoemd, den onderpastor
onderpastor evenmin
evenmin en
en de
de oneenigheid
oneenigheid met
met
vernoemd,
den dokter
dokter en
en de
de verhouding
verhouding van
van Albert
Albert tot
tot Elvire
Elvire ook
ook
den
niet. Al die
die dingen
dingen stonden
stonden daar
daar als
als zooveel
zooveel gebergten
gebergten tegen
tegen
niet.
de lucht
lucht overeind,
overeind, die
diemoesten
moestenomver
omvergehaald
gehaaldworden
worden om
om
de
de helderheid
helderheid in
in het
hetuitspansel
uitspansel weer
weer rein
reintetekrijgen.
krijgen.Met
Met
de
eenige woorden
woorden was
was het
het te
te doen,
doen, om
omalles
alles ininrook
rooktetedoen
doen
eenige
opdampen
en
vergaan,
maar
die
woorden
werden
niet
uitge~
opdampen
vergaan, maar
woorden werden niet uitge,
sproken en
en Koornaert
Koornaert en
en de
depastor
pastorscheidden
scheiddenvan
vanelkaar,
elkaar,
sproken
bij~
onvoldaan over
over hunne
hunne eigen
eigenonrechtzinnigheid
onrechtzinnigheid omdat
omdat 't bij,
onvoldaan
zonderste waarover
waarover zij
zij het
het hebben
hebbenmoesten
moestenniet
nietaangeraakt
aangeraakt
werd en
en zij
zij zich
zich daarop
daarop de
dehand
handhadden
haddengegeven
gegeven!
werd
I
Onderweg trachtte
trachtte Koornaert
Koornaert zich
zich te
te begoochelen
begoochelen met
met de
de
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overtuiging dat
hij bekomen
bekomen had
had 't geen hij
hij wenschtte
wenschtte;; dat
dat
overtuiging
dat hij
zijn
zijn geweten
geweten nu
nu gerust
gerust gesteld
gesteld was
wasdoor
doordededubbele
dubbeleuitspraak
uitspraak
van twee geestelijken
geestelijken en hij
hij nog
nogenkel
enkelzijn
zijnhuis
huisaan
aanPoortere
Poortere
van
te
verhuren had
had om
om met
metGod
Goden
endedemenschen
menschen in
in vrede
vrede te
te
te verhuren
van zelfs
zelfs volgen.
volgen. De
Deeerste
eerste stap
stap
staan.
andere zou
zou wel
wel van
staan. Al 't andere
was nu
nu gedaan,
gedaan, de
debetrekking
betrekkingweer
weeraangeknoopt.
aangeknoopt. Aan
Aan Agatha
Agatha
was
vertelde
vertelde hij
hij wat
wat de
de pastor
pastor hem
hem geraden
geraden had
had te
te doen
doenen
enzijn
zijn
voornemen had
had goedgekeurd
goedgekeurd om
om Poortere
Poortere te
te helpen
helpen;; dat
dat er
er
voornemen
verder niets bijzonders
bijzonders besproken
besproken werd
werd en
en alles
allesvriendschap,
vriendschap.
verder
pelijk werd afgehandeld.
afgehandeld.
pelijk
hem nu
nuvooreerst
vooreerst te
te doen
doenstond,
stond,was
wasPoortere
Poortere tete
Geen hem
't Geen
spreken
het voorstel
voorstel mededeelen.
mededeelen. Zoover
Zooverwas
wasde
dezaak
zaak
spreken en
en hem het
orde dat
dat er
er geen
geen moeilijkheden
moeilijkheden meer
meer te
te duchten
duchten waren
waren en
en
in orde
Koornaert stelde
reeds voor
voor hoe
hoedie
diewildstrooper
wildstrooper zijn
zijn
Koornaert
stelde zich
zich reeds
wrokkigen
om zijn
zijn weldoener
weldoener eeuwige
eeuwige
wrokkigen aard
aard afleggen
afleggen zou
zou om
dankbaarheid
zweren. Eens
Eens dat
dathij
hijhet
hetvoorgenomen
voorgenomen en
en
dankbaarheidtete zweren.
besloten had,
had, kon
kon Koornaert
Koornaert geen
geenrust
rustmeer
meervinden
vindenvoordat
voordat
besloten
het voltrokken
voltrokken was.
was. Zijne
Zijne gedachten
gedachten waren
waren er
er gestadig
gestadig mede
mede
bezig,
hij joeg
joegzich
zichdedeingewikkeldste
ingewikkeldsteonderstellingen
onderstellingen op
op en
en
bezig, hij
de vrees
vrees plaagde
plaagde hem
hem dat
dathij
hijtetelaat
laatkon
konkomen
komen. ...
Hij
moest
. . Hij moest
Poortere zien
zien teteontmoeten
ontmoetenenendaarom
daaromzocht
zochthijhijallerhande
allerhande
Poortere
redenen uit
tot de
de plaats
plaats te
te gaan
gaan ofofmaar
maar langs
langs de
de baan
baan
redenen
uit om tot
te zijn.
zijn. Hij
Hijtrachtte
trachtte zich
zich teteherinneren
herinneren de
de dagen
dagen en
en de
de uren
uren
te
dat
hij hem
hem had
had zien
zien uitzetten
uitzetten met
metde
dehondenkar
hondenkarenenwaar
waarhij
hij
dat hij
ergens
een bekend
bekend gerucht
gerucht hoorde,
hoorde,bleef
bleefhij
hijstaan
staanwachten
wachten
ergens een
tot hij
hij zag
zagwat
wathet
hetwas.
was.Om
Om
buitensporigheidtetewagen
wagen
tot
dede
buitensporigheid
zelf in
in 't
Gangske Poortere
Poortere te gaan
gaan opzoeken,
opzoeken, daar
daar kon
kon hij
hij
't Gangske
niet toe
toe besluiten.
besluiten. En
Entoch,
toch,alsals
toekomendeburgemeester
burgemeester
niet
toekomende
moest
hij daar
daar ook
ooktoezicht
toezicht over
over houden.
houden. Niemand
Niemand zou
zou het
het
moest hij
vreemd
vinden als
als hij
hijdaar
daareens
eensging
gingzien,
zien,nu
nubijzonderlijk
bijzonderlijk
vreemd vinden
dat
er huizen
huizen moesten
moestenonteigend
onteigenden
enverkocht
verkochtworden.
worden. Maar
Maar
dat er
dan kwamen
kwamen er
eropnieuw
opnieuwfantastische
fantastische schrikbeelden
schrikbeelden in
in zijnen
zijnen
dan
geest.
Wellicht wachtte
wachtte men
men hem
hem daar
daar om
om eene
eene wraak
wraak uit
uit te
te
geest. Weilicht
voeren
langberaamd
beraamdwas
was?
Hij stelde
stelde zich
zich voor
voor dat
dat
voeren die alal lang
? Hij
er verdoken
verdoken gangen
gangen waren
warenen
enbedriegputten,
bedriegputten, donkere
donkere holen
holen
er
kon
weergevonden
worden.
Neen,
't
was
waar
nooit
iemand
waar nooit iemand kon weergevonden worden. Neen,
zijne
verbeelding die een
een vlucht
vluchtnam
namenendedezaken
zakeninzag
inzaggelijk
gelijk
zijne verbeelding
ze gebeurden
gebeurden in
in dedemiddeneeuwen
middeneeuwen enenbeschreven
beschreven staan
staan in
in
ze
de romans.
romans. Valdeuren,
Valdeuren, strikken,
strikken, klemzetels,
klemzetels, gift,
gift, dolken
dolken en
en
hongerkrochten zou
men daar
daar wel
wel niet
nietaantreffen,
aantreffen, maar
maar voor
voor
hongerkrochten
zou men
een
kwaden slag
slag was
was dat
dat volk
volkwel
welin in
staat.Eene
Eeneandere
andere
een kwaden
staat.
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reden echter
reden
echter weerhield
weerhield hem
hem;; als
als hij
hij het
hetwagen
wagenwilde
wildedaar
daar
binnen te
te treden,
treden, liep
liephijhijalle
allekans
kansPoortere
Poortereniet
nietthuis
thuistetevinden
vinden
en
wat erger
erger bleek
bleek en
en 't geen
hij bovenal
bovenal vreesde,
vreesde, 't't was
was om
om
geen hij
en wat
met Poorters
Poorters vrouw
vrouw in
in aanraking
aanraking te
te komen.
komen. Hij
Hijhad
hadhaar
haar
met
eens
ontmoet en de
de blik,
blik,haar
haarverweerd
verweerd gezicht
gezicht was
washem
hem zoo
zoo
eens ontmoet
onheilspellend
hij erereene
eenekoude
koudedavering
daveringbij
bijgekregen
gekregen
onheilspellend dat
dat hij
had die telkens
telkens terugkeerde
terugkeerde als
hij er
er nu
nu nog
nogaan
aandacht.
dacht.
had
als hij
naar verlossing
als eene
eene ziel
ziel in
in 't vagevuur die naar
Koornaert liep als
smacht.
Hij werd
werd lastig,
lastig, doolde
doolde rond,
rond, en
en begon
begon te
te gelooven
gelooven
smacht. Hij
aan de
de tusschenkomst
tusschenkomst van
van een
een kwaden
kwaden geest
geest die
die hem
hem alle
alle
aan
kansen afsneed
zijn voornemen
voornemen uit
uit tetevoeren,
voeren,en
enPoortere
Poortere
kansen
afsneed om zijn
voor hem
hem onzichtbaar
onzichtbaar miek.
zijnen nood
nood ging
ging hij met
voor
miek. In
In zijnen
woorden zijn
zijnzuster
zusterteterade
radeen
ennam
namzijne
zijnetoevlucht
toevlucht
voorzichtige woorden
tot hare
hare tusschenkomst.
tusschenkomst.
- Hoe moet
moet ik
ik ereraan
aangeraken
geraken?
vroeg hij.
hij.
? vroeg
—
-— Agatha
Agatha had
dadelijk een
een middel
middel bij
bij de
de hand.
hand.
had dadelijk
-— Wel,
dat is
is geen
geen doening
doeningvoor
vooru;
u;gegemoet
moetererden
denkapelaan
kapelaan
Wel, dat
Ik zal
zal hem
hemdedezaak
zaakvoorleggen
voorleggenen
enmorgen
morgen
mede belasten.
belasten. Ik
mede
hebt
al nieuws!
nieuws! Hij
Hijvraagt
vraagt niets
niets beter
beterdan
danininzulke
zulkezaken
zaken
hebt ge al
bespraken verder
verder: : wat
wat er
er aan
aan het
het
tusschen . ,tete komen.
tusschen
komen. Ze
Ze bespraken
Kouterhuis te
herstellen was
ze zochten
zochten waar
waar ze de
de twee
twee
Kouterhuis
te herstellen
was en ze
oudjes zouden bergen,
bergen, die
die erernu
nuwoonden.
woonden.Koornaert
Koornaert jubelde
jubelde
oudjes
inwendig om
de fijne
fijne vondst
vondstvan
vanzijn
zijnzuster
zuster en
enomdat
omdat de
de
inwendig
om de
zaak
geregeld worden
worden zonder
zonder hij
hijmet
metden
dengevreesden
gevreesden
zaak zou geregeld
kerel hoefde in
in aanraking
aanraking te
te komen.
komen.
kerel
Tegen
den avond
avond van
vanden
denvolgenden
volgendendag,
dag,bracht
bracht de
de onder,
onder~
Tegen den
pastor het
het relaas
relaas zijner
zijner bemoeiing.
bemoeiing. Hij
Hijwas
wasPoortere
Poorteregaan
gaan
pastor
Gangske en
had hem
hem ontmoet
ontmoet in
in de
dekweeke
kweeke
vinden in
't Gangske
vinden
in 't
en had
van
den Grooten
Grooten Turk,
Turk, waar
waar iedereen
iedereen nu,
nu, naar
naar willekeur,
willekeur, de
de
van den
groenten uit den
den lochting
lochting plunderde.
plunderde.
groenten
De
man had
had het
het voorstel
voorstelgoed
goedopgenomen,
opgenomen,het
hethad
hadhem
hemblijk,
blijk"
De man
baar
verrast; ; want,
want, vertelde
vertelde de
de onderpastor
onderpastor :: hij
hij was
was bleek
bleek
baar verrast
geworden, begon
beven en
en scheen
scheen het
hetniet
niettetegelooven
gelooven
geworden,
begon te
te beven
't geen
geen men
men hem
hem voorstelde.
voorstelde.
heb hem
hem gezegd
gezegd dat
dat gij
gij zijne
zijne oude
oudewoning
woningweer
weer
-— Ik
Ik heb
hij voomemens
voornemens was
was een
een ge,
ge..
beschikbaar steldet
was 't dat
beschikbaar
steldet was
dat hij
regeld
aan te gaan
gaan en
en braaf
braaf te
te zijn
zijngelijk
gelijkvroeger.
vroeger.
regeld leven
leven aan
hij?
vroegKoornaert.
Koornaert.
-— En wat
wat antwoordde
antwoordde hij
? vroeg
hij sprong
sprong op, blij
blij om
om uit
uit dat
dat nest
nest verlost
verlost te
te zijn
zijn
-— Wel, hij
waar, zoo
hij zegde,
zegde, hij
hij tegen
tegenzijn
zijn goesting
goesting en
en gedwongen
waar,
zoo hij
was
ingekomen en
een dag
dag tevreden
tevreden geweest
geweest was,
was,
was ingekomen
en nooit een
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Goedl Agatha,
— Goed!
we gaan
gaan erermorgen
morgenmede
mede voortdoen,
voortdoen,
Agatha, we
besloot hij.
hij.
Toen hij
hij zich
zichdien
dienavond
avondneerstrekte,
neerstrekte,zuchtte
zuchtteKoomaert
Koornaertvan
van
ontlasting.
eindelijk is de
de steen
steen van
van mijn
mijn herte,
herte, nu
nu ben
ben ik
ik van
van
-— Nu eindelijk
de
vrees verlost
verlost!1 mijn
is gerust
gerust —
- ik
ikheb
heb voldaan
voldaan en
en
de vrees
mijn geweten
gtweten is
de
gevolgen van
van die
die vreeselijke
vreeselijke daad
daad zijn
zijn effen.
effen. Nu
Nu ga
ga ik
ik
de gevolgen
1
weer leven
leven!
Door die
die ontlasting
ontlasting voelde
voeldehij
hijzich
zichzoo
zoomild
mildgestemd
gestemdtegen,
tegen.
over heel
heel de
dewereld
werelddat
datalle
alle
vijandschapuit
uitzijn
zijnhart
hartgebannen
gebannen
vijandschap
was
hij de
de hooveerdij
hooveerdij gebroken
gebroken voelde
voelde en
enbereid
bereidwas
wasmet
met
was en hij
een
breed gebaar
gebaar Alles
àlles weer
den ouden
ouden plooi
plooi te
te brengen
brengen
een breed
weer op
op den
en
zich te
te verzoenen.
verzoenen. Nu
Nuzou
zouhij
hijstilletjes
stilletjesals
alsrentenier
rentenieren
enals
als
en zich
burgemeester 't overige
welge.
overige zijner
zijner levensdagen
levensdagenin
in genot
genot en welge,
zindheid
slijten en,
en, eens
eens dat
dat 't geluk van zijn nichtje voltrokken
zindheid slijten
Opwelke
welke
was,
zou er
erhem
hemniets
nietsmeer
meertetewenschen
wenschen overblijven.
overblijven. Op
was, zou
manier
verzoening zou
zoutot
totstand
standkomen
komen wist
wistKoomaert
Koornaert
manier die
die verzoening
niet
zeggen maar
maar hij
een vast betrouwen
betrouwen in
goed.
niet te
te zeggen
hij had
had een
in de goed,
heid zijner
zijner omgeving
omgeving waar
waar Agatha,
de pastor,
pastor, de
de
heid
Agatha, Elvire,
Elvire, de
kapelaan, de
de dokter
kapelaan,
dokter en
en zijn
zijn vrouw,
vrouw, als
alszooveel
zooveelgoede
goedegeesten,
geesten,
bereid
waren alles
alles in
in 't'tbeste
beste te
te keeren
keeren als
als hij
hij zelf
zelfniet
nietmeer
meer
bereid waren
tegenwerkte en
Nuvoelde
voeldehij
hijbehoefte
behoefteaan
aan
tegenwerkte
en toegeven
toegeven wilde.
wilde. Nu
nu eerst
eerstzag
zaghij
hijinindat
datde
degerust,
gerust.
vriendschap en genegenheid
genegenheid;; nu
vriendschap
heid des
des harten
harten dedeeerste
eerstevereischte
vereischte isis om
omgelukkig
gelukkig tetezijn.
zijn.
heid
herinnerde zich hoe
hoe bij
bij 't'tontstaan
ontstaan van
van het
hetkwaad
kwaad—
- toen
toen
Hij herinnerde
het nog
nog tijd
tijdwas
was—-zijn
zijnnichtje
nichtjeininhare
hareargelooze
argeloozeonschuld
onschuld
het
dat
sublieme
woord
had
uitgesproken:
Nonkel,
ga
er
heenen
en
dat sublieme woord had uitgesproken : Nonkel, ga er heen
scheen inderdaad
inderdaad zoo
zoo doodeenvou,
doodeenvou.
spreek met
dokter! 't'tscheen
spreek
met den dokter!
dig, de
de eenige
eenige en
en de
de simpele
simpele oplossing
oplossing en
en het
het middel
middel om
om alal
dig,
kwade gevolgen
gevolgentetevermijden.
vermijden.Waarom
Waaromhad
hadhij
hijniet
nietgedaan
gedaan
de kwade
het kind
kind als
als eene
eenespontane
spontaneopwelling
opwellingvan
vanhaar
haarzuiver
zuiver
't geen het
hadaangeraden
aangeraden?
Ja,waarom
waaromhad
hadhij
hijhet
hetniet
nietgedaan
gedaan?
gemoed, had
? Ja,
?
Waarom komt
komt dat
datgreintje
greintje hoogmoed
hoogmoed de
debeste
bestevoornemens
voornemens
Waarom
Nu echter
echtermoest
moesthij
hijhet
hetaan
aandedetussclienkomst
tussch'enkomst
bederven?? .. .. .. Nu
bederven
van anderen
anderen overlaten
overlaten en
en wachten
wachten tot
tot de
detijd
tijdzou
zouaanbreken
aanbreken
van
de zaak
zaak tete voltrekken.
voltrekken.
om de
—
- Na de
demis
misgagaikikeens
eens
ziennaar
naarden
denSchakeldriesch,
Schakeldriesch, zegde
zegde
zien
hij een
een uchtend
uchtend bij
bij 't uitzetten naar
naar de kerk.
kerk. En
En dan
dan gebeurde
gebeurde
hij
hij onverwachts
onverwachts Poortere
Poortereontmoette
ontmoettedie
diemet
metzijn
zijnoudsten
oudsten
't dat hij
't
naderen,
jongen
daar
te
naargange
kwam.
Terwijl
Koornaert
in
jongen daar
Terwijl Koornaert in
met groeiende
groeiende vervaardheid,
vervaardheid, gissingen
gissingen mielo
mieklover
geen er
er
met
aver 't'tgeen
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gebeuren ging
en zich
zich 't 'tgedacht
gedacht opdrong
opdrong dat
datde
deman
manuit
uit
gebeuren
ging en
zijne erkentelijkheid
erkentelijkheid kwam
kwam betuigen,
betuigen,om
omzich
zich
't Gangske, hem zijne
alzoo de
de vrees
vrees uit
uit den
den kop
koptetepraaten
praaten voor
voor iets
iets ergers,
ergers, kon
kon
alzoo
hij zich
zich toch
toch niet
nietbedwingen
bedwingen;; zijn
zijn beenen
beenenvoelde
voeldehijhijlutteren,
lutteren,
hij
schoot hem
hemnaar
naar 't hart
hart en eene
eene zindering
zindering liep
liep langs
langs
't bloed
bloed schoot
zijn ruggebeen
ruggebeen en
en vermiek
vermiek zich
zich in
in de
delenden
lendenwaar
waar't'them
hemeen
een
zijn
hevigen steek
steek gaf
gaf en
en met
met lamheid
lamheid sloeg.
sloeg. Poortere
Poortere zag
zag er
er in
in
hevigen
't
geheel niet
niet deemoedig
't geheel
deemoedig of welgezind
welgezind uit.
uit. 't'tWas
Was alsof
alsofhij
hijde
de
ontsteltenis gemerkt
gemerkt had op
op 't wezen van den
den rentenier
rentenier en
en zich
zich
ontsteltenis
daardoor te
te stouter
stouter toonde. Zoogauw
Zoogauwhij
hijdicht
dichtgenoeg
genoeggenaderd
genaderd
daardoor
was, zegde
zegde hij
hij::
zegtdat
datzezeblijft
blijft
-— Mijn
Mijn wijf
wijf wil
wil ererniet
nietvan
van weten1
weten! zezezegt
waar ze
is en
en met
metuuniet
nietmeer
meerwilwil
doen
hebben!
maken
waar
ze is
te te
doen
hebben
I zezemaken
heur wijs
wijs dat
dat we
we in
inBusscher's
Busscher's huis
huis mogen
mogengaan,
gaan, als
als 't nood
heur
doet! Kan
Kan ikikhaar
haarlaten
latenzitten
zittenenenalleen
alleennaar
naarden
denSchakel,
Schakel~
doet!
driesch gaan wonen
wonen?
driesch
?
wist niet
niet of
ofde
despijt
spijtenendedegramschap
gramschap van
van den
den
Koornaert wist
man op hem
hem viel
viel of
ofop
ophet
hetwijf
wijfvan
vanPoortere.
Poortere. Hij
Hij zag
zag hem
hem
man
staan
gesloten lippen
lippenenendede
knoken
zijnerkaaksbeenderen
kaaksbeenderen
staan met gesloten
knoken
zijner
onder 't dunne
dunne vel zijner
zijner wangen;
wangen; zoo
zoo hard
hard verbeet
verbeet
speelden onder
hij zijne
zijne gramschap
gramschap dat de
de tanden
tandenkraakten.
kraakten.
hij
zijne ontsteltenis,
ontsteltenis, had
had Koornaert
Koornaert alalzijne
zijne koelbloedigheid
koelbloedigheid
In zijne
verloren,
meende dat
dat men
men 't'top
op hem
hem gemunt
gemunt hield,
hield, dat
dat
verloren, hij
hij meende
men hem
hem treiteren
treiteren kwam
kwam om zijne
zijne goede inzichten.
inzichten. Om
Om de
de
men
kwaadheid van
man te
te bedaren
bedaren —
- terwijl.
terwijl. de
lafheid, de
de
kwaadheid
van den man
de lafheid,
vrees
en 't'tinzicht
inzicht om
om iets
ietsgoeds
goedste teverrichten
verrichtenals
alszooveel
zooveel
vrees en
tegenstrijdige
gevoelens dooreenwentelden
dooreenwentelden—- snapte
snaptehij
hijalalwaar
waar
tegenstrijdige gevoelens
't
grijpen was, naar
naar redding.
redding.
't te
te grijpen
-— Kan
ik uu ininiets
ietsanders
andersvan
vandienst
dienstzijn
zijnofofhelpen
helpen?
Kan ik
?
vroeg hij.
hij.
-— Dat kwam
kwam ik
ik juist
juist bespreken,
bespreken, of
ofgij
gijmij
mijvan
vandien
dien°peter
op eter
'? vroeg
Poortere op
jongen doelend
doelend dien
dien
kunt
kunt ,verlossen
,verlossen?
vroeg Poortere
op den jongen
hij
bij de
de hand
hand hield.
hield. Hij
Hij heeft
heeft geen
geen voeten
voeten gelijk
gelijk gij
gij en
en ik
ik
hij bij
en 'k weet
niet waarmede
waarmede hem
hem den
denkost
kostdoen
doenverdienen.
verdienen.
weet niet
Kabootere
weg meer,
meer, en
en 'k heb
gepeisd als
als ge
ge
Kabootere kan
kan nu
nu geen
geen weg
heb gepeisd
Polydoor
dat
postje
kost
aan
de
hand
doen,
voor
den
winter,
Polydoor dat postje kost aan de hand doen, voor den winter,
om
de lanteems
lanteerns te
te ontsteken.
ontsteken ...
om de
..
Nu eerst
eerst merkte
merkte Koornaert
Koornaert dat
dat dedejongen
jongenpeerdspooten
peerdspooten
en dedeknuisten
knuisteninineen
eensoort
soortstompe
stompeschoenen
schoenenstaken
staken—
had
had en
den slag
slag stelde
stelde hij
hij het
het
iets
gelijk twee
twee moortelstampers.
moortelstampers. Op
iets gelijk
Op den
medelijden
deplaats
plaats der
dervervaardheid
vervaardheid en
en het
het kwam
kwam hem
hem
medelijden in de
voor
als eene
eeneuiterste
uiterste toevlucht
toevlucht:: al
al dien
dien kant
kant zijn
zijn schuld
schuld te
te
voor als
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kunnen betalen
betalen aan
aan den
denman
mandien
dienhij
hijongelukkig
ongelukkiggemaakt
gemaakt had
had
kunnen
en niet
niet anders
anders vermocht
vermocht te
te helpen.
helpen.
- Kan
op eene
eene ladder
ladder klimmen?
k1immen? vroeg
vroeg hij.
hij.
—
Kan de
de jongen op
- Beter
de beste
beste aap
aap!!
—
Beter dan
dan de
-— Ik zal
zal er
er voor
voor zorgen,
zorgen, beloofde
beloofde hij.
hij.
-— Goed,
Goed, nu
nu heb
heb ikikbescheid,
bescheid,antwoordde
antwoordde Poortere
Poortere en
en
zonder
woord meer,
meer, keerde
keerdehij
hijzich
zichom,
om,gevolgd
gevolgddoor
doorden
den
zonder een woord
hinkenden jongen.
jongen.
hinkenden
Koornaert stond
een tijdlang
tijdlangverbluft
verbluftdoor
door't 'tzonderlinge
zonderlinge
stond een
't weldedeeerste
eerstemaal
maal
van
die ontmoeting
ontmoeting en
endien
dienuchtend
uchtendwas
was't wel
van die
zijns
levens dat
dat hij
hij mis
mishoorde
hoordezonder
zonder dat
dathij
hijde
degedachten
gedachten
zijns levens
bij den
den priester
priester had
had of
of bij
bij God.
God. InInplaats
plaatstetebidden
biddenzocht
zocht
bij
hij gedurig
gedurig rond
rond hoe
hoe dien
dien tegenslag
tegenslag met
met Poortere
Poortere weer
weer goed
goed
hij
te maken.
maken. Daaraan
Daaraan had
had hij
hij zich
zich niet
nietverwacht
verwacht en
en een
eengeluk
geluk
te
dat er hem
hem nog
nog de
dekans
kansoverbleef
overbleefom
omzijne
zijneschuld
schuldte
te voldoen
voldoen
dat
aan
dien gebrekkelijken
gebrekkelijkenjongen
jongen!1 In
Indedewentelkrinkels
wentelkrinkelszijner
zijner
aan dien
verpijnde
verbeelding, schoot
schoot er
er hem
hemiets
ietsalsalseen
eenlichtstraal
lichtstraal
verpijnde verbeelding,
door den
den geest
geest 't'tgeen
geenhij
hij grijpen
grijpen kon
kon als
als de
de redding.
redding. Het
Het
door
werd
hem
louter
door
God
ingegeven
op
het
oogenblik
der
werd hem louter door God ingegeven op het oogenblik der
consacratie
mis en
endaarom
daarombeschouwde
beschouwdeKoornaert
Koornaerthet
het
consacratie van
van de mis
als eene
eene genade
genade uit
uitden
denhemel.
hemel.Hij
Hijhield
hieldzijn
zijnvoorstel
voorstelgedoken,
gedoken,
als
praatte er
niet eens
eens met
met zichzelf
zichzelf over,
over, maar
maar droeg
droeg het
het zorg,
zorg~
praatte
er niet
als een
eenschat
schatwaar
waarniemand
niemandaan
aanroeren
roerenmocht,
mocht,uit
uitvrees
vrees
vuldig als
het te
te zien
zien bederven.
bederven. Hij
Hijwilde
wildehet
hetopopstaanden
staand envoet
voetten
ten
het
uitvoer brengen
brengen en
en zonder
zonder iemand
iemand te
te raadplegen.
raadplegen. Nog
Nogeer
eer
uitvoer
naar
keeren en
en koffie
koffietetedrinken,
drinken,sloeg
sloegKoornaert
Koornaertden
den
naar huis
huis te keeren
in naar
naar 't't klooster,
klooster, vroeg
vroeg om
om moeder
moeder Overste
Overstetetespreken
spreken
weg in
en regelde
regelde met
met haar
haar het
het achterstaande
achterstaande dagloon
dagloon van
van Diktus.
Diktus.
den laatsten
laatsten tijd
tijd had
had hij
hij den
den werkman
werkman maar
maar weinig
weinig ge.
ge~
In den
bruikt omdat
er niet
niet veel
veel teteverrichten
verrichten viel
vielen
enhij
hijininzijn
zijn
bruikt
omdat er
binnenste nog altijd
altijd de
degeheime
geheimevrees
vreesdroeg
droegdat
datererininden
dentuip
tuip
binnenste
iets
verborgen was
- dat
dat er
er iets
iets vreeselijks
vreeselijks kon
kon aan
aan den
den dag
dag
iets verborgen
was —
komen —
- het
verrotte lijk
van den
den dief
dief!1 —
- en om
om die
die reden
reden
komen
het verrotte
lijk van
had Koornaert
Koornaert zooveel mogelijk
mogelijk belet
belet dat
dat er
er iemand
iemand in
in den
den
had
tuin zou
zou gaan
gaan ofofwerken.
werken. Nu
Nuhijhijdede
schuldvereffend
vereffendhad,
had,
tuin
schuld
oud werd
werd en
en
verklaarde hij
moeder Overste:
Diktus te
te oud
verklaarde
hij moeder
Overste : dat
dat Diktus
sukkelachtig om al
al het
het werk
werkteteverrichten.
verrichten.
te sukkelachtig
-— Nu ik
ik zelf
zelfgeen
geentijd
tijdmeer
meerheb
hebom
omaan
aanmijn
mijnliefhebberij
liefhebberij
meê
te helpen,
helpen, zal
zalikikeen
eenflinken
flinken
werkmanmoeten
moeteninspannen,
inspannen,
meê te
werkman
verklaarde hij.
daar weinig
tegen in te
te
verkiaarde
hij. Moeder
Moeder Overste
Overste wist
wist daar
weinig tegen
brengen en ze
ze dankte
dankteKoornaert.
Koornaert.
brengen
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-— Neen,
Neen, ik
ik zelf
zelfdanke.
danke. Diktus
Diktusheeft
heeftaltijd
altijdgoed
goedzijn
zijnbest
best
'k ga
ga hem
hem met
metnieuwjaar
nieuwjaar telkens
telkens indachtig
indachtigblijven.
blijven.
gedaan en 'k
gedaan
Zoolang
moet gij
gij hem
hem zenden
zenden —
- ook
ook op
op al
al de
de
Zoolang hij
hij leeft
leeft moet
hoogdagen.
ofAgatha
Agatha zou
zou zijn
zijn besluit
besluit goed,
goed~
Koornaert twijfelde
twijfelde niet
niet of
keuren. Hij dorst
dorst alevenwel
alevenwel niet
niet wagen
wagen haar
haar te
te stellen
stellen voor
voor
keuren.
volbrachte feiten
feiten en
en vond
vondhet
hetgeraadzaam
geraadzaam te
te gebaren
gebaren dat
dathij
hij
volbrachte
hare
zienswijze vroeg
en haar
haar het
het voorstel
voorstelininoverweging
overweginggaE
gaf.
hare zienswijze
vroeg en
Maar
hij, zonder
zonder nadenken
nadenken of verleggen,
verleggen, blinde,
blinde~
Maar eerst
eerst wilde
wilde hij,
lings het besluit
besluit uitvoeren
uitvoeren om zeker
zeker te zijn
zijn dat
dat het
het niet
nietver,
ver~
lings
keerd
zou loopen.
loop en. t't'Huis
Huisgekomen,
gekomen,zette
zettehij
hijzich
zichaan
aanzijn
zijn
keerd zou
schrijftafel,
zond er
er 't meisje mede
schrijftafel,mick
miek een
een briefje
briefje gereed
gereed en
en zond
naar
Charel den
den veldwachter,
veldwachter, waarbij
waarbij er
er hem
hem gemeld
gemeld werd
werd
naar Charel
aanstonds
gaan verwittigen
verwittigen omdat
omdat hij
hij hem
hem te
te
aanstonds Poortere
Poorteretete gaan
spreken
had.
spreken had.
Aan de
dekoffietafel
koffietafel vertelde
vertelde Seraphien
Seraphien met
noodige wij,
wij~
Aan
met de noodige
zigingen,
't geen hem
hem met
met Poortere
Poortere wedervaren
wedervaren was
was en
en't'tgeen
geen
zigingen, 't
hij
alsalsreden
: dat
hij voorstelde
voorstelde te
te doen.
doen.Hij
Hijgaf
gaf
reden:
datDiktus
Diktusniet
nietmeer
meer
te gebruiken
gebruiken was
was als
als hovenier
hovenier en
endat
dathet
hetmaar
maarbest
bestware
wareeen
een
jongen knaap
knaap aan
aan te
te leeren.
leeren.
we zoo'n
zoo'n loopjongen
loopjongen ininhuis
huisnemen
nemenkan
kanhij
hij alalden
den
Als we
Als
er een
eenwerk
werkvan
vanberm,
berm~
zwaren
zwaren arbeid
arbeid verrichten
verrichtenen
en we
we doen er
hertigheid
mede, want
want de
de menschen
menschen zijn
zijndood,arm
dood~armen
enoverlast
overlast
hertigheid mede,
van kinderen.
kinderen.
Agatha
zag er
er veeleer
veeleer de
deverdienste
verdienstevan
vanininom
omzoo'n
zoo'njongen
jongen
Agatha zag
uit het
het verderf
verderf teteredden
redden en
en hem
hem in
in goede
goede omgeving,
omgeving, den
den
uit
rechten
te helpen.
helpen. Maar
Maar.. .. .. ze
zebleef
bleefbedenkelijk
bedenkelijk uit,
uit~
rechten weg
weg op te
staren
huis nemen
nemen bracht
bracht toch
toch een
een
staren -— zoo'n
zoo'n vreemd
vreemd wezen
wezen in huis
heele verandering
verandering in
Koornaert,
in hunne
hunne levensgewoonten
levensgewoonten teweeg. Koomaert,
zoogauw hij
hij den
den toon
toonvan
vanzijn
zijnzusters
zustersinzichten
inzichtengeraden
geradenhad,
had,
zoogauw
aan.
drong aan.
we den
den jongen
jongen niet
niet geheel
geheel in
in huis
huisnemen,
nemen, doen
doen we
we
-— Als
Als we
maar half werk
werk;; we
wemoeten
moetenhem
hemafzonderen
afzonderen uit
uit de
deslechte
slechte
maar
omgeving willen wij
wij hem
heminindeugdzaarnheid
deugdzaamheidopbrengen.
opbrengen.
omgeving
Agatha
bedenking vooruit
vooruit:: dat
dat 't altijd
Agatha bracht
bracht nog
nog de bedenking
altijd een
last
gaf en
enererzeker
zekergevaar
gevaarbestond
bestond om
om een
een jongen
jongen en
en een
een
last gaf
dienstmeisje
te hebben.
hebben.
dienstmeisje samen
samen in
in huis te
-— We zullen
zullen er
er moeten
moeten op
op letten
letten dat
dat er
er geen
geen zondige
zondige be,
be~
trekkingen ontstaan.
ontstaan ....
...
Maar nu moest
moest Seraphien
Seraphien daar
daar toch
toch om
om lachen.
lachen.
nog met
met Pelagie
Pelagieware,
ware,die
diealaleen
eenvolslagen
volslagenmeissen
meissen
-— Als 't't nog
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geworden was,
geworden
was, maar
maar met
met zulk
zulk een
een schepsel
schepsel gelijk
gelijk we
we er
er nu
nu
eene
. . . en
Dit ware
eene hebben
hebben...
en een
een jongen
jongen met
met peerdspooten
peerdspooten!1 Dát
ware
grappIg.
grappig.
't Was al
al een
een tijd
tijd geleden
geleden dat
datPelagie
Pelagie verhuisd
verhuisd was.
was. Daar
Daar
zij volgroeid
volgroeid bleek
bleek en
enAgatha
Agatha geen
geenvolslagene
volslagene meid
meid in
in huis
huis
zij
hadden zij
zijhaar
haareen
eendienst
dienstbezorgd
bezorgd in
in de
de stad.
stad. Seraphien
Seraphien
wilde, hadden
had er
er ook
ookzijn
zijnbest
bestvoor
voorgedaan
gedaanenenereraan
aangeholpen
geholpen om
om
had
haar
weg te
te krijgen
krijgen want
want ze
ze kon
konhem
hemzoo
zoovreemd
vreemdaankijken
aankijken
haar weg
soms,
meende hij,
hij, en
en 't'twas
was toch
toch ook
ookeen
eengetuige
getuigeteteminder
minder
soms, meende
bijdragenkon
konover
over't geen
't geenererdien
dienheugelijken
heugelijken
die iets
iets wist
wistofofbijdragen
nacht van
zijn aanslag,
aanslag, gebeurd
gebeurd was.
was. Beter
Beter zoo
zoo iemand
iemand maar
maar
nacht
van zijn
te verwijderen.
verwijderen. Nu
Nu had
hadAgatha
Agathavoor
vooreen
eenander
anderweesmeisje
weesmeisje
te
aanmer~
gezorgd
- een
een onbeduidend
onbeduidend schepsel,
schepsel, dat
datnergens
nergensininaanmer,
gezorgd —
king kwam,
kwam, schuchter
schuchter bloedjong
bloedjong ding,
ding, slummelig
slummelig en
en wijd,
wijd~
king
beende, met
met hoogrood,
hoogrood, ronde
rondewezen,
wezen,blond
blondals
alseene
eenekoornauwe
koornauwe
en oogen
oogen blauw
blauwalsalsvlasbloemen
vlasbloemen;
meteen
eenlijveke
lijvekewaar
waariets
iets
en
; met
als
twee bolronde
bolronde appels
appels in
înopgespannen
opgespannen waren
waren die
die zij
zij met
met
als twee
geen middelen
middelen plat
plat kon
kon drukken
drukken of
ofwegstoppen.
wegstoppen. Onbewust
Onbewust
geen
van 't geen
geen in
haar te volgroeien
volgroeien begon
begon maar
maar overdaan
overdaan door
door
in haar
eene
onberedende schuchterheid
schuchterheid die haar
haar deed
deed blozen
blozenvan
vaneer
eer
eene onberedende
zij
aangesproken of
of bekeken
bekeken werd
werd en
en bij
bij de
de minste
minste benade,
benade~
zij aangesproken
ring
den weg
wegdeed
deedspringen
springenalsof
alsofhare
haredeugd
deugden
enonschuld
onschuld
ring uit den
in gevaar
gevaar was.
was. Koornaert
Koornaert zelf
die Philotea
Philotea nog
nog nooit
nooit
zelf had
had in die
gemerkt
er iets
iets van
vaneen
eenmeisje
meisjeof of
eenige
vrouwelijke
gemerkt dat
dat er
eenige
vrouwelijke
aantrekkelijkheid
omtrent zijn
zijn en
endaarom
daarommoest
moesthij
hij lachen
lachen
aantrekkelijkheid kon omtrent
nu Agatha
Agatha die
die bedenking
bedenking opwierp.
opwierp.
hunals
alseene
eenedaad
daad
Kom,
voor heel
heel de
degemeente
gemeentezou
zouhet
hethun
Kom, voor
van opoffering
opoffering aangerekend
aangerekend worden.
worden.
-— Wij hebben
hebben geene
geeneeigen
eigenkinderen,
kinderen,daarom
daarommogen
mogenwij
wij wel
wel
iets doen voor
iets
voor wie
wie er
er teteveel
veelheeft,
heeft,besloot
besloothij.
hij.
Dien zelfden
zelfden voormiddag
voormiddagkwam
kwamPoortere
Poorterezien
zienwat
watmen
menvan
van
hem hebben
hebben moest.
moest. Elvire
Elvire bracht
br~cht den
den man
man ininnonkels
nonkelsspreek,
spreek~
hem
plaats waar
waar hij
hij half
halfkwaad
kwaad en
enwantrouwend
wantrouwend rondkeek
rondkeek gelijk
gelijk
plaats
een
kater die
dievermoeden
vermoeden krijgt
krijgtdat
datmen
menhem
hemopsluiten
opsluiten zal.
zal
een kater
Koornaert
verscheen
echter
met
een
stralend
gelaat,
deed
den
Koornaert verscheen echter met
stralend gelaat, deed den
zehem
hem een
een pint
pint
man
neerzitten en
riep naar
naar de
de meid
meid dat
dat ze
man neerzitten
en riep
bier zou
zou brengen.
brengen.
bier
-— Gij
Gij hebt
hebt mij
mij daar
daar gesproken
gesproken van
van uwen
uwen zoon,
zoon, begon
begon hij,
hij,
zoudt
hem kunnen
kunnen missen?
missen?
zoudt gij hem
-— Kunnen
Kunnen missen?
-— Ja,
Ja, ik
ik heb
hebererover
overnagedacht
nagedachtenengesproken
gesprokenmet
metmijn
mijn
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zuster;
jongenisisgebrekkelijk
gebrekkelijk—- wij
wijzouden
zoudenereriets
ietswillen
willen
zuster ; -— de jongen
voor
doen:: —
- als
als gij
gij er
er inintoestemt
toestemt—
- zoo'n
zoo'njongen
jongenkunnen
kunnen
voor doen
- en
en 'k zitte hier nu juist zonder
we best
best gebruiken
gebruiken op
op 't hof —
hovenier
- kan
hij ...
hovenier —
kan hij.
. .??
-— Hij
Hij kan
kan al
al wat
watge
gewilt!
wilt!verklaarde
verklaardePoortere
Poorteredie
dienu
nueerst
eerst
hoorde waar
waar het naartoe
naartoe ging.
ging.
hoorde
-— Als ge
ge 't'tgoedvindt
goedvindtzou
zouhij
hijhier
hierinwonen
inwonen;
tochaltijd
altijd
; 't'tisistoch
eene gerustheid,
gerustheid, een
een mannenmensch
mannenmensch te
te meer
meer in
inhuis
huis—
- we
we
eene
wonen
hier zoo
zoo afgezonderd
afgezonderd en
enmijn
mijnzuster
zusterisisaltijd
altijdbang
bang
wonen hier
's nachts. Wij zouden
zouden dan
dan enkel
enkelmoeten
moetenovereen
overeenkomen
komenover
over
zou uw
uwjongen
jongenmoeten
moetenwinnen
winnen?
den prijs.
prijs. Wat zou
den
?
-— Al wat
wat ge
ge geeft
geeft is
is bate
bate en
en voor
voor ons
ons is
is 't een balgvuller
balgvuIler
te
minder aan
aan tafel,
tafel,want
wantwat
watmoet
moetikikaanvangen
aanvangenmet
metdien
dien
te minder
duts?
kreupelen duts
?
-— We zullen
zullen doen
doen dat
dat ge
getevreden
tevreden zijt
zijt en
en na
naeene
eenemaand
maand
een accoord,
accoord, besloot
besloot Koornaert.
Koornaert. 't't Is
Is spijtig
spijtig dat
dat ge
ge
maken
maken we
we een
niet weer
weer in
oud huis
huis kunt
kunt gaan,
gaan, daar
daar hadt
hadt ge
ge toch
toch een
een
niet
in uw oud
stuk
land en
en een
een geruster
geruster leven.
leven...
stuk land
..
-—Wanneer
Wanneer wilt
wilt ge
ge den
den jongen
jongen thuis
thuis hebben
hebben?
vroegPoortere
Poortere
? vroeg
die dit
dit andere
andere liever
liever onbesproken
onbesproken liet.
liet.
-— Ho, van
van morgen
morgen af,
af, mag
mag hij
hij komen.
komen.
- Goed.
—
Poortere vertrok en Seraphien wribbelde
de handen,
handen,
wribbelde welgezind de
preusch inwendig
met de
de meening
meening: : dat
dat hij
hij nu
nu toch
toch iets
iets op
op
preusch
inwendig met
eigen
hand bewerkt
bewerkt had
dat het
het goed
goeduitgevallen
uitgevallen was.
was.
eigen hand
had en dat
Daarmede bleek
al zijne
zijne angst
angst vervlogen,
vervlogen, niets
niets meer
meer kon
kon
Daarmede
bleek al
hem nog
deren, —
- hij
hij zou
zou herleven!
herleven! Zie
Zie toch
toch eens
eens wat
wat een
een
hem
nog deren,
fijne,
diplomatieke
toer:
een
goedkoope
knecht
in
huis
en
fijne, diplomatieke toer : een goedkoope knecht in huis en
Poortere voor altijd
altijd het
hetzwijgen
zwijgenopgelegd
opgelegd—-;
geenvrees
vreesmeer
meer
Poortere
; geen
voor
wraak of vervolging,
vervolging, zijn
zijn geweten
geweten in
in orde
orde en
en voor
voor
voor wraak
't aanzien op de
de gemeente
gemeente:: iets
iets dat
dat hem
hem als
als eene
eenezuivere
zuivere lief,
lief~
dadigheid zou aangerekend
aangerekend worden
worden —
- iets dat
dat hem
hem zou
zou doen
doen
dadigheid
't medelijdend
klimmen
aanzien en
en dedegoede
goede
inborstenen't medelijdend
kiimmen in
in aanzien
inborst
gemoed van
vanden
dentoekomenden
toekomendenburgemeester
burgemeestermoest
moestvermaard
vermaard
gemoed
maken!
maken 1
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ARIEITE VAN DER
DER STOK.
STOK.
ARIETTE

wiekenschaduw komt
komt vegen
vegen
Bezige wiekenschaduw
den zonnigen
zonnigen molendam
molendam
Over den
Houtwerk kraakt
kraakt er
er den
den windvlaag
windvlaag tegen
tegen
't Houtwerk
Waar die gierend
gierend in
in 't zeildoek kwam.
kwam.
Waar
't Neigende ruischen
ruischen van
van groen,gouden
groen~gouden halmen
halmen
ernevens z'n
z'n zomerzang;
zomerzang;
Neuriet ernevens
Hoog van
van den
den toren
toren de
deklokken
klokkengalmen
galmen
't Lied
den tijd,
tijd,dat
datnaøsiddert
na~siddert lang.
lang.
Lied van den
Ginds in
in de
dedorpsstraat
dorpsstraat 't gekling~klang
gekling4dang der smeden
't
dompigen stal.
stal.
't Verlangend
Verlangend loeien
loeien in dompigen
Klanken die kwamen
kwamen —
- in
in wind
windweer
weervergleden
vergleden
Klanken
Opgenomen in
in 't'tzwijgende
zwijgendeAl.
àl.

o
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DER STOK.
STOK.

In
water tintlen
tintlen duizend
duizend glansen
glansen
In 't't woelig water
Van zonneschijn
zonneschijn en
en kleurenspattend
kleurenspattend dansen
dansen
De golven
golven tuimlend
tuimlend om
om den
den steven
steven heen.
heen.

Dan, glijdend
glijdend heen
heen langs
langszonnewarme
zonnewarme flanken
flanken
blanke spatten
spatten op de
de planken
planken
Plassen ze
ze blanke
Plassen
Der
boot, die
die veerend
veerend op
op de
dedeining
deiningdanst.
danst.
Der boot,

bruine zeil
zeil fel
fel wappert
wappert soms,
soms, bij
bij 't veeren
Het bruine
hoogen golftop
golftop of
ofbij
bij't'tplotse
plotsekeeren
keeren
Op hoogen
roer den
den rietzoom
rietzoom ruischend
ruischend wijken
wijken doet.
doet.
Als 't't roer
En 't't bronzigopluimend
bronzig~pluimend riet
wuiven
riet staat
staat meê
meê te wuiven
brekend langs
langs den
den kant,
kant, het
hetklare
klaregolvenkruiven
golvenkruiven
Als, brekend
ritslend in
in het
hetstengelbosch
stengelboschverliest.
verliest.
Zich ritslend

ra
II.
11.
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MEI.
}EANNE
JEANNE REYNEKE VAN STUWE.
STUNVE.

Geen
maand is schooner
schooner dan
dan de
de sterke
sterke Mei,
Mei, —
Geen maand
hartstochtlijk~wild kómt
komt breken
breken
Als uit
uit heel
heel de
deaard
aardhartstochtlijkwild
Het levend
levend groen
groen...
zon bruist
bruist in
de beken.
beken...
. . . de
de zon
in de
..
Van blanke
blanke starren
starren schifterblinkt
schitterblinkt de wei
wei ....
..
Als, —
- strepen
strepen vuurs
vuurs aan
aan 't groote
groote vuur ontstreken,
ontstreken, —
De gouden
gouden luchten
luchten glanzend
glanzend gaan
gaan voorbij,
voorbij,
De jonge
jonge vooglen
vooglen schallen
schallen hoog
....
hoog hun
hun rei
rei....
Lief,
was 't een
teeken, een
een voorspellend
voorspellend teeken
teeken
een teeken,
Lief, was
sterkte en
en schoonheid,
schoonheid, dat
dat gij
gij 't licht ontvingt
ontvingt
Van sterkte
deze maand
maand van
van prachtig,
prachtig, oersterk
oersterk streven,
streven,
In deze
felst~gestuwden bloei?
bloei?
Juist
maand van
van felst,gestuwden
Juist déze maand
al~kracht, die
dieiiûvoorwaarts
voorwaarts dringt,
dringt,
Het is
is ook
ookde
deal,kracht,
Die tot
tot één
éénheerlijk
heerlijk stijgen
stijgen maakt
maakt uw
uw leven,
leven,
U w Zelf
Zelfdoet
doetzijn
zijn:: één
éénschoone,
schoone,sterke
sterke groei1..
groei 1... .
Uw

KERKEN IN ZUID~NEDER~
ZUIDNEDER
DE HERVORMDE KERKEN
LAND
LAND IN 1830,
VOORNAMELIJK IN VLAANDEREN
VLAANDEREN IN DE
DE JAREN
JAREN DER
DER
BELGISCHE
MET ENKELE
ENKELE ONUITGE
ONUITGE.
BELGISCHE OMWENTELlNG,
OMWENTELING, MET
GEVEN
STUKKEN UIT DAT
DATTIJDPERK.
TIJDPERK.
GEVEN STUKKEN

Ds.
D. DOMELA
DOMELA NIEUWENHUIS
NIEUWENHUIS NYEGAARD.
NYEGAARD.
Ds. J. D.

is een opvallend feit, dat allen, die over de Belgische
H ETomwenteling
van 1830 geschreven hebben, geen gewag

H ET is een opvallend feit, dat allen, die over de Belgische
omwenteling van 1830 geschreven hebben, geen gewag
gemaakt van
van de
de Hervormde
Hervormde Gemeenten
Gemeenten in
in de
de Zuidelijke
Zuidelijke
hebben gemaakt
gewesten,
met uitzondering
uitzondering van
Rahlenbeck. Te
Temeer
dat
gewesten, met
van Rahlenbeck.
meer is dat
opmerkelijk,
men er
er zich
zichrekenschap
rekenschap van
van geeft,
geeft, dat
dat het
het
opmerkelijk,als
als men
Protestantisme
Koning en
en van
van dedemeeste
meesteNoorcl
N oordProtestantismevan
van den
den Koning
N ederlandsche ambtenaren
een van
van de
de
Nederlandsche
ambtenarenen
en officieren
officieren zeker
zeker een
aanleidende
opstand geweest
geweest is.
is.
aanleiciende oorzaken
oorzaken tot
tot den opstand
was ook
ook
Zeker, Koning
Koning Willems
Willems opvolger,
opvolger, Leopold
LeopoldII was
Protestant,
maar
welk
een
verschil
tusschen
die
beide
Protestant, maar welk een verschil tusschen die beide
vorsten!1
vorsten
Willem I Istichtte
stichtteoveral
overal
voor
iijnambtenaren
ambtenarenen
engarnizoenen
garnizoenen
Willem
voor
Zijn
gemeenten ofofwees
weesdedebestaande
bestaandevaste
vastetractementen
tractementen
Hervormde gemeenten
en
kerkgebouwen toe.
toe. In
Indedecitadellen
citadellenen
eninindedestadhuizen
stadhuizen
en kerkgebouwen
prov~nciënwerd
werddienst
dienst
der
verschillende steden
steden der
der zuidelijke
zuidelijke provinciën
der verschillende
gedaan totdat de
de geschikte
geschiktekerkgebouwen
kerkgebouwenaan
aanden
denProtestant
Protestantgedaan
schen
eeredienst afgestaan
afgestaan waren.
waren.
schen eeredienst
Koning Willem
Willem werd
werdinderdaad
inderdaaddedestichter
stichterofofhersteller
herstellervan
van
Koning
het Zuiden.
Zuiden.
Protestantsche kerken
de Protestantsche
kerken in het
Toen de
de vereeniging
vereenigingvan
vanhet
hetZuiden
Zuidenmet
methet
hetNoorden
Noordenplaats
plaats
was er
erfeitelijk
feitelijkmaar
maar één
één enkele
enkele goed
goed ingerichte
ingerichte Hervormde
Hervormde
had, was
gemeente
Zuid-Nederland met
met één
éénpredikant
predikant 1.
gemeente in ZuidoNederland
Wel
waren er
er Hervormde
Hervormde gemeenten
gemeenten of
ofkringen
kringen te
te Antwerpen,
Antwerpen,
Wel waren
1. Die predikant
predikant was
was toentertijd
toentertijd Ds.
Ds. Jean
JeanPierre
Pierre Charlier en de
de gemeente
gemeente bestond
uit buitenlanders.
buitenlanders.
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Etikhove 1, Maria~Hoorebeke,
Dour, Hodimont,
Hodimont,
Maria,Hoorebeke, Mater,
Mater, Gent,
Gent, Dour,
Rongy,
Estaimpuis met
met de
de naburige
naburige dorpen
dorpenRolleghem,
Rolleghem,
Rongy, Estaimpuis
Belleghem
en Zweveghem,
Zweveghem, maar
maar geen
van die
die alle
alle had
had toen
toen
Belleghem en
geen van
een
eigen predikant
predikant en
en haast
haast alle
allemisten
mistenook
ookeen
eenpassend
passend
een eigen
kerkgebouw.
Hoe
anders wordt
wordt dedetoestand
toestanddoor
door't 'toptreden
optreden van
van den
den
Hoe anders
eersten
Nederlanden 1 V
olgens Konink,
Konink~
eersten Koning der Vereenigde Nederlanden
Volgens
lijk
besluit van
van 44Maart
Maart1817
1817waren
warenerergarnizoenspredikanten
garnizoenspredikanten
lijk besluit
AthenenMeenen)
Meenen); ;
te
Brugge (met
(met Yperen)
Yperen);; Doornik
Doornik (met
(metAth
te Brugge
Bergen (met Charleroi
Charleroi en
enBinche)
Binche);
Namen(met
(metPhillippeville
Phillippeville
Bergen
; Namen
en
Mariënburg); Luik
Hoei).
en Mariënburg);
Luik (met
(met Hoei).
Verder predikanten
predikanten der Ned.
Ned.gemeenten
gemeentenvan
vanBrussel,
Brussel, tevens
tevens
Verder
belast met
zorg voor
voor Leuven
Leuven en
enVilvoorde
Vilvoorde:
belast
met de zorg
:
een
(Fransehe) predikant
predikant voor Verviers
Verviers en
en Spa
Spa
een (Fransche)
een
»
» Stevenswaard
Stevenswaard met
metRoermonde
Roermonde
een (Ned.)
een
»
» Antwerpen
Mechelen
Antwerpen met Mechelen
een (Ned.)
een
»
» Gent
en Dendermonde
Dendermonde (ook
(ook
Gent en
een (Ned.)
St.
Nicolaas)
St. Nicolaas)
Maria Hoorebeke met
»
» Maria
met
een
een (Ned.)
Oudenaarde
een (Ned.)
»
» Oostende
Oostendemet
metNieuwpoort.
Nieuwpoort.
een
te Rongy
Rongyen
Dour
warenFransche
Franschepredikanten
predikanten (zie
(zie
Ook te
en Dour
waren
Koninklijk
1816), evenals
evenals te
te Brussel.
Brussel.
Koninklijk besluit
besluit van
van 16
16 April 1816),
diezuidelijke
zuidelijkeGemeenten
Gemeentenwerden
werdenvereenigd
vereenigd onder
onder het
het
Al die
provinciaal kerkbestuur
kerkbestuur van
van Limburg
Limburg en
enverdeeld
verdeeldin
inde
deklassen
klassen
provinciaal
Maastricht en
en Brussel.
Brussel.
van Maastricht
nu
als
eeneigen
eigenprovinciaal
provinciaalgebied
gebiedininhet
hetverband
verband
Zij
traden
Zij traden nu als een
zij in
in de
deeeuwen
eeuwen van
van
van
de Ned.
Ned.Hervormde
Hervormde kerk,
kerk, terwijl
terwijl zij
van de
druk
hadden gestaan
klassen van Walcheren
Walcheren en
en Z.
Z.
druk hadden
gestaan onder
onder de
de klassen
ofzoover
zooverhethet
Fransehsprekendegemeenten
gemeenten waren
waren
Bevelaud of
Beveland
Franschsprekende
onder de
de Waalsche
Waalsche Synode
Synode van
van Holland.
Holland.
onder
Wij kunnen
kunnen ons
onsvoorstellen
voorstellenhoe
hoededeRoomsche
Roomschegeestelijkheid
geestelijkheid
dat
herleven van
van het
het Protestantisme
Protestantisme vond.
vond.
dat herleven
had een
eenkoninklijk
koninklijkrondschrijven
rondschrijven van
van 21
21 Oct.
Oct. 1817
1817
Wel had
aan
Protestanten aanbevolen:
aanbevolen: «geen
«geen reden
reden tot
totergernis
ergernisaan
aan
aan de Protestanten
R. K.
K.landgenooten
landgenooten tetegeven,
geven, iningoede
goedeverstandhouding
verstandhouding
de
de R.
God
met hen
hen teteleven,»
leven,»terwijl
terwijlinindien
dienomzendbrief
omzendbrieftevens
tevens God
met
wordt voor
voorhelderder
helderder licht,
licht, doch
dochde
defeiten
feitenzelf
zelfergerden
ergerden
gedankt wordt
1. Te Etikhove staat
het 6 meter lange
kerkje,
lanie en 5 meter breede Hervormde kerkje,
staat nog het
dat
kosten van de
de Edelmogende Staten
Nu werd het, helaas,
Staten gebouwd
gebouwd is.
is. Nu
op kosten
dat in 1780 op
de Kerkvoogdij te Maria_Hoorebeeke
zal wel gesloopt
verkocht en zal
Maria,Hoorebeeke verkocht
in 1913 door
door de
worden.
wo
rden.
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de
Roomschen, en
niet het
het minst,
minst, dat
dat de
deKoning
Koning zelf
zelf de
de
de Roomschen,
en niet
Protestantschekerken
kerkenbezocht,
bezocht,als
als hij
hij te Brussel
Protestantsche
Brussel of ook
Dok in
in
de provincie
provincie verbleef.
verbleef.
Reeds
1814 bezocht
bezocht Willem II de
degodsdienstoefening
godsdienstoefening in
in
Reeds in
in 1814
de Protestantsche
Protestantsche kerk
kerk te
te Brussel.
Brussel.
Telkens
hij een
eenZondag
Zondaginineen
eender
derprovinciesteden
provinciesteden door,
door~
Telkens als hij
bracht,
hij naar
naar de
kerk. Ik
Ik geef
geefhier
hiereen
eenafschrift
afschrift van
van
bracht, ging
ging hij
de kerk.
het versiag
verslag van
van de
dekerkvergadering
kerkvergaderinggehouden
gehoudenden
den30
30Mei
Mei1829
1829
te Gent.
Gent.
«Artikel
«Artikel I.
«Wordt hier
hier aangeteekend
aangeteekenddat
dat officieële
officieële kennisgeving
kennisgevingaange,
aangekomen
zijnde van
M. komst
komst op
op gisteren
gisteren den
den 29
29 Mei,
Mei, als
als
komen zijnde
van Z.
Z. M.
onmiddellijk
Hoogstdeszelfs aankomst
aankomstaudientie
audientiezullende
zullende
onmiddellijk na Hoogstdeszelfs
geven, de
geven,
de Kerkeraad
Kerkeraad zich
zich derwaarts
derwaarts heeft
heeft begeven
begeven om
om den
den
Koning
zijne hulde
hulde enendie
dieder
derProtestantsche
ProtestantscheGemeente
Gemeente toe
toe
Koning zijne
te
brengen en
en bij
bijdede
ontboezemingderder
,zegewenschen der
der
te brengen
ontboezeming
szegewenschen
Gemeente
Hoogstdeszelfs edelmoedige
edelmoedige beschaving
beschaving aan
aan te
te
Gemeente der
der Hoogstdeszelfs
bevelen,
bevelen, hetwelk
hetwelk door
door Z.
Z.M.
M.gunstig
gunstigbeantwoord
beantwoord werd
werd met
met
bijvoeging, dat
genoegen zou
zou hebben
hebben de
deGodsdienst,
Godsdienst.
bijvoeging,
dat hij
hij het genoegen
oefening op
den 31
31 bij
bij te
te wonen.
wonen.
oefening
op den
«Art.
11.
«Art. II.
hedeneene
eenesamenkomst
samenkomstdes
desKerkeraads
Kerkeraadsplaats,
plaats,
«Daarop had heden
waaraan de
predikant verhinderd
verhinderd was
was deel
deel tetenemen,
nemen, zijnde
zijnde
waaraan
de predikant
Z. M.
M.genoodigd
genoodigdten
tenHoogstdeszelven
Hoogstdeszelventetedineeren,
dineeren,waarin
waarin
door Z.
noodige schikkingen
schikkingen werden
werdenvastgesteld,
vastgesteld,zoo
zooter
terontvangst
ontvangst
de noodige
van Z.
Z. M.
M. bij
bijhet
hetinkomen
inkomender
derkerk
kerkdoor
doorden
denKerkeraad
Kerkeraad als
als
van
opzigtelijk het
het plaatsen
plaatsen van
van Hoogstdeszelfs
Hoogstdeszelfsgevolg,
gevolg,terwijl
terwijlmet
met
opzigtelijk
dankbaarheid wordt
aangeteekend, dat zoo
zoo van
van stedewege
stedewege als
als
dankbaarheid
wordt aangeteekend,
van het Gentsch
Gentsch Departement
Departement tot hut
nut van
van het
het algemeen,
algemeen, als,
als>
van
mede van
van wege
wegeeene
eeneloge
logeder
derVrijmetselaren
Vrijmetselaren nog
nogeen
eenaantal
aantal
mede
van bij
bij de
de200
200stoelen
stoelenzijn
zijnverschaft
verschaft geworden,
geworden, welke
welke bijna
bijna
van
alle bezeten
bezeten zijn.
zijn.
111.
«Art. III.
«Art.
Er isis bepaald
bepaald dat
datvan
vandeze
dezecomparitie
comparitieaanteekening
aanteekening in
in de
de
Er
Kerkeraads zoude gedaan worden,
worden, terwijl
terwijl tevens
tevens wordt
wordt
acten des Kerkeraads
bijgevoegd, dat
dat het
het bijwonen
bijwonen van
vanonze
onzegodsdienstoefening
godsdienstoefening
bijgevoegd,
1 van
zijn25jarigen
25jarigen
Z.M.
M.juist
juistvoorviel,
voorviel,dat
datdede
Predikant
door Z.
Predikant
1 van
zijn
dienst in
in dedeGemeenten
GemeentenBaarland,
Baarland, Zonnemeire
Zonnemeire en
en Gent
Gent en
en
dienst
14
jaren
gedacht.»
omliggende
plaatsen
gedurende
de
laatste
omliggende plaatsen gedurende de laatste 14 jaren gedacht.»
1.
1.

A. Goedkoop,
Goedkoop, zie
zie Bijlage
Bijlage V hierachter.
hierachter.
Ds. A.
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Al de
deannalen
annalen 'J-• der
Protest. kerken
kerken in
in onze
onzeprovinciin
provinciënzijn
zijn
der Protest.
vol van
van dankbaarheid
dankbaarheid jegens
Regeering van
van Willem
De
jegens de
de Regeering
Willem I. De
AntwerpscheGemeente
Gemeenteschrijft:
schrijft:«Le
«Le premier
premier acte
acte de
de bienveillance
bienveillance
Antwerpsche
nouveau gouvernement
gouvernementenvers
en versl'Eglise
I'Egliseprotestante
protestanted'Anvers
d' Anvers
du nouveau
fut d'entamer
d' entamer des
des démarches
démarches auprès
auprès de
de lalarégence
régence de
decefte
cette
fut
pourlala&cider
déciderAàoctroyer
octroyerAàcette
cetteEglise
Eglisereconstitueé
reconstitueé lala
ville pour
jouissance d'un
batiment public pour
pour l'exercice
l'exercice de
de son
sonculte».
culte».
jouissance
d'un batiment
Gentstaat
staat::
Van Gent
du 44mars
mars1815
1815Albert
AlbertGoedkoop
Goedkooppasteur
pasteurAà
Par
décret du
Par décret
Zonnemeere
Bommenede fut
fut nommé
nommé pasteur
pasteur de
de l'Eglise
I'Eglise
Zonnemeere et
et Bommenede
reformée
de
I'Olivier
flamand.
Ds.
Goedkoop
bediende
reformée de l'Olivier flamand. — Ds. Goedkoop bediende
tevens de
de Protestanten
Protestanten van
van Hoorebeke
Hoorebeke en
en Etikhove
Etikhove als
als hun
hun
tevens
predikant -— totdat
totdat er
er inin1817
1817eeneen
afzonderlijkepredikant
predikant
predikant
afzonderlijke
(J. W.
W. H.
H.Duessen)
Duessen)voor
voordiediegemeenten
gemeentenwerd
werdaangesteld
aangestelden
en
(J.
31 Aug.
ookook
als als
garnizoenspredikant
31
Aug. 1817
1817als
alszoodanig
zoodanigen en
garnizoenspredikant
van
Oudenaarde werd
werd bevestigd.
bevestigd.
van Oudenaarde
Gemeente te
te Dour bericht
bericht: : «L'anneé
«L'anneé 1817 vit
vit s'ouvrir
s'ouvrir
De Gemeente
pour
I'Eglise
une
situation
bien
différente
de
ce
qu'elle
avait
pour l'Eglise
situation bien différente de ce qu'elle avait
auparavant. La Belgique
Belgique venait
venaitd'être
d' êtreréunie
réunieAà la
la Hollande
Hollande
été auparavant.
dont le
Ie gouvernement
gouvernement créa
créa une
une place
place de
de pasteur
pasteur Aà Dour.»
Dour.»
Doornik meldt: «Voici une
une autre
autre époque, une
une époque
époquevraiment
vraiment
Doornik
réparatrice. De
les Hollandais
Hollandaissont
sontAàTournai
T ournai et
etdans
dans
réparatrice.
De nouveau les
toutes
les autres
autres villes
belges et
et ils
ils y sont
sont en
vertu du
du traité
traité
toutes les
villes belges
en vertu
de
Vienne. Dès
Dèscecemoment,
moment,l'existence
l' existencedes
desprotestants
protestants est
est
de Vienne.
pleinement assurée.
protection des lois,
lois, ils
ils
pleinement
assurée.lIs
Ils jouissent
jouissent de
de la protection
ont la
la liberté
liberté de
de conscience,
conscience, etetlalaliberté
libertédederéunion.
réunion.Ils
lIsn'ont
n' ont
à craindre
craindre d'être
molestés pour
pour leur
leur religion.»
religion.»
plus A
d'être molestés
In het
het rapport
rapportvan
vanRongy
Rongy aan
de Synode
Synode te
te Brussel
Brussel in
in 1889
1889
In
aan de
staat
«N ousnenesaurions
saurionsêtre
êtreassez
assez
reconnaissantsenvers
envers
staat zelfs: «Nous
reconnaissants
T ournaisis. Sans
Sans elle,
nous
la
Hollande, nous
nous protestants
protestants' du Tournaisis.
la Hollande,
elle, nous
n' existerions plus.»
plus.»
n'existerions
«ElIe a été
été dans
dans les
lesmains
mainsde
deDieu
Dieuunun
moyendedesalut
salutpour
pour
«Elie
moyen
troupeaux, c'est
c' estgrace
gräceA àsesses
soldats
leurszélés
zéléspasteurs
pasteurs
nos troupeaux,
soldats
etetAàleurs
jusqu' Aà ce
ce jour.»
jour.»
que nous
nous avons
avons subsisté
subsisté jusque
que
Verviers-Hodimont
het verslag
verslag aan
aan diezelfde
diezelfde
Verviers—Hodimont schrijft
schrijft in
in het
Synode over
over«le
«Ieretour
retourAàlalaHollande
Hollandeenen1815»
1815»:
«Cettefois
fois1'ère
I'ère
: «Cette
fatale
et sisilongue
longuedede
I'intoléranceétait
étaitenfin
enfin close.
close. Depuis
Depuis
fatale et
l'intolérance
cette
date lalacommunauté
communauté restaureé
restaureé aapoursuivi
poursuivisasamarche
marche
cette date
paisible avec
avec des
des progrès
progrès lents
lents mais
mais soutenus.»
soutenus.»
paisible
De Gemeente
Gemeente teteLuik
Luik zegt:
«Les origines
origines de
de l'Eglise
I'Eglise pro,
pro.
zegt : «Les
1. Zie: «Cinquantenaire du Synode» bij Verhavert, Brussel 1890.
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actuelle de
deLiège
Liègenene
remontent
qu'A àl'année
l'année
remontent
qu'
testante nationale actuelle
à laquelle
laquelle se
se trouvait
trouvait Aà Liège
Liège en
engarnison
garnison un
un
1817, date
1817,
date A
régiment
suisse, commandé
par Ie
le colonel
régiment suisse,
commandé par
colonel Ziegler
Ziegier etetcomposé
composé
bonnepartie
partiededesoldats
soldatsprotestants.
protestants.SaSamajesté
majestéleIeroi,
roi,voulant
voulant
en bonne
qu'ils ne
nefussent
fussentpas
pasprivés
privésdedeculte,
cuIte,enenétablit
établitun,
un, qui
quifut
fut
gulls
installé provisoirement
provisoirement dans
salle peu eloignée
eloignée du
duPalais
Palais
installé
dans une
une salle
rue Saint,Séverin,
Saint~Séverin, et
etdirigé
dirigépar
parun
unaumonier
aumonierM.
M.van
vander
der Bank.»
Bank.»
Brussel zegt
zegt:: ccque
«que les Protestants
Protestants de
de Bruxelles
Bruxellessesetrouvaient
trouvaient
Brussel
heureux d'être
d'être dorénavant
dorénavant placés
placés sous la
la direction
direction de
deprinces
princes
heureux
protestants. lIs
ne tarcièrent
tardèrent pas A
à en
en ressentir
ressentir les
les effets.»
effets.»
protestants.
Ils ne
Een feit
feit vol
volbeteekenis
beteekenis was
wasvoor
voordedeProtestanten
Protestanten in
in het
het
Een
Zuiden de
de doop
doopvan
vanden
denjonggeboren
jonggeborenzoon
zoon1 1van
vanden
denKroon,
Kroon"
Zuiden
111inindedeNed.
Ned.Hervormde
Hervormdekerk
kerk
prins, den
den lateren
lateren Willem
Willem III
prins,
1. W.
W.
(Augustijner kerk)
te Brussel
Brussel (27
(27Maart
Maart1817)
1817)door
door Ds.
Ds. L.
(Augustijner
kerk) te
Krieger, oud,hofprediker
oud"hofprediker te
te 's Hage.
Krieger,
Bij de
de plundering
plundering van
vandie
diekerk
kerkwerden
werdendedeboeken
boekenverbrand.
verbrand.
Bij
Toen Koning
Koning Willem
Willem III
111bij
bijgelegenheid
gelegenheidvan
vanzijn
zijntweede
tweede
Toen
huwelijk geen
geen geboortebewijs
geboortebewijs van
vanden
denburgerlijken
burgerlijken stand
stand te
te
huwelijk
Brussel kon krijgen
krijgen en
en men
menininplaats
plaatsdaarvan.een
daarvan eendoopbewijs
doopbewijs
Brussel
vroeg, kon
kon hem
hem dat
datniet
niet gegeven
gegeven worden.
worden. Ds.
Ds. Nicolaas
Nicolaas de
de
vroeg,
Jonge wist
wist toen
toeneen
eenpaar
paarooggetuigen
ooggetuigen van
van 's Konings
Konings doop
Jonge
te sporen.
sporen. Er
Erwerd
werdeen
eenstuk
stukopgemaakt,
opgemaakt,het
hetwerd
werdgelegali,
gelegali~
op te
seerd
diende als
als bewijs.
bewijs.
seerd en diende
dankbaarheid werd
de Jonge
Jonge ridder
ridder van
van den
den Ned.
Ned.
Uit dankbaarheid
werd Ds. de
Leeuw.
Te
Gent werden
werden ook
ooktelkens
telkensde
dekinderen
kinderen van
van den
den bevel,
bevel"
Te Gent
voerenden
generaal Bernhard
Bernhard van
van SaksenqWeimar
Saksen~ Weimar 22 door
voerenden generaal
door Ds.
Goedkoop gedoopt.
gedoopt.
Het
is hier
hierons
onsdoel
doel
niet,omom
steedsklimmende
klimmende ver,
ver"
Het is
niet,
dede
steeds
Noordentetebeschrijven.
beschrijven.
bittering
Zuiden tegen
tegen het
het Noorden
bittering in
in het Zuiden
De Roomsche
Roomsche bisschoppen,
bisschoppen, vooral
vooral de
deBroglie
Broglievan
van Gent,
Gent,
hadden
vertrouwen in
het regeeringsbeleid
regeeringsbeleid van
van een
een
hadden geen
geen vertrouwen
in het
Protestanschen
Koning, die
die overal
overalProtestantsche
Protestantschegemeenten
gemeenten
Protestanschen Koning,
stichtte
herstichtte. Naar
hun wensch
wensch moest
moest alleen
alleen het
het
stichtte of herstichtte.
Naar hun
Roomsch"Katholieke
geloof
in
de
Zuidelijke
Nederlanden
Roomsch,Katholieke geloof de Zuidelijke Nederlanden
1.
Alexander Paul
Paul Frederik
Frederik Lodewijk.
Lodewijk.
1. Willem Alexander

2.
t 31 Juli 1862,
Saksen,Weimar,Eisenach, geb. 30 Mei 1792,
1792,11862,
2. Karel
Karel Bemard
Bernard Hertog v. Saksen.Weimar.Eisenach,
provinciaal.commandant
Neder.
Oost,Vlaanderen, later leger.commandant
legemommandant in
in Neder,
provinciaal,commandant van Oost.Vlaanderen,
landsch,Indië, gehuwd
Ida Hertogin
Hertogin v. Saksen.Weimar,
achtereenvolgens
Saksen,Weimar, woonde achtereenvolgens
gehuwd met Ida
in
het paleis
paleis op
op den
den hoek
hoek van
van den
den Zandberg (nu Ooglijdersgsticht) en
de oude
oude
in het
en in de
heeringhuizinge op
den Neerkouter (nu
(nu ten deele boekhandel Vijt). 's Zomers
op den
Zomers ver.
vet,
bleef hij
hij op
op zijn
zijn kasteel
kasteel te
te Everghem.
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beleden kunnen
kunnen worden.
worden. Hun
Hunaanhangers
aanhangers wenschten
wenschtendan
dan ook
ook
beleden
dat
standen adel,
adel, geestelijkheid
geestelijkheid en
stand in
de
dat men
men de
de 33 standen
en 3e
3e stand
in de
Demeeste
meestevertegenwoordigers
vertegenwoordigers
Kamer
zou. De
Kamer vertegenwoordigen
vertegenwoordigen zou.
zuidelijke gewesten
gewestenwaren
warenechter
echter vergevorderd
vergevorderdvrijzinnig.
vrijzinnig.
van de zuidelijke
Toen
op 11Mei
Mei1815
1815dede
Grondwetscommissie tete's,Hage
's.Hage
Toen op
Grondwetscommissie
bijeenkwam, belette
Zuiden, dat
datop
opvoorstel
voorstelvan
van den
den voor,
voor.
bijeenkwam,
belette het Zuiden,
zitter de vergadering
vergadering met
geopend werd.
werd.
zitter
met gebed geopend
Een der
der zuidelijke
zuidelijkeafgevaardigden
afgevaardigdenzeide,
zeide,dat
datzulk
zulkgezamenlijk
gezamenlijk
bidden tegen
tegen zijn
zijn godsdienstige
godsdienstige denkbeelden
denkbeelden streed.
streed.
bidden
De besluiten
besluiten omtrent
omtrent onze
onze taal
taal verwekten
verwekten veel
veelweerzin.
weerzin.
Reeds
in 1813
1813 en
en1814
1814had
hadWillem
WillemI bepalingen
I bepalingenomtrent
omtrent
Reeds in
het gebruik
gebruik der
dertaal
taalininhet
hetvrij
vrijgeworden
gewordenHolland
Hollandgemaakt.
gemaakt.
het
Bij
van 11 Dec.
Dec. 1813
1813 (Stbl.
(Stbl. N°.
N°.3)3)werd
werdhet
hetgebruik
gebruik
Bij de
de Wet van
der
Fransche taal
taal ininalle
allegerechtszaken
gerechtszakenenenakten
aktenverboden.
verboden.
der Fransche
dezuidelijke
zuidelijkeprovinciEn
provinciënwerd
werdbij
bijbesluit
besluitvan
van1818Juli
Juli1814
1814
Voor de
(Journal
off. No.
No.236)
236)vastgesteld,
vastgesteld,
dat
notarieeleakten
aktennaar
naar
(Journal off.
dat
dede
notarieele
Franschkonden
kondenworden
worden
keuze
het Vlaamsch
Vlaamsch ofofininhethet
keuze in het
Fransch
opgesteld,
mits er
er een
een Fransche
Fransche vertaling
vertaling bij
bij was.
was.
opgesteld, mits
Deze
laatste bepaling
bepaling werd
werd ingetrokken
ingetrokken bij
bij Besluit
Besluit van
van
Deze laatste
1 Oct.
Oct. 1814
1814 (Journal
(Journal off.
No.
69).
off.
69).
Hoewel nu
zeer velen
Vlaanderen en
zelfs te
te Brussel
Brussel
Hoewel
nu zeer
velen in
in Vlaanderen
en zelfs
Vlaamsch.gezind
het·Fransch
bijv. aan
aan den
denGemeente,.
Gemeente.
Vlaamschogezind waren en het
Transch bijv.
Gentdoor
doordedeFransche
Franscheregeering
regeering was
wasopgedrongen,
opgedrongen,
raad te
te Gent
raad
en
men zelfs
zelfs te
te Brussel
Brussel na
na den
denval
valvan
vanhet
hetFransch'
Fransch'bewind
bewind
en men
aan Baron
Baron Vincent
herstelling van de
de Vlaamsche
Vlaamsche taal
taal had
had
aan
Vincent de herstelling
gevraagd
toch deze
deze besluiten
besluitenvijandschap,
vijandschap,vooral
vooral
gevraagd1,1, wekten
wekten toch
omdat
niet wilde
wildeerkennen
erkennende
deeenheid
eenheidvan
vanhet
hetRoomsche
Roomsche
omdat men niet
Vlaamsch en het
het Protestantsche
Protestantsche Hollandsch.
Hollandsch.
Vlaamsch
15 Sept.
verscheen er
er een
een nieuw
nieuwBesluit,
Besluit,waarbij
waarbij alle
alle
Sept. 1819 verscheen
West. Vlaanderen
ingezetenen
Limburg, Oost,Vlaanderen,
Oost.Vlaanderen, West,Vlaanderen
ingezetenen van Limburg,
1: Zie blz.
blz. 186.
186. Dicht
DichtenenProzawerken
Prozawerkenvan
vanJan
JanFrans
FransWillems,
Willems,Gent
GentRogghé
Rogghé1873,
1873,
(Ie deel
deel 1812-1830).
1812-1830).(Uitg.
(Uitg.Willems
WillemsFonds).
Fonds).
(le
fût question
question de
delalaréunion
réuniondedelalaBelgique
Belgique
commencementde
de 1814
1814avant
avant quïl
gull ffit
Aussi au commencement
Généralautrichien
autrichienbaron
barondedeVincent
VIncentétait
étaitgouverneur
gouverneur
et de
de la
la Hollande
Hollandealors
alorsque
queleIeGénéral
sceptre de
delala
général
que quelques%uns
quelques,uns s'attendaient
général et que
s'attendaientpeut.être
peut,êtreà Arepasser
repassersous
sous Ie
le sceptre
maisond' Autriche le
Ie peuple
peuple réclama
réclama A
à Bruxelles
Bruxelles l'usage
l'usage de sa
sa langue
languematernelle.
maternel1e. Les
Les
maisond'Autriche
sobdisants
ville de
deBruxelles
Bruxelles
soimdisantssyndics
syndicsdes
desneuf
neufnations
nationsetet144
144anciens
anciensdoyens
doyens de
de la
la ville
al1iées au
au nom
nom de
del'ancièn
l'ancièntiers,état
tiers,étatdes
desEtats
EtatsdedeBrabant
Brabant
présentèrent aux
présentèrent
aux puissances
puissances alliées
M.M.
M.Ophalfens,
Ophalfens,
une pétition
pétition pour
pour obtenir
obtenir l'ancien
l'ancien ordre
ordre des
des choses,
choses, signée
signéepar
parM.
une
de Puijt,
Puijt,Poot,
Poot,Brisbaert,
Brisbaert,Jansens,
Jansens,Verheijlen,
Verheijlen,Wandelaer
Wandelaeretetvan
vanCutsem
Cutsemq.q.
q.q.
Boeykens, de
verzoekschriftvoorkomt
voorkomt»Les
"Lespeuples
peuples
wijzen op
opden
denbelangrijken
belangrijkenzin,
zin,die
dieininditdit
Wij wijzen
verzoekschrift
rendu hommage
hommage àA la
langue de leur
leur pays
pays etetnous
nousavons
avonsAà
de
l'Allemagne, ont
de l'Allemagne,
ont rendu
la langue
rougir de
ne pouvoir
pouvoir employer
employer notre
notre langue
langue nationale
nationale dans
dans aucun
aucun acte
acte public.
public.
rougir
de ne
joug de
de lalalangue
langue frangaise
française ......
proscription de
de la
la
Nous sommes
sommes encore
Nous
encore sous
sous Ie
le joug
la la
proscription
langue flamande
flamande doit
doit cesser.»
ces ser.»
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en
alle
en Antwerpen
Antwerpenbevoegd
bevoegdwerden
werdenverklaard,
verklaard,om
omzich
zich in
in alle
stukken van
van de
stukken
de landstaal
landstaal te
te bedienen,
bedienen, zonder
zonder dat
dat de
de autori,
autori.
teiten
Fransche vertalingen
vertalingen zouden
zouden kunnen
kunnen
teiten de
de bijvoeging
bijvoeging van Fransche
vorderen,
zijnde de
de notarissen
notarissenen
enandere
andereambtenaren
ambtenarenverplicht,
verplicht,
vorderen, zijnde
als
verlangd werd
dezelfde taal
bezigen. Aan
Aan alle
alle
als het
het veriangd
werd dezelfde
taal te bezigen.
rechterlijke
ambtenaren
werd
het
vrijgelaten,
om
zich
van
de
rechterlijke ambtenaren werd het vrijgelaten, om zich
de
taal
werden daartoe
daartoe zelfs
zelfs uit,
uit.
taal des
des lands
lands te
te bedienen
bedienenen
en zij
zij werden
genoodigd.
Hetgeen
aanstoot gaf,
gaf, was,
was, dat
dat vanaf
vanaf 1823
1823 in
in de
de
Hetgeen vooral
vooral aanstoot
genoemde
zou gewettigd
gewettigd zijn
zijn
genoemde Provinciën
Provinciëngeen
geen andere
andere Taal
Taal zou
voor
behandeling van
van openbare
openbare zaken,
zaken, en
endedeambtenaren,
ambtenaren,
voor de behandeling
die
dan de
de noodige
noodige kennis
kennis der
derlandstaal
landstaal zouden
zouden missen,
missen,
die dan
verplaatst
zouden
worden.
In
1822
(26
Oct.)
werd
dit
besluit
verplaatst zouden worden. In 1822 (26 Oct.) werd dit besluit
uitgestrekt
arrondissementen Brussel
Leuven der
der
uitgestrekttot
tot de
de arrondissementen
Brussel en
en Leuven
provincie Zuicl,Brabant.
Z!lid.Brabant. Het
Het gevolg
gevolgwas,
was,dat
dataan
aande
derechterlijke
rechterlijke
ambtenaren
advocaten slechts drie
drie jaren
jaren tijds
tijds werd
werd gelaten
gelaten
ambtenaren en
en advocaten
om
een taal
taal machtig
machtig tete worden,
door hen
henverstaan
verstaan
om een
worden,die
die wel
wel door
werd, maar
maar waarin
waarin zij
z~i nièt
niètkonden
kondenstellen.
stellen.Het
Hetwaren
waren inzonder,
inzonder.
heid
advocaten, die
verontwaardigd waren.
tijd, dat
dat
heid de advocaten,
die verontwaardigd
waren.De
De tijd,
zij
hun
redevoeringen
in
sierlijk
Franseh,
zóó
geschikt
voor
zij hun redevoeringen in sierlijk Fransch, z6.5 geschikt voor
knaleffecten, konden
glorie was
was
knaleffecten,
konden houden,
houden, was
was voorbij.
voorbij. Al
AI die glorie
vernietigd.
Inplaats van
van hun
hunoratorisch
oratorischFransch
Franschkwam
kwamnu
nuhun
hun
vemietigd. Inplaats
gebrekkig Vlaamsch.
Vlaamseh.
ook groote
grooteverbittering
verbittering wekte,
wekte, was
was de
deoprichting
oprichting van
van
Wat ook
Collegium Philosophicum,
Philosophicum,waar
waar alle
allegeestelijken
geestelijken zouden
zouden
het Collegium
moeten
studeeren eer
moeten·• studeeren
eer zij
zij in
in de bisschoppelijke
bisschoppelijkeSeminariën
Seminariën
zouden worden
worden ingeschreven.
ingeschreven.
ditbesluit
besluitstootte
stoottededeKoning
Koningdedegeestelijkheid
geestelijkheid nog
nog
Door dit
verder van
wankelen en
en het
het
verder
van zich,
zich, -—en
endoor
doorlater
later weer
weer te
te wankelen
van dat
datCollegium
Collegiumfacultatief
facultatieftetestellen
stellenen
en50.000
50.000gld.
gld.
bezoeken van
de St.
St.Pieterskerk
Pieterskerk tetegeven,
geven,vervreemdde
vervreemdde hij
hijdedetairijke
talrijke
voor de
liberalen
liberalen in het
het Zuiden.
Zuiden.
Steeds sterker
sterker werd
werd de
deopgewondenheid
opgewondenheidininhet
hetZuiden
Zuiden;
Steeds
;
reeds in
in den
den beginne
beginne«l'Observateur
«l'Observateur Belge»
BeIge» den
dennadruk,
nadruk.
had reeds
kelijken wensch
wensch uitgesproken,
uitgesproken, dat
hetrijk
rijk tot
toteen
een
kelijken
dat Willem II het
Belgisch Koninkrijk
Koninkrijkzou
zoumaken,
maken, het
hetmoest
moest«Royaume
«RoyaumeBelgique»
Belgique»
Beigisch
heeten, alle
de Belgische
Belgische
alle staatsburgers
staatsburgersmoesten
moesten Belgen
Belgen heeten, de
de Brabantsche)
Brabantsehe) kleuren
kleuren moesten
moesten de
denationale
nationale zijn,
zijn, het
het
(d. i. de
Fransch moest
uitsluitend officieele
officieele taal
taal wezen,
wezen, —
- nu
nu
Fransch
moest de uitsluitend
werd die
die anti,Nederlandsche
anti.N ederlandsche geest
geeststeeds
steedssterker,
sterker, ook
ookdoor
door
werd
het verschil
verschil van
van meening
meening over
over den
den accijns
accijns op
ophet
hetgeslacht
geslachten
en
het
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gemaal. Fransche
gemaal.
Fransche uitwijkelingen
uitwijkelingen hitsten
hitsten de
de gemoederen
gemoederen tegen
tegen
Holland
op.
Holland op.
]uli~revolutie in
in Frankrijk
Frankrijk gaf het
het sein
sein tot
totde
deomwente
omwente~
De Juli,revolutie
ling in Zuid,Nederland.
Zuid~N ederland. De
Deleiders
leidersvan
van den
den Belgischen
Belgischen opstand
opstand
Walenwilden
wildenzich
zichbijbijFrankrijk
Frankrijkaansluiten
aansluiten1.1.
en de
de Walen
Augustusdagen te
te Brussel
Brussel vormden
vormden het
het begin
begin van
van den
den
De Augustusdagen
opstand,
uur werd
werd de
de vlag
vlag van
vanBrabant,
Brabant,
opstand, 26
26 Augustus
Augustus om
om 3 uur
de roochgeelawarte
rood~geel~zwarte uit
uit een
een der
dervensters
vensters van
vanhet
hetBrusselsche
Brusselsche
Stadhuis
nadat men
men eerst
eerst dedeFransche
Franschedriekleur
driekleur
Stadhuis gestoken,
gestoken, nadat
Luik heesch
heesch men
men hier
hier en
endaar
daar de
de
ontplooid
ontplooid had
had2.2. -— Te
Te Luik
Luiksche vlag.
vlag. Aldaar
Luiksche
Aldaar en
en vooral
vooral te
te Verviers
Verviers en
en zelfs,
zelfs, wat
wat hoogst
hoogst
eigenaardig
in het
hetDuitsche
DuitscheAken
Akenhadden
haddenongeregeldheden,
ongeregeldheden,
eigenaardig is, in
plunderingen en
en andere
andere gewelddaden
gewelddadenplaats.
plaats.Ook
OokteteFramerie,
Framerie,
plunderingen
]emappes,
Paturage heesch
men de
de Fransche
Fransche vlag.
vlag.
Jemappes, Paturage
heesch men
Te Brugge
Brugge begon
beweging met
met een
een plundering
plundering van
van
Te
begon de
de beweging
het huis
huis van
van het
het Lid
Lid van
vande
deStaten,Generaal
Staten. Generaal A.
A. Sandelin
Sandelin op
op
het
den 28en
DeBurgerwacht
Burgerwachtkwam
kwamonder
onderde
dewapens
wapens
den
28en Augustus.
Augustus. De
en
dreef de oproermakers
oproermakers uit
hen werden
werden
en dreef
uit elkaar.
elkaar.Twee
Twee van
van hen
gedood en
en vijf
vijfgekwetst.
gekwetst.Deze
Dezeuitkomst
uitkomstschrikte
schriktenochtans
nochtanshet
het
gepeupel
om den
denvolgenden
volgendendag
dagdedeongeregeldheden
ongeregeldheden
gepeupel niet
niet af, om
te herhalen.
herhalen. Sandelin's
Sandelin's huis
huis werd
werd nu
nu ininbrand
brand gestoken
gestoken en
en
te
daarna
de militaire
militaire gevangenis
gevangenis;; —
- de
de Burgerwacht
Burgerwacht werd
werd
daarna ook
ook de
opnieuw
genoodzaakt vuur
vuur te geven.
geven.
opnieuw genoodzaakt
Een
demping van
van oproer
oproer hielp
hielp beter.
beter.
Een ander
ander middel
middel tot
tot demping
Een
Commissie van
van Notabelen
Notabelenverzocht
verzochtde
depastoors
pastoors aom
«om de
de
Een Commissie
1.
geliefde naam,
naam, die
dieErasme
ErasmeSurlet
SurletdedeChokier,
Chokier,regent
regentvan
vanBelgie,
Belgie,zichzelf
zichzelf
1. De geliefde
gaf was
was acitoyen
«citoyenfranqais.»
français.»
Français?» van
Dubois,
Lees het merkwaardig
merkwaardig voorwoord
Lees
voorwoordvan
van«Belges
«Beiges ou
ou Franqais?»
van Alb. Dubois,
Alph. Lemerre,
Lemerre, een
kreet van
van vurig
vurig verlangen
verlangen van
van een
eenWaalsche
Waalsche
Parijs
Parijs 1903,
1903, bij
bij Alph.
een kreet
ziel om
om vereeniging
vereenigingmet
metFrankrijk.
Frankrijk.
2. In den
den voormiddag
voormiddag was een
een Fransche
Fransche vlag van
van den
denvoorgevel
voorgevelvan
van dat
dat gebouw
gebouw
2.
W. van
vanBylandt,
Bylandt,
(Stadhuis) uitgestoken.
uitgestoken. Zie:
Oproer te Brussel
Brussel door
door W.
(Stadhuis)
Zie : Verhaal
Verhaal v.v. h. Oproer
Zuid,Brabant. (Den
(Den Haag,
Haag, bij
bijVervloet
Vervloeten
enSwart,
Swart, 1831),
1831),
provinciaal,commandant
provinciaakommandant van Zuid,Brabant.
blz. 52 (2e
(2e druk).
druk).
blz.
1830inindede
Henegouwschegemeenten
gemeentenuitstak,
uitstak, was
wasde
de
eerste vlag,
vlag,die
diemen
meninin1830
De eerste
Henegouwsche
van de
de Brabantsche
Brabantsche vlag
vlag hooren
hooren spreken.
spreken. Het
Het zijn
zijn
Fransche vlag,
Fransche
vlag, men
men had
had er
er nooit van
enNamenaars,
Namenaars, die
diede
deomwenteling
omwentelingvan
van1830
1830bewerkt
bewerkt
Henegouwers, Luikenaars
Luikenaars en
de Henegouwers,
Joumal de
de Charleroi).
Charleroi). Zie
Zie Josson's
Josson's Frankrijk,
Frankrijk, blz. 416
416 (noot).
(noot).
(uit Journal
hebben (uit
bI. 21.
21.
Juste:: Omwenteling
Omwenteling Deel
Deel 11,
II, bl.
(Zie Juste
Maurits Josson:
Omwenteling van 1830.
1830. Antwerpen
Antwerpen 1903.
1903.
Maurits
Josson : Belg.
Belg. Omwenteling
Fris:: Belg. Omwenteling
Omwenteling ininVlaamsch
VlaamschBelgië
Belgiësedert
sedert1830,
1830,Gent,
Gent, J. Vuyl,
Vuyl,
Victor Fris
steke 1905,
1905, bl.
bI. 153.
153.
steke
Prof. P.
bI. 443.
443.
Prof.
P. J.J. Blok:
Blok : Gesch.
Gesch.van
van Ned.
Ned. volk.
volk. Deel
Deel VII. bl.
H. Witkamp
Witkamp en
en Craandijk:
Craandijk: Vereeniging
Vereeniging en Scheiding
Scheiding bl.
bI. 99.
99.
P. H.
M.
Josson, «Frankrijk,
«Frankrijk, Vlaanderens
Vlaanderens eeuwenoude
eeuwenoude vijand».
vijand». Breda,
Breda, 1913.
1913. Zie
Zie
M. Josson,
416.
blz. 416.
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wanorde
noodigen naar
naar
wanordetete helpen
helpenkeeren
keerenen
enhet
hetvolk
volk uit
uit te
te noodigen
huis
gaan.» —
- De
De rust
rust keerde
keerde ininWest,Vlaanderens
W est~ Vlaanderens hoofd,
hoofd~
huis te gaan.»
stad terug.
stad
terug.
Te Doornik
Doornik stak
stak men
men de
de Fransche
Fransche vlag uit.
uit. Ook te Antwerpen
kwam
een botsing
botsingtusschen
tusschenBurgerwacht
Burgerwachten
engepeupel,
gepeupel,
kwam het
het tot een
waardoor
grooter werd.
werd. 31
31 Augustus
Augustus stak
stak
waardoordedegisting
gisting nog
nog grooter
Leuven
Brabantsche kleuren
uit. Te
Te Leuven
Leuven stierf
stierfmajoor
majoor
Leuven de Brabantsche
kleuren uit.
Gaillard
marteldood omdat
omdat hij
hij weigerde
weigerde de
dewapenen
wapenen aan
aan
Gaillard den
den marteldood
de
opstandelingen te
leveren. Men knevelde
knevelde hem,
hem, sloeg
sloeg hem
hem
de opstandelingen
te leveren.
tot bloedens
toe op
tot
bloedens toe
op 't hoofd,
zoodat het
het bloed
bloed over
over zijn
zijn
hoofd, zoodat
Men brandde
brandde hem
hem de
de oogen
oogenuit,
uit,verschroeide
verschroeide
kleêren
gutste. Men
kleften gutste.
hem
de hersenen,
hersenen, om
omhem
hemten
tenslotte
slotteaan
aaneen
eenpaal
paalop
opte
te hangen.
hangen.
hem de
(Zie
Vereeniging en
Craandijk en
en
(Zie Vereeniging
en Scheiding
Scheidingdoor
door P.
P. H. Craandijk
P. H. Witkamp,
Witkamp, blz.
blz. 115,
115, Doesburg
Doesburg 1881).
1881).
Uit
het district
district van
van Jemappes,
Jemappes, uit
uit Gembloux,
Gembloux, Namen,
Namen,
Uit het
Dinant,
Hesbaie en
en ook
ookuit
uitFrankrijk
Frankrijk rukten
rukten scharen
scharen oproer,
oproer~
Dinant, Hesbaie
makers Brussel
makers
Brussel binnen.
binnen.
Wel waren
er ook
ook tegenbewegingen.
tegenbewegingen. Gent,
Gent, de
degrootste
grootste
,'Wel
waren er
fabrieksstad
zond een
een protest
protest tegen
tegen de
de scheiding
scheiding
fabrieksstad van het Zuiden, zond
honderden handteekeningen
handteekeningen aan
aan den
den Koning
Koning;
Antwerpen
met honderden
; Antwerpen
eveneens
te Brussel
Brussel waren
waren er
er velen,
velen, die
diegenoeg
genoeg
eveneens (4000).
(4000). Zelfs te
hadden van
van het
het Bestuur
Bestuurvan
vanden
denFranschman
Franschman Niellon,
Niellon, van
van
hadden
Luitenant Rogier
van Halen.
Halen. »Prins
»PrinsFrederik
Frederik
Luitenant
Rogieren
en Don
Don Juan
Juan van
heeft zich
zich slechts
slechts tetevertoonen
vertoonenenen
Brussel' sburgers
burgerszullen
zullen
heeft
Brussel's
poorten openen»,
openen», z66
zóóbericht
berichtCartwright,
Cartwright,secretaris
secretaris
hemzelf de poorten
van
van de
de Engelsche
Engelsche ambassade
ambassade aan
aan den
den Koning.
Koning.
het Noorden
N oordenwas
wasdedebegeerte
begeertenaar
naarscheiding
scheidingalgemeen.
algemeen.
In het
bekendeAmsterdamsche
Amsterdamsche advocaat
advocaat S.S. Ph.
Ph.Lipman
Lipman11 en
en
De bekende
JanCorver
Corver Hooft
Hooft 2 stonden
Hollandscheafgevaardigde
afgevaardigdeMr.
Mr.Jan
de Hollandsche
aan 't hoofd dier
dier beweging.
beweging.De
DeGroninger
GroningerSypkens
Sypkens 3 wilde
het oproer
oproer ten
ten spoedigste
spoedigste doen
doen dempen.
dempen.
1.
1. Mr.
Mr. Samuel
Samuel Phillippus
Phillippus Lipman,
Lipman, geb.
geb. 27
27April
April1802
1802teteLonden,
Londen, opgevoed
opgevoed in
in
en schrijver,
schrijver, tt7 Juli
7 Juli1871,
1871,
Holstein, studeerde
studeerde te Leiden,
Leiden, bekend
bekend rechtsgeleerde
rechtsgeleerde en
Holstein,
Wisseloord (Hilversum).
(Hilversum). Zijn
Zijnouders
ouderswaren
warenIsraëlieten.
Israëlieten.
huize Wisseloord
2. Mr. Jan Corver
Corver Hooft,
Hooft,geb.
geb.1414Dec.
Dec.1779
1779teteAmsterdam,
Amsterdam,Kamerheer
Kamerheer van
van Koning
Koning
lodewijk en van
van Napoleon.
Napoleon.Tusschen
Tusschen1820—'30
1820-'30voorzitter
voorzittervan
vandedeTweede
TweedeKamer
Kamer—Lodewijk
later
25Juli
Juli1855
1855op
opzijn
zijnbuitenverblijf
buitenverblijftete 's Graveland.
Graveland.
later lid van
van de
de Eerste
Eerste Kamer,
Kamer, t 25
Hij stamde
stamde langs vrouwelijke
vrouwelijke zijde
zijde van
vanhet
hetouclAmsterdamsche
oud.Amsterdamsche geslacht
geslacht Corver
Corver af.
af.
2. Mr.
Mr.Tammo
TammoSypkens,
Sypkens, geb.
geb.2727April
April1780
1780teteGroningen,
Groningen,president
presidentGerechtshof
Gerechtshof
2.
voorzitter
te Groningen,
Groningen, president,curator
president-curator van
de Groninger
Groninger Hoogeschool,
Hoogeschool,lid
lidenenvoorzitter
te
van de
vandede
Eerste
Kamer,huwde
huwdeJkvrouwe
JkvrouweClara
ClaraHelena
He1ena
van de
deTweede
TweedeKamer,
Kamer,later
latervan
van
Eerste
Kamer,
Wichers.
12 Nov.
Nov. 1842
1842 op zijn
zijn buiten
buiten te
te Zuidbroek.
Zuidbroek. Hij was
was een
een zoon
zoon van
Wichers. Hij
Hij t 12
uit Eezta
Eextil en Vall
VilU
den
den bekenden
bekenden Groninger
Groninger professor
professor en
enstaatsman
staatsman Henricus Sypkens
Sypkens uit
Elisabeth
Elisabeth Huber.
Huber.
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De gebeurtenissen
gebeurtenissen van
van 23
23 tot
tot2626September
SeptemberteteBrussel
Brusselver,
ver~
ergerden den
toestand in het
het Zuiden.
Zuiden.
ergerden
den toestand
Redenen van
van overwegenden
overwegenden aard
aard deden
deden Prins
PrinsFrederik
Frederik
Redenen
besluiten
op
26
Sept.
bevel
tot
den
aftocht
te
geven.
besluiten op
Sept. bevel tot den aftocht te geven.
dezen aftocht
aftocht werd
werd de
de naam
naam van
van de
de regeering
regeering vero
ver~
Door dezen
duisterd; ; -— de
opstandelingen hadden
hadden zich
zich voor
voor goed
goed de
de
duisterd
de opstandelingen
geestdrift van
van Europa
Europa verworven.
verworven.
geestdrift
den avond
avond van
van den
den 29en
2gen Sept.
Sept. had
had de
destemming
stemming v66r
vóór
Op den
tegen de
descheiding
scheiding inindede
Kamer
plaats.5050stemden
stemden
of tegen
2e 2e
Kamer
plaats.
ervoor, 44
de eerste
eerste Kamer
Kamer vero
ver~
ervoor,
44 ertegen,
ertegen,66 voor
voor uitstel.
uitstel. In
In de
klaarden
zich
31
vóór
en
slechts
7
tegen
de
scheiding.
klaarden zich 31 v66r en slechts 7 tegen de scheiding.
Uit
Uit het
het Zuiden
Zuiden stemden
stemden slechts
slechts 10
102e2eKamerleden
Kamerleden en
en
1 eerste
eerste Kamerlid
Kamerlid tegen
het benoemen
benoemen van
van
tegenscheiding.
scheiding. Ook
Ook het
den Prins
Prins van
vanOranje
Oranjetot
totLandvoogd
Landvoogd van
van de
deopgestane
opgestane geo
ge~
den
westen kon
kon den
denvoortgang
voortgangvan
vande
deomwenteling,
omwenteling,staande
staande onder
onder
westen
van het
het(‹Gouvernement
«Gouvernement provisoire»
provisoire»niet
niettegenhouden.
tegenhouden.
leiding van
October trok
Hollandsche bezetting
bezetting uit
de citadel
citadel
trok de
de Hollandsche
uit de
6 October
van Luik
Luik naar
naar Maastricht.
Maastricht.
dag tetevoren
vorenwas
wasdedecitadel
citadelteteNamen
Namenverloren
verlorengegaan.
gegaan.
Den dag
Bergen, Dinant,
verder
Bergen,
Dinant, Charleroi,
Charleroi,Philippeville,
Philippeville,Doornik
Doornik en verder
de eene
eene sterkte
sterkte na
na de
deander
andergingen
gingenvoor
voordedeRegeering
Regeeringverloren.
verloren.
eene capitulatie
capitulatie bedong
bevelhebber betere
betere vooro
voor~
bedong de bevelhebber
Bij de eene
waarden
bij de
deandere,
andere,doch
dochdedeuitslag
uitslagwas
wasdezelfde.
dezelfde.Bijna
Bijna
waarden dan bij
Bewind.
verklaarde zich
zich voor
voor het voorloopig
voorloopig Bewind.
geheel Luxemburg 11 verklaarde
Een schat
schat van
van materieel
materieel viel de
denieuwe
nieuweRegeering
Regeeringininhanden.
handen.
Een
de officieren
officieren en
enmanschappen
manschappen werden
werdenslechts
slechtsweinigen
weinigen
Van de
behouden.
Konings dienst behouden.
voor 's Konings
Zondag 25
25 September
September barstte
barstte 't oproer
Brugge weer
weer uit,
uit,
oproer te Brugge
waarschijnlijk
bericht, dat
dat Brussel
Brussel zich
zichmet
metvrucht
vrucht
waarschijnlijkop
op het
het bericht,
tegen 's Konings troepen
H. van
van
troepen had
had verdedigd.
verdedigd.Dr.
Dr. R.
R. H.
Altena,
in zijn
zijnbijogemeente
bij~gemeente Yperen
Yperen gepredikt
gepredikt
ochtends in
Altena, die 's ochtends
had,
en daar
daar alles
alles rustig
rustig gevonden
gevondenhad,
had,kwam
kwamvan
vanhet
hetoproer
oproer
had, en
niets
wetende te Brugge
Brugge terug.
terug. Aldaar
Aldaar kreeg
kreeg hij
hij een
een cocarde
cocarde
niets wetende
met
de Brabantsche
Brabantsche kleuren,
kleuren, ging
stad, doch
doch
met de
ging gerust
gerust door
door de stad,
kwam een troep oproermakers
oproermakers tegen,
zijn stok
stok afnamen
afnamen
tegen, die hem zijn
zij hem
hem toen
toen gaan.
gaan.
en
zijn hoed
hoed vernielden.
vernielden. Gelukkig
Gelukkig lieten
lieten zij
en zijn
Nog dienzelfden
dienzelfden avond
avond kwam
kwam hij
hij met
met zijn
zijn zoon
zoonRobertus
Robertus en
en
5 dochters
dochters te
Sluis aan,
aan, een
een zijner
zijner dochters
dochters met
met 55kinderen.
kinderen.
te Sluis
(Zie bijlage
bijlage 11 hierachter).
hierachter). 's Nachts verliet
verliet Generaalomajoor
Generaal~majoor
dorpen Hasse!,
Hassel, Si!en
Siren en
en Weiler
1. De sreek rond
WeiIer bleef
bleef trouw
trouw
rond de Luxemburgsche dorpen
aan
Koning Willem.
Willem.
aan Koning
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Brugge en
provinciaal~commandant, Brugge
en richtte
richtte zich
zich met
met
Goethals, provinciaal,commandant,
zijn
militaire macht naar
naar Oostende.
Oostende.
zijn militaire
De Ned.
Ned. Hervormde
Hervormde kerk
kerk inindedeEzelstraat
EzelstraatteteBrugge
Bruggewerd
werd
al spoedig
spoedig door
doorde
deEngelsche
EngelscheGemeente
Gemeenteingenomen.
ingenomen. Oostende
Oostende
zou misschien
misschien voorloopig
voorloopig behouden
behouden zijn
zijn gebleven,
gebleven, indien
indien
zou
niet
de zooeven
zooevengenoemde
genoemdeZuid,Nederlandsche
Zuid~Nederlandsche Goethals
Goethals de
de
niet de
Hollandsche
officieren en
en soldaten
soldaten had
had gelast
gelast om
om per
per schip
schip
Hollandsche officieren
naar Vlissingen te
te vertrekken.
vertrekken.
naar
Majoor Frantzen
Frantzen geboorzaamde
gehoorzaamde eerst
eerst aan
aan het
het derde
derde bevel,
bevel,
Majoor
nadat hij
hij een
eenschriftelijke
schriftelijkeverklaring
verklaringvan
vanden
denGeneraal
Generaal geëischt
geëischt
nadat
had,
officieren en 40
40 soldaten
soldaten vertrokken
vertrokken toen
toen naar
naar
had, -— 35
35 officieren
Vlissingen. Daarmee
Daarmee was
was Oostende
Oostende tot
totdedeBrabantsche
Brabantschepartij
partij
Vlissingen.
overgegaan. Ds.
A. van
vanDeinse
Deinsehad
hadeen
eenmoeilijken
moeilijkentijd
tijdachter
achter
overgegaan.
Ds. A.
den rug.
nog voor
voorhet
hetProtestantsch
Protestantsch
rug. Zondag 26 Sept. preekte hij nog
gedeelte van
van het
het garnizoen
garnizoen enenvoor
voor
zijnoverige
overigegemeente.
gemeente.
gedeelte
zijn
Wittenonnenstraat ontstond
ontstond
Onder den dienst in zijn kerk in de Wittenonnenstraat
er
bedenkelijke oploop
de stad.
stad.
er een bedenkelijke
oploop in de
De soldaten
soldaten werden dadelijk
kerk ontboden.
ontboden.
dadelijk uit
uit de kerk
't Katholiek
gedeelte
van
het
garnizoen
mocht evenwel
evenwel
Katholiek gedeelte van het garnizoen mocht
geheel
gewapend de mis
mis bijwonen.
bijwonen.
geheel gewapend
's Middags
Middags was
was 't oproerig
destad
stad:: —- de
demilitairen
militairen
oproerig in de
werden beleedigd,
beleedigd, zelfs
zelfs werd
werd er
er geschoten,
geschoten, een
eenonderofficier
onderofficier
werden
werd gewond.
gewond. De
Depredikant
predikantmeende,
meende, dat
dat de
de toestand
toestand voor
voor
werd
hem onhoudbaar
onhoudbaar werd
werd na
nahet
hetbinnenrukken
binnenrukkenvan
vanhet
hetgarnizoen
garnizoen
van Brugge
Brugge en
en de
deverraderlijke
verraderlijkehouding
houdingdoor
doorgeneraal,majoor
generaal~majoor
Goethals aangenomen.
aangenomen.
Hij vluchtte
vluchtte naar
naar Sluis.
Sluis. Zijn
Zijn vlucht
vlucht isisininenkele
enkelewoorden
woorden
Hij
in den
den hierbijgaanden
hierbijgaanden brief
J. Janssen,
Janssen, zoon
zoon van
van den
den
brief van
van H. J.
beschreven. (Zie
(ZieBijlage
Bijlagen°.
nO. 1).
1).
predikant van St.
St. Anna
Anna ter Muiden
Muiden beschreven.
aftocht van
de Hollandsche
Hollandsche officieren,
officieren, gevolgd
gevolgd door
door
De aftocht
van de
die
van den
denpredikant
predikantenenvele
veleambtenaren,
ambtenaren, werd
werd noodlottig
noodlottig
die van
de gemeente.
gemeente.
voor de
werd de
de kerk
kerk inindedeWittenonnenstraat
Wittenonnenstraat aan
aan de
de
Bij K.
K. B. werd
Engelsch~Episcopale
toegewezen.
Engelsch,Episcopale Gemeente toegewezen.
Ds. van
van Deinse
Deinse bleef
bleefininHolland.
Holland.De
Deverstrooide
verstrooidegemeente
gemeente
werd
zichzelf overgelaten
overgelaten; ; eerst
eerst 16
16 jaar
jaar later
latertrachfte
trachtte
werd aan
aan zichzelf
het Evangelisatie
Evangelisatie Comiteit
Belg. Herv.
Herv. Kerk
Kerk er
er weer
weer
het
Comiteitvan
van de
de Belg.
De stad
stad
geregelde
houden. De
geregelde godsdienstoefeningen
godsdienstoefeningentete doen
doen houden.
eerst een
een zaal
zaal van
van de
deWacht
Wachtop
opdedeGroote
GrooteMarkt
Marktdaar
daar~
wilde eerst
voor
afstaan, doch
doch ten
ten slotte
slotte kwam
kwam er
er niets
niets van.
van. (Zie
(Zie Hist.
Hist.
voor afstaan,
Synode 1889,
1889, Etterbeek
Etterbeek chez
chez Verhavert)
Verhavert) blz.
blz. 52,
52, 186.
186.
du Synode
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1855 benoemde
benoemde bovengenoemd
bovengenoemd Comiteit
Comiteit Ds.
Ds. Maurits
Maurits
In 1855
Koettlitz te
Oostende. Hij
Hij preekte
preekte in
in de
de oude
oudeNederl.
Nederl.Kerk
Kerk
Koettlitz
te Oostende.
deWittenonnenstraat,
Wittenonnenstraat, die
die aan
aan de
deEngelschen
Engelschen was
was toege
toege$
in de
tot in
in1861,
1861,toen
toendedemilitaire
militaireGenie
GeniededeKerk
Kerkiningebruik
gebruik
wezen tot
nam om er
er vervolgens
vervolgens een
eeninfirmerie
infirmerie van
van tetemaken.
maken.
nam
Noord.Nederlandsche
manschappen van
van
officieren en
en manschappen
De Noorc14
■Tederlandscheofficieren
Nieuwpoort, Meenen
Meenen en
en Yperen
Yperen waren
warentetegering
geringininaantal
aantal
Nieuwpoort,
om stand
stand te
te kunnen
kunnen houden.
houden. De
DeNieuwpoortsche
Nieuwpoortscherukten
rukten
om
onder hun 33 officieren
officieren naar
naar het
het Noorden
Noorden (30
(30September).
September).
onder
Yperen was
was 27
27 September
September het oproer
oproer uitgebroken.
uitgebroken. De
De
Te Yperen
Kommandant De
Mahieux sloot
sloot zich
zich er
er weldra
weldra bij
bij aan,
aan, de
de
Kommandant
De Mahieux
officieren trokken
trokken in
inverschillende
verschillenderichtingen
richtingen weg,
weg,
Hollandsche officieren
meesten hunner
hunner werden
werden echter
echter te
te Kortrijk
Kortrijk gevangen
gevangen genomen.
genomen.
de meesten
Een
militairen trok
trok langs
langs de
de kust over
Een aantal
aantal Hollandsche
Hollandsche militairen
over
Blankenberg en
Knokke naar
naar 't land
land van
van Cadzand.
Cadzand.
Blankenberg
en Knokke
In den
den molen
molen van
vanKnokke
Knokkewaren
warenenkelen
enkelenhunner
hunner ingekwav
ingekwar$
tierd. Bij
Bij het
hethaastig
haastigvertrek
vertrekden
denvolgenden
volgendenochtend
ochtendvergat
vergat
tierd.
een hunner
hunner zijn
zijn Bijbel.
Bijbel. Dit
Ditboek
boekwerd
werddedevreugde
vreugdevan
van de
de
een
molenaarsfamilie. In
de lange
langewinteravonden
winteravonden vereenigden
vereenigden zij
zij
molenaarsfamilie.
In de
zich rond
rond den
den haard
haard en
en hoorden
hoorden naar
naar de
de voorlezing
voorlezing van
van de
de
zich
oude molenaarsvrouw.
molenaarsvrouw. Vele jaren
jaren gingen
gingen voorbij
voorbij;; een
een dier
dier
oude
hoorders, een
een nichtje
nichtje van
vanden
denmolenaar,
molenaar,een
eenzekere
zekereRosalie
Rosalie
hoorders,
Cattoor was
was teteOostende
Oostendegetrouwd
getrouwdmet
meteen
eenman,
man,genaamd
genaamdPols.
Pols.
Zij
kwam onder
onder het
het gehoor
gehoorvan
vanden
denstraks
straksgenoemden
genoemden
Zij kwam
Koettlitz. T
oen de
de pastoor
pastoor van
van haar
haar Kerspel
Kerspel te
teOostende
Oostendedat
dat
Koettlitz.
Toen
vernam,
ging hij
hijhaar
haarterstond
terstondwaarschuwen
waarschuwentegen
tegenhet
hetbijwonen
bijwonen
vernam, ging
van die
die vergaderingen,
vergaderingen, waar
waar uit
uit een
eenslecht
slechtboek
boekgelezen
gelezenwerd.
werd.
pastoor zeide
zeide vrouw
vrouw Pols,
Pols, dat
dat isis geen
geen
mijnIeer de pastoor
Neen, mijnheer
slecht
dat isis hetzelfde
hetzelfde boek,
boek, waaruit
waaruit mijn
mijn vrome
vrome moei
moei
slecht boek,
boek, dat
zij was
was een
eengoede
goedeChristin
Christin
te
Knokke ons
ons altijd
altijd voorlas,
voorlas, en
en zij
te Knokke
Vrouw Pols
Polswerd
werd
en
de verhalen
verhalen waren
waren echt
echt christelijk.
christelijk. —
- Vrouw
en de
met
haar man
van de
de Hervormde
Hervormde Gemeente
Gemeente teteOostende
Oostende
met haar
man lid van
en
was, toen
toen ik
ik daar
daar predikant
predikant was,
was, het
het oudste
oudste en
en zeker
zeker ook
ook
en was,
eninteressantste
interessantste lid.
lid.
het meest
meest toegewijde
toegewijde en
Te Gent
Gent wilde
wildemen
menniets
nietsmet
metden
denopstand
opstandtetemaken
maken hebben.
hebben.
Wel
was de
declericale
dericaleadel
adeltegen
tegenOranje
Oranjeenenstond
stondhet
hetgepeupel
gepeupel
Wel was
onder
den invloed
invloedvan
vandedegeestelijkheid,
geestelijkheid, maar
maar het
hetgrootste
grootste
onder den
deel
van de
de bevolking,
bevolking, de
degezeten
gezetenburgerij,
burgerij, de
demachtige
machtige
deel van
fabrikanten
Orangist 1.
fabrikanten waren
waren Orangist
1. Journal
30 Sept.
Sept. 1830.
1830.
Journal de
de Gand 30

Notre
ville est
esttoujours
toujours tranquille
tranquille grace
gräce au zèle
zèle toujours
toujours soutenu
soutenu de nos
nos citoyens
citoyens
Notre ville
.et
des braves
braves militaires
militaires composant
composantlalagarnison.
gamison.
L'admirableaccord
accord entre
entre la
la garde
garde
.et des
L'admirable
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Ook
de arbeiders
arbeiders gevoelden,
gevoelden, dat
dat een
een revolutie
revolutie tegen
tegen de
de
Ook de
Hollanders
Hollanders verlies
verlies en geenszins
geenszins winst
winst voor
voorhen
henbeteekende.
beteekende.
Omstreeks
midden van
vandedewoelige
woeligemaand
maandSeptember
September
Omstreeks het
het midden
werd Gent
Gent door
doorhet
hetvoorloopig
voorloopigbewind
bewind
een
onvaderlands~
werd
alsals
een
onvaderlands,.
lievende stad
stad in den
den ban
ban gedaan.
gedaan.
lievende
De godsdienstoefeningen
gingen geregeld
geregeld door
door in
in de
De
godsdienstoefeningen gingen
de
Hervormde
kerk op
op den
denBrabantdam.
Brabantdam.
Hervormde kerk
Eerst 28 September
Eerst
September werd
werd de
detoestand
toestandgevaarlijk.
gevaarlijk.
Recol~
Toen waren
waren er
er barricaden
barricaden op de
deKorenmarkt
Korenmarkt en
en het
het Recol,
lettenplein
opgeworpen en
en vielen
vielen er
er bij
bij de
deverwoesting
verwoesting dier
dier
lettenplein opgeworpen
barricaden eenige
en gewonden.
gewonden.
barricaden
eenige dooden en
30 September
staat van
van beleg
beleg afgekondigd.
afgekondigd.
September werd
werd de staat
Daar
de Hertog
Hertog van
vanSaksen;Weimar
Saksen~Weimar te
te velde
velde was
was en
en de
de
Daar de
Gouverneur
Doorn van
vanWestkappelle
Westkappellevertrokken
vertrokken was,
was,
Gouverneur van
van Doorn
stond
luitenant Baron
Baron de Ghigny,
Ghigny, bevelhebber
bevelhebber van
van het
het 33ee
stond de
de luitenant
militair commando,
commando,aan
aanhet
hethoofd
hoofdvan
vanalles.
alles.31
31September
September
groot militair
Detoestand
toestand
trok
de bezetting
bezettingder
derstad
stadzich
zichininde
decitadel
citadelterug.
terug. De
trok de
in de
decitadel
citadelwerd
werdechter
echterhachelijk,
hachelijk,daar
daarde
demeeste
meestesoldaten
soldaten
de zuidelijke
zuidelijke provinciën
provinciënwaren
waren;; velen
velendeserteerden.
deserteerden.
uit de
Eer~t
stak men
menhet
hetBrabantsche
Brabantschevaandel
vaandelop
op't'tBelfort
Belfort
Eerpt 2 Oct. stak
uit. Denzelfden
Denzelfden dag
dagvertrok
vertrokeen
eenafvaardiging
afvaardigingnaar
naarBrussel
Brussel
uit.
«bestaende
M. De
De Rij,
Rij, More,
More, Graaf
Graaf Chs.
Chs. D'hane,
D'hane, G.
G.
«bestaendeuit
uit M.
M. M.
Bossaert
den naem
naem van
vandede
stadhethet
Gouvernement
Bossaert om
o'm in
in den
stad
Gouvernement
provisoire te
erkennen (Callure
(Callure bI.
185).» In
In een
een brief
briefvan
van
provisoire
te erkennen
bl. 185).»
J. Fr.
Fr. Willems
Willems van
van 66Oct.
Oct.1830
1830(uit
(uitAntwerpen
Antwerpenaan
aanMr.
Mr.Jer.
Jer.
de Vries)
Vries) schrijft
schrijft deze
dezegroote
grooteVlaming
Vlamingdaarover
daarover:
:
«De autoriteiten
autoriteiten van
van Gent
Gent hadden
hadden de
dedriekleurige
driekleurige vlaggen
vlaggen
der
muitelingen propter
propter formam
formam doen
doen opsteken,
opsteken, meenende
meenende
der muitelingen
daardoor
rust te
te houden.
houden.
daardoor het
het gepeupel
gepeupel in
in rust
verhaalt men
men van
van alle
allekanten
kantenenenschijnt
schijnthet
hetmij
mij genoew
genoeg~
Nu verhaalt
zaam zeker,
dat het volk
volk in
indie
diestad
stad«par
«parforce»
force»het
hetOranje
Oranje
zaam
zeker, dat
heeft doen
doen ophalen,
ophalen, hetwelk
hetwelknu
nuweer
weervan
vanden
dentoren
torenwappert.»
wappert.»
5 October
had er
er een
eentreffen
treffen plaats
plaats tusschen
tusschen de
degetrouwe
getrouwe
October had
Gentsche Burgerwacht
Burgtrwacht en
en de
deheffe
heffevan
vanhet
hetvolk,
volk,waarbij
waarbijechter
echter
Gentsche
de
eerste meester
meester van
van het
het terrein
terrein bleef.
bleef. Sinds
Sinds 77October
October
de eerste
commandeerde
Tombe, daar
daar de
debeide
beideGeneraals
Generaals
commandeerde Kolonel
Kolonel Des Tombe,
naar Antwerpen
waren.
naar
Antwerpen ontboden waren.
bourgeoise et
corps des
des differents
differents armes,
armes, qui
avec elle
elle au
au maintien
maintien de
de la
la
bourgeoise
et les corps
qui veillent avec
tranquillité
sera pas
pas troublé.
troublé.
tranquillité ne sera
Ce n'est
n'est pas
pasque
quenous
nousn'ayons
n'ayonsiciici
commeailleurs
ailleursdes
desinstigateurs,
instigateurs, mais
mais ils sont
sont
Ce
comme
connus et
et surveillés.
surveillés. L'excellent
L'excellent esprit
esprit de
delalapopulation
populationcontinue
continueà rendre
à rendreveines
velnestous
tous
leurs efforts.
efforts.

64

DE
HERVORMDE KERKEN
IN1830.
1830.
DE HERVORMDE
KERKENIN
IN ZUID~NEDERLAND
ZUIDNEDERLAND IN

Drie dagen
dagen later
later rukte
rukte het
hetFransch,Belg.
Fransch~Belg. legioen
legioender
derblauw,
blauw~
kielen
onder aanvoering
aanvoering van
van den
denFranschen
Franschen Pontécoulant
Pontécoulant en
en
kielen onder
Gregoire onder veel lawaai
lawaai Gent binnen en de Holland genegene
Burgerwacht werd
Blauwkielen vervangen.
vervangen. Hier
Hier laat
laat
Burgerwacht
werd door
door de Blauwkielen
vóórmijn
mijnverhaal
verhaalvoort
voorttetezetten,
zetten,het
heteigenhandig
eigenhandiggeschreveri
geschreven.
ik, vó6r
stuk
van Ds.
Ds.A.A.
Goedkoopvolgen,
volgen,overgeschreven
overgeschreven uit
uit ons
ons
stuk van
Goedkoop
Kerkeraadsverslagboek.
Aanteekening in
hetverslagboek
verslagboekvan
vanden
denKerkeraad
Kerkeraad
Aanteekening
in het
derder
Gent,geschreven
geschrevendoor
door
den
predikant
Gemeente teteGent,
Herv. Gemeente
den
predikant
A. A.
Goedkoop.
Aan
den
kant
schreef
een
andere
hand
een
uit~
Goedkoop. Aan den kant schreef een andere hand een uit,
treksel,
notulenvan
vandedeKerkeraadsver,
Kerkeraadsver~
treksel, 'staande
staande tusschen
tusschen de notulen
gadering
Mei 1830
1830 en
en1111Sept.
Sept.1831.
1831.«Tengevolge
«Tengevolge der
der
gadering van
van 16 Mei
gebeurtenissen te
Brussel in de
de maand
maand Augustus,
Augustus,waarvan
waarvan de
de
gebeurtenissen
te Brussel
gevolgen zich ook
ook tot
totGent
Gentuitstrekten,
uitstrekten, zoodat
zoodathet
hetgarnizoen
garnizoen
gevolgen
dag
noch nacht
nacht rust
het bestaande
bestaande gezag
en de
de rust
rust
dag noch
rust had
had om het
gezag en
te
handhaven, werd
werd besloten
besloten inindede
maandSeptember
Septembergeen
geen
te handhaven,
maand
Avondmaalsviering te
houden, daar
daar de
de opstand
opstand ook
ookdeze
dezestad
stad
Avondmaalsviering
te houden,
medesleepte
was
het
onvermijdelijk
gevolg
dat
alle
militaire
medesleepte
het onvermijdelijk gevolg dat alle militaire
en eerste
eerste ambtenaren
ambtenaren met
met derzelver
derzelverfamiliën
familiëndeze
dezestad
stadmoesten
moesten
verlaten, gelijk ook
ook de
defamilie
familiedes
despredikants
predikantszich
zichnoordwaarts
noordwaarts
verlaten,
begaf en
en geschapen
geschapen stond het,
het, alsof
alsofheel
heelde
deGemeente
Gemeentevernietigd
vernietigd
worden '•I,
zou worden

De predikant
predikant met
met
Het gedurig
gedurig verblijf
verblijfdes
despredikants
predikants
de
omwenteling
een
die
gedurende
den
schok
der om,
om~
de omwenteling een die gedurende den schok der
schuilplaats in
het
schuilplaats
gevonden wenteling
wenteling zijne
zijne schuilplaats
in het
schuilplaats gevonden
dochwaarvan
waarvan
hebbend
het tucht,
tucht~ tuchthuis bekomen had, doch
hebbend in het
spoedig weer
weer tot
tot zijn
zijn huis
huis terug
terug
huis,
alwaar hij
hij onge,
onge~ hij
hij spoedig
huis, alwaar
keeren, daar
daar de goede
goede geest
geest der
der
stoord
de gevangenen
gevangenen kon
kon keeren,
stoord de
Gentenaren
niet verloochende
verloochende
van~
leiden en
en ook
ook van,
Gentenaren zich
zich niet
kon leiden
niet mogelijk
mogelijk was
was den
den
daar
zijn Gemeente
Gemeente ofschoon
ofschoon het niet
daar uit zijn
der gebeurtenissen
gebeurtenissen tegen
tegen te
te
besturen kon door
door den
den stroom
stroom der
besturen
houden —
- en de vrijheid
vrijheid waarmede
waarmede wij
wij
goeden geest
geest waarmede
waarmede houclen
goeden
eersten Zondag
Zondag na de
de omwente,
omwente~
de Gentenaars
Gentenaars bezield
bezield den
den eersten
we~ ling onzen
onzen godsdienst
godsdienst openlijk
openlijk konden
waren,
waren, kon spoedig we,
der terugkeeren,
terugkeeren, wes,
wes~ vieren
de overgeblevenen,
overgeblevenen, welke
welke
vieren gaf de
der
halve de
de heer
heer Scholtz,
Scholtz, zich ter
moed
ter grooter
grooter getale
getale bevonden,
bevonden, moed
halve
en
sedert isisbestendig
bestendigde
deopenbare
openbare
be~
en sedert
die als diaken eerst be,
ongestoord gehou,
gehou~
dankt
zich nu de
de godsdienstoefening
godsdienstoefening ongestoord
dankt had
had zich
1. Volgens de
de dagbladen
dagbladenvan
vandien
dientijd
tijdzijn
zijn
deze
onlusten
vrijdagnamiddag15
15Oct.
Oct.
deze
onlusten
vrijdagnamiddag
om 44 uur
uur gebeurd.
gebeurd.
otn
heeft men
men wapens
wapens geroofd
geroofduit
uithet
hetSpanjaardskasteel.
Spanjaardskasteel.
Toen heeft
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van ouderling
keuze van
ouderling
laten welgevallen.
laten
welgevallen.
Alleen 16 en 23
23 Ok,
Ok~
Alleen
tober
geen
godsdienst,
tober
godsdienst~
oefening gehouden.
oefening
gehouden.
Den eerstgenoemden
eerstgenoemden
Zondag
Zondag werd des Zater~
Zater,
dags de kerk
dags
kerk toevallig
toevallig
geplunderd na
na inbraak
inbraak
van
hen die
die meenden
meenden
van hen
in het
het belendend
belendend ma,
ma~
gazijn ammunitieovoor,
ammunitie~voor~
werpen te zullen
zullen vin
den,
werpen
vinden,
terwijl den 2en Zondag
de Kerk
de
Kerk nog
nog in
in den,
den~
zelfden berooiden
berooiden staat
staat
gebleven was uithoofde
de Predikant
op den
de
Predikant op
den

den
en ook
ook in
in de
degevangenis
gevangenis de
de
den en
predikant als
dienst
als naar
naar gewoonte
gewoonte den dienst
voor
de gevangenen
gevangenen onverlet
onverlet gelaten
gelaten
voor de
waarom
heer Scholtz
Scholtz af,
af~
waarom dan
dan ook
ook de heer
getreden
als
diaken
zich
de
keus
tot
getreden als diaken zich de keus tot
ouderling
welgevallen en
en zich
zich als
als
ouderling liet welgevallen
zoodanig liet
liet bevestigen
bevestigen'•1.
Alleen
16 en
en23
23October
October heeft
heeft
Alleen den 16
er
geen godsdienstoefening
godsdienstoefening plaats
plaats
er geen
gehad 2.
Den eerstgenoemden
eerstgenoemden Zondag,
uit~
Zondag, uit,
hoofde
Zaterdag
de
kerk
toevallig
hoofde Zaterdag de kerk toevallig
geplunderd
was;; na inbraak
inbraak van
van hen
hen
geplunderd was
die meenden
meenden in
in het
hetbelendend
belendendmaga,
maga~
zijn
munitie~voorwerpen te
zullen
zijn munitie,voorwerpen
te zullen
vinden.
Terwijl
2en Zondag
Zondag de
de kerk
kerk
Terwijl den
den 2en
nog in
in denzelfden
denzelfdenberooiden
berooidenstaat
staatwas,
was,

1. 16 en 23
1.
23 Oct.
Oct. moeten
moeten onjuist
onjuist zijn,
zijn, 17
17 en
en 24 waren
waren Zondagen.
2.
Dendermonde brak
brak men
men ook
ookininonze
onzeHerv.
Herv.Kerk,
Kerk,hetgeen
hetgeen o.o.a.a.ook
ookblijkt
blijkt
2. Te Dendermonde
den volgenden
volgendenbrief
briefaan
aanKoning
Koning
Leopold,geschreven
geschreveninin1832,
1832,bewaard
bewaard in
in het
het
uit den
Leopold,
archief
der Herv. Kerk
Gent::
archief der
Kerk te
te Gent
«Sire.
soussignésmembres
membresduduconsistore
consistorededel'Eglise
1'Eglise
protestante
Termondedepuis
depuis1817
1817
Les soussignés
protestante
A àTermonde
prennent la
la respectueuse
respectueuse liberté
liberté de
desoumettre
soumettreAàvotre
votremajesté
majesté leIetriste
tristeétat
étatde
deleur
leur
prennent
Cette Eglise,
Eglise, Sire,
Sire,établie
établieenen1817
1817
avait
pour
pasteurleIevenerable
vénérableM.
M.Goedkoop,
Goedkoop,
église. Cette
avait
pour
pasteur
du culte
culte protestant
protestant A
à Gand, qui
qui y venait àA certaines
deuxfois
fois par
parmois
mois
chef du
certaines époques, deux
sonsaint
saintministère.
ministère.
précher l'Evangile
1'Evangile et
etexcercer
excercer tous
tousles
lesautres
autresattributs
attributsrelatifs
relatifs Aà son
précher
Les ouailles,
ouailles, Sire
Sire ont eu
euleIebonheur
bonheurdedejouir
jouirdedecece
bienfait,jusqu'en
jusqu'enoctobre
octobre1830,
1830,
Les
bienfait,
lorsque des hommes
hommes incapables
incapables d'apprécier
d'apprécier leIebienfait
bienfaitdedelalatolerance
toléranceréligieuse
réligieuse sese
lorsque
à détruire
détruire les objets
objetsconsacres
consacrésAàl'excercise
1'excercisededeleur
leur
culte
profanerleIetemple,
tempie,
mirent A
culte
et et
A àprofaner
dutemple
templeen
enfut
futlalasuite
suiteimmediate.
immédiate.Ces
Cesdouloureux
douloureux
lui était
étaitdestine
destiné;
Lafermeture
fermeturedu
qui lui
; La
évènements attristaient
attristaient tous
vrais amis
amis de
denotre
notreglorieuse
glorieuserevolution,
révolution, ils
ilsne
nepurent
purent
évènements
tous les vrais
que gémir
gémir sur
sur ces
cestristes
tristesabus
abusenenattendant
attendantque
queleIepeuple
peupleBelge
BeIgeproclama
proclama dans
dans sa
sa
que
constitution la liberté
liberté de
de cultes.
cultes. Cette
Cette disposition
dispositionaussi
aussiphilosophique
philosophiqueque
quesage
sagefut
futleIe
constitution
prélude de leur
leur bonheur
bonheur et
et de
delalatranquillité,
tranquillité,dedeleur
leurconscience.
conscienee.Bient6t
Bientöt
Patrieeut
eut
prelude
lalaPatrie
Cest avec
avec leIeplus
plus
pour chef
chef un
unPrince
Princeaussi
aussiéclairé
éclairé qu'ami
qu'ami de
de la
la liberté
liberté religieuse.
religieuse. C'est
pour
toumentleurs
leursregards
regardsvers
versleIetr6ne,
tröne,persuades
persuadésqu'une
qu'une
espoir que
queleslessoussignés
soussignéstournent
vif espoir
décision favorable
favorable de votre
votre Majesté
Majesté leur
leurrendra
rendra les
lesbienfaits
bienfaits qu'ils
qu'ils ont
ontperdus
perdus par
par
decision
des évènements
évènements de
de 1830.
1830.
suite des
Prives,
Privés, Sire
Sire depuis
depuis cette
cette époque
époque (18
(18 October
October 1830)
1830) de
de leur
leur église,
église, de
deleur
leurpasteur,
pa steur,
del'excercice
l'excercice publique
publique de
de leur
leurculte,
culte,ilsilssupplient
supplienttrès
trèshumblement
humblementvotre
votreMajeste
Majesté
et de
vouloir ordonner
ordonner la
la reouverture
réouverture de
de l'ancienne
l'ancienne Eglise
Eglisedestineé
destineéAàl'excercice
l'excercice de
deleur
leur
de vouloir
culte, en autorisant
autorisant leur digne
digne pasteur
pasteur M.
M. Goedkoop,
Goedkoop, actuellement
actuelIement Aà Gand
Gand de
devenir
venir
culte,
y precher
prêcher tous
tous les quinze
quinze jours
jours l'évangile
l'évangile etetd'y
d''Jexcercer
excercer tous
tous les attributs
attributs de son
son
ministère.
ruinistère.
Persuadés, Ske,
Sire, que
quevotre
votreMajesté
Majestédaignera
daignera prendre
prendre en
en considération
considération une
une sisijuste
juste
demande, ils osent
osent supplier
supplier votre
votre Majesté
Majestê etc
etc(les
(lessignatures).
signatures).
demande,
20 Oct. werd
werd Dendermonde
Dendermonde op
oplast
lastvan
vangeneraal
generaalChassé
Chassédoor
doorhet
hetgarnizoen
garnizoenontruimd.
ontruimd.
II.
Il.
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19 verplicht
ge~
verplicht was
was ge,
worden, om intusschen
intusschen
de stad
stad teteverlaten,
verlaten,
de
waarop hij de wijk nam
naar
Antwerpen, van,
van~
naar Antwerpen,
waar hij
hij echter
echter terug,
terug~
waar
geroepen werd,
werd, doch
doch
geroepen
te Gent des
des Zaterdags,
Zaterdags~
avonds den
den 22
22 Oct.
Oct. te
te
avonds
laat aankwam
aankwam om
de
laat
om de
Kerk weer
in orde
orde
Kerk
weer in
kunnen brengen
brengen en
en
te kunnen
de Gemeente
Gemeente van
van zijn
zijn
de
terugkomst te
verwit~
terugkomst
te verwit,
tigen.
Beide Zondagen heb
heb
ik in
in dedegevangenis
gevangenis
ik
gepreekt
op den
den
gepreekt en
en op
16
October was
was ook
ook
16 October
voor het
het garnizoen
garnizoen in
in
voor
de Citadel
Citadel op
op verzoek
verzoek
onder
den blooten
blooten
onder den
hemel
gepredikt, zoo,
zoohemel gepredikt,
dat dien Zondag
Zondag55maal
maal
godsdienstoefening ge,
ge~
houden
is.
houden is.
Alleen
den 24
24 De,
De~
Alleen den
cember
gecember scheen
scheen het
het ge,
schapen
men ons
ons
schapen of
of men
ontne~
de
Kerk wilde ontne,
de Kerk
voor een
eenkazerne,
kazerne,
men voor
doch op
vertoog van
van
doch
op vertoog
den
Predikant, dat
dat het
den Predikant,
gouvernement fl 200
huur
voor de
de Kerk
Kerk
huur voor
betaalde, het 3e
3e kwar,
kwar~
betaalde,
taal voldaan
voldaan en
het
taal
en het
4e nog
nog niet
nietversche,
versche~
4e
nen was,
was, z6,5
zóó werd
werd de
de
nen
slag afgewend
afgewend en niet
niet
slag
allèen
Kerstfeest den
den
alleen het Kerstfeest

uithoofde de
Predikant op
den 19
19
de Predikant
op den
verpligt was geworden
geworden om
om in
in 't lesten
verpligt
de stad
de
stad teteverlaten,
verlaten, waarop
waarop hij
hij naar
naar
Antwerpen
de wijk
wijknam,
nam,vanwaar
vanwaar hij
hij
Antwerpen de
echter
te
echter terug
terug geroepen
geroepen werd,
werd, doch te
laat
Zaterdagsavonds den 22
22 October
October
laat Zaterdagsavonds
aankwam,
orde te
te
aankwam,om
omde
de kerk
kerk in
in orde
kunnen laten
laten brengen
brengen en
en de
de Gemeente
Gemeente
van zijn
zijn terugkomst
terugkomst teteverwittigen.
verwittigen.
van
Beide
Zondagen echter
echter is
in de
de ge,
ge~
Beide Zondagen
is in
vangenis
den 10
10
vangenis gepredikt
geprediktenen op
op den
October
was ook
ook voor
voorhet
hetgarnisoen
garnisoen
October was
in
de citadel
citadelop
opverzoek
verzoek onder
onder den
den
in de
blooten hemel
hemel gepredikt,
gepredikt, zoodat
zoodat dien
dien
Zondag
malengodsdienstoefening
godsdienstoefening
Zondag 55 malen
gehouden
is.
gehouden is.
Alleen
den 24
24 Dec.
Dec. scheen
scheen het
het
Alleen den
geschapen
men ons
ons de
de kerk
kerk wilde
wilde
geschapen of
of men
afnemen
een caserne
caserne doch
doch op
op
afnemen voor
voor een
vertoog
van den
den predikant,
predikant, dat
dat het
het
vertoog van
Gouvernement
Gouvemement f200.00 huur
huur voor de
vol~
kerk
betaalde, het 3de
3de kwartaal
kwartaal vol,
kerk betaalde,
daan
vierde nog
nog niet
nietverschenen
verschenen
daan en het vierde
was,
zoo werd
werd de
deslag
slagafgewend
afgewend en
en
was, zoo
niet alleen
alleen het
hetKerstfeest
Kerstfeest den
den 25,
25, maar
maar
ook het H. Avondmaal
Avondmaal den
den 26
26 gevierd,
gevierd,
communicanten deelna,
deelna~
waaraan
waaraan 14 communicanten
men.
Overvloedige
stof
hebben
wij
men. — Overvloedige stof hebben wij
dus
den naam
naam des
des Heeren
Heerenteteprijzen,
prijzen,
dus den
wien alleen
alleen de
de eer
eertoekomt
toekomtvan
vanalles,
alles,
wat wij
wij zijn
zijn en genieten. Ook
Ookvan
van den
den
mogt de gods,
gods~
aanvang
jaars af
aanvang des
des jaars
af mogt
dienstoefening op
op die
die Zondagen,
Zondagen,als
als de
de
predikant niet naar
naar Maria
Maria Hoorebeke
Hoorebeke
predikant
was, gelijk op den len
1enJanuarij,de
Januarij, de gods~
gods,
dienstoefening
ongestoord
plaats
vin~
dienstoefening ongestoord plaats vin,
den. Door
Door de
de absentie
absentie van
van den
den broeder
broeder
diaken
Kreuser is
is de
derekening
rekening en
en ver,
verdiaken Kreuser
antwoording
diakonie en
en kerk
kerk
antwoording van
van diakonie
ontvang
uitgaven, ofschoon
ofschoon reeds
reeds
ontvang en uitgaven,
kort na
na nieuw
nieuwjaar
jaar in
in gereedheid
gereedheid door
door
'
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den predikant
predikant nog niet geschied, maar
maar
mogt het ons
ons gebeuren
gebeuren op
op den
den 33 April,
April,
zijnde
feest van
van Jezus
Jezus op.
op"
zijnde tevens
tevens het
het feest
standing
alle rust
rust het
het H.
H.
standing weder
weder in
in alle
Avondmaal
Heeren te
te vieren,
vieren,
Avondmaal des
des Heeren
waaraan
waaraan 15 communicanten deelnamen
niettegenstaande
Gemeente sedert
sedert
niettegenstaande de Gemeente
Kersttijd
verscheiden brave
brave leden
leden
Kersttijd nog verscheiden
door vertrek
vertrek verloren
verloren had, waaronder
waaronder
ook de
de heer
heer Stuart,
Stuart, welke
welke den
den voor,
voor ..
zangers
voorlezers post
bij de
de
zangers en
en voorlezers
post bij
ongesteldheid
van
onzen
grijzen
en
ongesteldheid van onzen grijzen en
sukkelenden
voorzanger waarnam
waarnam en
en
sukkelenden voorzanger
daardoor
pred. in
in staat
staat stelde
stelde om
om den
den
daardoor pred.
voorzang
het orgel
orgel tetebegeleiden
begeleiden
voorzang met het
hetwelk sedert
sedert zijn
zijnvertrek
vertrek onuitvoer,
onuitvoerlijk
werd.
lijk werd.
Alleen op
op het
hetPinksterfeest
Pinksterfeesthadden
hadden
wij dit genoegen, daar
daar één
één der
der organis.
organis"
ten van Maria
Maria Hoorebeke de goedheid
goedheid
had,
om herwaarts
herwaarts te
te komen
komen·en
en de
de
had, om
godsdienst
bijwonende het orgel
orgel tot
tot
godsdienst bijwonende
genoegen
der aanwezenden
aanwezenden te bespelen.
bespelen.
genoegen der
Intusschen zijn wij
wij verblijd
verblijd geworden
geworden
met een
een berigt,
berigt, dat
datmen
mente
te Amsterdam
Amsterdam
onze diakonie
diakonie wil
wil gedenken
gedenken en
en evenals
evenals
aan
aan de gemeente van Maria Hoorebeke
3/4
51433/4
eene
somme wil
wil geven
geven van
van ff 5143
eene somme
N ed, dat
dat ons
ons bij
bij den
den last
last van
van een
een beste,
beste"
Ned,
deling in
in Frederiksoord in de wel uitbe,
uitbe"
taling der interesten
interesten zoo welkom
welkom is.»
is.»
taling
bovenvermelden intocht
intocht van
vandedeFransch,Belg.
Fransch.. Belg. Blauw,
Blauw"
Na bovenvermelden
ontstonderereen
eenalgemeene
algemeenewanorde
wanordeinindedestad.
stad.Zaterdag
Zaterdag
kielen, ontstond
15
October werd
Herv. Kerk
Kerk 11 op den
denBrabantdam
Brabantdam
15 October
werdinin de
de Herv.
ingebroken en
alles kort en
en klein
klein geslagen.
geslagen.
ingebroken
en alles
Wel zegt
zegt Ds.
Ds.Goedkoop,
Goedkoop,dat
dathet
hetdedebedoeling
bedoelingder
derplunde,
plunde"
raars
was
om
in
het
aan
de
kerk
pal
end
magazijn
ammunitie
raars was om in het aan de kerk palend magazijn ammunitie
rooven, doch
dochdedekerk
kerkwerd
werder er
nietteminhet
het
slachtoffervan.
van.
te rooven,
niettemin
slachtoffer
De toestand
toestand van
van het
het Hollandsch
Hollandsch garnizoen
garnizoen werd
werd nu door
door de
de
hunner Belgische
Belgische makkers
makkers onhoudbaar.
onhoudbaar.
houding hunner

maar
25sten gevierd,
gevierd, maar
ook het H. Avondmaal
26sten, waaraan
waaraan 14
den 26sten,
communicanten
deel"
communicanten deel,
namen. Overvloedig
Overvloedig
namen.
stof
tot danken
danken hebben
hebben
stof tot
wij en
en tot
totverheer,
verheer..
wij
lijking van
van den
den naam
naam
lijking
des Heeren.
Heeren. Ook
Ook van
van
des
den aanvang
aanvang des
des jaars
jaars
mogt de godsdienst,
godsdienst..
af mogt
oefening
op
de 2on,
Zon..
oefening op de
dagen
als de
de Predt.
Predt.
dagen als
niet naar Maria
Maria Hoore"
Hoore,
den
beke was,
was, gelijk op den
lenJanuarij
len Januarij ongestoord
ongestoord
plaats hebben.
hebben.
plaats
Kerkrekening en die
der
armen, ofschoon
ofschoon
der armen,
gereed,
inge ..
gereed, nog
nog niet inge,
diend.
Besloten op
April
Besloten
op 55 April
met
Paaschfeest H.
H.
met Paaschfeest
Avondmaal te vieren,
vieren,
Avondmaal
communi"
waaraan
waaraan 15
15 communi,
anten
deelnamen, niet,
niet"
anten deelnamen,
tegenstaande
de
Ge..
tegenstaande de Ge,
sedert Kersttijd
Kersttijd
meente sedert
door
nog vele
vele leden
leden door
nog
ziekte
verloren had.
had.
ziekte verloren

1. Zie Bijlage
Bijlage VI
VIhierachter.
hierachter.
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Op Pontécoulants eisch
zich overgeven
overgeven
eisch dat
dat de
de heele
heele bezetting zich
zou,
had men
menniet
nietwillen
willeningaan,
ingaan,doch
dochdedenieuwbenoemde
nieuwbenoemde
zou, had
militaire
eervolle vooro
voor~
militaire commandant
commandant Generaal
Generaal Duvivier
Duvivier bood eervolle
waarden
De Hollanders
Hollanderstrokken
trokkenmet
metwapens,
wapens,bagage,
bagage,een
een
waarden aan.
aan. De
bespannen
vaandel der
der 16e
16e afdeeling
afdeeling op
op
bespannen halve
halve batterij
batterij en
en het
het vaandel
19 October
October af,
af,op
opvriendelijke
vriendelijkewijze
wijzebegeleid
begeleiddoor
doorde
deGentsche
Gentsche
Burgerwacht.
hun nog
nog met
metzijn
zijnblauwkielen
blauwkielen te
te lijf
lijf
Pontécoulant wilde
wilde hun
gaan, doch
zich weerhouden
weerhouden door het
het zien
zien van
van een
een paar
paar
gaan,
doch liet zich
op hem
hem en
en de
dezijnen
zijnengerichte
gerichtevuurmonden.
vuurmonden.
St.~Nicolaas nam
nam de
deBurgerwacht
Burgerwacht een
eenhartelijk
hartelijk afscheid
afscheid
T e St.oNicolaas
Te
van
de Hollanders.
Hollanders.
van de
Onder de
de medetrekkenden
medetrekkenden was
Ds. A.
A.Goedkoop,
Goedkoop,
Onder
was ook
ook Ds.
die op
opbevel
bevel
van
commandant~generaalder
dermuitelingen
muitelingen
van
denden
commandantogeneraal
moest verlaten.
verlaten. Reeds
Reeds 22
22October
Octoberdes
desZaterdags
Zaterdagskeerde
keerde
Gent moest
de predikant
predikant op
opverzoek
verzoekvan
vanzijn
zijngemeente
gemeenteweer
weerterug
terug naar
naar
Gent.
Hij kon
kon echter
echter nog
nogniet
nietinindedeverwoeste
verwoestekerk
kerkpreeken,
preeken,
Gent. Hij
evenmin
den vorigen
vorig en Zondag,
Zondag,toen
toenhij
hijechter
echtervoor
voorhet
het
evenmin als
als den
garnizoen onder den
den blooten
blootenhemel
hemelhet
hetEvangelie
Evangelieverkondigde.
verkondigde.
garnizoen
Op 23 October predikte hij
hij in de gevangeniskapel. 30 October
kon de
de geregeide
geregelde dienst
dienst inindedeherstelde
hersteldekerk
kerkweer
weerhervat
hervat
kon
worden,
gedurende de
onlusten slechts
slechts 22 maal
maal niet
niet
worden, zoodat
zoodat er
er gedurende
de onlusten
in de
de Kerk
Kerk isisgepredikt.
gepredikt.
Indien
Ds. Goedkoop
Goedkoop evenals
evenals zijn
zijncollega's
collega'svan
vanAltena,
Altena,
Indien Ds.
uit Brugge
Brugge;; van
van Deinse,
Deinse, uit
uitOostende
Oostende;
Prins 1, uit Oudeno
Ouden~
uit
; Prins
aarde;
uit Brussel
de andere
predikanten van
de
Brussel en
en de
andere predikanten
van de
aarde ; Merle,
Merle, uit
zuidelijke
gewesten
voor
goed
gevlucht
was,
dan
zou
de
zuidelijke gewesten voor goed gevlucht was, dan zou de
Hervormde Gemeente
wellicht alles
alles verloren
verloren hebben,
hebben,
Hervormde
Gemeente te
te Gent wellicht
gelijk Brugge
Brugge en
enOostende,
Oostende,waar
waardedekerken
kerkenaan
aande
deEpiscopalen
Episcopalen
gelijk
ten
deel vielen.
vielen.
ten deel
24 December
men de
de Kerk
Kerk tot
toteen
eencaserne
caserneinrichten,
inrichten,
December wilde
wilde men
doch
de predikant
predikant wist
wist zich
zich tetehandhaven.
handhaven. Zeker
Zeker werkte
werkte ten
ten
doch de
gezindheid van
van den
den Gentschen
Gentsehen
zijnen voordeele de Orangistische gezindheid
Gemeenteraad,
1839 op
op hereeniging
hereeniging met
met
Gemeenteraad,diediezelfs
zelfstot
tot in
in 1839
Holland bleef
bleef hopen.
hopen. Zelfs
Zelfswist
wistdede
predikantteteverkrijgen
verkrijgen
Holland
predikant
dat de
denieuwe
nieuweKoning
Koningbij
bijKoninklijk
KoninklijkBesluit
Besluitvan
van1831
1831bepaalde,
bepaalde,
dat zijn
denzelfden voet
voet
dat
zijntraktement
traktementenendat
datvan
van den
den koster
koster op denzelfden
zouden doorgaan.
doorgaan.
1. Aangaande
Aangaande Ds. P.
P. W. Prins
Prins wordt
wordt bericht
bericht dat
dat hij
hij met
metmoeite
moeiteen
engevaar
gevaar alléen
door de
de bescherming
bescherming van
van de
de goedgezinde
goedgezinde burgerwacht
burgerwacht aan de woede van
van het
het garnizoen
gamizoen
ontkomen (2 Oct 1830).
van Oudenaerde uit laatstgemelde stad
stad is ontkomen
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Den 5en
Sen April
April1832
1832werd
werdaan
aanden
denpredikant
predikantbericht,
bericht, dat
dat
toteen
eenchorerahospitaal
chorerahospitaal wilde
wildeinrichten.
inrichten.
men de
de kerk
kerk tot
men
Tijdens
de choleraoepidemie
cholera~epidemie werd
werd door
door de
de welwillendheid
welwillendheid
Tijdens de
van het
ter beschikking
beschikking
het stadsbestuur
stadsbestuureen
eenlocaal
locaalin
in het
het stadhuis ter
van
de Hervormde
Hervormde Gemeente
Gemeente gesteld.
gesteld. Nauwelijks
Nauwelijks was
was de
de
van de
ziekte
geweken, of
of men
men werd
werd weer
weer in
inhet
hetvrij
vrij bezit
bezit van
van de
de
ziekte geweken,
Kerk
Kerk gesteld.
In één
één woord:
woord.: door
door de
deenergie
energievan
vanpredikant
predikanten
engemeente
gemeente
In
bleef Gent's
Gent's Protestantsche
Protestantsche Gemeente
Gemeente in
in denzelfden
denzelfdentoestand
toestand
als v66r
vóór de
deomwenteling.
omwenteling.Gelukkig
Gelukkig voor
voor Gent
Gentdeed
deedGoedo
Goed~
als
koop
niet zooals
zooals de
de predikanten
predikanten W. F.
F. Chr.
Chr. van
vanLaak,
Laak,
koop niet
J. J.J.Mounier
Mounier en
en P.P.J.J.Marcus,
Marcus, die
diededegemeente
gemeente
P.
P. J.
Antwerpen verlieten,
verlieten, par
par suite
suite d'un
d'un arrété
arrêté du Roi
Roi des
desPayso
Pays~
Antwerpen
bas (Zie
(ZieCélébration
Célébration du
ducinquantenaire
cinquantenaire du
du Synode,
Synode, bl.
bI. 153,
153,
bas
Brussel,
1890).
Brussel, 1890).
In de
de buurt
buurt van
van Gent
Gentvocht
vochtmen
menook
ook
verschillende
In
opop
verschillende
plaatsen. Een
oude Gentsche
Gentsche Protestant,
Protestant, August
AugustVercauteren,
Vercauteren,
plaatsen.
Een oude
die voor
voor 6 6jaar
jaarteteMariaolloorebeke
Maria~Hoorebekeoverleden
overledenis,is,verhaalde
verhaalde
die
mij hoe
hoe ininzijn
zijndorp
dorpdedeliberalen
liberalenHollanders,
Hollanders, en
ende
deKathoo
Katho.
mij
lieken Belgen
Belgen genoemd
genoemd werden,
werden, hoewel
hoewel -zij
'zij inderdaad
inderdaad allen
allen
lieken
noch
het
een
noch
het
ander
waren
immers
zij
waren
noch het een noch het ander waren — immers zij waren
Vlamingen. Hij
Hij herinnerde
herinnerde zich
zichuit
uitzijn
zijnjeugd
jeugdstraatgevechten
straatgevechten
Vlamingen.
gezien te
te hebben
hebben en
enkon
konmet
metlevendigheid
levendigheidvertellen,
vertellen, hoe
hoezij
zij
gezien
op elkaar
elkaar schoten
schoten —
- zelfs
zelfshad
hadhij
hijeen
eenhunner
hunnergewond
gewond zien
zien
op
neervallen.
onder de
deKatholieken
Katholiekenwaren
warenvelen
veleninin't'tgeheel
geheel
neervallen. Ook onder
opstand;
eenvrouw
vrouwteteFrijsbeke,
Frijsbeke, gehucht
gehucht in
in
niet voor
voor den
denopstand
niet
; een
de
buurten van
vanOudenaarde
Oudenaarde onder
onder Hoorebeeke,
Hoorebeeke, wierp
wierp zelfs
zelfs
de buurten
een
ambtenaar, die
op kwam
kwam eischen
eischen om
om de
de
een ambtenaar,
die haar
haar broer
broer1 ' op
wapenen
tegen
den
Hollander
aan
te
gorden
een
pot
met
wapenen tegen den Hollander aan te garden een pot met
kokende
karnemelk naar
naar 't hoofd;
gendarme schoot hem
hem
kokende karnemelk
hoofd ; de gendarme
de
kin af.
af.
de kin
Edel
is het
hetgedicht
gedichtvan
vanden
den
grootenVlaming
VlamingJan
JanFrans
Frans
Edel is
grooten
Willems in
in 1830
1830 aan
aan den
denKoning
Koningopgedragen
opgedragen::
Goede Willem,
Willem, Neerlands
Neerlands vader
vader
Die mijn
mijn Koning
Koning waart
waart en
en blijft
blijft.....
'k Noemde
U eertijds
eertijds Neerlands
Neerlands vader,
vader,
Noemde U
Toen geen
geen rampspoed
rampspoed trof als
als nu;
nu;
'k Werd geen
geen muiter,
muiter, geen
geenverrader,
verrader,
Altijd
klopt mijn
mijn hart
hart voor
U.
Altijd klopt
voor U.
1. Hij
1.
Hij heette
onder het volk
volk Carel
Carel z'n
z'n Deerus,
Deerus, (zoon
(zoonvan
vanDeerus),
Deerus),zijn
zijneigenlijke
eigenlijke
heette onder
ges
lachtsnaam was Gelanck.
Gelanck.
geslachtsnaam
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Doe o0 Vorstl
Vorstl uw
uwrecht
rechtbeklijven;
beklijven;
Stel
einde aan
aan onze
onzesmart;
smart;
Stel een einde
Mocht
gij in mijn
mijn land
land niet
niet blijven,
blijven,
Mocht gij
Altijd
blijft gij
mijn hart
hart i.1.
Altijd blijft
gij in mijn

dat de
de vermaarde
'vermaarde Gentsche
Gentsche vrijmetselaar
vrijmetselaar Hippolijte
Hippolijte
Bekend is, dat
als een
een
als
gevaarlijk vriend
van het
het Noorden
Noordenoveral
overalwerd
weIdopgespoord
opgespoord
gevaarlijk
vriend van
en
zelfs zijn
zijn heil
heil in
in kelders
kelders moest
moest zoeken,
zoeken, o.a.
o.a. bij
bij den
den
en zelfs
Gentschen bankier
bankier Albrecht.
Albrecht.
Gentschen
oudevrijmetselaarsloge
vrijmetselaarsloge 2 bleef na
na de
de scheiding
scheiding bij
bij de
de
De oude
aangesloten en
envoert
voertnog
nogde
deHollandsche
Hollandschekleuren.
kleuren.
Hollandsche aangesloten
In
1831 waren
waren dedeOrangisten
Orangisten in
inGent
GentenenAntwerpen,
Antwerpen, en
en
In 1831
zelfs
in andere
zelfs in
andere steden
steden machtig;
machtig; op
op de
deAntwerpsche
Antwerpsche beurs
beurs
va:p.
verkreeg een
verzoekschrift ten
van den
den prins
prins van
verkreeg
een verzoekschrift
ten gunste
gunste van
Oranje
talrijke handteekeningen.
lid van
van het
het
Oranje talrijke
handteekeningen.Een
Een gewezen
gewezen lid
Congres
zette in een
een Antwerpsch
Antwerpsch blad
bladdedemeening
meeninguiteen,
uiteen, dat
dat
Congres zette
de hoop
hoopder
dereerlijke
eerlijkemenschen
menschenenenderder
warepatriotten
patriottenberustte
berustte
ware
(J uste
devernietiging
vernietigingvan
vandedegevolgen
gevolgender
deromwenteling
omwenteling( Juste
in de
Congres
11,
bI.
114).
Congres II, bl. 114).
Na den
den aftocht
aftocht van
van de
deHollandsche
Hollandsche troepen
troepen uit
uit Gent,
Gent,
Na
verschenen de
Blauwkielen van
van Pontécoulant
Pontécoulant en
en Grégoire
Grégoire
verschenen
de Blauwkielen
October 1830
1830 voor
voorSluis
Sluisenennamen
nameneerst
eersthet
hetoude
oudeSt.
St.Anna
Anna
27 October
ter
in.
ter Muiden in.
28 October
120 van
van die
die deels
deelsFransche,
Fransche,
Octoberwerd
werddoor
door een
een 120
deels Vlaamsche
Vlaamsche benden
benden de
de Brabantsche
Brabantsche vlag
vlag tete St.
St.Anna
Anna
deels
geheschen.
Vrijdag 29
had er
er een
een gevecht
gevecht tusschen
tusschen deze
deze muiters
muiters
Vrijdag
29 Oct. had
de Hollandsche
Hollandschetroepen
troepenuit
uitSluis
Sluisplaats
plaats;
deBelgen
Belgenwerden
werden
en de
; de
verdreven
Brabantsche vlag
gemaakt. Doch
Doch
verdreven en
en de
de Brabantsche
vlag werd
werd buit gemaakt.
reeds
den volgenden
volgenden ochtend
ochtend werd
werd de
de vlag
vlag van
van den
denopstand
opstand
reeds den
opnieuw
St. Anna
Anna geheschen
geheschen en
trokken de
de Hollandsche
Hollandsche
opnieuw te
te St.
en trokken
soldaten
naar Oostburg
Oostburg terug.
terug.
soldaten zich naar
Algemeen
nu de
de vlucht
vluchtuit
uithet
het4e4edistrict
districtover
over de
de
Algemeen werd
werd nu
Henry(tusschen
(tusschen1825-1849
1825-18i9predikant
predikant te
te
Schelde.
Schelde. Ds. J.J.F.F.Henry
C. Schietekatte
Schietekatte (1805-1834
(1805-1834Schoondyke),
Schoondyke), Ds.
Ds.J.J.V.
V.
Sluis)
Ds. C.
Sluis) Ds.
Met~de~penningen
zóóz66
vurig
Orangist
was,
Metmdeopenningen
vurig
Orangist
was,dat
dathij
hij

1.
Belgique a son
son roi
roi mais
mais sans
sansétre
êtreroyaume
royaume
La Belgique
1. La
trone est
est préparé
préparé
Un tame
remplacer Guillaume
Guillaume?
Bon Prince,
Prince, y montes_tu
montesotu pour remplacer
?
remplace un roi,
roi, mais
mais un
unpère
pèrejamais.
jamais.
Ah JI on remplace
van J.J. Fr.
Fr. Willems
Willems opgedragen
opgedragen aan
aan Koning
Koning Leopold
Leopold I.1.
Begin van een
een gedicht
gedicht van
Begin
2. 25 Febr.
Febr. 1833.
De vrijmetselaarsloges
vrijmetselaarsloges van
vanGent
Gent«Septentrion»,
«Septentrion»,«de
«deware
warevrienden»
vrienden»
2.
1833. De
en «la
«la Félicité
Félicité bienfaisante»
bienfaisante» weigeren
weigeren zich
zich van
vanhet
hetGrootoOosten
Groot.Oostenvan
vanNoordoNedero
Noord.Neder.
land
af te
te scheiden.
scheiden. Zie
Zie:
Destanberg, Gent
Gentsedert
sedert1831,
1831,druk
druk Vuylsteke,
Vuylsteke, Gent,
Gent, 1903.
1903.
land af
: Destanberg,
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G. van
van Hoek
Hoek (1825-1850)
(1825-1850)Aardenburg).
Aardenburg).Ds.
Ds.G.G.G.G.Brugman
Brugman
deWit
Wit(1823-1831
(1823-1831Oostburg)
Oostburg)
(1827-1851 Groede)
Groede) Ds.
Ds.G.
G.J.J.de
en
verschillende leden
leden van
van de
debekende
bekendefamiliën
familiën Hennequin,
Hennequin,
en verschillende
Callenfels, Stem,
Callenfels,
Stem, Janssen,
Janssen, Risseeuw
Risseeuwvluchtten
vluchtten over
overde
deSchelde.
Schelde.
In den
den merkwaardigen
merkwaardigen brief
brief (zie
(zie bijlage
bijlageII11hierachter)
hierachter) van
van
Muidenschen predikant
predikant J.
J. A.
A.Janssen,
Janssen,waaraan
waaraan
den St. Anna ter Muidenschen
ik alal deze
dezebijzonderheden
bijzonderheden ontleen,
ontleen, staat
staat: : «De vlag
vlag n.l.
n.l. (de
(de
ik
Axel,
Brabantsche)
Brabantsche) waait te Sluis, St. Anna, Aardenburg, Hulst, Axel,
Sas van
van Gent,
Gent, Uzendijke,
IJzendijke, Biervliet.
Biervliet.
Neuzen,
Neuzen, Sas
benden, waarvan
waarvan Ds.
Ds.Janssen
Janssenspreekt,
spreekt, waren,
waren, gelijk
gelijk
Die benden,
geheel de beweging
beweging der
derrevolutie,
revolutie,aangevoerd
aangevoerddoor
doorFranschen
Franschen
en wel
wel door
doordedereeds
reedsbijbijGent
Gentdoor
doormij
mijvermelde
vermeldePontécoulant
Pontécoulant
hunner waren
warenFranschen,
Franschen, anderen
anderendweepo
dweep~
en Grégoire.
Grégoire. Velen hunner
achtige
boeren uit
uit de
deomstreken
omstreken van
van Eecloo,
Eecloo,Maldeghem
Maldeghem en
en
achtige boeren
15
woorden
15 naburige
naburigedorpen,
dorpen,welke
welkeininden
denopstand,
opstand,volgens
volgens de
de woorden
hun pastoor,
pastoor,een
eengodsdienstoorlog
godsdienstoorlogtegen
tegende
deketters
ketterszagen
zagen 1.
van hun
In zijn
zijn brief
J. Poto
Pot~
In
brief van
van 77 April
April 1831
1831 uit
uit Eecloo
Eecloo aan
aan E.
E. J.
gieter zegt Jan
gieter
Jan Frans
Frans Willems
Willems:: De
Demenschen
menschenzijn
zijn.hier
hierbraaf,
braaf,
doch
overdreven roomsch
roomsch en
en nog
nogoverdrevener
overdrevenerpatriotsch.
patriotsch.
doch overdreven
Meermalen zijn
Bloezen (Blauwkielen)
(Blauwkielen) tegen
tegen de
de
Meermalen
zijnzijzijmet
metde
de Bloezen
Hollandsche
soldaten,
anderhalf
uur
van
hier
opgetrokken.
Hollandsche soldaten, anderhalf uur van hier opgetrokken.
De in
in Ds.
Ds.Janssen's
Janssen's eerste
eerste schrijven
schrijven vermelde
vermelde benden
benden hadden
hadden
De
zich
reeds 17
17 October
October op
op Uzendijke
IJzendijkegeworpen.
geworpen.
zich reeds
De burgemeester,
burgemeester, voor
voor plundering
plundering bevreesd,
bevreesd, heesch
heesch de
de
Brabantsche vlag.
Brabantsche
den gemeenteraad
gemeenteraad te
te Oostburg
Oostburgwerd
werdde
devraag
vraag overwogen
overwogen
In den
Oostburg te
te verdedigen
verdedigen was
was;; de meesten
meesten dachten
dachten dat
dit
of Oostburg
dat dit
onmogelijk
Heldhaftiger woorden
woordenwerden
werdenechter
echter door
door
onmogelijk ging. Heldhaftiger
burgemeester Callenfels en
en door
doorden
denadvocaat
advocaatEgbert
Egbert Risseeuw
Risseeuw
burgemeester
gesproken.
gelijk, burgemeester,»
burgemeester,»riep
riepdede80ojarige
80~jarigePieter
PieterJansen.
Jansen.
«Je hebt gelijk,
hooi~
eerste muiter,
muiter, die
die op
op mijn
mijn erf
erfkomt,
komt, steek
steek ik
ikeen
eenhooio
«De eerste
vork
het lijf.»
lijf.»
vork in het
luitenant~kolonel Ledel
Ledel de
de stelling
stelling tete
Kort
daarop kwam
kwam luitenantokolonel
Kort daarop
Oostburg bezoeken en trokken een tweetal
tweetal compagniën
compagniën binnen,
binnen,
1.

Indien
dat gij
gij in
in d'
d' Hollandsche
Hollandsche velden,
velden,
Indien dat
Geus of
of Jan
Jan Calvien,
CaIvien,
Verslaet den Geus
'k Zal
eeuwig mijn
mijn liefde
liefde melden
melden
Zal U eeuwig
Adieu
totdat ik U
U wederzien.
wederzien.
Adieu totdat
(Uit
eenrijmelarij,
rijmelarij, waarin
waarin een
een meisje
meisje haar
haar beminde
bemindeten
tenstrijde
strijdeopwekt).
opwekt).
(Uit een
Waas en
enandere
andere
Vele Roomsche
Roomsche notabelen,
Vele
notabelen,o.o.a.a.dede pastoor
pastoorvan
van St.
St. Gilles
Gilles in Waas
plaatsen in
in Meetjesland
Meetjesland riepen
riepen de
de burgers
burgers en
en boeren
boeren op
op om
om«den
«denoorlog
oorlogvoor
voorden
den
plaatsen
beginnen.
geleU\'e"
geleuve» te beginnen.
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doch dezen
doch
dezen werden
werden op
oponverklaarbare
onverklaarbare wijze
wijze weer
weer naar
naar Bres,
Breskens teruggeroepen.
kens
teruggeroepen.
22 October
1830 verscheen
verscheen Gregoire
Gregoire op
op het
het Raadhuis
Raadhuis te
te
October 1830
Oostburg, om
om zijn
zijn voorstellen
voorstellen te
te doen,
tot de
deovergave
overgave
Oostburg,
doen, doch
doch tot
werd niet besloten.
werd
besloten.
Veeleer
zijn mannen
mannen door de
de moedige
moedige Oost,
Oost~
Veeleer werden
werden hij
hij en zijn
burgers
verlies van
van 44dooden
doodenen
eneen
eengevangene
gevangene terug,
terug~
burgers met
met verlies
geslagen (22
(22 Oct.)
geslagen
Oct.)
Nu verscheen
verscheen de
deBurggraaf
Burggraaf De
DePontécoulant
Pontécoulant den
den 31
31 van
van
dezelfde maand
dezelfde
maand voor Oostburg.
Oostburg.
Door zijn
zijn lang
langdralen
dralenwaren
warenzijn
zijnkansen
kansen veel
veelongunstiger
ongunstiger
geworden, want
want in
in dien
dientusschentijd
tusschentijdwaren
waren er
er eenige
eenigecompagniën
compagniën
van
de 5e
5eafdeeling
afdeelingbinnen
binnengerukt,
gerukt, terwijl
terwijl de
destad
stadtevens
tevens
van de
verdedigd
de burgerwachten
burgerwachten van Cadzand,
Cadzand, Zuid,
Zuid~
verdedigd werd
werd door de
zande,
Retranchement en
Oostburg.
zande, Retranchement
en Oostburg.
Kapitein
Groeneveld, bijgetaan
bijgetaan door
doordedeluitenants
luitenantsStrater,
Strater,
Kapitein Groeneveld,
Verburg,
Kerekoirlé, Van
Heuvel, voerde
voerde het
het bevel.
bevel.
Verburg, Kerekoirlé,
Van den
den Heuvel,
't
weerbare mannen
300man
man niet
niet teteboven,
boven,
't Getal
Getal weerbare
mannen ging
ging de 300
terwijl
vijand toch
toch zeker
zeker over
overeen
een4000
4000man
manongeveer
ongeveer
terwiji de
de vijand
Fransche bende
bende ontvangen.
ontvangen.
beschikte. Met mannenmoed werd de Fransche
Sergeant
Mechelen handhaafde
handhaafde den
den goeden
goeden naam
naam van
van
Sergeant van
van Mechelen
de
de Hollandsche
Hollandsche artillerie.
artillerie. Zijn
Zijn stuk,
stuk, dat
dat den
dentoegang
toegangnaar
naar
Oostburg bestreek,
bestreek, deed menigen
menigen vijand
vijand ter
ter aarde
aarde vallen.
vallen. Bij
Bij
Oostburg
Groenevelden
ensergeant
sergeant van
van Mechelen
Mechelen
den strijd werden kapitein Groeneveld
gewond. Onversaagd
Onversaagd werd
werd echter
echter de
deverdediging
verdedigingvoortgezet.
voortgezet.
gewond.
ook Ledel
Ledelmet
metzijn
zijntroepen
troepenvan
vaneen
eentocht
tocht
Gelukkig kwam
kwam nu ook
Gelukkig
weldra sloeg
de horde
horde van
van den
den
naar 't't Zuiden
naar
Zuiden terug
terug en
en weldra
sloeg de
Fransehen avonturier,graaf
avonturier~graaf in verwarring
Hoewel
Franschen
verwarringop
opde
devlucht.
vlucht. Hoewel
dit alles
alles aan
aan Ds.
Ds.Jansen,
Jansen,volgens
volgenszijn
zijnbrief
briefvan
van 55 Nov.
Nov. 11 bekend
wij
was, schrijft
schrijft hij
hij pessimistisch
pessimistisch: : «Eindelijk
«Eindelijk vrees
indien wij
was,
vrees ik, indien
versterking krijgen,
krijgen, dat
ons geheele
geheele land
landzal
zalingenomen
ingenomen
geen versterking
dat ons
Hoe treurig
treurig donker
donker is
is de
de toekomst
toekomst I»
1» Gelukkig loochen,
loochen~
worden. Hoe
straften de
feiten deze
deze voorspelling.
voorspelling. Sluis,
Sluis, dat
dat den
den 30en
30endoor
door
straften
de feiten
deel der
der vrijscharen
vrijscharen bezet was, werd feitelijk door
door een
een spring,
spring~
een deel
vloed, waardoor
waardoor 't zeewater
zeewater tot op
op de
demarkt
marktspoelde,
spoelde,bevrijd.
bevrijd.
De
Franschen
en
Belgen,
door
de
groote
verliezen
bij
Oostburg
De Franschen en Belgen, door de groote verliezen bij Oostburg
ontmoedigd, meenden,
meenden, dat
dat de
deonderwaterzetting
onderwaterzetting tegen
tegenhen
hen
ontmoedigd,
bewerkstelligd was en
en verlieten
verlieten in
in 't nachtelijk duister
bewerkstelligd
duister (l
(1 Nov.)
Nov.)
de stad
stad Sluis.
Sluis.
Weldra ontruimden
ontruimden de
de benden
benden uit
uithet
hetZuiden
Zuidenhaast
haastalle
alle
Weldra
1.
1. Zie
Zie bijlage
bijlage II.
Il.
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steden en
en dorpen
dorpen van
van het
het land
land van
van Axel, Hulst
steden
Hulst en
en Cadzand
Cad zand
en werd
Zeeuwsch~ Vlaanderenmet
metdankbaarbeid
dankbaarheidaan
aan
en
werd overal
overalininZeeuwsch,Vlaanderen
God
N ederl. vlag
vlag weer
weer geheschen.
geheschen. Zie
Zie bijlage
bijlage III.
lIl. Alleen
Alleen
God de Nederl.
Aardenburg
21 November
November 1830
1830 een
eenvreemde
vreemde
Aardenburgbehield
behieldtot
tot 21
bezetting.
Kapitalendam ten
ten zuiden
zuidenvan
vanden
denBraakman,
Braakman,
bezetting. De Kapitalendam
de
eenige verbindingsweg
verbindingsweg tusschen
tusschen het
het 4e
4e en
enhet
het.5e
Sedistrict
district
de eenige
bleef
in Augustus
Augustus 1831
1831 door
doorBelgische
Belgischetroepen
troepenbezet
bezet1.1.
bleef tot in
Op
het nationaal
nationaal congres,
congres, dat 10
10 Nov. 1830
te Brussel
Brussel was
Op het
1830 te
bijeengekomen,
de opstandelingen,
opstandelingen, na
na het
het huis
huis Oranje,
Oranje~
bijeengekomen, eischten de
Nassau
van den
den troon
troon tetehebben
hebbenuitgesloten,
uitgesloten, Zeeuwsch,
Zeeuwsch~
Nassau van
Vlaanderen, Limburg
Vlaanderen,
Limburg en
enLuxemburg
Luxemburgop,
op,zelfs
zelfsberichtten
berichttenzij
zij aan
aan
de Conferentie
onafhanke~
Conferentie te Londen, dat België onmogelijk een onafhanke,
lijke
staat kon
zijn zonder
zonder het
het bezit
bezit van
vanden
denLinker
LinkerSchelde,
Schelde~
lijke staat
kon zijn
oever, heel Limburg
oever,
Limburg en
en Luxemburg.
Luxemburg.
De val
valvan
vanVenlo,
Venlo,waar
waardede
burgersdedeBrabantsche
Brabantsche vlag
vlag
burgers
op 't'tStadhuis
op
Stadhuis uitstaken,
uitstaken, en
en de
dekleine
kleinetroepenmacht
troepenmacht onder
onder
Generaal~Majoor
Schepern zich
zich moest
moest overgeven,
overgeven, had
had
Generaal,MajoorVan
Van Schepern
tengevolge dat
dat heel
heelLimburg
Limburgmet
metuitzondering
uitzonderingvan
vanMaastricht,
Maastricht,
waar Dibbets zich
waar
zich handhaafde,
handhaafde, Belgisch
Belgisch werd.
werd.
Hollandsch Limburg
zond
dan
ook
atgevaardigdennaar
naar
Limburg zond dan ook afgevaardigden
Brussel
tusschen 1830
Brussel tusschen
1830 en
en 1839.
1839.
In die
die negen
negen jaren
jaren ontstond
ontstond een
een hevige
hevige strijd
strijd tusschen
tusschen het
het
Kerkbestuur van het met België
België vereenigde
vereenigde Limburg,
Limburg,
provinciaal Kerkbestuur
dat al
al de
deBelgische
BelgischeGemeenten
Gemeentenals
alsonder
onderzijnzijnressort
ressortbehoo.:
behoo.
dat
rende beschouwde,
beschouwde, en
en de
deKerkeraden
Kcrkeraden van
van Brussel
Brussel en
en Luik,
Luik,
rende
een eigen
eigen vrije
vrije Synode
Synodewilden
wildeninrichten.
inrichten.
die een
Reeds in
in 1832
1832noemt
noemtdedeBrusselsche
Brusselschepredikant
predikant Vent
Vent zich
zich
Reeds
voorzitter der
der Belgische
Belgische Synode,
Synode, doch
dochzijn
zijnbevoegdheid
bevoegdheid als
als
voorzitter
zoodanig
werd
door
den
Kerkeraad
van
Gent,
en
door
de
zoodanig werd door den Kerkeraad van Gent, en door de
meeste toenmalige
Luik is
is de
de
meeste
toenmalige Belgische
Belgische Gemeenten
Gemeenten ontkend.
ontkend. Luik
van die
diebeweging
bewegingtottot
stichtingvan
vaneen
eenFranschsprekend,
Franschsprekend~
leider van
stichting
Belgische Synode
Synode met
met hoofdzetel
hoofdzetelteteBrussel,
Brussel,terwijl
terwijlde
deNeder,
Neder~
Belgische
Gemeenten van
van de
de ringen
ringen Venlo
Venloen
enMaastricht
Maastricht
landschsprekende Gemeenten
zich daartegen
daartegen verzetten
kerkelijke wetten
wetten van
van de
de Ned.
Ned.
zich
verzetten en
en de kerkelijke
Hervormde kerk
kerk willen
willen handhaven,
handhaven, hoewel
hoewel zij
zij hun
hunstukken
stukken
Hervormde
aan de kerken
kerken in
in Vlaanderen
Vlaanderen ook
ookinindedeFransche
Franschetaal
taalstellen.
stellen.
aan
De Hervormde
Hervormde kerk
kerk van
van Gent
Gent houdt
houdt zich
zichonZijdig
onZijdig en
en
en schrijft
schrijft inindien
dienzin
zinnaar
naar
bewaart een
een afwachtende
afwachtende houding en
bewaart
Luik
Luik en
en naar
naar Venlo.
Venlo.
1.1. 10
10 Aug.
Aug. 1831
1831 werd
werd er
er nog
noghevig
heviggevochten
gevochtentusschen
tusschenHollanders
Hollandersenenmuitelingen
muitelingen
te Stroobrugge
Stroobrugge op
op den
denweg
wegtusschen
tusschenAarctenburg
Aardenburgen
enMaldegem.
Maldegem.
te
Zie
Zie ook
ook bijlage
bijlage IV.
IV.
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De Kerkeraad
Kerkeraad schrijft
schrijft naar
naar Luik.
Luik o. a.
a. dezen
dezen zin
zin::
c<Qu'il.
«Qu'il nous
semble dangereux
dangereux de
de créer
créer un
un Comité
Comitécentral
central
nous semble
avant
les bases
basesd'une
d'uneorganisation
organisationecclésiastique
ecclésiastique sont
sont
avant que les
posées
queleslesgaranties
garantiessont
sontprouvées,
prouvées,afin
afin qu'une
qu'une telle
telle
posées et
et que
son pouvoir
pouvoir cecequi
quideviendrait
deviendrait
assemblée
assembléen'abuse
n'abusepas
pas de
de son
Ie bien
bi enêtre
êtrespirituel
spiritueletetmoral
moral des
desl'Eglises
l'Eglises
dangereux
dangereux pour
pour le
confiées
nos soins
soinsrespectifs
respectifsetetqu'elles
qu' ell esnenesoyent
soyentpas
pasprivées
privées
confiées à nos
par
majorité des
des voix,
voix,même
mêmed'une
d'unevoix
voixdes
desdroits
droitsqu'elles
qu'elles
par majorité
maintenant.»
possèdent maintenant.»
Luik
o. a.
ook:: «que
«que tous
tous les
les pasteurs
pasteurs une
une fois
fois
Luik wilde
wilde o.
a. ook
Ie
droit
d'imposer
légalement
consacrés
et
installés,
auraient
légalement consacrés et installés, auraient le droit d'imposer
un frère
frère qui
quiproduit
pro duitdes
descertificats
certi6cats d'aptitude
d'aptitude au
au
mains àà un
les mains
St.
Ministère.»
St. Ministère.»
Gent wil evenals
evenals Limburg
Limburg en
en Antwerpen
Antwerpen de
wetten op
op de
de
Gent
de wetten
regelmatige predikantsberoeping
predikantsberoeping handhaven.
handhaven.
regelmatige
Een heel
heel eigenaardig
eigenaardig conflict
conflict ontstaat
ontstaat te
teSittard
Sittardininden
denring
ring
Ventvan
vanBrussel
BrusselenenRichard
Richardvan
van
Venlo, waar
waar de
de predikanten
predikanten Vent
Gunning
inzegenen
en
be~
Luik
een
jongen
man
met
name
Luik een jongen man met name Gunning inzegenen en be,
vestigen tegen
tegen de
de bestaande
bestaande gebruiken
gebruiken in.
in. Korten
Korten tijd
tijddaarna
daarna
vestigen
werd
op weftige
wettige wijze
wijze P.
P. J.
J. G.G.Hoefer
HoeferJ.Hz.
J.Hz.geb.
geb.1806,
1806,
werd op
totpredikant
predikant bevestigd
bevestigd
cand.
in Limburg
Limburg in
in 1832
1832 aldaar
aldaar tot
cand. in
November 1833).
1833).
(6 November
De Kerkeraad
Kerkeraad van
van Gent
Gent geeft
geeftzijn
zijnafkeuring
afkeuring over
over eerst,
eerst~
onwettige bevestiging
bevestigingte
te kennen,
kennen, waarvan
waarvan Gunning
Gunning het
het
bedoelde onwettige
slachtoffer
is,doch
dochweigert
weigertènènaan
aanLuik
Luikom
omzich
zichnaar
naar
slachtoffer geworden is,
Brussel
begeven tot
totde
devorming
vormingvan
vaneen
eennieuwe
nieuwe Synode
Synode
Brussel te begeven
èn
aan Limburg,
Limburg, om
om afgevaardigden
afgevaardigden derwaarts
derwaarts te
te zenden.
zenden.
èn aan
De Kerkeraad
Kerkeraad schrijft
schrijft: : aL'époque
«L' époque propre
prop re 0(àreconstituer
reconstituer
que
une direction
direction des Eglises
Eglises de
de Limbourg)
Limbourg) est
est plus
plusreculée
reculée que
une
avancée
Mr. Gunning.
Gunning.
avancée par
par I'ordination
l'ordination de
de Mr.
formons les
les voeux
voeux les
lesplus
plusardents
ardents que
que leIe traité
traîté du
du
Nous formons
21
Mai dernier
dernier soit
bientót suivi
SUIVI d'un
d'un traité
traîté définitif
définitif qui
qui
21 Mai
soit bient6t
mettra fin
à l'état
l' état incertain
incertain dans
lequel les
les Eglises
Eglises de
de lala
mettra
fin A
dans lequel
Belgique
se trouvent.»
trouvent.»
Belgique se
de gewijzigde
gewijzigde 24
24artikelen
artikelen
Eindelijk
Eindelijknam
nam Koning
Koning Willem
Willem I de
tot traktaat
traktaat ver,
ver~
aan,
werden deze
deze den
den 19den
19den April
April 1839
1839 tot
aan, en
en werden
heven.
Zóó verloor
verloorhet
hetZuidelijk
ZuidelijkProtestantisme
Protestantismeden
dennoorder,
noorder~
heven. Z66
ring van
van Maastricht,
Maastricht, den
den ring
ring Venlo,
Venlo, en
en haast
haast den
den geheelen
geheelen
ring
1.
Zie:Cinquantenaire
Cinquantenaire du
bI. 19 enz.
bij Verhavert, Brussel 1890.
1. Zie:
du Synode bl.
enz. bij
Code Protestant,
Protestant, Recueil des
etc., bij Verhavert,
Verhavert, Brussel 1890.
des lois etc.,
Histoire du
Synode 1839-1889, bij Verhavert, Brussel 1889.
du Synode
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van Maastricht
met uitzondering
uitzonderingvan
van Luik
Luik en
zuiderring van
Maastricht met
en
Hodimont-Verviers,
werd het
het zuiden
zuiden teleur,
teleur.
Hodimont—Verviers,en
en bovendien
bovendien werd
gesteld
dehoop
hoopvan
vanook
ookZeeuwsch,Vlaanderen
Zeeuwseh.Vlaanderen onder
onder de
de
gesteld in de
Brabantsche
aandringen van
den
Brabantschekleuren
kleurentetezien.
zien.Vooral
Vooral op
op aandringen
van den
Kerkeraad
Kerkeraadvan
vanLuik
Luiken
enmede
mede ten
ten gevolge
gevolge van den uitdrukkelijken
wensch
van het
hetGouvernement,
Gouvernement,vereenigden
vereenigdenafgevaardigden
afgevaardigden
wensch van
van
de Protestansche
Protestansche kerken
zuidelijke gewesten
gewesten zich
zich
van de
kerkeninin de
de zuidelijke
te
Brussel en
en vormden
vormden zich
zich 23
23 April
April 1839
1839 tot
toteen
eeneigen
eigen
te Brussel
Synode
der Hervormde
Hervormde Kerken
Kerken in
in het
hetafgescheiden
afgescheiden Zuiden.
Zuiden.
Synode der
18 Mei daaraanvolgend
daaraanvolgend bevestigde
Koninklijk besluit
besluit
bevestigde een
een Koninklijk
deze
Synode als
als «l'autorité
«l'autorité suprème
suprème de
l'Eglise, dont
dont les
les
deze Synode
de l'Eglise,
décisions
auraient force
décisions auraient
force de
de loi 1.»
De Synode
Synode vereenigden
vereenigden zich
zichopnieuw
opnieuwden
denlaatsten
laatstenDinsdag
Dinsdag
1839 en
en volgende
volgende dagen.
dagen.
van
van Juni
Juni 1839
De eerste
eerste voorzitter
voorzitter was
was Ds.
Ds.F.F.Roediger
Roedigervan
vanVerviers,
Verviers.
Hodimont, die 24 Dec. 1816 door
als predikant
predikant
door Koning
Koning Willem
Willem als
aldaar was aangesteld.
aldaar
aangesteld.
gemeenten, die
die zich
zich bij
bijdeze
dezeSynode
Synodeder
der oude
oude Her,
Her.
De gemeenten,
vormde gemeenten
de zuidelijke
zuidelijke gewesten
gewesten aansloten,
aansloten, waren
waren
vormde
gemeenten uit
uit de
uit het
het Vlaamsche
Vlaamsche land
landAntwerpen,
Antwerpen,Gent,
Gent,Dendermonde,
Dendermonde,
uit
Maria.Hoorebeke, Brussel,
uit Walenland,
Walenland, Hodimont,
Hodimont.
Maria,Hoorebeke,
Brussel, en
en uit
Verviers,
Spa en
en Dalhem,
Dalhem, Luik,
Luik, Dour,Paturages
Dour.Paturages Mons,
Mons,
Verviers, Olne
Olne Spa
Rongy, Doomik.
Doornik.
Rongy,
De andere
andere Kerken
Kerken van
provinciaal Kerkbestuur
Kerkbestuur Limburg
Limburg
De
van het provinciaal
keerden tot
tot de
de Nederl.
Neder!.Hervormde
Hervormde Synode
Synode terug
terug en
enwerden
werden
keerden
Provinciaal Kerkbestuur
Kerkbestuur van Noord,Brabant
N oord. Brabant
gesteld onder
onder het
het Provinciaal
met Limburg, zij
tezamen de classis
classis van
van Maastricht
Maastricht vormen.
vormen.
zij bleven
bleven tezamen
classis van
vanMaastricht
Maastricht was
was sinds
sinds dien
dien verdeeld
verdeeld in
in drie
drie
De classis
ringen, die van
van Maastricht,
Maastricht, Venlo
Venlo en
enSittard.
Sittard.
ringen,
`, Met den
den vrede
vrede van
van 1839
1839 eindigde
eindigde het
hetveelbewogen
veelbewogentijdvak
tijdvak
1815-39 voor
voor de
deKerken
Kerken in
in Vlaanderen
Vlaanderen en
en Walenland.
Walenland. Nog
Nog
altijd
altijd kunnen
kunnen zij vol dankbaarheid
dankbaarheid terugzien
terugzien op Koning
Koning
Willem I, aan
aan wien
wienzijzijdedemeeste
meestekerkgebouwen,
kerkgebouwen, de
detrakte,
trakte..
Willem
menten, jajahun
positie verschuldigd
verschuldigd zijn.
zijn. Nog
Nogaltijd
altijd
menten,
hun heele
heele positie
»Nous
staat boven
boven dedeuitbetalingsmandaten
uitbetalingsmandaten der
der predikanten
predikanten »Nous
staat
Guillaume par
Dieu Roi
Roi des
desPays,Bas,»
Pays.Bas,» etc.
etc.
Guillaume
parlala gräce
grice de Dieu
Zuid.Nederlandsch Protestantisme
Protestantisme was in
in de
de16e
16eeeuw
eeuw
Het ZuichNederlandsch
nu alles
alles aan
aan het
het
de oorsprong
oorsprong van
Hollandsehe, doch
cle
van het
het Hollandsche,
doch is nu
N oorden verschuldigd,
verschuldigd, de
de naam
naam Oranje,Nassau
Oranje.N assau prijkt
prijkt met
met
Noorden
gulden lefteren
letteren op
de eerste
eerste bladzijden
bladzijden van
van ons
ons herleefd
gulden
op de
Protestantisme.
Zuidelijk Protestantisme.
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I.I.
St. Anna,
Anna, den
den 22October
October1830.
1830.

GeHefde Broeder.
Broeder.
Geliefde
Dewijl vader
vader tegenwoordig
tegenwoordig geen
geen tijd
tijd heeft om U
U teteschrijven,
schrijven, zoo
zoowil
wil
Dewijl
ToenZondag
Zondaghet
het
ik UUiets
ietsvan
vandedetegenwoordige
tegenwoordigeomstandigheden
omstandighedenmelden.
melden.Toen
ik
kindje gedoopt
gedoopt werd
werden
endedeheeren
heereneen
eenboterhammetje
boterhammetjezouden
zoudengaan
gaaneten,
eten,
kindje
Van Altena
Altena uit
uitBrugge
Bruggeen
enzeiden,
zeiden,dat
datzij
zij
kwam onverwachts
onverwachts de
familie Van
kwam
de familie
zij hadden
hadden bijna
bijna niets
niets bij
bij hen.
hen.
waren, zij
vluchtelingen waren,
Zij waren
waren met
metelf,
elf,een
eenzoon
zoonRobertus,
Robertus,5 5dochters,
dochters,waarvan
waarvan eene
eenemet
met55
Zij
welke een kindje
kindje van
van 10
10 weken.
weken.
kinderen, onder
kinderen,
onder welke
kunt begrijpen
begrijpen welke
welke droevige
droevige ontsteltenis
ontsteltenis het
het in
inons
onshuis
huiswas
was;
Gij kunt
Gij
; alal
plaisir was
was gedaan.
gedaan.Grootmoeder
GrootmoederCallenfels
Callenfelsheeft
heeftdedezoon
zoonenen2 2dochters,
dochters,
het plaisir
Henry eene
eene dochter
dochter en
en wij
wij hebben
hebben de
deoverige
overige77gehouden.
gehouden.
Dominé Henry
vanAltena
Altenawas
wasteteGoes,
Goes,doch
dochdede
Dominé
was
Yperengaan
gaan
vrouw van
De vrouw
Dominé
was
te te
Yperen
Bruggewederom
wederomaan
aan!?
preken en over
over de
dezaak
zaaknog
nogniets
nietswetende,
wetende,kwam
kwaminin
preken
Brugge
zij gaven hem eene cocarde zwart, geel en rood en daarmede ging hijzijgavenhmcordzwat,gelnodrmgihj
door de
destad,
stad, doch
dochrond
ronddedevestingen
vestingenom
omnaar
naardedeBarge
Bargetetegaan,
gaan,
gerust door
gerust
kwam hij
hij eene
eene eerste
eerste bende
bende «brigands»
«brigands» tegen,
tegen, die
die hem
hemgeen
geenkwaad
kwaaddeden,
deden,
kwam
«Hourh,
doch eene
eene tweede
tweedehem
hemtegemoetkomende
tegemoetkomende riep
riep «Hourt»
«Hourt» Dominé
Dominé«Hourt»,
doch
(gelijk men
men tegen
tegen dedebeesten
beestenroept)
roept)en
entoen,
toen,dacht
dacht hij
hij nu
nuisishet
hetmet
metmij
mij
(gelijk
gedaan, men
af, men
men sloeg hem
hem op
op zijnen
zijnen hoed
hoedininstukken,
stukken,
gedaan,
men nam
nam zijn
zijn stok
stok af,
zij hem
hem gelukkig
gelukkig laten
laten gaan
gaan en is
is dus
dus hier
hier ook
ookaange
aange.,
doch toen
toen hebben
hebben zij
doch
komen en is Woensdag naar Vlissingen vertrokken. Eergisteren kwam dekomenisWdagrVlnevtok.Ergisenwamd
vrouwen
kinders, hij
hij was
waseerst
eerstvan
vanBrugge
Bruggenaar
naar
Luitenant Smith
Luitenant
Smith hier
hier om vrouw
en kinders,
eindelijk naar
naar Vlissingen
Vlissingen moeten
moeten gaan.
gaan. Gisteren
Gisteren zijn
zijn zij
zij van
van
Oostende en eindelijk
Oostende
met de
de boerewagen
boerewagenvan
vanbaas
baas(onleesbare
(onleesbarenaam)
naam)naar
naarBreskens.
Breskens.
hier vertrokken met
ook
vertrokken,hij
hijheeft
heeftop
ophet
het
Dominé van
van Oostende
Oostendeisisvan
vandedeweek
weekook
De Dominé
vertrokken,
zijn been
been nog
nogverzwikt,
verzwikt, zoodat
zoodat
water
moordenaars gezeten
water met
met 3 moordenaars
gezeten en
en heeft zijn
men
hem te
te Breskens
Breskens van
van het
het hotel
hotelinineeneen
koets
naardedeschuit
schuitheeft
heeft
men hem
koets
naar
Door die
dieomstandigheden
omstandighedenisisFien
Fienniet
nietnaar
naarhier
hiergekomen.
gekomen.
moeten
brengen. Door
moeten brengen.
Ieder
Hollander moet
moet dus
dus uit
uitdedeVlaamsche
Vlaamsche steden
steden vluchten.
vluchten. Er
Er zijn
zijn 66
Ieder Hollander
gevlucht, zij
zij blijven
blijven in
in Sluis
Sluis en
en
marechausseés
marechausseésininSluis
Sluis van
van Oostende
Oostende ook gevlucht,
er
komen er
10;; zij
zij zijn
zijn goed
goed om
om de
derust
rust hier
hiertetehelpen
helpenbewaren.
bewaren.
er komen
er nog 10
Sluis. Doch
Doch Broeder
Broeder ik zou
zou wel
wel een
een
Er
zijn zeer
zeer veel
veel vluchtelingen
vluchtelingen in Sluis.
Er zijn
vel papier
papier noodig
hebben, indien ik
ik UUalles
alleswilde
wildeschrijven.
schrijven. Wij
Wij zijn
zijnhier
hier
noodig hebben,
nog
allen gezond
gezond en
en na
nagroete
groetevan
vanallen
allennoem
noem
mijuwen
uwengeliefden
geliefden
nog allen
ik ik
mij
Broeder H. J. Janssen.
Broeder
H. J. Janssen.
Lieve
Ikwil
wildezen
dezenniet
nietsluiten
sluiten
zonder
hetgeschrevene
geschrevenenog
nog
Lieve kinderen.
kinderen. lk
zonder
bijbijhet
een
letter te
voegen. Uit
Uithet
hefvorenstaande
vorenstaande ziet
ziet gij,
gij, dat
datdedetegenwoordige
tegenwoordige
een letter
te voegen.
'staat
zaken akelig
akelig en
en de
de vooruitzigten
vooruitzigteninineen
eentreurig
treurigdonker
donkergehuld
gehuldis.
is.
.staat van
van zaken
Dagelijks
rijtuigen geladen
geladen met
met vlugtenden
vlugtenden van
van Brugge,
Brugge,
Dagelijks komen
komen hier
hier rikulgen
Oostende,
Yperen aan,
aan, mannen,
mannen, vrouwen
vrouwen en kinderen
kinderen vervullen
vervullen de loge,
loge.
Oostende, Yperen
menten
en reeds
reedseen
eenaantal
aantalhuisgezinnen
huisgezinnenhebben
hebbenbijbijparticuliere
particuliereburgers
burgers
menten en
deHollandsche
Hollandschemilitairen
militairenworden
wordenverjaagd
verjaagd en
en trekken
trekken
kamers
kamers gehuurd.
gehuurd. Ook de
door
Sluis naar
naar Vlissingen
Vlissingen; ; zoo even
even isisM.M.Bellendt
Bellendthier
hiergeweest
geweestvan
van
door Sluis
Meenen
komende en afscheid
afscheid nemende
nemende naar
naar Vlissingen.
Vlissingen.Dat
Datwij
wijhier
hieronder
onder
Meenen komende
dat
hier niet
nietzeer
zeeropopons
onsgemak
gemakzitten,
zitten,kunt
kunt
gemakkelijkbegrijpen
begrijpen—
dat alles hier
gijgijgemakkelijk
wij
magt om
eenen aanval
aanval te
te kunnen
kunnen keeren.
keeren. Indien
Indien ik
ik zoo
zoo
wij hebben
hebben geene
geene magt
om eenen
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iets konde
ik met
konde voorzien,
voorzien, dan
dan vertrok
vertrok ik
met uwe moeder
moeder enz.
enz. naar
naar Goes.
Goes. IkIk
daarom steeds
steeds op
op mijne
mijnehoede.
hoede. God
Godgeve
gevedat
daterereene
eenespoedige
spoedige en
en
ben daarom
verandering kome.
kome. Wij
Wij allen
allenbevinden
bevindenons
onsoverigens
overigensgezond
gezondnaar
naar
gelukkige verandering
lichaam;; de lieve Roosje
Uwe lieve
lieveMoeder,
Moeder, Broeder
Broeder
het lichaam
Roosje groeit
groeit voorspoedig.
voorspoedig. Uwe
Zusters groeten
groeten U en
en zijn
zijn verlangend
verlangend iets
iets van
van IJ
U tetevernemen.
vernemen. Weest
Weest
en Zusters
hartelijk gegroet
het hart
hart omhelsd
omhelsd van
van uwen
uwenliefhebb.
liefhebb.vader
vader
ook hartelijk
gegroet en
en in het
J. A.
A. Janssen.
Janssen.
BIJLAGE 11.
BIJLAGE
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Goes, den 55 Nov.
Nov.1830.
1830.
Goes,

Zeer geliefde kinderen!
kinderen!
Zeer
dagteekening hierboven
hierboven ziet
ziet gij,
gij, dat
datwij
wijeindelijk
eindelijkdoor
doorden
dendrang
drang
Uit de dagteekening
en
der omstandigheden
omstandigheden genoodzaakt
stille woning
woning en
der
genoodzaakt zijn
zijn geworden,
geworden, onze
onze stille
vreedzaam dorpje
verlaten, om
om elders
elders een
eenveilige
veiligeschuilplaats
schuilplaatstetezoeken,
zoeken,
vreedzaam
dorpje te
te verlaten,
wij dan
dan ook
ookinindede
gastvrijewoning
woningvan
vanuwen
uwenoom
oomgevonden
gevondenhebben.
hebben.
welke wij
gastvrije
Lang hebben
hebben wij
wij het
het uitgehouden
uitgehouden en
enons
onsvertrek
vertrekuitgesteld
uitgesteld tot
tot op
op het
het
Lang
oogenblik, dat wij
wij van
van de
deSluissche
Sluisschewallen
wallenvoor
voordedetweede
tweedekeer
keerde
deoproer,
oproer.
oogenblik,
Annazagen
zagenplanten.
planten. Zie
Ziehier
hierhoe
hoezich
zichhet
heteen
een
vlag op
op den
dentoren
torenteteSt.
St.Anna
vlag
ander heeft
heeft toegedragen.
toegedragen. In den
den nacht
nacht tusschen
tusschen de
de27
27enen2828Oct.
Oct.onge.,
onge.
en ander
wijdoor
doorkloppen
kloppenenenstampen
stampenop
opde
devoordeur
voordeur
ure s'ochtends
s'ochtends werden
werdenwij
veer 33 ure
hetroepen
roepenen
enschreeuwen
schreeuwen der
der
onzenslaap
slaap gewekt
gewekt;; weldra
weldra hoorde
hoorde ik
ik het
uit onzen
denstikdonkeren
stikdonkeren nacht
nachtonder
onderhevigen
hevigenwind
windenenregen
regen—muitelingen in den
muitelingen
uwe moeder
achterkamertje
moeder vluchtte
vluchtte met
metKoosje
Koosjeinindedewieg
wiegnaar
naarhethet
achterkamertje;; de
de
deur geopend
geopend hebbende
hebbende traden
tradenvier
viergewapende
gewapendekerels
kerels binnen
binnenen
ennamen
namen
deur
plaats. Na een
een weinig
weinig van
vanden
denschrik
schrikhersteld
hersteldtetezijn
zijnbood
bood
huneen
eenglas
glas
plaats.
ikikhun
hunboterhammen
boterhammenmet
metwijn,
wijn,van
vanwelke
welkezij
zijslechts
slechts
aan, daarna
daarna gaf
gafikikhun
jenever aan,
anderhalve flesch
dronken. Nu wierpen
wierpen zij
zij zich
zich ten
ten 44 ure
ure op
opden
dengrond
grond
anderhalve
flesch dronken.
neder en
sliepen in, en
ennu
nukunt
kuntgij
gijUUeenigzins
eenigzinsmijne
mijnepositie
positieverbeelden
verbeelden
neder
en sliepen
indiepe
diepeen
entreurige
treurige gedachten
gedachtenverzonken,
verzonken,onder
onderdeze
dezevier
viersnorkende
snorkende
zittende, in
ikden
denmorgen
morgennaderen,
naderen,verwachtende,
verwachtende, dat
datzij
zij nu
nu
bandieten. Met angst
angst zag
zag ik
bandieten.
de Brabantsche
Brabantsche vlag
vlag plantende,
plantende, misschien
misschien zich
zichaan
aanallerhande
allerhande losbandig,
losbandig.
zeven hoorde
hoorde ik
ikden
dentrom
tromen
enbij
bijhet
het
heden
overgeven, —
- ten
heden zouden overgeven,
ten half zeven
omtrent120,
120,allen
allenverschillend
verschillendgekleedde
gekleedde
openen der
der blinden,
blinden,zag
zagikiknunuomtrent
openen
gewapende
kerels, onder
onder welke
welkefranschen,
franschen, Bruggelingen,
Bruggelingen, Gentenaars
Gentenaars enz.
enz.
gewapende kerels,
enz.
zich bevonden,
bevonden, vergaderd
vergaderd zijnde
zijndebegon
begonmen
menom
omvoorbereidselen
voorbereidselen tete
enz. zich
hetopsteken
opstekender
dervlag,
vlag,hetgeen
hetgeen
onder
een
vreeselijkroepen
roepenplaats
plaats
maken
maken tot het
onder
een
vreeselijk
had.
Ten half
halfacht
achture
ureverliet
verlietons
ons
bende
zich
begevende
naarLapschure
Lapschure;;
had. Ten
dede
bende
zich
begevende
naar
in den
den namiddag
namiddag keerden
keerden zij
zij weder
weder en
en nu
nuverlieten
verlietenwij
wijons
onshuis
huisen
engingen
gingen
naar
- des
anderen daags
daags (Vrijdag
(Vrijdag 29)
kwamen de Holl.
Holl.troepen
troepenen
en
naar Sluis
Sluis —
des anderen
29) kwamen
verjaagden
na een
een gevecht,
gevecht, hetwelk
hetwelkteteSt.
St.Anna
Annaplaats
plaatshad,
had, van
van
verjaagden de
de Belgen,
Belgen, na
keerden te
te Sluis
Sluisweder,
weder,met
metzich
zichbrengende
brengendede
deBelg.
Belg.vlag.
vlag.
anderhalf
anderhalf uur
uur en keerden
en de
de
Zaturdagmorgen
kwamen de
de Belgen
Belgenmet
metversterking
versterking weder
weder en
Zaturdagmorgen9 9 ure
ure kwamen
Holl. troepen
troepen keerden
St. Anna de
de
keerden terug
terug naar
naarOostburg.
Oostburg.Ik
Ikhoorde
hoorde nu
nu te
te St.
klok
luiden en
en andermaal
andermaal de
de vlag
vlagplaatsen
plaatsenen
ennunubesloten
beslotenwij
wijSluis
Sluistetever-;
ver.
klok luiden
laten
naar Vlissingen
Vlissingen te
te gaan.
gaan.
laten en naar
Oogenblikkelijk kwam
boerenwagen met
met eenig
eenigstroo
stroo op
op denzelven
denzelven van
van
kwam de boerenwagen
dien toestand,
toestand, zonder
zonder
Fossé,
Foss& want
want zijn
zijn rijtuig
rijtuigwas
wasvertrokken,
vertrokken, voor
voor en
en in dien
iets
onzemeubelen,
meubelen,boeken
boekenenz.
enz.gered
geredtetehebben,
hebben,alleen
alleenvoorzien
voorzienvan
van
iets van onze
het hoogt
hoogt noodige,
noodige,zijn
zijnwij
wijte te
Vlissingenaangekomen
aangekomenenenvandaar
vandaarlaatstleden
laatstleden
Vlissingen
wij denken
denken te
te blijven
blijven totdat
totdat de
de goede
goede
Dinsdag
hier te
te Goes,
Goes, waar
waar wij
Dinsdag 22 Nov. hier
God eene
eene uitkomst
uitkomst aan
aandezen
dezenakeligen
akeligenstand
standvan
vanzaken
zakenzal
zalgegeven
gegeven hebben.
hebben.
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Talrijk is
is de
Talrijk
de menigte
menigte der
dervlugtenden,
vlugtenden,waaronder
waaronder ook
ookuw
uwGrootmoeder
Grootmoeder
Janssen
Callenfels, uw
Hennequin, Neef
NeefStern,
Stern, jufvr.
jufvr. Henrij,
Henrij, Ds.
Ds.
Janssen en
en Callenfels,
uw Oom Hennequin,
de Wit,
Ds. Brugman,
Brugman, Ds.
Ds.Schietekatte,
Schietekatte, Ds.
Ds. van
van Hoek,
Hoek, uw
uw Oom
Oom Toon
Toon CaHew
CallenWit, Ds.
kinderen, uw
uwOom
Oomisisgebleven
gebleven
enz.
Laatstleden
fels,
Saartje Risseeuw
fels, Saartje
Risseeuw en kinderen,
enz.
—- Laatstleden
31 Oct.
Oct. zijn
zijn de
de Belgen
Belgenweder
weder teteOostburg
Oostburg aan
aan den
den gang
gang geweest
geweest
Zondag
Zondag 31
en met
met een
eengroot
grootverlies
verliesterug
teruggeslagen,
geslagen,zoodanige
zoodanigeschermutselingen
schermutselingenhebben
hebben
bijna
dagelijks plaats
plaats en
en eindelijk
eindelijk vrees
vrees ik,
ik, indien
indienwij
wijgeene
ge eneversterking
versterking
bijna dagelijks
zal ingenomen
ingenomen worden.
worden. Hoe
Hoetreurig
treurigdonker
donker is
is
krijgen,
geheel land zal
krijgen, dat
dat ons
ons geheel
Devlag,
vlag,namelijk
namelijkde
deBrabantsche,
Brabantsehe, waait
waait te
te Sluis,
Sluis, St.
St. Anna,
Anna,
de
toekomst! De
de toekomst!
en
Aardenburg,
Neuzen, Sas
Sas van
van Gent,
Gent, IJzendijke,
lJzendijke, Biervliet
Biervliet en
Aardenburg, Hulst,
Hulst, Axel,
Axel, Neuzen,
op dezen
dezen oogenblik
oogenblikreeds
reeds misschien
misschien op
opmeer
meerandere
andereplaatsen.
plaatsen.
Onder
zij dank,
dank, nog
noggezond
gezond
Onder alle
alle deze
deze omstandigheden
omstandighedenzijn
zijnwij,
wij, Gode
Gode zij
gebleven. Huibert schrijft
thans op
op het
schrijft thans
het kantoor
kantoor van
van den
denheer
heerSoetebier
Soetebieren
en
gebleven.
is
gelogeerd bij
bij Broeder
BroederGerrit.
Gerrit. Schrijf
Schrijf ons
ons toch
tochspoedig,
spoedig, want
wanthartelijk
hartelijk
is gelogeerd
verlangen wij
wij iets
iets van
van U
U tetevernemen.
vernemen.
verlangen
Ontvangt lieve
lieve kinderen
van uw
uw moeder.
moeder.
Ontvangt
kinderen de groete
groete van
God
zij met
met UUenen
met
ons,
wees
in het
hart
omhelsd
van
uwen
liefGod zij
met
ons,
wees
in het
hart
omhelsd
van
uwen
lief%
hebbenden vader
vader
J. A.
A. Janssen.
Janssen.

Aanteekening.
Deze brieven
brieven zijn geschreven
geschreven door
Ds. Johannes
Johannes Anthonie
Anthonie Jansen,
Jansen, geb.
geb.
door Ds.
21 Nov. 1786
1786 te
te Aardenburg
Aardenburg uit
uit den
den geneesheer
geneesheer Johannes
Johannes Quirinus
Quirinus J. en
en
21
van Namen,
Namen,na
nateteUtrecht
Utrechtgestudeerd
gestudeerdtetehebben
hebben
werd
Juli1810
1810
Anne van
werd
hijhij4 4Juli
prop.
prop. bij
bij de
de classis
classisvan
vanZ.Z.Beireland
Beveland en
en11
11Aug.
Aug.1811
1811 pred.
pred. te
te St.
St. Anna
Anna
ter Muiden,
Muiden, waar
waar hij
hijinin1855
1855overleed.
overleed.
was
gehuwd
met
MariaFrancisca
Francisca
HijHij
was
gehuwd
met
Maria
Callenfels.
De brieven
brieven zijn
zijn gericht
gericht tot
totHendrik
HendrikQuirinus
QuirinusJanssen
Janssen(geb.
(geb.99Nov.
Nov.1812)
1812)
J. Janssen
Janssen (geb.
(geb. 1813),
1813), de
de eerste
eerste studeerde
studeerde in
in 1830
1830 te
te Utrecht
Utrecht in
inde
de
en W. J.
en werd
werdlater
laterdedebekende
bekendekerkhistoricus
kerkhistoricusvan
vanVlaanderen
Vlaanderen
godgeleerdheid en
godgeleerdheid
(t 12
1881), de tweede
tweede studeerde
studeerde aldaar
aldaar in
in de
demedicijnen.
medicijnen.
(-112 Mei 1881),
bericht omtrent
omtrent de vlucht
vlucht van
van Ds.
Ds. R.
R.H.
H.van
vanAltena
Altenavan
vanBrugge
Bruggeen
en
Het bericht
Adr. van
van Deinse
Deinse van
van Oostende
Oostende isis geschreven
geschreven door
door den
den jongsten
jongsten zoon
zoon
Ds. Adr.
J. Janssen
Janssen(geb.
(geb.1816).
1816).Deze
Deze
laatstewerd
werdkand.
kand.ininOverijsel,
Overijsel,2323Febr.
Febr.1845
1845
H. J.
laatste
predikant te
Kadzand, 12
1851 te
te Groede,
Groede, alwaar
alwaar hij
hij 18
18Januari
Januari 1881
1881
predikant
te Kadzand,
12 Oct. 1851
overleed '..1.
overleed
BIJLAGE
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den 66 Dec.
Dec. 1830.
1830.
St. Anna den

Zeer geliefde
geliefde kinderen
kinderen!!
Zeer
Oomvan
vanGoes
GoesUUreeds
reedsberigt
berigthebben
hebbengegeven
gegevenvan
van
Misschien zal
uw Oom
Misschien
zal uw
ons vertrek
van daar
ik heb hem
daar; ; althans
althans ik
hem dit
dit verzocht
verzocht en
en uit
uithet
hetboveno
boven.
vertrek van
wij weder
weder hier
hier zijn,
zijn, hoewel nog
nog provisioneel
provisioneel ons
ons vey
verstaande ziet
staande
ziet gij,
gij, dat
dat wij
Maandag2929November,
November,uwen
uwenjaardag,
jaardag,
te Sluis
Sluis houdende.
houdende.Wij
Wijzijn
zijnopopMaandag
blijf te
opVlissingen
Vlissingen;; na
naeenen
eenenlangen,
langen,
van Goes
Goes vertrokken
vertrokken met
met een
eenschuitje
schuitjeop
van
vervelenden nacht,
nacht, nabij
nabij Vlissingen
Vlissingen op
op het
hetwater
watertetehebben
hebbendooro
door.
hoogst vervelenden
werd ons
onsverboden
verbodendoor
doorhethet
wachtschip
verdertetezeilen,
zeilen,
gebragt, want
want het werd
gebragt,
wachtschip
verder
daar de
zon reeds
reeds onder
onder was,
was, terwijl
terwijl uwe
uwe moeder,
moeder, Huibert
Huibert en
enJetje
Jetje ininhet
het
daar
de zon
midden van
van den
den nacht
nacht door
doorzeeziekte
zeeziektehevig
heviggefolterd
gefolterdwerden,
werden,arriveerden
arriveerden
midden
Dinsdag ochtend
ochtendvan
vandaar
daarnaar
naar Oostburg, waar
waar wij
wij 's nachts gebleven
gebleven zijn.
zijn.
wij Dinsdag
1.
1. Zie levensberichten
levensberichten van
van afgest.
afgest. medeleden
medeleden van
van de
de Maatsch.
Maatsch. v. Ned.
Ned. lett. te
Leiden 1881,
1881, levensbericht
levensbericht H.
H. Q
Q Janssen, —
- St. Anna
Anna ter
ter Muiden door H.
H. Q.
Q. Janssen
Janssen
te Middelb. 1850
1850 bl.
bI. 213 en de
dekerkelijke
kerkelijke handboeken.
han!fboeken van Van
Van Alphen.

DE HERVOP1DE
HERVO~MDE KERKEN
KERKEN IN ZUIDNEDERLAND
ZUID~NEDERLAND IN
IN 1830.
1830. 79
79
Die plaats
plaats voor
voor weinige
weinigeweken
wekenvoor
voorelken
elk enreiziger,
reiziger,zonder
zondereenige
eenigemoeite
moeite
toegankelijk, heeft
heeft thans
thans in
inalle
alleopzigten
opzigteneen
eenoorlogzuchtig
oorlogzuchtigaanzien
aanzien;; van
van
toegankelijk,
alle zijden
zijden met
met batterijen,
batterijen, palissaden,
palissaden, doorsnedingen
doorsnedingen inindedewegen,
wegen,militaire
militaire
bezetting, stukken
stukken geschut
geschut en
en wat
watverder
verderdaartoe
daartoe behoort,
behoort, voorzien,
voorzien,levert
levert
bezetting,
voor den
denvreedzamen
vreedzamenburger
burger een treurig schouwspel,
hetgeen, gevoegd
gevoegd
thans voor
schouwspel, hetgeen,
hetgevoel
gevoel
onzer
dierbarebetrekkingen,
betrekkingen,
bij de
de omstandigheden
omstandigheden des
destijds
tijdsenenhet
bij
onzer
dierbare
zich door
door den
dendrang
drang genoodzaakt
genoodzaakt hebben
hebben gevonden
gevondenhet
hetzwaard
zwaardaan
aan te
te
die zich
gorden, onze harten
harten doet
doetbloeden
bloedenenenons
onsonophoudelijk
onophoudelijkden
denAlmagtige
Almagtige
gorden,
redding doet
doet bidden.
bidden.
uitkomst en redding
om uitkomst
wij allen
allen te
te voet
voet op
opreis
reisvan
van
Donderdag voormiddag
voormiddag eindelijk
Donderdag
eindelijk gingen
gingen wij
Oostburg, want
de menigvuldige
menigvuldige doorsnijdingen
doorsnijdingen van
den steenweg
steenweg en
en
Oostburg,
want de
van den
afbranden der
der draaibrug
draaibrug beletteden
beletteden ons
ons teterijden,
rijden,terwijl
terwijldedevoetganger
voetganger
afbranden
Hetlieve
lieveRoosje
Roosjewerd
werdbeurtelings
beurtelings
vele zwarigheden
zwarigheden te
te worstelen
worstelen heeft.
heeft.Het
met vele
ons op
opde
dearmen
armengedragen.
gedragen. Te
TeSluis
Sluiskomend
komendvonden
vondenwij
wijalles
allesgeheel
geheel
door ons
Zuidpoortdoorgesneden,
doorgesneden, over
overwelke
welke
veranderd; de
gewone dam
damaan
aande
deZuidpoort
veranderd;
de gewone
wordtweggehaald,
weggehaald,dedestadsvesten,
stadsvesten,anders
andersdroog,
droog,
brug, die
die des
desnachts
nachtswordt
eene brug,
thans vol
vol water,
water, wachten,
wachten, die
dieelken
elkenreiziger
reizigeraanhouden
aanhouden;
eenemilitaire
militaire
thans
; eene
bezetting, welke
nog steeds
steeds versterkt
versterkt wordt,
wordt, aan
aan de
dezijde
zijde van
vanSt.
St. Anna
Anna
bezetting,
welke nog
insgelijks onderscheiden
onderscheiden batterijen,
batterijen, doorsnijdingen,
doorsnijdingen, bruggen,
bruggen, poorten,
poorten,
insgelijks
palissaden, twee
zijn daar
daar 250-300
250-300 mannen
mannen aan
aan
palissaden,
twee wachtposten.
wachtposten. Dag
Dag en
en nagt zijn
uit de
de omliggende
omliggende gemeenten
gemeenten St.
St. Anna en
en Heille
Heille als
als van
van
het werk
werk welke
welke uit
het
Sluis
daartoe geprest
paarden, karren
karren en
ander tuig.
tuig. Na
Na
Sluis daartoe
geprest worden,
worden, behalve paarden,
en ander
5 ure
ure des
des avonds
avonds is het
het niemand
niemand geoorloofd
geoorloofd in of
of uit
uit de stad te gaan
gaan;; ten
9 luidt
luidt de
deklok
klokenengeen
geenburger
burger
mag
zich
meervertoonen,
vertoonen,hoewel
hoeweldit
ditlaatste
laatste
mag
zich
meer
ten strengste
strengste wordt
uit de
de stad
stad wil
wilgaan
gaan
niet ten
wordt geobserveerd.
geobserveerd.Een,
Een,die
die in
in of uit
voorden
den
moet voorzien
voorzien zijn
zijn van
van een
eenbriefje,
briefje,men
menheeft
heefterermij
mijeen
eengegeven
gegevenvoor
moet
tijd van
van 14
14 dagen.
dagen. —
- Het
Het spreekt
spreekt vanzelf,
vanzelf, dat
datikikterstond
terstondmijne
mijne goede
goede
tijd
gemeente
heb, waar
waarikikdoor
doorallen
allenmet
mettranen
tranen in
in de
de oogen
oogenontvangen
ontvangen
gemeente bezocht heb,
ben; ; gisteren
gisteren heb
heb ik
ik onder
ondervele
veleaandoeningen
aandoeningenhier
hiergepredikt,
gepredikt, ten
tentekst
tekst
ben
hebbende Ps.
Ps. 39
39:: 10
10 tweede
tweede gedeelte
gedeelte:: »Ik
»Ikzal
zalmijn
mijnmond
mondniet
nletopenen,»
openen,»
hebbende
hebbe onder
onder het
hetgevoel
gevoelder
der
aanwijzende, hoe
mensch zich te
te gedragen
gedragen hebbe
aanwijzende,
hoe de
de mensch
wederwaardigheden des
de menigvuldige
menigvuldige bewegingen
bewegingendoor
door
wederwaardigheden
des levens.
levens. Behalve de
de militaire
militaire operatiën
operatiën veroorzaakt,
hier thans
thans alles rustig
rustig God
God geve
geve dat
dat
de
veroorzaakt, isis hier
de
rust niet
nietmeer
meer gestoord
gestoord worde
worde;; doch
doch de
detoestand
toestandisisnog
nogzeer
zeerdonker.
donker.
de rust
wij allen
allen U
U geluk!
geluk!
Met
de voltrekking
voltrekking van
van uwen
uwen18en
18enjaardag
jaardag wenschen
wenschen wij
Met de
Reeds
uwevroege
vroegejaren
jaren ziet
zieten
enondervindt
ondervindt gij
gij het
hetwisselvallige
wisselvallige in
in de
de
Reeds in uwe
lotgevallen
menschenlijken levens.
en uwen
uwen
lotgevallen des
des menschenlijken
levens.De
De Algoede
Algoede sterke
sterke l.J
Li en
broeder in
tegenwoordige betrekking!
betrekking! Houdt U
U inindezelve
dezelvevast
vastin
inhet
het
broeder
in uwe tegenwoordige
geloof aan
aan God
Godden
denbeschikker
beschikkeronzer
onzerwegen
wegen en
eninindedestipte
stiptebetrachting
betrachting
der
christelijke deugd,
behoud en
ende
degelukkige
gelukkigeuitkomst
uitkomstvan
vanuwe
uwe
der christelijke
deugd, voor
voor uw behoud
ondernemingen
verhoore dezelve
dezelve
ondernemingen rijst
rijstdagelijks
dagelijksonze
onzebede
bede ten
ten hemel
hemel God verhoore
en
dat wij
wij elkander
elkander spoedig in
in blijde
blijde dagen
dagen mogen
mogen ontmoeten.
ontmoeten. Uwe
Uwe
en geve dat
Grootmoeders
Callenfels zijn
zijn welvarend
welvarend en hebben
hebben het
het voor,
voor~
Grootmoeders Janssen
Janssen en Callenfels
nemen,
binnen korten
korten tijd,
tijd, misschien
misschien wel
wel binnen
binnenacht
achtofof1414dagen
dagen(naar
(naar
nemen, binnen
huis)
te keeren.
keeren. Aan
Aan onze
onzewoning
woningis is
door
Belgen
nietsbeschadigd,
beschadigd,
huis) te
door
dede
Belgen
niets
wij alle
alle redenen
redenen hebben
hebben om
om tevreden
tevreden te
te zijn.
zijn. De
Demeesten
meesten van
vanhen,
hen,
zoodat
zoodat wij
die
waren, zijn teruggekeerd.
teruggekeerd. Uwe lieve
lieve moeder
moeder isistengevolge
tengevolge der
der
die gevlucht waren,
Huibert en
enJetje,
Jetje, evenwel
evenwelzonder
zondergevaar.
gevaar.
vermoeienissen
vermoeienissen ongesteld,
ongesteld, ook Huibert
brief is
is ons
onsten
tenhoogste
hoogsteverblijdend.
verblijdend.Groet
Groetonzen
onzen
Schrijf
Schrijf ons
ons spoedig,
spoedig, elke brief
vriend
Voorman, zijne
zijne vrouw
vrouwen
kinderen en deel
deel hun
hun den
den inhoud
inhoud van
van
vriend Voorman,
en kinderen
dezen
mede, dewijl
dewijl mij
mij den
den tijd
tijd ontbreekt
ontbreekt om
om aan
aan alle
allemijne
mijnevrienden
vriendentete
dezen mede,
schrijven.
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God zij
zij met
met UUlieve
lievekinderen!
kinderenOntvangt
1 Ontvangtonzer
onzer
aller
hartelijkegroete
groeteen
en
God
aller
hartelijke
zijt in
in ons
onshart
hartomhelsd
omhelsdvan
vanuwe
uweliefhebbende
liefhebbendeouders
oudersJ.J.A.A.Janssen
Janssen M.
M.
zijt
F. Callenfels.
Callenfels.
F.
(Informeer eens
eensof
ofde
deheer
heerAdriaan
Adriaanvan
vanDeinse
Deinseals
alsschutter
schutterreeds
reedsteteBergen
Bergenis.)
is.)
(Informeer
BIJLAGE IV.
IV.
Sluis, den
den 20
20 Aug.
Aug. 1831.
1831.
BuLAGE
Sluis,
Zeer geliefde
geliefde kinderen.
kinderen.
Zeer
uit Gheel
Gheel en
enDiest,
Diest,alsmede
alsmededie
die
uwe vorige
vorige brieven
brieven gedagteekend
gedagteekend uit
Beide uwe
14 Aug.
Aug.uit
uitThienen,
Thienen,hebben
hebbenwij
wij(den
(denlaatsten
laatstengisteren
gisterenavond)
avond)inin
den 14
van den
goeden welstand
welstand ontvangen.
ontvangen. Ik
Ik behoef
behoefUUwel
welniet
niet
schrijven,dat
datwij,
wij,
goeden
te te
schrijven,
allen, die
dieUUkennen
kennenenen
eenige
betrekkinghebben
hebbenbij
bijhet
hetvernemen
vernemen
dat allen,
opop
UU
eenige
betrekking
onderzoo
zoovele
vele
gevaren,hartelijk
hartelijkverblijd
verblijdzijn,
zijn,wij
wij
van uwen
uwen welstand
welstand onder
van
gevaren,
inzonderheid, daar
daar wij
dagelijks voor
U bidden,
bidden, danken
danken ook
ookGod,
God,dat
datwij
wij
inzonderheid,
wij dagelijks
voor U
goede van
vanUUvernemen
vernemenmogten
mogten;
Almagtigezijzijverder
verderuw
uwLeidsman
Leidsman
het goede
; dedeAlmagtige
verhoore onzer
onzeraller
allerbede,
bede,dat
datwij
wijelkanderen
elkanderenspoedig
spoediginingezondheid
gezondheid
en verhoore
blijdschap mogen
mogen omhelzen.
omhelzen. De
Detijdingen,
tijdingen,welke
welkegij
gijons
onsmededeelt,
mededeelt, voor
voor
en blijdschap
zooverre zij
zij op
op het
hetAlgemeen
Algemeenleger
legerbetrekking
betrekkinghebben,
hebben,zijn
zijnons
onsgedeeltelijk
gedeeltelijk
zooverre
nieuwspapieren bekend.
bekend. Onze
Onze armeé
armeé heeft
heeft zich
zich in
indien
dienkorten
kortentijd
tijd
uit:de nieuwspapieren
roem overladen
overladen;; onze Hollandsche
Hollandsche naam
naam en
eneer
eerisishersteld
hersteldenende
delaffe
laffe
met roem
trotsche Belgen
Belgen hebben
hebbennu
nugezien
gezienenentottot
hunne
vernederingenenschande
schande
en trotsche
hunne
vernedering
ondervonden, wat
wat de
de Hollander
Hollandervermag.
vermag.IkIkdank
dankGod
God
voor
onzeroemrijke
roemrijke
ondervonden,
voor
onze
den Algoede
Algoedeom
omeenen
eenenduurzamen
duurzamen en
envoor
voorons
ons
overwinningen en
overwinningen
en bid den
wij hebben
hebben de
detooneelen
tooneelendes
desoorlogs
oorlogsininonze
onze
voordeeligen vrede.
voordeeligen
vrede. Ook
Ook wij
nabijheid gehad
gehad en
en zonder
zonder den
denmoed,
moed,de
deonverschrokkenheid
onverschrokkenheid van
van onzen
onzen
nabijheid
commandant Van
mij verzocht
verzocht heeft
heeft U
U tetegroeten
groeten van
van
commandant
Van Hopbergen,
Hopbergen, die
die mij
Annareeds
reedsinineen
eenpuinhoop
puinhoopveranderd
veranderdzijn,
zijn,
zijnentwege, zou misschien
misschien St.
St. Anna
zijnentwege,
eenhachelijke
hachelijkedag
dagvoor
voorons
onsgeweest,
geweest,—
althans de
de 77van
vandeze
dezemaand
maandisiseen
althans
thans is het
het hier
hier stil.
stil.Op
Ophet
hetHazegras
HazegrasenendedeNachtegaal
Nachtegaalhebben
hebbende
deBelgen
Belgen
thans
batterijen
eenige manschappen
manschappen bezet
bezet zijn.
zijn.
batterijen opgeworpen,
opgeworpen, welke
welke met eenige
in het
hetlot
lotvan
vanVoskamp
Voskamp en
enzijnen
zijnen zoon
zoon
Wij
maken ons
ons zeer
zeerongerust
ongerust in
Wij maken
12 dezer
dezer isisVoskamp
Voskampnaar
naarWestkapelle
Westkapelle gegaan,
gegaan, om
om
Johannes.
Vrijdag den 12
Johannes. Vrijdag
zich,
hetschijnt
schijntaldaar
aldaar tetebeklagen,
beklagen,omdat
omdatdedeBelgen
Belgenzijn
zijnschapenperk
schapenperk
zich, zoo het
hebben;
menheeft
heefthem
hemaldaar
aldaargehouden
gehouden;
aan stukken
stukken geslagen
geslagenenenverbrand
verbrandhebben
; men
;
ook Johannes
Johannes isisderwaarts
derwaarts gegaan
gegaan en
en hetzelfde
hetzelfde isishem
hemwedervaren.
wedervaren. Men
Men
vermoedt,
zij naar
naar Brugge
Brugge zijn vervoerd
vervoerd misschien
misschien beschuldigd
beschuldigd te veel
veel
vermoedt, dat
dat zij
verstandhouding
de Hollanders
Hollanders gehouden
gehouden te hebben,
hebben, althans
althans heden,
heden,
verstandhouding met
met de
nu reeds
reeds de negende
negende dag,
dag, heeft
heeft men
men niets
nietszekers
zekers van
van hen
henvernomen.
vernomen. Hier
Hier
is
overigens geen
geennieuws
nieuws;; meer
meerbelangrijks
belangrijks kunt
kunt gijl.
gijl. ons
onsmelden.
melden. Schrijf
Schrijf
is overigens
dus zoo dikwijls
gij daartoe
daartoe gelegenheid
gelegenheid hebt
hebt;; uwe
uwe brieven
brieven zijn
zijn ons
onsthans
thans
dus
dikwijls gij
meer
welkom, zij
zij verschaffen
verschaffen ons
blijde oogenblikken.
oogenblikken. Nu
Nu lieve
lieve
meer dan
dan ooit welkom,
ons blijde
kinderen, houdt moed
moed;; God
God sterke
sterke uwe
uwe gezondheid
gezondheiden
enzijt
zijtin
inzijne
zijneAlmachtige
Almachtige
hoede
bescherming door
ons in
in den
dengebede
geb edeaanbevolen.
aanbevolen. Alle
Alleuwe
uwe
hoede en bescherming
door ons
Stern, Oom
Oom Dirk en
en ook
ook Vroste,
Vroste, Moeder
Moeder enz.
enz.
vrienden
vrienden en
en bekenden,
bekenden, als Stern,
groeten
hartelijk.
groeten U hartelijk.
Zijt
hart omhelsd
omhelsd door uwe
uwe liefhebbende
liefhebbende ouders
ouders
Zijt inzonderheid
inzonderheid in
in het hart
J.
Janssen (M. F.
F. Callenfels)
Callenfels) in
in potlood
potloodbijgevoegd,
bijgevoegd,
J. A. Janssen
(daaronder staat)
Geliefde
tijd en
en gelegenheid
gelegenheid heb,
heb, wil
wil ik
ik ook
Geliefde vrienden
vrienden1! Daar
Daarik
ik nu
nu tijd
eens
lettertje schrijven.
schrijven. Gij
Gij weet
weet door
doorHuibert
Huibertdat
datikikhier
hierweder
wederover
over' 1
eens een lettertje
1.
ook vele
veleZeeuwen
Zeeuwenzeggen
zeggenover,
over,waar
waar de
deNoord,Nederlanders
Noord.Nederlanders
De Vlamingen
Vlamingen en ook
1. De
vóór
zetten.
v66r zetten.
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DE
eenige weken
weken gekomen
gekomen ben,
ben, om
ommijne
mijneletterkundige
letterkundigebezigheden
bezigheden voort
voort te
te
eenige
ook mij
mij tetevernemen,
vernemen, dat
datgij
gijnog
nogin
inden
den besten
besten
zetten. Aangenaam
Aangenaam was
was het ook
zetten.
welstand verkeerdet,
verkeerdet, na
na zoovele
zoovele gevaren
gevaren doorstaan
doorstaan te
te hebben,
hebben,aangenamer
aangenamer
welstand
nog zoude
zoude het zijn
zijn U hier in
in vollen
vollenwelstand
welstand teteontmoeten,
ontmoeten,waarop
waarop wij
wij
nog
helaas nog niet
niet rekenen
rekenen kunnen.
kunnen.
helaas
God geve
geve het,
het, dat
dat alles
alles zich
zich spoedig
spoedig weder
weder ten
ten beste
beste schikke
schikke en elk
elk weder
weder
God
in zijnen
zijnen ouden kring
kring terugkeere.
terugkeere. Nu
Nu waarde
waarde vrienden,
vrienden, vaartwel.
vaartwel.
in
behoede U verder
verder voor
voor alle
alle ongelukken
ongelukken en
en blijve
blijve steeds met
met U,
God behoede
gij U ook wendt.
wendt. Vaartwel
Vaartwel en gelooft
gelooft mij
mij steeds
steeds
waarheen gij
Neef en
enVriend
VriendL.L.H.
H.Janssen.
Janssen.
Liefhebbende Neef
U.Ed. Liefhebbende
geliefde Broeder.
Broeder.
Zeer geliefde
Bij hetgeen
hetgeen Vader
geschreven heeft,
ik ook
ook eenige weinige
Vader en
en Tien
Tien geschreven
heeft, wil ik
Bij
letteren voegen,
voegen, welke
welke vader
vadervergeten
vergetenheeft.
heeft. Gij weet zooals ik U laatst
letteren
geschreven heb,
dat het
het Asegras
Asegras 11 door de
de Belgen
Belgenmet
metgeschut
geschutbezet
bezetis.
is. Ari
geschreven
heb, dat
binnen.
Gelderen voorleden week op
op zijne terugreis naar
naar Sluis het gat binnen%
van Gelderen
hen verschrikkelijk
verschrikkelijk met
met het
hetgeschut
geschutop
ophem
hemgevuurd,
gevuurd,
komende, werdt door hen
dat zijn
zijn roer
roer door
doorde
debommen
bommengeschonden
geschondenis.is.
hetgeen veroorzaakt
veroorzaakt heeft,
hetgeen
heeft, dat
Ander nieuws
nieuws weet ik niet,
niet, waarmede
waarmede ik
ik dan
dan ook
ookeindig
eindigenenmij
mij noeme
Ander
J. Janssen.
Janssen.
Broeder H.
H. J.
uwe Broeder
BIJLAGE V.
BIJLAGE

aangaande Ds.
Goedkoop 2.
Ds. Albert Goedkoop
Aanteekening aangaande
berg
270ct.
1803
Ds.
A.
Goedkoop
predikant
van den
den Vlaemschen Olijf
Olijfberg
werd
Goedkoop
predikant
van
27 Oct.
te bedienen
bedienendedeverspreide
verspreideHervormden
Hervormdente
teDendermonde,
Dendermonde,Gent,
Gent, Etikhove,
om te
Maeter, Maria Hoorebeke,
Hoorebeke, Zweveghem,
Zweveghem, Belleghem,
BelIeghem,Rolleghem
Rolleghem en andere.
andere.
Ds.
Goedkoop ontvangt
ontvangt geen
geen tractement omdat
omdat het Republiek weigert
Ds. Goedkoop
hem te bezoldigen,
als zijnde
zijnde de
de kerken
kerken van
van Vlaemschen Olijfberg
Olijfberg geen
bezoldigen, als
Bovengenoemde gemeenten
gemeenten waren
waren laatstelijk bediend
meer. Bovengenoemde
Kruiskerken meer.
door
de predikanten
predikanten Ds. J. B.
B. van
van Raeij
de Lepelaere, S.
Raeij Viersens, J.
J. D. de
door de
de
Kock en Abbema (1793).
(1793).
de Kock
(U~t
(Utt het Kerkeraadsboek van 1815.)
27 Mei 1804 werd
Goedkoop predikant
predikant te
te Baarland (Zuid.Beveland)
(ZuidoBeveland)
werd Ds. Goedkoop
in 1807 te Zonnemeire en Bommenede. Bij
van 4 Maart 1815
en
Bij K.
K. B. van
en in
werd hij wederom
predikant van den
den Vlaamschen Olijf berg met
met woonplaats
wederom predikant
te Gent.
Gent.
(Zie besluit
n°. 20.)
besluit van 9 January 1815 nO.
23 April 1815 begon
Ds. A.
A. Goedkoop
Goedkoop zijn
zijn dienst
dienst te
te Gent
Gent en
en bleef
bleef
begon Ds.
predikant
1843 (28 October.)
predikant te
te Gent tot 1843
Antwerpen.
Hij
te Antwerpen.
Hij stierf 5 Aug. 1852 te
Van
verschenen o. a.:
a. :
Van hem verschenen
3e Eeuwfeest der
der
I.I. Feestrede
Gem. te
Gent, op het
het 3e
Feestredegeh.
geh.voor
voor de
de Herv.
Herv. Gem.
te Gent,
Hervorming 2 Nov. 1817
1817 door
door Ds. A. Goedkoop pred. bij dezelve Gemeente
1817, 's Gravenhage,
gr. 8vo.
8vo.
bij
Gravenhage, 24 blz.,
blz., in gr.
de Visser 1817,
bij S. de
11.
voornaemste waerheden
waerheden der Christelyke
Christelyke religie
religie getrokken
getrokken uyt
uyt en
II. De voornaemste
voorgesteld
eygen woorden
woorden der
der Heylige
HeyligeSchriftuere,
Schriftuere, tweede
tweededruk,
druk,
voorgesteld met
met de
de eygen
Gent 1832.
1832.

1.
Hazegras.
uitspraak voor Hazegras.
1. Sluissche
Sluissche uitspraak
2.
28 October
October 1778,
1778, gedoopt
gedoopt 1 Nov.
Nov.1778
1778teteAmsterdam.
Amsterdam.
Geb. 28
2. Geb.
11.
II.
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lIl. Korte
Korte grondstellingen
grondstellingen betrekkelijk
betrekkelijk den
den aerd
aerd onzer
onzer ziel
ziel met
met opzigt
opzigt
III.
de zedekunde
zedekunde en
engoddelijke
goddelijkeopenbaring,
openbaring,Brussel
Brussel1838.
1838.
tot de
van den
denstaatkundigen
staatkundigentoestand
toestanddes
des mensch,
mensch.
IV. Bijbelsche beschouwing van
doms, gedurende
de onderscheidene
onderscheidene tijdperken
tijdperken van
van deszelfs
deszelfs bestaen
bestaen op
op
doms,
gedurende de
1842.
aerde, Gent 1842.
aerde,
V. Samenspraak
Colportage der
der H.
H. Schriften,
Schriften, Gent
Gent 1837.
1837.
Samenspraakover
over de
de Colportage
VI. Aanmerkingen
Lukas XVI.
XVI. Gent,
Gent, 1846.
1846.
Aanmerkingen over Lukas
verzoeking van Jezus
Jezus in
in de
de woestijn.
woestijn.
VII. De verzoeking
VI.
De Hervormde
Hervormde Kerk,
Kerk, het
het Gentsch
Gentsch volk
volk zegt
zegtde
deGeuzentempel,
Geuzentempel,vertoont
vertoont
eenmengeling
mengeling van
van
een
mooie heel
heeleigenaardige
eigenaardige gevel.
gevel. De
Debouworde
bouwordeisiseen
een mooie
Gotischen stijl
stijl en
enRenaissance.
Renaissance. De
De boogramen
boogramen zijn
zijn in
inspitsboogstijl,
spitsboogstijl, doch
doch
Gotischen
nieuwenbouwtrant
bouwtrantvan
vande
dezeventiende
zeventiende eeuw.
eeuw.
de
glooiende gevel
gevel geheel
geheelininnieuwen
de glooiende
tot in
in 't begin
begin van
van de
de 14e
He eeuw
eeuw
Deze
oude kerk,
kerk, waarvan
waarvan de
de stichting
stichting tot
Deze oude
of gelijk
gelijk men
men oudtijds
oudtijds zei,
zei,
opklimt,
ligt aan
aan 't eind van
van den
den Brabantdam,
Brabantdam, of
opklimt, ligt
de «Overschelde»,
«Overschelde», dicht
dicht bij
bijdedevroegere
vroegereSteenpoort.
Steenpoort.Oorspronkelijk
Oorspronkelijkdeed
deed
Sacrament en van
vanden
denH.
H.Christoffel,
Christoffel,
deze kerk
kerk dienst,
dienst, als
als kapel
kapel van
van 't H. Sacrament
deze
- zij
ook als
alsGodshuis
Godshuisvoor
voordedeVolders,
Volders,die
diehun
hungasthuis
gasthuiserervlakbij
vlakbij
—
zij diende ook
deAbeelstraat
Abeelstraat hadden.
hadden.Keizer
KeizerKarel
Karel VV deed
deedinin1540
1540dedeVolderskapel
Volderskapel
in de
goederen verbeurd
verbeurd verklaren
verklaren en
plaatste later
later al
al de
de bezittingen
bezittingen der
der
en goederen
en plaatste
onder het
hetbeheer
beheer van
van 44leden
ledenvan
vandedeoudste
oudstegeslachten
geslachten van
van die
die
Volders onder
Volders
In den
denjare
jare1589,
1589, kwamen
kwamenhier
hierdedeCapucijnen,
Capucijnen,aan
aanwie
wiede
deschepenen
schepenen
gilde. In
H.Christoffel
Christoffelafstonden.
afstonden. Deze
DezeOrde
Ordeherbouwde
herbouwdede
dekerk
kerk
de kapel
kapel van
van den
den H.
de
in 1632
1632 en
enstichtte
stichtteop
opeen
eenaangrenzend
aangrenzendgrondgebied
grondgebied een
een klooster,
klooster, dat
dat zij
zij
hun opheffing
opheffing in
in1794
1794bezaten.
bezaten.
tot hun
De gebouwen
gebouwen en
en hoven
hoven van
vandit
ditklooster
kloosterstrekten
strekten zich
zichuit
uitvanaf
vanafde
de
De
tot op
opdede
tegenwoordigeArteveldeplaats.
Arteveldeplaats. Nog
Nog
oevers
der Nederschelde
Nederschelde tot
oevers der
tegenwoordige
herinneren de namen
namen Capucijnenhammeke,
Capucijnenhammeke, en
en Capucijnenstraat
Capucijnenstraat aan
aan dit
dit
herinneren
en den
denBrabantdam.
Brabantdam. Het
Het
uitgestrekte kloostergoed
tusschen de
de Visscherij
Visscherij en
uitgestrekte
kloostergoed tusschen
Fransch bewind
kerk als
als magazijn
magazijn en zelfs
zelfs als
alsgevangenis.
gevangenis.
Fransch
bewind gebruikte
gebruikte de
de kerk
Bij K.
K. B.
B. van
van 14
14 Januari
Januari 1817
1817 werd
werd de
de Capucijnenkerk
Capucijnenkerk aan
aan de
de Protestanten
Protestanten
Bij
afgestaan,
16en Maart
Maart van
vanhetzelfde
hetzelfdejaar
jaar predikte
predikte Ds.
Ds. A.
A.Goedkoop,
Goedkoop,
afgestaan, den
den 16en
die
bij K.
K.B.B.(4(4Maart
Maart 1815)
1815) van
van Z.Z.M.
M.Koning
KoningWillem
Willem I,I,tot
totpredikant
predikant
die bij
voor het
heteerst
eerst in
in de
de pas
pas
van
den Vlaamschen
Vlaamschen Olijfberg
Olijfberg was
was benoemd,
benoemd, voor
van den
Hervormde Kerk.
Kerk.
geopende Hervormde
Voor de ingebruikneming
ingebruikneming dezer
dezer kerk
kerk preekte
preekte Ds.
Ds. Goedkoop,
Goedkoop,gelijk
gelijkhij
hij
den 44Augustus
Augustus1816
1816meldt,
meldt, «in
«in hetzelfde
hetzelfde lokaal
lokaal van
van 't Stadhuis
Stadhuis waar
waar in
den
zijn
tijd P.
P. Dathenus
Dathenus voor
voordedebevolking
bevolkingvan
vanGent
Gentdedeleer
leerder
derwaarheid
waarheid
zijn tijd
verkondigd.»
had verkondigd.»
binnenGent,
Gent,—Zóó
Hervormden weer
weer een
eeneigen
eigenbedehuis
bedehuisbinnen
verkregen de Hervormden
Z66 verkregen
Roygem»,
als voortzetting
voortzetting van «den
«den Tempel
Tempel buiten
buiten de
deBrugsche
Brugsche Poorte
PoorteofofRoygem»,
als
10 November
November1566
1566had
hadingewijd
ingewijden
enwelke
welke
welke Nicasius
Nicasius van
van der
der Schuere
Schuere 10
welke
door
de tegenstanders
tegenstanders «de
«de Schuere»
Schuere» ofof«het
«het
Peerdenkerkhof»genaamd
genaamd
door de
Peerdenkerkhof»
werd en
en als
als voortzetting
voortzetting van
van dedediensten
dienstender
derGereformeerden
Gereformeerden in
in de
de
werd
St..Baafskerk,
waar
den rossen
rossenbaard»
baard»
St.%Baafskerk,
waarPetrus
PetrusDathenus,
Dathenus,«den
«den minister
minister met
met den
voor
den 28en
28en September
September 1578
1578 predikte..
predikte.. Na den
den val
val van
van Gent
Gent had
had de
de
voor den
het kruis
kruis ofofvan
vanden
denVlaamschen
VlaamschenOlijfberg
Olijfbergmeestal
meestalininhet
het
«gemeente onder het
«gemeente
geheim
vergaderd, slechts
slechts nu
nuen
endan
danals
alserervreemde
vreemdegarnizoenen
garnizoenenbinnen
binnen
geheim vergaderd,
de
stad lagen
lagen op
op 't kasteel
de Lakenhal,
Lakenhal, of in
in een
een voor
voorhen
hen
kasteel van
van Gent,
Gent, in
in de
de stad
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HERVORMDE KERKEN
83
DE HERVORMDE
KERKENIN
INZUID.NEDERLAND
ZUID,NEDERLANDIN
IN 1830.
1830. 83
verordende kerke
doorpredikanten
predikanten door
door de
deHervormde
Hervormdeklassen
klassen
kerke of
of huis i1door
van Walcheren
Walcheren of
ofZuid,Beveland
Zuid.Bevelandnaar
naarGent
Genten
enMaria,Hoorebeke
Maria.Hoorebeke gezonden,
gezonden,
of door
door garnizoenspredikanten.
garnizoenspredikanten.
In
1815 begon
nieuw tijdperk
tijdperk voor
Hervormden te
Gent. De
De
In 1815
begon er
er een nieuw
voor de Hervormden
te Gent.
koning bezocht
koning
bezocht zelf
zelf tijdens
tijdens zijn
zijnbezoeken
bezoekenaan
aanonze
onzestad
stadde
degodsdienst,
godsdienst.
oefeningen. Bernhard
Bernhard van
van Saksen,Weimar,
Saksen.Weimar, die
dieererachtereenvolgens
achtereenvolgensverbleef,
verbleef,
in het
het tegenwoordige
tegenwoordige Ooglijdersgesticht
Ooglijdersgesticht op den
den hoek
hoekvan
vanden
denZandberg
Zandberg en
en
in
de huizinge
huizingenu
nubewoond
bewoonddoor
doorden
denboekhandelaar
boekhandelaarVyt
Vyt(Nederkouter),
(Nederkouter),
in de
kwam
kerk en liet
liet zijn
zijn kinderen
kinderen doopen.
doopen.
kwam ook
ook ter
ter kerk
Tijdens de
de omwenteling
door een
een bende
bendeheethoofden,
heethoofden,den
den15en
15en
Tijdens
omwenteling werd
werd er door
October
1830, alles
alles kort
kort en
enklein
kleingeslagen,
gesla~en, daarna
daarna wilde
wildehet
hetVoorloopig
Voorloopig
October 1830,
Bewind
kerk tot kazerne
kazerne inrichten,
inrichten, doch
Ds. Goedkoop
Goedkoop gesteund
gesteund door
door
Bewind de
de kerk
doch Ds.
het Orangistisch
Orangistisch bestuur
bestuur der
der stad
stad wist
wist haar
haar voor
voorden
denHervormden
Hervormden gods,
gods.
dienst
behouden. Toch
Toch was
was de
dekerk
kerkgedurende
gedurende de
decholera
choleraeen
eentijdlang
tijdlang
dienst te behouden.
diende zij
zij onafgebroken
onafgebroken voor
voor den
den
ziekenhuis.
(1832) tot
ziekenhuis. Van
Van dien
dien tijd
tijd (1832)
tot nu diende
Protestantschen eeredienst.
eeredienst.
In de
de oude
oude kerk
kerk van
vanden
denVlaamschen
Vlaamschen Olijfberg
Olijfbergvindt
vindtmen
meneenige
eenigemerk,
merk.
andere een
een ouden
oudenStatenbijbel
Statenbijbel uit
uit het
hetgeslacht
geslacht van
van
waardigheden,
waardigheden, onder
onder andere
Klenck.Reepmaker
bewerkte geslachtwapens,
geslacht wapens, twee
tweeavondmaal
avondmaal
Klenck,Reepmakermet
met mooi
mooi bewerkte
bekers,
de tijden
tijden der
der vervolging,
vervolging, toen
toen de
degemeente
gemeente onder
onder het
het
bekers, de
de ééne
ééne uit de
kruis
in 't'tgeheim
geheimsaamvergaderde,
saamvergaderde, aan
aanhaar
haarvereerd
vereerd door
doorJac°
Jac'Claesgens
Claesgens
kruis in
en versierd
versierd met
zinnebeelden van
geloof, hoop
hoop en
en liefde
liefde—- de
detweede
tweede
met de
de zinnebeelden
van geloof,
ziet men
men er
er nog
nog
geschenk van
van koning
koning Willem van
van Oranje.
Oranje. Ten
een geschenk
Ten slotte ziet
een lijst
lijst van de
de Gentsche
Gentsche Hervormde
Hervormde predikanten
predikanten van
16e eeuw
eeuw tot
tot
een
van af de 16e
toe. InIndedeconsistorie
consistorie
achter
kerk
hangen
namenvan
vandedeProtestanV
Protestant.
nu toe.
achter
de de
kerk
hangen
dede
namen
verder de
de portretten
portretten van
van de
de vijf
vijflaatste
laatste
sche
martelaars van
sche martelaars
vanGent
Gent en
en verder
C. J.J.van
vanArkel,
Arke!, Ds.
Ds.Wustenhoff,
Wustenhoff, Ds.
Ds.Blom,
Blom, Ds.
Ds.Koster
Koster
dominees: Ds.
dominees:
Ds. C.
Ookeen
eenvijftal
vijftalder
der
eerste
Evangeliedienaarsder
der
en Ds.
Ds.Goedkoop.
Goedkoop.Ook
Henke en
eerste
Evangeliedienaars
op:
Datheen,den
denminister
ministermet
metden
denrossen
rossen
Gentsche kerk
kerk merkt
merkt men
men op
Gentsche
: P.P.Datheen,
P. Moraeus,
Moraeus, Junius,
Junius, Trelcatius
Trelcatius en
enDanaeus,
Danaeus,hoogleeraar
hoogleeraar aan
aan de
de
baard, P.
baard,
Gentsche Gereformeerde
sc ho ol. Het
archief bevat
bevat enkele
enkele oude
oude
Gentsche
Gereformeerdehooge
hoogeschool.
Het archief
boeken, maar
maar helaas
helaas de
dezeven
zevendeelen
deelenvan
vanhethet
Memoriaalder
derheymelicke
heymelicke
boeken,
Memoriaal
1867 aan
aan den
den Brusselschen
Brusselschen Dr.
Dr. Vent
Ventgeleend,
geleend, op
op
kerken in 'Vlaanderen,
Vlaanderen, in
kerken
in 1867
onbegrijpelijke wijze verloren
verloren gegaan.
gegaan.
onbegrijpelijke

c CIc
0
ci
c

2. Hist. Herv.
Herv. kerk
kerk W.
W. teteWater,
Water, blbI:
111-112enenarchief
archiefder
derHerv.
Herv.kerk
kerkDender.
Dender.
: 111-112
monde —
- Gent.
Gent.
monde
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Vereenigde Staten
Staten en
en Mexico.
Mexico.
De Vereenigde

T

OEN in 1901
1901 Engeland,
Engeland, onder
onder den
den druk
druk van
vanzijn
zijnonveilige
onveiligeinternatio,
internatio_
TOEN
het doel
doel om
omden
dengrondslag
grondslagteteleggen
leggenvoor
vooreene
eene
positie, met
met het
nale positie,
samenwerking der Angelsaksische
Angelsaksische Volken
Volken in
indedewereldpolitiek,
wereldpolitiek,
innige samenwerking
door dedelandengte
landengte van
van
aan de
de Vereenigde
Vereenigde Staten
Staten toestond
toestond een
een kanaal
kanaal door
aan
Panama te bouwen
bouwen—
- werd
werdbedektelijk
bedektelijkook
ookingestemd,
ingestemd,dat
datMidden,Amerika
Midden-Amerika
Panama
onder den
den invloed
invloed der
dergroote
grooteRepubliek
Republiekwerd
werdgebracht.
gebracht. Het
Hetdestijds
destijds
onder
geöpend vooruitzicht,
vooruitzicht, waarvoor
waarvoor een
een«rechtsgrond»
«rechtsgrond»gezocht
gezochtwordt
wordt in
in de
de neo,
neoge6pend
Monroeleer,
is sedert
onder het
hetinin1903
1903
Monroeleer, is
sedert ten deele
deele verwerkelijkt.
verwerkelijkt. Ofschoon
Ofschoon onder
met het
het nieuwe
nieuwePanama
Panama gesloten
gesloten Verdrag
Verdrag de
de souvereiniteit
souvereiniteit der
der Unie
Uniezich
zich
met
slechts
slechts uitstrekt
uitstrekt over
over eene strook
strook gronds
gronds vijf
vijf mijl
mijl breed
breed weerzijds
weerzijds van
van het
het
kanaal, is de
deregeering
regeeringteteWashington
Washingtonniet
nietslechts
slechtsinindat
datStaatje
Staatjefeitelijk
feitelijk
kanaal,
meester, maar
de Republieken
RepubliekenDominica,
Dominica,Nicaragua,
Nicaragua,Honduras
Hondurasen
en
meester,
maar zijn
zijn ook de
Guatamala onder
controle der
der Vereenigde
Vereenigde Staten
Staten gesteld.
gesteld. Deze
Dezeverhouding
verhouding
Guatamala
onder contr6le
werd absoluut
absoluut noodzakelijk
noodzakelijk geacht
geacht om zekerheid
zekerheid te
te geven,
geven, dat
datde
deoorlogs,
oorlogswerd
deninterocca,
interoccatijde ongehinderde
ongehinderde doortocht
doortocht langs
langsden
schepen der
der Unie
Unie ten allen tijde
nischen
verkeersweg zullen hebben.
hebben. Naar
Naar de
deopvattingen
opvattingenvan
vanPresidenten
Presidenten
nischen verkeersweg
onderalle
alleomstandigheden
omstandigheden
Roosevelt
en Taft
Taft kan
kan de
de toestand
toestand echter
echter niet
nietonder
Roosevelt en
veilig heeten,
heeten, zoolang
zoolangdedeMidden,Amerikaansche
Midden_Amerikaansche invloedssfeer
invloedssfeer door
door een
een
veilig
zelfstandig Mexico
Mexico van
van het
heteigen
eigengrondgebied
gronqgebiedgescheiden
gescheidenis.
is.Zij
Zijzochten
zochten
zelfstandig
in Mexico
Mexico supreem
supreem te
te maken.
maken.
daarom
daarom hun
hun invloed in
In 1907
1907 bracht
bracht Staatssecretaris
Staatssecretaris Rooth
President Diaz
Diaz ten
ten
Rooth een
een bezoek
bezoek aan President
einde
met hem
hemteteonderhandelen
onderhandelen over
overeene
eenever
verstrekkende,
strekkende, met
met de
de onaf,
onafeinde met
hankelijkheid van
land nièt
niètwel
welbestaanbare,
bestaanbare, verbintenis
verbintenis met
metde
deUnie.
Unie.
hankelijkheid
van zijn land
Hiervoor
was de
de Mexicaan
Mexicaan niet
niettetevinden.
vinden.Hij
Hijgaf
gafechter
echterwel
welzeer
zeergroot
groot
Hiervoor was
bewijs
van zijne
zijne goede
goede gezindheid
gezindheid tegenover
tegenover Washington
Washington met
met een
een kolen,
kolenbewijs van
station
de Magdalenabaai
Magdalenabaai af te
te staan.
staan. De
DeUnie
Uniewas
washiervoor
hiervoordankbaar,
dankbaar,
station aan de
noch voldaan.
voldaan.
Diaz op
opde
degrens,
grens,aan
aande
deRio
Rio
Eene bijeenkomst
bijeenkomst van
Presidenten Taft
van Presidenten
Taft en
en Diaz
in 1909
1909voor
voorhetzelfde
hetzelfdedoel,
doel,waarmede
waarmedeRooth
Roothtwee
tweejaar
jaar
Grande
Norte, in
Grande del
del Norte,
had niet
niethet
hetgewenschte
gewenschteresultaat
resultaat;
vroeger
derwaarts was
gegaan, had
vroeger derwaarts
was gegaan,
; —waarop aanvang
1910 in de
de aan
aan de
deUnie
Uniegrenzende
grenzendeMexicaansche
Mexicaansche pro,
proaanvang 1910
vincies
een opstand
opstand werd
werd georganiseerd
georganiseerd onder
onder leiding
leiding van
vanMadero
Madero —
vincies een
waaraan
regeering te
te Washington
Washington ontwijfelbaar
ontwijfelbaar moreelen
moreelen steun
steun en
en
waaraan de
de regeering
levering van wapenen
wapenen als
als anderszins,
anderszins, daad,
daad_
Amerikaansche
Amerikaansche burgers,
burgers, door
door levering
werkelijk
verleenden.
werkelijk medewerking verleenden.
Toen aanvang
opstand, als
als zoovele
zoovele
aanvang 1911
1911 duidelijk
duidelijk werd,
werd, dat
dat Diaz
Diaz dezen opstand,
anderen,
die zich
zichininzijne
zijnevijfendertigjarige
vijfendertigjarigeregeering
regeeringhadden
haddenvoorgedaan,
voorgedaan,
anderen, die

BUITENLANDSCHE ZAKEN.
BUITENLANDSCHE

85

zou onderdrukken, zijn
zijnde
deVereenigde
VereenigdeStaten
Statentot
totmilitaire
militairedreiging
dreigingovergegaan
overgegaan::
in Maart
Maart van
dat jaar
jaar had
had eene
eene zoogenaamde
zoogenaamde proefimobilisatie
p.roef~mobilisatie aan
aan de
deRio
Rio
van dat
Grande
plaats, omtrent
omtrent welker
welker ware
ware beteekenis
beteekenis men
men te
te Mexico
Mexico City
Cityniet
niet
Grande plaats,
den minsten
minsten twijfel
twijfel koesterde.
koesterde.
Eene maand
vrijwillig af.
af. Hij had
had
maand later
later (April
(April 1911)
1911) trad
trad President
President Diaz
Diaz vrijwillig
zijn
groote mate
mate van
vanontwikkeling
ontwikkelinggebracht.
gebracht. Vijftienduizend
Vijftienduizendmijl
mijl
zijn land
land tot groote
1907-1908 een
een
spoorweg
waren aangelegd
aangelegd;; de buitenlandsche
buitenlandsche bereikte
bereikte in 1907-1908
spoorweg waren
Op zijn
zijn ouden
ouden dag
dag
groot
zeshonderdenveertig millioen
groot totaal
totaal van
van zeshonderdenveertig
millioen gulden.
gulden. Op
hij niet
niet door
door een
eenverwoestenden
verwoestend en oorlog
oorlog zijn
zijngroote
grooteenenschoone
schoone
wilde
wilde hij
levenswerk vernietigd
levenswerk
vernietigd zien —
- de
de vrucht
vrucht van
van een
eenkrachtig
krachtigbestuur
bestuur passend
passend
aan
heftige volksaard.
volksaard. Hij
Hijstelde
steldeden
denMinister
Ministervan
vanBuitenlandsche
BuitenlandscheZaken
Zaken
aan de heftige
in zijne
zijne plaats.
plaats.
de la
la Barra
Barra tijdelijk
tijdelijk in
1901 werd daarop
daarop den
denonder
onderAmerikaanschen
Amerikaanseheninvloed
invloedhandelenden
handelenden
Eind
Eind 1901
President
verkozen
verklaard;
- met
met
leider der
der opstandelingen,
opstandelingen,Madero,
Madero,tottotPresident
verkozen
verklaard
;—
het resultaat,
resultaat, dat onmiddellijk
onmiddellijk een
een tegenrevolutie
tegenrevolutieuitbrak.
uitbrak.
De hulp
hulp hem
hem door
door de
de Vereenigde
Vereenigde Staten
Staten gebracht,
gebracht, die
die zorgden
zorgden dat
dat het
het
hem niet
niet aan
aangeld
geldenenwapens
wapensmangelde
mangeldeen
enaan
aanden
denanderen
anderenkant
kanteen
eenembargo
embargo
doorzijn
zijntegenstanders
tegenstandersbesteld
besteldenenbetaald
betaald—- mocht
mocht
legden
op de
de geweren
geweren door
legden op
niet baten.
baten.
Aanvang
1913 werd
werd Madero
Maderodoor
doorgeneraal
generaalHuerta
Huertagevangen
gevangengenomen.
genomen.
Aanvang 1913
Hij
vervolgens gedood
gedoodonder
onderomstandigheden,
omstandigheden, die
die geheel
geheelonvoldoende
onvoldoende
Hij isisvervolgens
dan dat
dat er
er gegronde
gegronde reden
redenisisom
omzijn
zijnoverweldiger
overweldigervan
van moord
moord
bekend zijn dan
bekend
te beschuldigen.
beschuldigen.
de Vereenigde
Vereenigde Staten
Staten als
als gevolg
gevolgder
deralgemeene
algemeene
Terzelfder
Terzelfdertijd
tijd trad
trad in de
door de
debeginselen
beginselenharer
harer
verkiezingen
nieuwe regeering
regeering op
op —
- welke
welke door
verkiezingen eene nieuwe
niet~imperialistische staatkunde
staatkunde te volgen. Met
Met
partij gehouden
was om
om een
eennietAmperialistische
partij
gehouden was
gouvernement van
van Roosevelt
Roosevelt
bijna zekerheid
zekerheid werd
werd voorzien
voorzien dat de druk,
druk, door gouvernement
en Taft
Taft op
op Mexico
Mexico uitgeoefend,
uitgeoefend, zou
zouworden
wordenopgeheven.
opgeheven.Gevaar
Gevaardat
datde
deop
op
onafhankelijkheid zeer
zeer naijverige
naijverige Mexicanen
Mexicanen onder
onder invloed
invloedvan
vaneen
een
hunne onafhankelijkheid
der
sterken
kunnen komen
komen —
- waardoor
waardoor de
de positie
positieder
sterken vreemden
vreemden Staat
Staat zouden
zouden kunnen
onzeker zou
zou worden
worden—
- kon uitgesloten
uitgesloten
Vereenigde Staten in
in Midden~Amerika
MiddenAmerika onzeker
worden geacht.
geacht. En
En er
er bestond
bestond een
een bijzondere
bijzondere reden
reden voor
voor Washington
Washington om
om
worden
onrustkweekende bemoeiïngen
staken, omdat
omdat dientengevolge
dientengevolge de
de handel
handel
onrustkweekende
bemoeiïngen te staken,
enorme schade
uitvoer stationair
stationair bleef,
de invoer
invoer van
van
enorme
schade leed:
leed : terwijl
terwijl de
de uitvoer
bleef, was de
330 millioen
millioen gulden
gulden inin1907
1907inin1910
1910(het
(hetlaatste
laatstejaar
jaarwaarvan
waarvan
Mexico van
van 330
Mexico
ik gegevens
gegevens ter
ter hand
hand heb)
heb)reeds
reedstottot
230milioen
miHoengedaald
gedaalden
ensedert
sedert nog
nog
ik
230
teruggaande. Niet
dat de
de Vereenigde
Vereenigde Staten
Staten die
die 4/7
4/7 deel
deelvan
vanden
den
teruggaande.
Niet alleen,
alleen, dat
had
genoten hieruit
hieruit groote
grooteschade
schade leden,
leden, de
depolitiek
politiekvan
vanWashington
Washington had
invoer genoten
andere gouvernementen
gouvernementen reden
reden tot
totontstemming
ontstemming gegeven.
gegeven.President
President
ook andere
envooral
vooraldiens
diensstaatssecretaris
staatssecretarisBryan
Bryanwekten
wektendedebeste
besteverwachting,
verwachting,
Wilson en
Mexico en
endaarop
daarophandeldrijvende
handeldrijvendenaties
naties
dat een einde was gesteld aan de aan Mexico
heillooze politiek
politiek van
vanzijn
zijnvoorgangers
voorgangers en
endedezeer
zeergoede
goedebetrekkingen
betrekkingen
heillooze
met dat
dat land
land zouden
zoudenworden
wordenhersteld,
hersteld,welke
welkeeenige
eenigetientallen
tientallenvan
vanjaren
jaren
met
bestaan hadden, totdat
totdat de
dezending
zendingvan
vanstaatssecretaris
staatssecretaris Rooth (die
(die nota
nota bene
bene
bestaan
voorden
denvrede
vredeverkregen
verkregenheeft
heeftI)1)erereen
een
paar jaar
jaar later
later den
den Nobelprijs
Nobelprijs voor
een paar
einde aan
aan maakte
maakte —
- een bloedig
bloedig einde,
einde, daar
daar het
het a aforegone
foregoneconclusion
conclusion
einde
was, dat
dat men,
men, eenmaal
eenmaal het
hetimperialistische
imperialistische doel
doel zoekende,
zoekende, geweld
geweld zou
zou
was,
(of verraad,
verraad, door
door het
het aankweeken
aankweeken van
van opstand),
opstand), als
als het
hetbleek,
bleek,
toepassen (of
toepassen
zachte drang
drang niet
niet baatte.
baatte.
dat zachte
De regeering
regeering van
van President
President Wilson
Wilsonheeft
heeftdiep
diepteleurgesteld.
teleurgesteld.Zijne
Zijnefatsoenlijk,.
fatsoenlijk~
De
heidsbegrippen
heidsbegrippen lieten niet
niet toe Huerta als staatshoofd
staatshoofd te erkennen,
erkennen, omdat
omdat
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diens gezag,
gezag, naar
naar 't heet, op misdaad
misdaad steunt.
steunt. De
De«North
«NorthAmerican
AmericanReview»
Review»
- het
—
hetvoornaamste,
voornaamste, althans
althans een der allervoornaamste tijdschriften van de Unie
Unie
het optreden
optredenvan
vanden
denPresident
Presidentdeze
dezeenengeen
geenandere
andereverklaring,
verklaring,
-— geeft
geeft van het
enonbetwisbare,
onbetwisbare,inineen
eenininhethet
Maartnummer(1914)
(1914)
als eene
eene onbestredene
onbestredene en
als
Maartnummer
gepubliceerden open
van de
de redactie,
redactie, waarin
waarin hem
hem geraden
geraden wordt
wordt
gepubliceerden
open brief
brief van
om Huerta
Huerta te
erkennen en
zijn «nobel
«nobel standpuntv
standpunt» prijs
prijs te
te geven,
geven, omdat
omdat
om
te erkennen
en zijn
dit nu
nu eenmaal
eenmaal een
een verhindering
verhindering voor
voorhet
hetherstel
herstelvan
vanden
denvrede
vredein
inMexico
Mexico
en daarbij
daarbij bevordelijk
bevordelijk aan
aan diplomatieke
diplomatieke moeilijkheden
moeilijkheden voor
voor de
de
blijkt en
blijkt
onder de
deneo,Monroeleer
neo.Monroeleervoor
voorrust
rustininhethet
sub.continent
verant.
die onder
Unie, die
sub,continent
verant.1
Men moet
moetwel
welaannemen,
aannemen,dat
datdedeburgerlijke
burgerlijkegevoelsmotieven
gevoelsmotieven
woordelijk
woordelijk is. Men
uitden
denaangewezen
aangewezen
van den
den heer
heer Wilson
Wilson de
depolitiek
politiekvan
vanWashington
Washington uit
van
deoude
oudebanen
banenvan
vanbedekte
bedekteagressie.
agressie.
nieuwen koers geleid
geleid hebben,
hebben, terug
terug in de
bewijst 1°,
1°, dat
datdedeopvolger
opvolgervan
vanRoosevelt
Roosevelteen
eennaif
naifmoralist
moralistis,
is,die
dieechter
echter
Het bewijst
onder den
den invloed
invloed der
dermet
metanderer
andererrechten
rechtengeen
geenrekening
rekeninghoudende
houdende
onder
en2°,
2°,dat
datdedeinvloed
invloedvan
vanden
denEersten
EerstenBurger
Burgerder
derRepu,
Repu.
imperialisten handelt
handelt en
imperialisten
de buitenlandsche
buitenlandsche staatkunde
staatkunde van
van zijn
zijnland
landgrooter
grooterisisdan
dandie
dievan
van
bliek op de
KeizerininEuropa,
Europa,zelfs
zelfsden
denRussischen
Russischenniet
niet
Koning ofofKeizer
eenigen gekroonden Koning
les mag
mag
uitgezonderd, in
uitgezonderd,
in het
het zijne;
zijne ; -—waaruit
waaruiten
en passant
passantwel
wel even
even de
de les
inherinnering
herinnering gebracht,
gebracht, dat het hoog
hoogtijd
tijd wordt
wordtvoor
voorde
deAmerikanen
Amerikanen
worden in
hunne feilenrijke
feilenrijke constitutie
constitutie eens
eens degelijk
degelijk te
teherzien.
herzien.
Naar allen
niet heden
heden dan
dan morgen,
morgen, onder
onder een of
of
Naar
allen schijn
schijn zal
zal Wilson
Wilson zoo niet
ander
pretext oorlog
oorlog maken;
maken; want
wantdede
Mexicaansch.Amerikaansche ver,
ver.
ander pretext
Mexicaansch,Amerikaansche
nu degelijk
degelijk verstoord.
verstoord. De
De mogelijkheid,
mogelijkheid, dat
dat Mexico
Mexico een
een
houdingen zijn
zijn nu
houdingen
gevaar kan
opleveren voor
voor de
depositie
positieder
der
Vereenigde
Staten
aan
land.
gevaar
kan opleveren
Vereenigde
Staten
aan
de de
land%
engte, (véór
(vóór 1907
1907 uiterst
uiterst gering
gering en
en feitelijk
feitelijk door
doordedeAdministraties
Administraties van
van
engte,
Taft, toen
zij Mexico
Mexico onder
onder het
wilden brengen
brengen in
in het
het
Rooseveld
Rooseveld en
en Taft,
toen zij
het juk wilden
had door
door de
denieuwe
nieuweregeering
regeering bezworen
bezworen kunnen
kunnenworden,
worden,
geroepen) had
leven geroepen)
zij Huerta,
Huerta, wiens
wiens titel
titel op
ophet
hetpresidentschap
presidentschap in
inelk
elkgeval
gevalbeter
beterwas
was
indien zij
dan
die van
van Madero,
Madero, had
had erkend
erkend enende de
oude
vriendschappelijke
dan die
oude
vriendschappelijke
zij
betrekkingen met
hersteld. Instede
Instede van
van zulks
zulks te
te doen
doen heeft
heeft zij
betrekkingen
met zijn
zijn land
land hersteld.
eIken
goeden Mexicaanschen
Mexicaanschen President
President gedwongen bij
bij andere
andere naties
naties steun
steun
elken goeden
te zoeken
zoeken tegen
tegen Amerikaansche
alleen dat
dat Wilson
Wilson
Amerikaanschebemoeiïng.
bemoeiing.Want
Want niet alleen
te
door de
de niet,erkenning
niet.erkenning van
van generaal
generaal Heurta,
Heurta, diens
dienspositie
positieontzettend
ontzettend
door
heeft tevens
tevensdedeopstandelingen
opstandelingenkrachtig
krachtiggesteund.
gesteund.Terwijl
Terwijl
bemoeilijkte, zij heeft
bemoeilijkte,
in 1912
1912 den
denAmerikaanschen
Amerikaanschen burgers
burgers werd
werd verboden
verboden en
en belet
belet om
omwapens
wapens
1913dedebestrijders
bestrijdersvan
van
aan de tegenstanders
tegenstanders van
van Madero
Madero teteleveren,
leveren,zijn
zijninin1913
aan
Heurta, die
die zich
zichop
opdedeAmerikaansche
Amerikaanschegrens
grensorganiseerden,
organiseerden,als
alsbelligerenten
belligerenten
Heurta,
hunnegeneraals
generaalsmet
metaan
aanhoogwaardigheidsbekleeders
hoogwaardigheidsbekleedersver.
ver~
erkenden, werden
werden hunne
erkenden,
~huldigde
saluutschoten aan
boord van
vanAmerikaansche
Amerikaansche oorlogsschepen
oorlogsschepen
schuldigde saluutschoten
aan boord
ontvangen. Daarop
zijn land
land tegen
tegen de
de vijan&
vijand.
ontvangen.
Daarop heeft
heeft President
President Huerta,
Huerta, om zijn
tenzijnent
zijnentontvangen.
ontvangen...
schap
Unietetedekken,
dekken,Japansche
]apanschezeeofficieren
zeeofficierenten
schap der Unie
..
Het isis zeer
zeerwaarschijnlijk
waarschijnlijk aan
aan de
debemoeiingen
bemoeiïngender
derBritsche
Britschediplomatie
diplomatie
danken, dat
datniet
nietreeds
reedseen
eenJapanschlMexicaansch
]apansch.Mexicaanschverdrag
verdragvan
vanwijde
wijdestrekl
strek.
te danken,
king is tot
tot stand
stand gekomen
gekomen —
- doch
doch Wilson
Wilson onlangs
onlangs het
het voornemen
voornemen accentw
accentuking
eerde
de Philippijnen
Philippijnen onafhankelijk
onafhankelijk tetemaken
maken—- waarvan
waarvan de
de volle
volle
eerde om
om de
consequentie zal
zal zijn,
zijn,datdat"deze
dezeeilandengroep
eilandengroepaan
aanJapansche
]apanscheexpansie
expansiewordt
wordt
jaar
tijdsdedezaken
zakenzeer
zeer
overgelaten.
heer Wilson
Wilsonisiserin
eringeslaagd
geslaagdinin
overgelaten. De heer
eeneen
jaar
tijds
de war
war tetesturen.
sturen.—
- Of
Ofdedekwestie
kwestiemet
metMexico
Mexicozonder
zonderoorlog
oorlogzal
zal
ernstig
ernstig in de
eindigen,
moet op
opzijn
zijngunstigst
gunstigstzeer
zeertwijfelachtig
twijfelachtigheeten
heeten;
wantde
deEuropeesche
Europeesche
eindigen, moet
; want
het
Kabinetten,
nationalen ontzettende
ontzettende schade
schade lijden
lijden als
als gevolg
gevolg van
vanhet
Kabinetten, wier
wier nationalen
gevoerde wanbeleid,
wanbeleid, dringen
dringen ten
tenernstigste
ernstigsteerop
eropaan,
aan,dat
datWashington
Washingtonthans
thans
gevoerde
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orde, die
die het
hetheeft
heeftverstoord,
verstoord,zonder
zonderverwijI
verwijlherstelle.
herstelIe.DeDeheerscher
heerscheruit
uit
de orde,
het Wifte
Witte Huis
Huis zal
zal bf
OfHeurta
Heurta(die
(diesterk
sterk genoeg
genoegschijnt
schijntom
omde
deorde
ordeteteherstellen,
herstellen,
men hem
hem slechts
slechts niet
nietbemoeilijkt)
bemoeilijkt)moeten
moeteningrijpen
ingrijpen bf
Of zelf
zelf de
de zaken
zaken
indien men
Mexico moeten
moeten regelen.
regelen. Hoe
Hoede
deoorlogstaart
oorlogstaart smaken
smaken zal,
zal, indien
indien zij
zij op
op
in Mexico
Doormacht
machtvan
vanoorlogssehepen
oorlogssehepen
komt; zal
zal de
detoekomst
toekomstmoeten
moetenleeren.
leeren.Door
tafel komt,
zullen de
de nabij
nabij de
dekust
kustgelegen
gelegenhoofdsteden
hoofdstedenwaarschijnlijk
waarschijnlijk zonder
zonder veel
veel
zullen
hetzware
zwarewerk
werk:: de
de occupatie
occupatie van
van
moeite bezet
bezet worden.
worden. Doch
DochclAn
dànkomt
komther
moeite
land. Het
Het leger
leger der
der Vereenigde
Vereenigde Staten
Staten isisonbeduidend.
onbeduidend.Op
Oppapier
papiertelt
telt
het land.
115000 man,
man,doch
dochmen
menberekent,
berekent,dat
dathoogstens
hoogstens50000
50000hiervan
hiervan
militie 115000
de militie
hetdoor
doorruim
ruimvijftien
vijftien
voor de
de groote
groote taak
taakbeschikbaar
beschikbaar zullen
zullen zijn
zijnom
omhet
voor
land teteveroveren
veroveren—- en
endat
datterwijl
terwijl de
de
millioen zielen
zielen bewoonde
bewoonde groote
groote land
millioen
300000 soldaten
noodig zijn.
zijn.
militaire experts
militaire
experts meenen,
meenen, dat
dat 300000
soldaten noodig
magmen
menaannemen
aannemendat
datonder
onderde
deMexicanen
Mexicanenwel
weleenige
eenigeduizenden
duizenden
Ook alal mag
«national scouts»
scouts» zullen
zullen gevonden worden,
worden, die
die zich
zichtegen
tegengoede
goedebetaling
betaling
«national
dienst van
vaneen
eenveroveraar
veroveraar stellen
stellen willen,
willen, moet
moettoch
tochvoorzien
voorzienworden,
worden,
in dienst
enheel
heelwat
watAmerikaansch
Amerikaanschbloed
bloed
dat bittere
bittere ervaringen
ervaringen tetewachten
wachtenstaan
staanen
dat
enmillioenen
miHioenendollars
dollarsgeofferd
geofferdzullen
zullen
moetenworderi,
worden,voor
voorgeen
geen
vloeiën en
zal vloefen
moeten
beter oogmerk
oogmerk dan
dan de
de bevrediging
bevrediging van
van Wilson's
Wilson'smoraliteit,
moraliteit, die
diekinderlijk
kinderlijk
beter
in zooverre
zooverre zij
zij in
ineen
eenstaatshoofd
staatshoofdniet
nietmisdadig
misdadigmoet
moetheeten.
heeten.Komt
Komthet
het
is in
den strijd
strijd dan
dan zullen
zullen duizenden
duizenden en
enduizenden
duizendeninin
Europa,die
diezich
zich
tot den
Europa,
ontworstelenaan
aanrasvooroordeel
rasvooroordeelen
enbelangzucht,
belangzucht,instemmen
instemmenmet
met
weten tete ontworstelen
hetMexicaansche
Mexicaanschevolk
volk
zich
moge
ver~
«Viva Huerta!»
Huerta!»waaronder
waaronderhet
den kreet «Viva
zich
moge
ver.-,
eenigen, opdat
opdat de
de Amerikanen
Amerikanen zullen
zullen ervaren,
ervaren, dat
dat ook
ookzij
zijniet
nietstraffeloos
straffeloos
eenigen,
hand kunnen
kunnen uitstrekken
uitstrekken naar
naar eens
eens anders
anders goed.
goed.
de hand
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vanSuchtelen.
Suchte1en.Liefde's
Liefde'sDool.
Dool.Sonnettenkrans
Sonnettenkransinin
vier
boeken.
Amsterdam,
Nico van
vier
bbeken.
—-Amsterdam,
1913.
Maatschappij
en Goecikoope
GoedkoopeLectuur,
Lectuur, 1913.
Maatschappij voor
voor Goede en

Wie
in dezen
dezen sonnettenkrans, die
de Wereld_bibliotheek
hare
die door de
Wie in
Wereldbibliotheek in hare
serie keurboekjes wordt
aangeboden, een
eengeestelijken
geestelijken
wordt aangeboden,
luxueus uitgevoerde serie
wording van
van levens-inzicht
dat zich
zich bevestigt
bevestigt door
door
levensoinzicht zoekt,
een wording
zoekt, dat
zielegroei, een
De dichter
dichter isisaan
aanhet
hetbegin
beginvan
vanzijn
zijn
beminnen
en lijden, vergist
vergist zich.
zich. De
beminnen en
de inleidende verzen
cyclus even
als aan
aan het
eind, en
de regels,
regels, die
die in de
even ver
ver als
het eind,
en de
voorafgaan :
eerste boek
boek voorafgaan:
aan
aan het eerste
Blij-wonderend
ge tt
't spel aanschouwen,
Blijowonderend zult ge
Totdat
glans dier
dier tooverij
Totdat de glans
In uw
uw wijde
wijde oogen is verblonken;
Dan, als
als mijn
verklonken,
intjn rijmen zijn verklonken,
stil mijmren:
voor mij
Zult
mijmren : niet voor
Zult ge stil
Zong zijn diepst
diepst hart,
hart, noch
noch andere
andere aardsche vrouwen,
bundeltje, omdat
het geheele bundeltje,
omdat zij
zij het
het wezenlijke
wezenlijke be,
bevoor het
zijn typeerend voor
standdeel aangeven
waaruit deze
verzen ontsproten
ontsproten zijn
zijn:: liefde
liefde tot
tot schoonaangeven waaruit
deze verzen
schoon,
Niet slechts
slechts krijgt men
zich incarneert
incarneert in
in liefde tot eene vrouw.
vrouw. Niet
heid, die zich
ook doordat
doordat de
de dichter
dichter
dezen indruk
indruk door
door het
het karakter
karakter der
doch ook
dezen
der poëzie,
poëzie, doch
Dit laatste
laatste geeft
geeftnu
nuenendan
daniets
ietskouds,
kouds, iets
iets onbevredigds;
zelf verzekert.
verzekert. Dit
onbevredigds ;
het zelf
het
is, of
ofdededichter
dichteraanhoudend
aanhoudend weet
weet dat
dat hij
hij op
op dit
dit oogenblik verzen
het is,
schrijft over de
de gesteldheid
gesteldheid zijner
zijner ziel; waar
de stemming
stemming eener algeo
algewaar men
men de
heele overgave
hier en
en daar
daar iets
iets beredeneerds,
vindt men hier
overgave zou wenschen, vindt
iets verstandelijks, dat meer
meer een
een delicaat
delicaat en technischovolkomen
technisch-volkomenkunstenaars%
kunstenaars_
s<;hap
volkomene uitstorting
uitstorting van
van eene ziel die
die de
de smartelijke
smartelijke
schap verraadt dan de volkomene
der liefde ondergaat.
schoonheids-gewaarwording
ondergaat.
schoonheidsogewaarwording der
Dat element_van_gereserveerdheid,
onmacht of onwil
onwil om
om zijne stemstem,
dien onmacht
elementovamzereserveerdheid, dien
mingen ganschoenoal
gansch-en-al in zijne poëzie
te gieten,
gieten, meen
meen ik
ik te vinden in een
poëzie uit te
mingen
vers als het
het volgende
volgende::
vers

o0 bloemen
bloemen bleek en
en schitter-bont,
schitterobont,
Blankwit en gouden en
en daartusschen
Vlamrood —
- die
als avond
avond sussen
sussen
die stil als
Of stralen
stralen gloed en
en glanzen rond
rond;;
Schoon
zijt ge als
als zij die u mij
mij zond
Schoon zijt
Teer
haar wo
orde' en niet te
te blusschen
woorde'
Teer als haar
Fel
als de
de koorts-doorgloeide
koortsodoorgloeide kussen
Fel als
Van waren
waren warmen,
warmen, wilden mond.
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bloeien doet,
doet,
Die liefde
liefde die
die 't àl
ål bloeien
Houdt ook
ook uw
uwbont,verscheiden
bont-verscheidenpracht
pracht
Tot eene
eene schoonheid
schoonheidsaamverbonden
saamverbonden;;
in iiw
uw ziel
zielverwonden,
verwonden,
En
zijn in
En zoo zijn
Lief, door
door zelfder
zelfder liefde
liefde macht,
macht,
Schoon Lief,
Uw zachte
zachte teerheid
teerheid en uw
uw wilde
wilde gloed.
gloed.
spreekt voor mijn
mijn gevoel
gevoelmeer
meerde
debewuste
bewusteartiest
artiestdan
dandedeontroerde
ontroerde
Hier spreekt
wordt hier
hier geen
geenafspiegeling
afspiegelingeener
eenerallerdiepste
aller-diepstemenschelijkheid
menschelijkheid
mensch.
mensch. Ik wordt
inlijdens,
lijdens-ofofvreugd,ontroeren
vreugd-ontroeren licht
licht door
door
gewaar, en
en eerst
gewaar,
eerst wanneer
wanneer deze
deze in
een
vers, zullen
zullende
dewoorden
woordenvan
vanden
denkunstenaar
kunstenaar omspeeld
omspeeld zijn
zijn door
door een
een
een vers,
derwerkelijke
werkelijkepoëzie.
poëzie.
gloed,
het vreemde
vreemde en
en schoone
schoonewezen
wezenisisder
gloed, die het
Ik stel tegenover
tegenover dit
dittamelijk
tamelijk koud,schitterende
koud-schitterende vers
vers een
eenspontane
spontaneuiting
uiting
als
de volgende
volgende::
als de
Vloeken
de zoete
zoete logen
logen
Vloeken wilde
wilde ik de
Der lente,
lente, die
dieglorieënd
glorieëndstraalt
straalt;;
Vloeken de
de trotsche
trotsche zon,
zon, die
die praalt
praalt
Hoog aan
aan 's hemels
fonklende bogen
bogen;;
hemels fonklende
Vloeken der
der luwten
luwten weelg
weelgvermogen,
vermogen,
En regen
regen die
diezachtqmislend
zacht_ruislenddaalt
daalt;
;
Vloeken wat
wat min,zwoel
min-zwoelademhaalt
ademhaalt
En
droomt uit donkevgloeiende
donker_gloeiende oogen.
oogen.
En droomt
Ik
voor alle
alle schoonheid
schoonheid schuw
schuw
Ik borg voor
maar toch
toch bleef
bleefbranden
branden
Mijn
Mijn bangen
bangen blik ....
. . maar
In mij
mij haar
haar zoete
zoetefoltering
foltering;;
vloeken wilde
wilde ik iiu ....
Schoon
Schoon Lief,
Lief, en
en vloeken
..
Maar
mijn bevende
bevende handen
handen
Maar stil
stil in mijn
Schreide
woord:: Lieveling,
Schreide ik één woord
Lieveling, Lieveling
Leveling!1
eenvers
verswaar
waarziel
zielininzit.
zit.Hier
Hier
wordenwij
wijniet
nietopopeen
eenafstand
afstand
Dit isis een
worden
gehouden
den bewusten
bewusten artiest,
artiest, die
die ons
onsdedesprankeling
sprankelingvan
vanzijn
zijn
gehouden door
door den
hier zien
zien wij
wij slechts
slechts de
de vertwijfeling
vertwijfeling van
van den
den in
in
woorden-rijkdom toont;
woorden,rijkdom
toont ; hier
de wereld
wereld zijner
zijner liefde
liefdeverdoolden
verdooldenmensch.
mensch.Maar
Maareerst
eerstuituitdie
dievertwijfeling
vertwijfeling
wordt de
de kunstenaar
kunstenaar geboren.
geboren.
Diezelfde schoonheid
uit het
het volgende
volgende vers,
vers, dat
dat ik
ik nog
nog
straalt ook
schoonheid straalt
ook op
op uit
veel_ver=
zal
aanhalen om
aan te toonen
toonen dat
dat deze
dezedichter
dichter wel
weldegelijk
degelijkeen
eenveebver.
zal aanhalen
om aan
en ontroeren&waar
ontroerend-waarkunstenaar
kunstenaaris.is.InIndit
ditvers
versisisdedefelheid
felheidder
dersmart
smart
mogend en
poëzie isiserermisschien
misschienteteschooner
schoonerom
om:
getemperd
getemperdtot
tot weemoed,
weemoed, en
en de poëzie
:
Eens
beloofd,
Eens heb 'k u liederen
liederen beloofd,
Als lichtgewiekte
lichtgewiekte vlinders
vlinders spelend,
spelend,
Als zonneglinsteringen
zonneglinsteringen streelend
streel end
Rondom
lentlijk blonde hoofd.
hoofd.
Rondom uw lentlijk
Ik
liederen beloofd,
beloofd,
Ik heb uu liederen
Als zuivre
zuivre vogelkelen
vogelkelen kweelend,
kweelend,
Als zuivre
zuivre woudlucht
woudlucht sterk
sterk en heelend,
heelend,.
en lieflijk
lieflijk hoofd.
hoofd.
Rondom
Rondom uw
uw jong en
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zoo dan
dan nu
nu mijn
mijn liedren komen,
Ach, zoo
gehavend, stervenszwak
stervenszwak;;
Bleek en gehavend,
dan wat
wat mijn hoogmoed
hoogmoed sprak,
sprak,
Vergeet dan
maar luister,
luister, luister dan
dan
Schoon Lief, maar
Glimlachend naar het fluistren van
weemoed hunner
hunner eenzaam,droeve
eenzaam-droeve droomen.
droomen.
Den weemoed

het bijzonder
bijzonder wijs
wijs ik op
op de
de terzinen.
terzinen. Zij
Zij zijn
zijn omschemerd door het
het
In het
teedere waas
waas van schoonheid, dat
dat men
men ontwaart
ontwaart op
op menige
menigebladzijde.
bladzijde. Een
Een
teedere
hetboekje
boekjemaakt
maakttot
toteen
eengewaardeerd
gewaardeerdbezit,
bezit,omdat
omdatzijzijden
den
die het
schoonheid die
een sfeer
sfeer die
die beter
beter isis dan
dan de
dedruk
drukonzer
onzerdagen.
dagen.
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o
0
L.
—-Amsterdam,
1. Simons.
SimoRs. Uit
UitVondels
Vondelsdramatische
dramatischelyriek.
lyriek.Eerste
Eerstestuk.
stuk.
Amsterdam,Maatschappij
Maatschappij
Goede en
enGoedkoope
GoedkoopeLectuur,
Lectuur, 1913.
1913.
voor Goede

«Niet slechts
slechts een
een groote, die
die er
er geweest
geweest is,
is, maar dien we
we verlangend
verlangend
«Niet
in zijne brochure, die
die dezer
dezer dagen
dagen
Haspels Vondel in
verwachten,» noemt Ds. Haspels
bij de
de Hollandivdrukkerij
Hollandia-drukkerij uitkwam.
uitkwam. Het
Het schijnt werkelijk,
werkelijk, dat
dat de groote
bij
dichter ons tegenwoordig
tegenwoordig weer
weer meer en meer
meer nabij
nabij komt.
komt. De
Deheer
heerSimons,
Simons,
dichter
van Vondel deed,
voor de
de kennis
kennis en
en de
de waardeering van
deed,
reeds zooveel voor
die reeds
drama's ; niet
in dit keurboekje
keurboekje fragmenten
fragmenten uit tien van 's dichters drama's;
geeft in
geeft
de reizangen, doch
uit de
debedrijven
bedrijven zelf,
zelf, waarin
gedeelten uit de
doch ook uit
alleen gedeelten
Vondel zoo
zoo dikwijls van
de handeling
handeling der
der sprekende personen overgaat
overgaat
van de
Vondel
naar de lyrische
lyrische ontboezeming,
ontboezeming, die
dieenkel
enkelgemoedsgesteldheid
gemoedsgesteldheidweergeeft.
weergeeft.
naar
Korte
fragmentarische van
bloemlezing.
van de bloemlezing.
Korte inleidingen ondervangen het fragmentarische
heer Simons
Simons : de waardeering
streven van
van den heer
Ook hier blijkt het ernstige streven
Vondel -— want
naam is
is de
de groote man altijd
altijd gewaardeerd
gewaardeerd -— te
van
want in naam
van Vondel
ontdoen van
van de
de groote
laag conventie,
conventie, die haar
haar sedert
sedertlange
langejaren
jarenover%
over_
groote laag
ontdoen
haarzuiveren
zuivereneenvoud
eenvoud
dekte, en
en ons
ons de
deschoonheid
schoonheidvan
vanVondels
Vondelstaal
taalininhaar
dekte,
en heerlijke
heerlijke bezieling voor te
te stellen.
stellen.
HERMAN
MIDDENDORP.
HERMAN MIDDENDORF.

APHORISMEN.
J. PETRI.
PETRI.
De menschen spreken
alles en
ennog
nogwat,
wat,maar
maar dat ocnog
«nog
spreken over alles
w,at» dat verraadt
verraadt hen,
hen, ze spreken
spreken over «nog
wat»
c<nog wat»;
wat» ; dat is alles.
o
0
De meesten
meesten leven
leven hun
hun dagen,
dagen, als regen
ze maar
maar kralen aan
regen ze
ze bij
bij het
hetslotje
slotje komen;
merken ze pas
pas
een snoer,
snoer, tot
tot ze
een
komen ; dan
dan merken
den cirkel,
cirkel, waardoor
waardoor het
het leven eeuwig is.
is.

o0
Men kan
Men
kan met
met alles
alles zijn
zijn brood
brood verdienen, behalve
met
behalve met
aphorismen;; een juwelier
juwelier kan
kan rijk
rijk worden, maar
aphorismen
maar een
een fontein
sprenkelt zijn parels
parels . . . maar
het water.
water.
maar weer
weer in het
o0
Vele begrijpen
begrijpen niet dat
een
bezoek aan
aan een
een bacteriologisch
dat
bezoek
laboratorium
het zijn
zijn op een sterrewacht
sterrewacht;;
laboratorium evenzeer ontroert als
als het
zoo
is de
de mystiek
mystiek van
van een
een godslamp
niet minder
dan die
die der
der
zoo is
godslamp niet
minder dan
zee
of der
der Alpen.
Alpen.
zee of
o0
De menschen
menschen maken
maken nooit
nooit onderscheid
onderscheid tusschen
tusschen pedante
pedante
verwaandheid en zelfbewustheid;
het
eerste
is
een
excentrieke
zelfbewustheid ;
eerste is een excentrieke
het tweede
tweede een
een intens
intens thuisgevoel.
uitbundigheid, het
o0
Goede aphorismen zIJn
als wimpels
wimpels op
ophet
hetmonumentale
monumentale
zijn als
feest der
der gedachten.
gedachten.
feest
o
0
als een
een schutsluis,
schutsluis, de
de snelste
Kants philosophie is als
sneiste torpedo
moet even
wachten, daar
daar liggen
liggen wherries,
wherries, bommen,
bommen, tjalken
tjalken en
en
even wachten,
jachten;; alleen
alleen de pleizierboot vaart maar
maar om.
jachten
0
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belangwekkend Geweten.
roman, door
A. Drabbel. Uitgever
W.
Het belangwekkend
Geweten. Een
Een roman,
door L
I.. H. A.
Uitgever A.
A. W.
M. van
van Hees,
Hees, Amsterdam.
Amsterdam.
M.

Dit boek
boek doet
doet inindedeomschrijving
omschrijving eener
eenerobsessie
obsessie niet
nietonder
onderbij
bij een
een
Dit
auteur:: De Onzichtbare
OnzichtbareLeider.
Leider. Hier leeren
leeren wij
wij
voorgaand van denzelfden
denzelfdenauteur
voorgaand
in het
heteerste
eerste hoofdstuk
hoofdstuk reeds
reeds den
den»Zonderling»
»Zonderling» kennen,
kennen, den
denabnormalen
abnormalen
Hij wandelt,
wandelt, slentert
slentert langs
langs de
de
mensch,
mensch, lanterfantend
lanterfantenddoor
doorden
den nacht.
nacht. Hij
merk~
nagenoeg verlaten
der slapende
slapende stad.
Veelmerk,
nagenoeg
verlaten straten,
straten,over
over de
de pleinen
pleinen der
stad. Veel
waardigs ontmoet
niet. Wel
Welwordt
wordteen
eenenenander
anderschrikkelijk
schrikkelijk
waardigs
ontmoet en
en denkt
denkt hij
hij niet.
gewichtig verteld,
den lezer
lezervoor
voortetebereiden
bereidenopopdedelugubre
lugubredingen,
dingen,
gewichtig
verteld, als
als om den
die hem
hem wachten.
wachten. Rusteloosheid
Rusteloosheidkwelt
kweltden
den
wandelaar;
heteerste
eerstesymptoom
symptoom
wandelaar
; het
ziekte?
zijner ziekte
?
Scipio —
- de
de naam
naam isisuitheemsch
uitheemschgenoeg
genoeg—- wil
wilzijn
zijngeweten
gewetenleeren
leerenkennen.
kennen.
tot zelfkennis,
zelfkennis,waarneming
waarneming van
vanhet
heteigen
eigenik,
ik,
Hij haspelt
haspelt daarbij
daarbij zucht
zucht tot
Hij
de raadselvolle
raadselvolle diepten
diepten van
van zijn
zijn binnenste,
binnenste, met
metandere
andere
't doordringen
doordringen in
in de
door elkander.
elkander.
meer
alledaagsche neigingen door
meer alledaagsche
Al spoedig
spoedig krijgt
krijgt de
de lezer
lezer vat
vat op den
den man:
ma!l: hij
hijisismoordzuchtig.
moordzuchtig. Deze
Deze
noemen
beschouwtScipio
Scipioalsalseen
eenaandrift
aandrifttot
tot
ziekte -laat
laat
ons
ziekte
ons
hethet
zoozoo
noemen
— -beschouwt
het
leeren der
der macht,
macht, die
diemen
mengeweten
gewetennoemt.
noemt.Hij
Hijwordt
wordtmeer
meer en
enmeer
meer
het leeren
grootste deel
deel van
van het
hetverhaal
verhaal is
is aan
aan 's mans gewaarwor,gewaarwor~
monomaan. Het
monomaan.
Het grootste
dingen,
ondervindingen, overpeinzingen
draait als
als de
de mug
mug bij
bij
dingen, ondervindingen,
overpeinzingen gewijd.
gewijd. Hij draait
nu eens
eens wild
wild bij
bij hem
hem
de kaarsvlam
kaarsvlam om
de onzinnige
onzinnige begeerte
begeerte heen,
die nu
de
om de
heen, die
opflikkert, dan
als een
een ondier
ondierloerend
loerendligt
ligtininzijn
zijnbinnenste,
binnenste,gereed
gereedop
op
opflikkert,
dan als
de beste
beste prooi
prooi af
af te
te gaan.
gaan. Hij moet
zich over uiten
uiten in
in meer
meer of
ofminder
minder
moet er
er zich
duidelijke
bewoordingen, angst
angst zich
zich te
te verraden
verraden drijft
drijft hem
hem er
er toe
toe zichzelf
zichzelf
duidelijke bewoordingen,
het eene
eene vierde
vierde deel
deel
te verloochenen
verloochenen;; hij
hij isisdriekwart
driekwart waanzinnig,
waanzinnig, maar
maar het
toom. Tot ....
de daad
daad geschiedt
geschiedt en
en de
de gevol,
gevol.
verstand
verstandhoudt
houdt hem
hem nog
nog in
in toom.
. . de
gen, ook
ook alalweer
weerhaarfijn
haarfijn uitgesponnen,
uitgesponnen, voor
vooreen
eenpsychiatrisch
psychiatrischaangelegd
aangelegd
gen,
de gewone
gewone soort
soortromanvev
romanver~
lezer
lezer belangwekkender
belangwekkenderzijn
zijndan
danvoor
voor een
een van
van de
slinders. Dit
Dit verhaal
verhaal van
vaneen
eenziekteprocès
ziekteprocèsroman
romante te
noemen,
dwaas.Maar
Maar
slinders.
noemen,
is is
dwaas.
wie op
opgriezelige
griezeligesensaties
sensaties belust
belust is,
is, wie
wieaan
aandedeberichten
berichtenvan
vandien
dienaard
aard
wie
in de
de courant,
courant, aan
aan dedebioscoopvertooningen
bioscoopvertooningen niet
niet genoeg
genoeg heeft,
heeft, leze
leze de
de
beschrijving van
belangwekkend (?)
(?) geweten.
geweten.
beschrijving
van belangwekkend
echter zijn
zijnScipio's
Scipio'servaringen,
ervaringen, trots
trotshet
hetwonderlijk
wonderlijkstel
stelvrienden,
vrienden,
Eentonig echter
Auteur streeft
streeft naar
naar het
het buitengewone,
buitengewone, het
het geheim,
geheim~
dat hij
hij er
er op
op nahoudt.
nahoudt. Auteur
dat
zinnige,
het onverklaarbare.
onverklaarbare. Ook
Ook hem
hem beheerschen
beheerschen duistere
duistere machten.
machten. Hij
Hij
zinnige, het
heeft
geen oog
oog voor
voorschoone
schoonelevensraadselen.
levensraadselen. Liever
Liever dan
dan den
den blijden
blijden
heeft geen
Ormuzd te
volgen, schaart
schaart hij
hij zich
zich onder
onder de
de adepten
adepten van
van Arihman,
Arihman, den
den
Ormuzd
te volgen,
het booze
booze;; en
en woelt
woeltininhet
hetslijk
slijkvan
vanweerzinwekkende
weerzinwekkendehartstoch,
hartstoch<
god van
van het
ten ...
Dat moet
moet hij
hij weten.
weten. Maar
Maar in
in de
deschepping
scheppingstaat
staat het
hetlicht
lichtnaast
naasthet
het
ten.
. . Dat
Bij al
al tetediepe
diepeenentetelange
langenacht
nachtisisgeen
geenleven
levenmogelijk,
mogelijk, houdt
houdt
duister. Bij
duister.
's menschen
Trouwens, wie
te veel
veelakeligheden
akelighedenmoet
moet
's
menschen belangstelling
belangstellingop.
op. Trouwens,
wie te
slikken,
krijgt indigestie.
indigestie. Is
Is het
het ter
ter voorkoming
voorkoming van
van dit
dit laatste
laatste euvel,
euvel, dat
dat
slikken, krijgt
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auteur
dan zeer
zeer laag
laag bij
bij den
den grond
grond is,
is,vooral
vooral
auteur dikwijls
dikwijls uit
uit zijn
zijn rol
rol valt,
valt, en dan
de gesprekken?
gesprekken?
in de
Maar meergemelde
Een moord
moord en
en
Maar
meergemeldelezer
lezerkrijgt
krijgttoch
tochwaar
waarvoor
voor zijn
zijn geld.
geld. Een
hij meer
meer?? Waar
met deze
deze en
en
twee zelfmoorden
zelfmoorden ...
twee
. . . wat
wat wil hij
Waar gaan
gaan wij
wij heen met
dergelijke ongezond
ongezond prikkelende,
prikkelende, overspannen
overspannenlectuur
lectuur?
watinin
ont.
dergelijke
? IsIswat
dede
contr.
leedkamer thuis
geschikt voor
de groote
groote markt
markt?
Zullen
leedkamer
thuis behoort,
behoort, wel
wel geschikt
voor de
? Zullen
oppervlakkig oordeelen, lichtzinnig
lichtzinnigmeepraten
meepratenover
overwaarachtig
waarachtigpsychiatri
psychiatri.,
oppervlakkig
sche raadselen in de maatschappij hier niet voedsel vinden? Want aan de scheradlnimtschpjernivodl ?Wantde
andere zijde
zijde mist
mist deze
deze studie
studie (?)
(?)de
denoodige
noodigefijnheid,
fijnheid,dedeonontbeerlijke
onontbeerlijke
andere
kunnen maken.
maken. Wat
Wat hoort
hoort men
men o.o.a.a. van
van
diepte,
die haar
haar waardevol
waardevol zou kunnen
diepte, die
Niets dan
dan eenige
eenigevage
vageaanduidingen,
aanduidingen,zinspelingen
zinspelingen
Scipio's
Scipio's vroeger
vroeger leven?
leven ? Niets
op een
een ongelukkig
ongelukkighuwelijksleven,
huwelijksleven,een
eenscheiding
scheidingenz.
enz.worden
wordenons
onsverstrekt,
verstrekt,
tusschen
allerlei dolhuispraat
dolhuispraat in.
ÈnScipio
Scipioènènzijne
zijnevrienden
vriendenraken
raken met
met
tusschen allerlei
in. Li
vingren aan
aan uiterst
uiterst fijne
fijne weefsels,
weefsels,scheuren
scheurenerergroote
grootegaten
gatenin,
in,kijken
kijken
grove vingren
stof deugt
deugt niet.
niet.
er
doorheen elkander
elkander aan,
aan, en
en zeggen
zeggen dan
dan parmantig
parmantig: : de stof
er doorheen
Ja,
zielkunde isis gevaarlijke
gevaarlijke stof;
stof; zoo
zoobeschouwd
beschouwdenenbehandeld
behandeldals
alshier,
hier,
Ja, zielkunde
blijft er
er alleen
alleen de
de naam
naam van
van over.
over.
blijft
E.
E. S.
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Smissaert en J.
J. D.
D. van
vander
der
Haspels,
Haa~lem, de
Erven F.
F. Bohn.
Bohn.
Waals Jr.
Jr. Haarlem,
Waals
de Erven
In de April_aflevering
heer P.
P. Raëskin zijn novelle «Nonneke.»
April,aflevering vervolgt
vervolgt de heer
allonneke.» Dr.
Th. Bussemaker besluit zijn
zijn studie
studie over
overJohn
John Bright.
Bright.Prof.
Prof.K.
K.Kuiper
Kuiperschetst
schetstden
den
ontwikkelingsgang der
der Grieksche tragedie.
tragedie. Jhr.
Jhr. Mr.
Mr. H. Smissaert bespreekt wette_
wette,
lijke regeling
regeling van het
het levensverzekeringsbedrijf.
levensverzekeringsbedrijf. Herman Middendorp zingt verzen.
De heer
heer C.
C. K.
K. Elout bezingt
bezingt het ministerie_Cort_van_der_Linden.
ministerie,Cort,van,der,Linden.
Gids. Onder
redactie van
van D.
D. van
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van Deventer,
Deventer, J.
van
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Molengraaff en
enR.R.P.P.J.J.Tutein
TuteinNolthenius.
Nolthenius.Amsterdam,
Amsterdam,
W. L.
W.
P. N.
N. van
van Kampen
Kampen &
&. Zoon.
Zoon.
P.
De Apribaflevering
aan met
met eene novelle
M. Scharten-Antink:
heft aan
novelle van M.
Scharten—Antink de
April,aflevering heft
Vogelaars,
mythologisch gedicht
Karel van de
de W
oestyne::
Vogelaars, gevolgd
gevolgd door
door een
een mythologisch
gedicht van
van Karel
Woestyne
M. van
van Deventer
Deventer haalt
haalt uit ade
«de rommelkamer
de Stierendief. Dr.
Ch. M.
Dr. Ch.
rommelkamer der weten_
weten%
schap»
oude ontdekkingen
ontdekkingen te
voorschijn. De
heer Th.
Th. M.
M. Roest
Roest van
van
schap» allerlei
allerlei oude
te voorschijn.
De heer
leven der
der volksmassa. Mr.
sociologische fragmenten
fragmentenuit
uit het
het leven
Limburg geeft sociologische
Mr. C.
Th. van
van Deventer
Deventerduidt
duidt een
eenweg
wegaan
aannaar
naar den
den Indischen
schoolvrede. Hélène
Hélène
Th.
Indischen schoolvrede.
negen sonnetten de
de liefde.
liefde. De
Deheer
heer J.
Swarth
Swarth bezingt
bezingt in
in negen
j. A. Loeber Jr. prijst den
Werkbond en
Dr. H.H.T.T.
Colenbranderden
denminister
minister Cort van
der
Duitschen Werkbond
en Dr.
Colenbrander
van der
Duitschen
Linden.
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serie van
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deTwintigste
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hetTwee
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Drukkerij «Luctor
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Uitgegeven te
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et Emergo».
In het
het Aprilnummer
Aprilnummer vervolgt
heer G.
G. van
van Hulzen
Hulzen zijne novelle «Aan
aAan
In
vervolgt de
de heer
't lichtende strand.»
den roman
roman «Het
geslacht» van Jozef Cohen
Cohen
gevloekte geslacht»
aHet gevloekte
strand.» Van den
verschijnt een
heer Leo
Leo Polak
Polak plaatst
plaatst zijn
zijn openbare
openbare les ter
intrede
ter intrede
verschijnt
een fragment.
fragment. De heer
als privaatdocent
privaatdocent over
over «Het
Giese bespreekt
bespreekt Ernest
Ernest
aHet kritische probleem». Josephine Giese
Hello;; Frans Erens schrijft
Dr. A. Aletrino vervolgt zijn studies
schrijft over
over de Odyssea. Dr.
Hello
rondom Napoleon. Jac.
Jac. van Looy zingt een Lentelied,
Lentelied, Joannes Reddingius bezingt
rondom
Boeken dicht
dicht een
eenininmemoriam
memoriam voor
voorFrederic
Frederic Mistral.
Mistral.
morgenrood, en
het morgenrood,
en Hein Boeken
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wetenschap en
en
algemeen maandschrift
De Beweging,
Berlage Nz.,
J. de
de Boer,
Boer, Albert
Albert
staatkunde,
staatkunde,onder
onderredactie
redactievan
vanH.
H. P.
P. Berlage
Nz., T. J.
P. de
de Vooys.
Vooys.Amsterdamsche
AmsterdamscheBoekhandel,
Boekhandel,Amsterdam.
Amsterdam.
Verwey, Is.
Verwey,
Is. P.
het nummer
nummer van
van 11 April
plaatst de heer
heer Berlage de tweede
tweede zijner
zijner lezingen
lezingen
April plaatst
In het
E. van
van Maareyk
treurspel in drie
drie bedrijven,
over
Stedebouw. De heer
heer E.
Maareyk geeft een treurspel
over Stedebouw.
getiteld «De
Zuster.»
aDe Zuster.v
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Stemmendes
des Tijds,
Tijds, Maandschrift voor
voor Christendom
Christendom en
enCultuur.
Cultuur.Onder
Onderredactie
redactie
Stemmen
van Dr.
Dr. W.
W. J. Aalders,
Aalders, Mr.
Mr. A.
A. Anema,
Anema, H.
H.Colijn,
Colijn,Mr.
Mr.P.P.A.
A.Diepenhorst,
Diepenhorst,
Dr. P.
P. J.J. Kromsigt,
Kromsigt, P.
P. J.
J. Molenaar,
Molenaar, Dr. J. C.
C. De
De Moor,
Moor, Dr.
Dr.E.E.H.
H.Renkema,
Renkema,
Slotemakerde
deBruine,
Bruine,Dr.
Dr. T.
J. Th. De
De Visser,
Visser,
Mr. V. H.
H. Rutgers,
Rutgers, Dr.
Dr. J.J.R.R.Slotemaker
Mr.
Wielinga. Utrecht,
Utrecht, G.
G. J.J. A.
A.Ruys.
Ruys.
Dr. B. Wielinga.
Dr.
de April,aflevering
April,aflevering wijdt
wijdt Dr.
Dr.P.P.J.J.Molenaar
Molenaareen
eenstudie
studieaan
aanFrederik
Frederikden
den
In de
christelij~socialebe,
be'
Groote. Dr.
Dr. J.J.R.R.Slotemaker
SlotemakerdedeBruine
Bruineleidt
leidtdede
Franschechristelijk,sociale
Groote.
Fransche
weging voor de
de lezers
lezers in.
in.De
Deheer
heerO.O.Ruysch
Ruyschbesluit
besluitzijne
zijnenovelle
novelle«Roeping».
«Roeping».
weging
Minucius
Felix
den
overgangstijd
D.Plooy
Plooyhandelt
handeltover
overden
den
Octavius
Dr. D.
Octavius
vanvan
Minucius
Felix
enen
den
overgangstijd
Minderaa,
tU5schen de
de antieke
antieke wereld
wereld en
enhet
hetChristendom.
Christendom.Verzen
Verzenvolgen
volgen
van
tusschen
van
P.P.Minderaa,
G.
Heinrich Petermeyer
Petermeyer en
Heinrich
en v. G.
Ons Tijdschrift.
Tijdschrift. Christelijk
Christelijk letterkundig
maandblad onder redactie
redactie van
van
letterkundig maandblad
Ons
L.
C. Gerretson,
L. Biickmann,
Bückmann, C.
Gerretson, J.
J. Lens,
Lens, G.
G. Schrijver,
Schrijver, Dr. J.
J. van
van der
derValk.
Valk.
A. Daamen.
Daamcn.
's Gravenhage, D. A.
de Maart,aflevering
Maart,aflevering geeft
heer Jhr.
Jhr. Mr.
Mr. W.
W. H.
H.dedeSavornin
SavorninLohman
Lohmanhet
het
In de
geeft de heer
He deel
deel der
dergeschiedenis
geschiedenisvan
vanGroen's
Groen'sjeugd.
jeugd.Balthasar
BalthasarVerhagen
Verhagengeeft
geefteen
een
Ile
krachtige, welgeslaagde
epische poëzie
poëzie ininhet
hetverhaal
verhaalvan
vaneen
eengevecht
gevecht
krachtige,
welgeslaagde proeve
proeve van epische
vanhet
hetIJ.
IJ.Eene
Eenekindernovelle,
kindemovelle, «Een
«Een
tusschen Spanjaarden
Spanjaarden en
het ijs
ijs van
tusschen
en Geuzen
Geuzen op het
Liefdebijgedragen.
bijgedragen. De
Desociale
sociale
deze kleinen,»
kleinen,» wordt
wordtdoor
doorden
denheer
heerJ. J.L. L.
van deze
F.F.dedeLiefde
Gerretsonwerpt
werpteen
eenhelder
helderlicht
lichtopopminister
ministerTreubs
Treubs
kroniek van den
denheer
heerC.C.Gerretson
kroniek
zwakke positie,
de Terugblik
Terugblik geeft
geeft ditmaal
ditmaal vooral
vooraleen
eeninzicht
inzichtininpolitieke
politiekever,
ver,
zwakke
positie, de
houdingen aan
aan anti,revolutionaire
anti,revolutionaire zijde.
zijde.
Onze Kunst,
Kunst, geïllustr.
maandschrift voor
voor beeldende
beeldendekunst
kunst;
bestuurder:
geïllustr. maandschrift
; bestuurder
:
P. Buschmann
Buschmann Jr.
Jr.;; Uitgave
Uitgave der
der naamlooze
naamloozevennootschap
vennootschap «Onze
«Onze
Dr.
Dr. P.
Nederland : L.
L. J.
J. Veen,
Veen,Amsterdam,
Amsterdam, —
- voor
voor
Kunst» Antwerpen,
- voor Nederland
Kunsb)
Antwerpen, —
F. Viilckmar,
Völckmar, Leipzig.
Leipzig.
Duitschland:: F.
Duitschland
hetAprilnummer
Aprilnummer beschrijft
beschrijft de
deheer
heerJacques
JacquesMesnil
Mesnilhethet
museumJacquemart,
Jacquemart,
In het
museum
dezeaflevering
afleveringafgebeelde
afgebeeldeprachtige
prachtigestukken
stukkenvoorkomen
voorkomen
Parijs, waarin
waarin inindeze
André tete Parijs,
van oude
oude Vlaamsche
Vlaamsche en
enHollandsche
Hollandschemeesters,
meesters, van
vanD.D.van
vanDijck,
Dijck,Rembrandt,
Rembrandt,
Jan de
deBray
Braye.e.a.a.DeDe
heerSander
SanderPierron
Pierronbesluit
besluitzijn
zijnstudie
studieover
over
Frans Hals, Jan
Frans
heer
van wien
wieneenige
eenigestemmingsvolle
stemmingsvolle
den Brusselschen
Brusselschen meester
meester Edouard
Edouard Huberti,
Huberti, van
den
landschappen in af
afbeelding
worden weergegeven.
weergegeven.
landschappen
beelding worden
De Natuur, populair geïllustreerd
geïllustreerd maandblad,
maandblad, gewijd
gewijd aan
aande
denatuurkundige
natuurkundige
Bouman.
wetenschappen en hare
hare toepassing,
toepassing, onder
onder redactie
redactie van
vanDr.
Dr.Z.Z.P.P.Bouman.
wetenschappen
G. Broese.
Broese.
Utrecht,
Utrecht, J.
J. G.
Het nummer
nummer van
van2525Maart
Maartbevat
bevatdedeportreften
portrettenvan
vanDr.
Dr.Frederik
Frederik van
vanEeden,
Eeden,
VanDaalen
DaalenenenJan
JanLigthart,
Ligthart,alsmede
alsmedeeen
eenkarakterschets
karakterschets van
van den
denheer
heer
luit'gen.
luit,gen. Van
J.
R. A.
A. Schouten,
Schouten, redacteur
redacteur van
van «Lux.»
J. R.
In het
hetnummer
nummervan
van1515
April
beschrijftdede
heer
Haverhorstmerkwaardige
merkwaardige
April
beschrijft
heer
P. P.
Haverhorst
insectenspinsels,
heer J.
J. P.P.Bouwman
BouwmandedeNitralamp.
Nitralamp.De
Deheer
heerJ.J.Vijverberg
Vijverberg
insectenspinsels, de
de heer
de reeks
reekszijner
zijner interessante
interessante vogelopnamen
vogelopnamen uit
uit het duingebied
duingebied van
van Schouwen.
Schouwen.
besluit de
De heer
heer G.
G. M.
M. Claus
Claus verhaalt
verhaalt iets
iets over
overde
devervoerbare
vervoerbare stations
stations voor
voordraadlooze
draadlooze
Knuttel een en
en ander
ander over
over photoluminescantie.
photoluminescantie. De heer
heer B.
B.
telegrafie
telegrafieen
en Dr.
Dr. D. Knuttel
J.
Kerkhof behandelt
behandelt de
debeweging
bewegingvan
vanhet
hetwater
waterininrivieren
rivierenen
endedeberekening
berekening
J. Kerkhof
van
afvoer, de heer
heer v.
v. E.
E.de
dewichelroede.
wichelroede.
van den afvoer,
De Levende
Levende Natuur, onder
redactie van E.
E. Heimans
Heimans en
enJac.
Jac.P.P.Thijsse,
Thijsse,
onder redactie
uitgave
W. Versluys
Versluys teteAmsterdam.
Amsterdam.
uitgave van W.
In het
het nummer
nummer van
van 11April
Aprilgeeft
geeftdedeheer
heerJ.J.Vijverberg
Vijverbergeen
eenpaar
paaropnamen
opnamenvan
van
een
ijsvogel, door
door hem
hem met
metveel
veelgeduld
geduldverkregen,
verkregen,blijkens
blijkenshet
hetbijschrift.
bijschrift.De
Deheer
heer
een ijsvogel,
Jozef
Bols, leeraar
leeraar in
in 't St.
Romboutscollege, heeft
woekerwesp op
op Nebria
Nebria
Jozef Bols,
St. Romboutscollege,
heeft een woekerwesp
bestudeerd. De heer
heer P.
P. E.
E. W.
W.Kok
Kokbeschrijft
beschrijft sneeuwdagen
sneeuwdagen op de
de
Brericollis
Brericollis F.
F. bestudeerd.
heide
hetbosch.
bosch.DeDe
heer
Koperberg
beslUit
zijnstudie
studieover
overhuid,
huid,
heide en ininhet
heer
H. H.
Koperberg
besluit
zijn
B. Barnink
Bamink bracht
bracht een
een geologisch
geologisch bezoek
bezoekaan
aanGronau.
Gronau.
mondjes.
mondjes. De
De heer J. B.
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In het
het nummer
nummer van
van 15
15 April
April verhaalt
verhaalt de
deheer
heerJac.
Jac.P.P. Thijsse
Thijsse van
van de
de vogelfauna
vogelfauna
In
in het
het aan
aan de
de Vereeniging
Vereeniging tot
tot Behoud
Behoudvan
vanNatuurmonumenten
Natuurmonumenten behoorende
behoorende gebied
gebied
in
der Oisterwijksche
Oisterwijksche Vennen.
Vennen. De
De heer
heer A.
A. F.F.J.J. Portielje
Portie1jeverhaalt
verhaalt van
van de
de kamaeleons
kamaeleons
der
in Artis.
Artis. De
De heer
heer E.
E. Heimans
Heimansverklaart
verklaartenkele
enkelemineralen
mineralenvoor
voordagelijksch
dagelijkschgebruik.
gebruik.
in
J. M.
M. Garjeanne
Garjeanne verklaart
verklaart eene
eene nabootsing
nabootsingvan
van moenkraters
moenkraters in
in een
eenregenton.
regenton.
Dr. A.
A. J.
Dr.
B. Stoffel
Stoffel handelt
handelt over
over Dieren,
Dieren. en
en Plantenbescherming.
Plantenbescherming. De
De heer
heer J.
J. B.B.
De heer
heer B.
De
Bernink besluit
besluit zijn
zijn verslag
verslagder
dergeologische
geologischeexcursie
excursienaar
naar Gronau.
Gronau. De
De heer
heer J.J.
Bernink
Drijver doet
doet mededeelingen
mededeelingen omtrent
omtrent nut
nuten
enschade
schadevan.
vaD. telegraafdraden
telegraafdraden voor
voor vogels.
vogels.
Drijver

ONTVANGEN BOEKEN.
BOEKEN.
ONTVANGEN
Stijn Streuvels,
Streuvels, Dorpslucht.
Dorpslucht. Boek I.1. L.L.J.J.Veen,
Veen,Amsterdam.
Amsterdam.
Siderius, II.
II. Het
HetKind.
Kind.WW.
Amsterdam.
Frederik van
. Versluijs, Amsterdam.
Frederik
vanEeden,
Eeden,Lirius
Liriuss..Siderius,
Raimund, De Alpenkoning
Alpenkoningenendedemenschenhater.
menschenhater. Mij.
Mij.
Tooneelbibliotheek. F. Raimund,
Tooneelbibliotheek.
Goede en
enGoedk.
Goedk.lectuur,
lectuur,A'dam.
A'dam.
voor Goede
Tooneelbibliotheek. J. L.
L. Walch,
Waleh, Judas
Judas Ish,Karioth.
Ish-Karioth. Mij
Mij voor
voor Goede
Goede en
en
Tooneelbibliotheek.
lectuur, A'dam.
A'dam.
Goedkoope lectuur,
272. William Shakespeare,
Shakespeare, Koning
Koning Lear.
Lear.
Wereldbibliotheek, 272.
Oscar Wilde,
Wilde, Individualisme en
en socialisme.
socialisme.
Wereldbibliotheek. Oscar
264/67. Charlotte
Charlotte Brontë,
Brontë, Jane Eyre
Eyre (De wees van Lowood),
Lowood),
Wereldbibliotheek264/67.
Wereldbibliotheek
Mij. voor Goede
Goede en
enGoedk.
Goedk.lectuur,
lectuur, A'dam.
A'dam.
alle Mij.
Beste. Ernst
Ernst Haeckel,
Het Monisme.
Monisme.
Handboekjes Elck
Elck't 'tBeste.
Haeckel, Het
Handboekjes
Beste. Prof.
Prof. Dr.
Dr. Th.
Th. Ziehen,
Ziehen, Hersenen
Hersenen en
en Zieleleven.
Zieleleven.
Elck 't'tBeste.
Handboekjes Elck
3e druk.
druk.
voor 1914,
Jaar des
desDichters.
Dichters. Muzenalmanak
Muzenalmanak voor
1914, samengesteld
samengesteld door
door J.
J.
Het Jaar
Greshoff. S.
L. van
van Looy,
Looy,Amsterdam.
Amsterdam.
Greshoff.
S. L.
«Veritas, Antwerpen.
Karel van
Oever, Kritische
Kritischeopstellen.
opstellen. Boekhandel «Veritas,»
Antwerpen.
Karel
van den Oever,
le12e bundel.
bundel. H.
P. H.
H. Ritter,
Ritter, Verspreide
Fragmenten, le/2e
H. D.
D. Tjeenk
Tjeenk Willink
Willink
Dr.
Verspreide Fragmenten,
Dr. P.
en Zn.,
Zn., Haarlem.
Haarlem.
%De mannen van
E.
d'Oliveira «De
jongeregeneratie»
generatie» vervolg
van '80.»
'80.»
vervolg op «De
.De jongere
E. d'Oliveira
Geïllustreerd.
Bibl.276/78.
Mij voor
voorGoede
Goedeen
enGoedkoope
Goedkoopelectuur,
lectuur,
Geïllustreerd. Nederl. Bibl.
276/78. Mij
A'dam.
I. 2.
door Dr.
2. Erasmus,
Erasmus, door
Dr. J.
J. A.
A.C.C.van
vanLeeuwen.
Leeuwen.
Onze
groote mannen,
mannen, 1.
Onze groote
Hollandia_Drukkerij,
Baarn.
Hollandia,Drukkerij, Baarn.
voor leeken
Het Nieuwe
Nieuwe Testament
Testament voor
leeken leesbaar
leesbaar gemaakt,
gemaakt, bewerkt
bewerkt door
door H.
H.
Bakels.
en Goedk.
Goedk.lectuur,
lectuur, A'dam.
A'dam.
Bakels. Mij.
Mij. voor
voor Goede en
Levensvragen,
Gerhard, Godsdienst
en Vrije
Vrije Gedachte. Hollandia,
Hollandia.
VII. 6.
6. A.
A. H. Gerhard,
Godsdienst en
Levensvragen, VII.
Drukkerij,
Baarn.
Drukkerij, Baarn.
M.
confessioneele en
en het
het ethisch
ethisch beginsel
beginselininverband
verbandmet
metdede
M. Beversluis, Het confessioneele
kwestie der
derbelijdenisvragen.
belijdenisvragen. P.
Groningen.
P. Noordhoff, Groningen.
Meijer en Schaafsma,
M.
A. Schwartz,
Schwartz, Voorbereidend
HoogerOnderwijs.
Onderwijs. Meijer
Schaafsma,
Voorbereidend Hooger
M. A.
Leeuwarden.
Leeuwarden.
5. Prof.
Freud, De sexueele
Zenuw= en
Zieleleven, III.
lIl. 5.
Prof. Dr. Sigmund
Sigmund Freud,
sexueele
Uit
en Zieleleven,
Uit Zenuw.
beschavingsmoraal
der moderne
moderne zenuwzwakte.
zenuwzwakte. Hollandia,
Hollandia_
beschavingsmoraalals
als oorzaak
oorzaak der
Drukkerij,
Drukkerij, Baarn.
Contra, IX,
IX, 1.1. Nieuwe
richtingen in
in de
deschilderkunst.
schilderkunst.Pro
Pro:: E.
E. Wichman,
Wichman,
Pro
Nieuwe richtingen
Pro en Contra,
L. Dake. Hollandia,Drukkerij,
Hollandia_Drukkerij, Baarn.
Baarn.
Contra:
Contra :Prof.
Prof. C.
C. L.
Dr. B.
B.
Contra : Dr.
Pro
Contra, IX,
2. Plaatselijke
Plaatselijke Keuze.
Keuze. Pro:
Land, Contra:
Joh. Land,
Pro : Joh.
IX, 2.
Pro en Contra,
W.
Nuijens. Hollandia,Drukkerij,
Hollandia-Drukkerij, Baarn.
Baarn.
W. Th. Nuijens.
gevaar. HollandiaoDrukkerij,
Hollandia-Drukkerij,
Van
Links, I1,
II, 5.
5. Joh.
Joh. Land,
Land, Het
Het roode gevaar.
Van Rechts
Rechts en Links,
Baarn.
Baarn.
Leiman, De
Hollandia_
Van
en Links
Links 11,
II, 4.4. D. Leiman,
De kleurlooze middenstof. Hollandia,
Van Rechts en
Drukkerij,
Drukkerij, Baarn.
Baarn.
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TWEEDE DEEL.
DEEL.

VI.
N overleg
overleg met
met zijn
zijn moeder
moederhad
hadAlbert
Albertvastgesteld
vastgesteldzijne
zijne
ITN
vrienden te ontbieden
ontbieden met
met de
de dorpskermis
dorpskermis die
die plaats
plaats had
had
1- vrienden
-

den eersten
eersten zondag
zondag van
vanOctober.
October. Prosten
ProstenVantomme
Vantomme werd
werd
den
gelast
de uitnoodigingen
uitnoodigingen en
envan
vande
detwintig
twintigoud,studenten
oud.studenten
gelast met de
die
hij had
had opgetrommeld,
opgetrommeld, hadden
aanvaard hun
ge.
die hij
hadden er
er tien
tien aanvaard
hun ge,
studiemaat te komen
komen vieren.
vieren. 't Was
nietveel,
veel,maar
maar toch
toch
wezen studiemaat
Was niet
schreef hij aan
Albert, ininaanmerking
aanmerking genomen
genomen dat
dat
voldoende, schreef
aan Albert,
er in
in de
devier
vierverloopen
verloopenjaren,
jaren,een
eenheele
heeleommekeer
ommekeergebeurd
gebeurd was
was
er
degemoederen
gemoederen —
- dat
dat het
het voor
voor de
deeenen
eenentetever
verafgelegen
afgelegen
in de
ende
deanderen
anderendoor
doordrukke
drukkebezigheden
bezighedenweerhouden
weerhoudenwaren
waren;
was en
;
enkelen hadden,
hadden· zich
zich zelfs
zelfs niet
nietgewaardigd
gewaardigd teeken
teeken van
van leven
leven
enkelen
te geven
geven —
- dat
dat waren
waren dezulken
dezulkendie
diedoor
doorhet
het
maatschappelijk
maatschappelijk
raderwerk ontaard waren
waren IJ .•••
raderwerk
..
Dokter Blondeel
Blondeel wilde
wilde het
hetfeestje
feestjevoor
voorzijn
zijnzoon
zooneen
eenintiem
intiem
karakter geven
- het zou
zouiets
ietszijn
zijnuitsluitend
uitsluitendvoor
voordedejeugd
jeugd—karakter
geven —
iemand van
van 't dorp
te pas
pas
waarbij andere
waarbij
andere familieleden
familieleden of iemand
dorp niet te
kwamen. Mevrouw
Mevrouw Blondeel
Blondeel was
wasvoornemens
voornemenshaar
haaruiterste
uiterste
kwamen.
best te
doen om
om er
er alle
alle eer
eer van
van te
te halen,
halen, en
endagen
dagentetevoren
voren
best
te doen
bemoeide zij
zich dan
dan ook
ook zelf
zelfmet
metdedetoebereidselen.
toebereidselen. Om
Om de
de
bemoeide
zij zich
bediening heel
orde te
te hebben,
hebben, kreeg
kreeg Marie,Anne
Marie.Anne voor
voor de
de
bediening
heel in orde
gelegenheid de
de hulp
hulp eener
eener keukenmeid
keukenmeid en
en een
eenjong
jongdienstmeisje.
dienstmeisje.
Heel het
het huis
huismoest
moestonder
ondertottotboven
bovenden
dengrooten
grootenschoonmaak
schoonmaak
ondergaan
den hof
hofmoest
moestalles
allesopgepoetst
opgepoetstworden.
worden.
ondergaanen
en in
in den
ookscheen
scheenererfel
felop
opgesteld
gesteldenenverwachtte
verwachtteveel
veelgenoegen
genoegen
Albert ook
van
de bijeenkomst
bijeenkomst zijner
zijner oude
makkers. Hij
was vooral
vooral be,
beo
van de
oude makkers.
Hij was
nieuwd al
al die
die kerels
kerels eens
eens weer
weer te
te zien,
zien, tetevernemen
vernemen welken
welken
nieuwd
ze waren
warenopgegaan,
opgegaan,tetehooren
hoorenhoe
hoezezedachten
dachtenover
over't't leven,
weg ze
11.
7
II,
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de
toekomst, de
dewetenschap.
wetenschap...
Eneindelijk
eindelijk om
om't'tgenot
genot tete
de toekomst,
. . En
hebben
hebben met
met mannen
mannen van
van zijn
zijn weerga,
weerga, over
over 't'tvak
vak te
te kunnen
kunnen
praten en
over hunne
hunne wederzijdsche
wederzijdsche bevindingen.
bevindingen. Door
Door't'tver,
ver~
praten
en over
langen
der
voorgestelde
bijeenkomst,
pinkelde
er
bij
hem
een
langen
voorgesteide bijeenkomst, pinkelde er bij hem een
daar~
klein
greintje zelfbehagen
zelfbehagen om
om de
de gelegenheid
gelegenheid die
die hem
hem daar,
klein greintje
door
geboden werd,
werd, te laten
laten zien
zien welken
welken weg
weghij
hijsedert
sederthun
hun
door geboden
samenzijn
afgelegd en waar
waar hij
hij nu
nu gekomen
gekomen was.
was. Dat
Dat
samenzijnhad
had afgelegd
echter maar
maar als
als bijzaak
bijzaak —
- een
een kinderachtige
kinderachtige ijdelheid
ijdelheid —
gold echter
want wat
wat kon het
het hem
hem schelen
schelen?
- 't'tgeen
geen hem
hem't'tmeest
meest aan,
aan~
want
?—
zette was
was:: 't vooruitzicht
de luidruchtigheid,
luidruchtigheid, het
het breede
breede
vooruitzicht van
van de
zette
gebaar
het onberekende
onberekendevriendschapsgevoel,
vriendschapsgevoel, met
metde
deillusie
illusie
gebaar van het
om
zich nog
nog eens
eens weer
weertetewanen
wanenininhet
het
lustige
verkeerwaar,
waar~
om zich
lustige
verkeer
van de
de herinnering
herinnering uit
uit den
den goeden
goeden tijd
tijd tete Leuven,
Leuven, hem
hemals
als
van
het heerlijkste
heerlijkste wat
leven geven
geven kan,
kan, was
wasbijgebleven.
bijgebleven.
wat het leven
uchtend van
vandien
dienheugelijken
heugelijkenkermis,zondag
kermis~zondagontwaakte
ontwaakte
Den uchtend
Albert als
als een
eenkind,
kind,met
met't 'tverlangen
verlangen dat
dat er
erhem
hemheden
heden het
het
Albert
verwachte
zal geschonken
geschonken worden.
worden. De
De vreugd
vreugd bij
bij
verwachte genoegen
genoegen zal
't ontwaken
hij als
als iets
iets heerlijks
heerlijks dat
dat hij
hij sedert
sedertjaren
jaren
ontwaken gevoelde
gevoeide hij
niet
meer met
met zulke
zulke reinheid
reinheid had
had gesmaakt.
gesmaakt. Bij
Bij 't ontwaken
niet meer
bijzonderlijk, ondergaat
ondergaat men
men altijd
altijd op
opzeer
zeeronderscheidelijke
onderscheidelijke
bijzonderlijk,
wijze 't gevoel van
van droefheid
droefheidofofook
ookde
degrijze,
grijze, ijlte
ijltevan
van 't leven.
en weken
weken lang
langwas
waszijn
zijnontwaken
ontwakenzonder
zondergevoel
gevoelvan
van
Dagen en
verlangen;
er in
in 't'tverschiet
verschiet dat
dat hem
hem den
den dag
dag be,
be~
verlangen ;niets
niets was
was er
groeten
als eene
eene schoone
schoonebelofte.
belofte. De
Delucht
luchthier
hier op
op 't dorp
groeten deed als
zijn gemoed
gemoedbezwaard
bezwaardmet
mettobberij
tobberijen
enlustelooze
lusteloozegedachten
gedachten;
had zijn
;
hij
plaagde zichzelf
zichzelf door
door twijfel
twijfel en
entegenspraak.
tegenspraak. Hij was mis.
mis~
hij plaagde
gekweld door
door de
de ingewikkeldste
ingewikkeldste
tevreden over zijne omgeving en gekweld
levensvragen
en
in
gedurigen
strijd
door
eene
natuurlijke
levensvragen en gedurigen strijd door eene natuurlijke
neiging om
om toe
toetetegeven
gevenaan
aan't'tgeen
geenmen
men hier
hier van
van hem
hem ver,
ver~
neiging
langde
geen de
denieuwe
nieuwemensch
mens ehininzich
zichvoelde
voeldeom
omhooger
hooger
langde en 't't geen
op, het
het geweldige
geweldige leven
levender
derwereldsteden
wereldsteden tetegaan
gaanmeemaken.
meemaken.
Er was de
de genegenheid
genegenheidzijner
zijnerouders,
ouders,dedestem
stemvan
van't'tbloed
bloeddie
die
Er
ook:: de
de diepzinnige
diepzinnige
hem aan
aan de dingen
dingen hier
hier vasthield,
vasthield, maar
maar oak
hem
beschouwingen over
over zijne
zijnewetenschappelijke
wetenschappelijke waarde
waarde die
die hier
hier
beschouwingen
ver~
ontaarden zou,
zijn geestdrift
geestdrift en
en werkkracht
werkkracht die hier
hier te
te ver,
ontaarden
zou, zijn
lammen dreigde.
geleerdheid zweeg
zweeg hier
hier alsof
alsof ze
ze niet
niet
lammen
dreigde. Alle geleerdheid
zacht~
bestond, hij
staarde hier
de natuur
natuur —
- de
dezacht,
bestond,
hij staarde
hier vlak
vlak in
in de
aardige, die
die zelfs
zelfs geen
geenraadselen
raadselen stelt
stelt en
en ininhaar
haar eigen
eigen zelf,
zelf~
aardige,
demenschen
mens eh enhaar
haar milde
milde gaven schenkt, zoodat
zoodat
genoegzaamheid de
zij er
er in
in leven
levenalsof
alsofalles
alleszijn
zijnmoet
moetgelijk
gelijk het
hetisisenenniemand
niemand
zij
er
nog aan
aan denkt
denkteene
eenereden
redentetevinden
vinden ofofuitleg
uitlegtetezoeken
zoeken
er nog
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geen zij
als de
van 't geen
ZIJ willoos
willoos ondergaan
ondergaan als
de eenige
eentge groote
groote
noodzaak.
in de
deafgelegen
afgelegensteden,
steden,leefde
leefdededewetenschap
wetenschapen
en
Ginder ver,
Ginder
ver, in
de geleerdheid,
geleerdheid, daar
daar waren
waren de
deberoemdheden
beroemdhedenonvermoeid
onvermoeid aan
aan
den
arbeid om
om met
metspitsvondig
spitsvondigbetoog
betoog
«waarom» der
der
den arbeid
hethet
<<waarom»
bestaande
doen en
en het
hetleven
leven in
inwetten
wetten te
te
bestaande dingen
dingen uiteen
uiteen te doen
leggen.
hieruit gezien,
gezien, waar
waar de
de zon,
zon,de
dewind,
wind,de
delucht
luchtals
als
leggen. Van
Van hieruit
de eeuwige
eeuwige en
enonverroerbare
onverroerbare elementen,
elementen, ininhunne
hunneonmetelijke
onmetelijke
oneindigheid heerschten,
heerschten, schenen
schenenalaldie
diegeleerde
geleerdehypothesen
hypothesenen
en
ingewikkelde theoriëen
ingewikkelde
theoriëen iets
iets als
als ijdel
ijdel spel
spelvan
vanschoolkinderen
schoolkinderen
die zich
zichop.
op onschadelijke
onschadelijke manier
manier trachten
trachten belangrijk te toonen
...
toonen...
Hier in
Hier
in den
den breeden
breeden buiten
buiten rolde
rolde het
het leven
leven met
metden
denzwaren
zwaren
ernst
en zijn
zijn grondeloos
grondeloosdiepe
diepegeheimen
geheimen besloten
besloten in
inschrik,
schrih
ernst en
wekkenden
eenvoud, waar
waar de
deeerste
eerste oorzaak
oorzaak al
al voor
voor 't hoogste
wekkenden eenvoud,
menschenverstand
blijft. Hier
Hier overviel
overviel Albert
Albert
menschenverstand ontoegankelijk
ontoegankelijk blijft.
soms den
twijfel aan
aan alle
alle kennis
soms
den algemeenen
algemeen en twijfel
kennis en
en aan
aan den
den
ernst
van 't geen den
denmenschengeest
menschengeesthad
hadvoortgebracht.
voortgebracht. ....
ernst van
..
Vandaag echter
echter was
die narigheid
narigheid vervlogen.
vervlogen. Het
Hetding
dingdat
dat
Vandaag
was al die
hij
hij dood
dood waande
waande in
inzich,
zich, leefde
leefdenog
nog—- dedemakkers
makkers zouden
zouden
er
van overtuigen
overtuigen!1 Hij voelde
voelde zich
zichkommerloos,
kommerloos, jong
jongen
en
er hem van
levenslust. Een
Een ding
dingalleen
alleen was
was nu
nuvoor
voorhem
hemvan
vanmeer
meer
vol levenslust.
belang dan
dan al
al het
het andere
andere —
- welk
welk weer
weer was
was het
het?
belang
?
Hij trok
trok haastig
haastig de
de gordijnen
gordijnen weg
wegenenrukte
rukte't 'tvenster
vensteropen.
open.
dezon
zonwas
wasalalininhaar
haarmacht
machtaan
aan den
den hemeli
hemel! Nog
Nognooit
nooitwas
was
Zie J de
Ziel
natuur hem
hem zoo
zoomild,
mild,zoo
zoostralend
stralendvoorgekomen.
voorgekomen. Niets
Niets van
van
de natuur
het sfinxachtige
sfinxachtigewaar
waarelke
elkevraag
vraageen
eenander
anderraadsel
raadselvoortbracht
voortbracht;
;
dan de
degulden
guldenglimlach
glimlachenenhet
hetjubelen
jubelenwaar
waarelke
elkegezonde
gezonde
niets dan
mensch zich
zich voelt
voelt in
in opgaan,
opgaan, zich
zichuitspreiden
uitspreiden kan
kan en
en open
open
mensch
zwellen tot
een reus,
reus, met
met 't't hoofd
hoofd in
in de
dewolken
wolkenenendedearmen
armen
zwellen
tot een
reikend over de
de windstreken,
windstreken, stappend
stappend op
opdededeining
deiningvan
vanden
den
reikend
al in
in één
éénbezielt
bezielt
algemeenen, grootschen
grootschen wereld,adem,
wereld.adem, die
die 't't al
algemeenen,
aanwakkert met
met uitbortelende
uitbortelende krachten.
krachten. Hier
Hierhad
hadde
denatuur
natuur
en aanwakkert
hare eigene raadselen
raadselen opgelost
opgelost in
in 't zonnelicht
zonnelicht en
en alle
alle geruchten
geruchten
hare
verdwenen
verdwenen voor
voor dien
dienschetterstoot
schetterstootwaarmede
waarmede het
hetopwekkend
opwekkend
verkondigd werd
werd:: leeft!
leeft! leeft
leeften
engeniet
genietvan
vanhet
hetleven
leven1 J
bevel verkondigd
Albert
voelde
zich
als
een
prins.
Hij
schouwde
de
heerlijk.
Albert
zich als een prins. Hij schouwde de heerlijk,
heid van
van 't'tbestaan
bestaan;; als
alseen
eenveroveraar
veroveraar moest
moest hij
hij er
er op
op los,
los,
heid
het beweldigen
beweldigen en
en ererdedevreugd
vreugduit
uitbemachtigen.
bemachtigen. Als
Als een
een
het
wonder
vergezicht open
met den
den
wonder voor
voor de
de oogen
oogenspreidde
spreidde 't vergezicht
open met
tooverschijn
tooverschijn van
van den
denheerlijken
heerlijkennajaarsmorgen.
najaarsmorgen. 't Geen nu nog
den gulden
guldenmistnevel
mistnevelomsluierd
omsluierdwas,
was,zou
zouwelhaast
welhaastopklaren
opklaren
in den
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om
te worden
wordenhet
hetwonder
wondervan
van
den
dageraadwaarrond
waarrond de
de
om te
den
dageraad
praal met
met kwistigheid
kwistigheid van
van schittering
schittering ligt
ligt ten
ten toon
toongespreid
gespreid
praal
als voor
als
voor een
eennieuw
nieuwgloriefeest
gloriefeestdat
datdedeverrukking
verrukkingbrengt
brengt in
in
alle
wezen en
.en een
eensprankel
sprankelvan
vandat
datbovenaardsche
bovenaardschebevat
bevatwelk
welk
alle wezen
op ons
ons neerbliksemt
neerbliksemt en
en de
de duizeling
duizeling inindedeziel
zielteweegbrengt
teweegbrengt
waarbij alle
ander genot verbleeken
verbleeken moet.
moet.
waarbij
alle ander
bleeflangen
langentijd
tijdnog
noguitstaren
uitstarenzonder
zonderiets
ietsafzonderlijk
afzonderlijk
Albert bleef
te bezien.
bezien. Hij
Hij liet
liet het
het in
in zich
zich komen
komen en
en wilde
wilde in
inéén
ééngreep,
greep,
te
heel de
de wijde
wijde verte
verte omvademen.
omvademen. De
Deboomen
boomenmet
methun
hunzware,
zware,
heel
dauw;
devlakke
vlakkevelden
veldenwaar
waar
groene kruinen,
kruinen, versch
versch van
van den
den dauw
groene
; de
de zilveren
zilveren nevelsluiers
nevelsluiers vernesteld
vernesteld hingen
aan den
den einder,
einder,
hingen en aan
kerk en
ende
dehuizen
huizenvan
vanhet
hetdorp,
dorp,teerblauw
teerblauwtegen
tegende
degouden
gouden
de kerk
schitterlucht.
stond er
er tot
tothet
hetwonder
wondereindelijk
eindelijkversmolt
versmolt
schitterlucht. Hij stond
en verwierd
verwierd hetgeen
hetgeen wij
wij kennen
kennen onder
ondervorm
vormvan
vangewone,
gewone,
en
dagduidelijke
De bekoring
bekoringdie
dieeen
eennatuurtafereel
natuurtafereel
dagduidelijke zonnelicht.
zonnelicht. De
op ons
ons teweegbrengt,
teweegbrengt, komt
ons zelf;
zelf; wij
wij steken
steken het
het
op
komt toch
toch uit
uit ons
er
in en
enhet
hetkaatst
kaatst op
opons
onsterug
terug—- onze
onzeziel
zielisisontvankelijk
ontvankelijk
er in
voor
geen zij
zijininzichzelf
zichzelfbezit
bezitaan
aanwaardeerenden
waardeerenden schoon,
schoon~
voor 't'tgeen
heidslust
heidslust....
..
Hij sloeg
het frissche
frissche water
water in
in 't'tgezicht,
gezicht, dompelde
dompelde er
er in
in
sloeg het
onder om 't't genot der
der koelte
koelte tete smaken.
smaken .
onder
. . .. Maar
genot, door
door dedewisselwerking
wisselwerkingvan
vanuitwendige
uitwendige
Maar 't't genot,
dingen
onze ziel
zieltetelaten
latenweerspiegelen
weerspiegelenisisererniet
nietteteminder
minder
dingen in onze
om
- laat
laat het
hetnu
nueene
eeneillusie
illusiezijn
zijn—- als
alswij
wij't'tmaar
maar als
als iets
iets
om —
wezenlijks
het ons
onsaandoet
aandoetalsof
alsofhet
hetbestond.
bestond.
wezenlijks gevoelen
gevoelen en
en het
vraagt er
er naar
naar de
de chemische
chemische ontleding
ontleding van
van water
water en
en de
de
Wie vraagt
physische wederwerking
wederwerking der
koelte die
diededeverhitting
verhitting
physische
der natte
natte koelte
mijeene
eenesensatie
sensatie
van het
het bloed
bloed komt
komttemperen,
temperen, als
als het
het mij
van
verschaft
kunnen van
van het
het
verschaft van
van deugddoende
deugddoende frischheid?
frischheid ? Wij
Wij kunnen
leven
enkel opnemen
opnemen 't'tgeen
geen de
degewaarwording
gewaarwording onzer
onzer zinnen
zinnen
leven enkel
aan
onzen geest
geest overbrengt
overbrengt —
- gelijk
gelijk de
denatuur
natuur het
het in
inhaar
haar
aan onzen
eenvoudigen vorm aan
aan ons
onswezen
wezenopdringt
opdringt—- anders
andersgeraken
geraken
eenvoudigen
we uit
uit de
derechte
rechte baan.
baan. Want
Wantdedegeleerden
geleerdenvergeten
vergetensoms
somsdat
dat
zijzich
zichop
op
zij
blijven deel
deel uitmaken
uitmaken van
vanhet
hetgroote
grootegeheel,
geheel,dat
datzij
zij blijven
het randje
randje en
en buiten
buiten het
hetleven
levenniet
nietkunnen
kunnenplaatsen
plaatsenom
omhunne
hunne
op tetedoen.
doen.Dus
Dus
maarmeegaan
meêgaanininden
denalgemeenen
algemeenen
bevindingen op
maar
wentel en ons
ons zelf
zelfovergeven
overgeven aan
aan de
despiegelbeelden
spiegelbeeldendie
dielangs
langs
wentel
alle kanten
kanten ons eigene
eigene gevoelens
gevoelens ininons
onsgemoed
gemoedweerkaatsen,
weerkaatsen,
alle
opzichzelf,
zichzelf, die
diebuiten
buiten
met de
de begoocheling
begoochelingdat
dathet
hetdingen
dingenzijn
zijnop
ons omgaan.
omgaan ...
..
Terwijl hij
zich verder
verder aankleedde
aankleedde en
en toe,
toe, vóór
v66r
Terwijl
hij zich
en af
af en
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in gedachten
merkte hij
hij dat
't venster, in
gedachten bleef
bleef uitstaren,
uitstaren, merkte
dat de
de
landenaars reeds
reeds afkwamen
afkwamen over de
landenaars
de veldwegels.
veldwegels.Mannetjes
Mannetjesen
en
wijvetjes
hun paaschbest,
paaschbest, veel
.veel te
te vroeg
vroeg uitgezet
uitgezet voor
vOor de
de
wijvetjes op
op hun
hoogmis.
trachtte zich voor
voor te
testellen
stellenhoe
hoededeheerlijkheid
heerlijkheid
hoogmis. Hij trachtte
van
den kermismorgen
kermismorgen in
in den
den geest
geest dier
dier eenvoudige
eenvoudige lieden
lieden
van den
weerspiegelde;
zij in de
de illusie
illusie om
omtelkens
telkens voor
voornieuwe
nieuwe
weerspiegelde ;hoe
hoe zij
dingen te
herhaaldeweerkeeren
weerkeeren en
enommewenden
ommewenden
dingen
te staan,
staan, inin't 'therhaalde
leven dat
dat in
in hen,
hen,
van
den tijd,
tijd,dedeberusting
berustingdroegen
droegen van
van 't'tleven
van den
van
geboorte tot
totdood,
dood,zijne
zijnevervulling
vervullingzoekt
zoekt;
ietsgelijk
gelijk
van geboorte
; —- iets
de boomen
boomen en
engewassen
gewassenhet
hetkeeren
keeren
derjaargetijden
jaargetijdenondergaan
ondergaan
der
met
de
eeuwige
wisseling
van
vreugde
naar
neerslachtigheid
met de eeuwige wisseling van vreugde naar neerslachtigheid
die het
hetlevens,rythme
levens~rythmeuitmaakt
uitmaaktwaarop
waaropde
deadem
ademgaat
gaatder
dernatuur.
natuur.
In 't't stage
stage voortschrijden
voortschrijden van
geboorte tot
tot de
deontbinding,
ontbinding,
van de
de geboorte
uit welker
welker ontbinding
ontbinding nieuwe
nieuwe geboorte
geboorte ontstaat
ontstaat —
- als
als de
de
uit
eeuwige
wisseling tusschen
tusschen leven en
en dood
dood—- iningelijke
gelijkebeurt,
beurt..
eeuwige wisseling
gangen
van licht
licht en
en donker,
donker, koude
koudeenenwarmte,
warmte,waar
waar't
inzicht
gangen van
't inzicht
aan
of oorzaak,
oorzaak, princiep
princiep of
of negatie,
negatie, aan
aan ons
ons denkver,
denkver~
aan gevolg of
ontsnapt. ....
mogen ontsnapt.
diebeschouwingen
beschouwingenechter
echterbleven
blevenaan
aan't 'toppervlak
oppervlakvan
van
Al die
Alberts
gemoed, zonder
zonder rimpelingen
rimpelingen te slaan
slaan in
inde
deserene
serene
Alberts gemoed,
kalmte
er binnen
binnen en
en buiten
buitenheerschte.
heerschte. Hij
Hijten
tenminste
minstehad
had
kalmte die
die er
de
stellige zekerheid
zekerheid dat
dat de
deafwisseling
afwisseling van
van 't 'teene
eene naar
naar
de stellige
't andere,
vereischte is van
van 't'tleven
leven zelf,
zelf,die
diemet
metaltijd
altijd
't
andere, eene
eene vereischte
schoonheid, het
hetvergezicht
vergezichtbesluierd
besluierdhoudt
houdtdat
dat ons
ons den
den
nieuwe schoonheid,
gang door
door 't'tleven
levenafbakent.
afbakent. Het
Hetafgaan
afgaanvan
vanelkelk
jaargetijde
gang
jaargetijde
hetverlangen
verlangen naar
naar't
geen volgen moest,
bracht
hem nog altijd
bracht hem
altijd het
't geeh
gelijk bij
bij de
de kinders
kinders die
dienog
nogdedewaarde
waardevan
vanden
dentijd
tijd niet
niet
gelijk
beseffen omdat
omdat de
de toekomst
toekomst hun
hunvoorkomt
voorkomtals
alseene
eeneoneindig,
oneindig~
beseffen
die nooit
nooitverleefd
verleefd wordt.
wordt.
heid die
Een blik
blik in
in den
denspiegel
spiegelwaar
waarzijn
zijnflinke
flinkegestalte
gestalteten
tenvoeten
voeten
Een
uitgebeeld stond,
stond, stelde
steldehem
hemtevreden
tevredenen
enzijn
zijnwelgezindheid
welgezindheid
uitgebeeld
loslatend in 't.neuriën
't.neuriën van van
van een
eenlied,
lied,spoedde
spoeddehijhijzich
zichnaar
naar
loslatend
beneden.
Marie,Anne
Marie~Anne diende 't ontbijt
ontbijt op en
en vertelde
vertelde dat
dat de
de dokter
dokter
der haast
haast uitgegaan
uitgegaan was
was en
enalalzijn
zijnwerk
werk wilde
wilde doen
doen om
om
in der
den middag
middagvrij
vrijtetezijn.
zijn.Mevrouw
Mevrouwwas
wasnaar
naarde
deeerste
eerstemis.
mis.
tegen den
Albert voorzag
voorzag welk
welk eene
eene drukte
drukte het
het geven
geven zou
zou in
in huis
hujs
Albert
dien voormiddag
voormiddag en
endaarom
daarom besloot
besloothij
hijerermaar
maargauw
gauw
heel dien
te trekken.
trekken. Hij
Hij nam
nam hoed
hoed en
enwandelstok
wandelstok en
en riep
riepnaar
naar de
de
uit te
meid dat
dat hij
hij de
de heeren
heeren afhalen
afhalen ging
gingnaar
naarhet
hetstation.
station.
meid
Nu weer
weer en
entelkens
telkensdedejonge
jongeheelmeester
heelmeesterininden
denvollen
vollen
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buiten kwam
en tusschen
tusschen de
de velden
velden liep,
liep,onderging
onderging hij
hij het
het
kwam en
eigenaardige
van 't geen hij met zijn ontwikkeld
eigenaardige tweelingsgevoel van
ontwikkeld
hem van
van de
degeziene
geziene dingen
dingen
verstand waarnam
verstand
waarnamen
en 't'tgeen
geen er
er in hem
uit vroeger
vroeger tijd
tijd vastgegroeid
vastgegroeidbleef
bleefininzijne
zijneherinnering.
herinnering. 't Geen
hij hier
hier in
indie
dieomgeving
omgevingmet
metzijne
zijnekinderlijke
kinderlijkeontvankelijkheid
ontvankelijkheid
hij
had opgevangen,
opgevangen, was
was er
er niet
niet meer
meer uit
uitweg
wegtetekrijgen
krijgen—
- het
het
had
had er
er beeld
beeld gevormd
gevormd en,
en, nu
nugelijk
gelijktoen,
toen,was
wasdedenatuur
natuurover,
over~
had
met een
een romantische
romantische lucht
lucht die
die hij
hijininzijne
zijnejeugd,lectuur
jeugd~lectuur
goten met
had
opgedaan en
en hem
hem de
de dingen
dingen deed
deed zien
zien gelijk
gelijk ze
ze er
er be,
be~
had opgedaan
schreven
de verhalen.
verhalen. Hij
Hij verkende
verkende er
er zich
zich nog
nog
schreven stonden
stonden in de
altijd
in 't land
Conscience, waar
waar alles
alles verliefelijkt
verliefelijkt isis
altijd als
als in
land van Conscience,
en op
op zijn
zijnbest
bestten
tentoon
toongespreid
gespreid;
waarde
devogeltjes
vogeltjes 's morgens
; waar
hun
loflied aanheffen
aanheffen ter
ter eere
eere van
van den
den Schepper
Schepper en
en alles
alles in
in
hun loflied
God
heel
de natuur,
natuur, van
van de
de almacht
almacht en
en goedheid
goedheidgetuigt
getuigtvan
van God
heel de
die
den mensch
mensch als
als koning
koninggesteld
gesteldheeft
heeften
enalles
allestetezijnen
zijnen
die den
doelmatig heeft
heeft ingericht.
ingericht. De
Degemoedelijke
gemoedelijke eenvoud
eenvoud
voordeele, doelmatig
en nu
nu weer
weer
spreidde
altijd over
over 't aanschijn
spreidde nog altijd
aanschijnvan
van den
den dag en
lag alles
alles verwaterd,
verwaterd, vergevoeligd,
vergevoeligd, verbraafd
verbraafd om
om't 'tzoeterige
zoeterige
lag
gemoed van
van den
den braven
braven buitenmensch
buitenmenschininzijn
zijndankbaar
dankbaartevredene
tevredene
gemoed
stemming te
brengen. Alles
Alles wat
wateenigszins
eenigszins het
hetkwaad
kwaad zou
zou
stemming
te brengen.
kunnen
wekken of
of de
detegenwoordigheid
tegenwoordigheidvan
vanhet
hetc<beest»
«beest» kon
kon
kunnen wekken
doen vermoeden,
vermoeden, was
was geweerd
geweerd;; het
het leven
levenzelf
zelfwas
waserergedempt
gedempt
omdat
men het
het opbruischend
opbruischend geweld
geweldalsalsbuitensporigheid
buitensporigheid
omdat men
beschouwde.
't Geen
mij nu
onder vorm
vormvan
vanherinnering
herinnering nog
nogbijblijft,
bijblijft,
Geen mij
nu onder
heb ik
ik hier
hier meégemaakt,
meêgemaakt, en
en daar
daar leven
leven de
de menschen
menschen nog
nog in
in
heb
zonder dat
ooit invalt
invalt dat
dat men
men ererzich
zichuit
uitopwerken
opwerken
zonder
dat het
het hen ooit
kan,
er buiten
buiten komen
komenenenandere,
andere,eigene
eigenelevensopvattingen
levensopvattingen
kan, er
hebben. Albert
Albert hoorde
hoorde er
er niet
nietmeer
meeraan
aantoe
toe;
hij stond
stond er
er
hebben.
; hij
tegenover
een vreemdeling
vreemdeling die
in een
een onbekend
onbekend land
land
tegenover als
als een
die in
komt
en hij
hij wist
wistdat
dathet
hethem
hemonmogelijk
onmogelijk zou
zouzijn
zijn zich
zich die
die
komt en
enge doening
doening aan
aantetepassen
passen—- tetegebaren,
gebaren,tetegebaren,
gebaren,altijd
altijd
enge
tevreden~
maar te gebaren
gebaren en
enden
denglimlach
glimlachder
deronderdanige
onderdanigetevreden,
maar
heid
op 't'tgezicht
gezicht tetedragen
dragenals
alseen
eenbrave
braveonder
onderde
debraven.
braven.
heid op
Het wekte
wekte zoowel
zoowelzijne
zijne bewondering
bewondering als
als zijn
zijn medelijden,
medelijden, te
te
zien hoe
hoe zijn
zijneigen
eigenvader
vaderzich
zichinindien
dientoestand
toestandwist
wistteteschikken,
schikken,
er
vergroeid was
was zoodat
zoodathij
hijhet
hetkwellende
kwellendeerervan
vanniet
nietmeer
meer
er in vergroeid
gevoelde en
en geloofde
geloofdedat
dathet
hetwaarlijk
waarlijkernst
ernstwas
wasen
engemeenstig
gemeenstig
't
hij als
als dedegeneesheer
geneesheerenen
man~der-wetenschap onder
onder
't geen
geen hij
man,der,wetenschap
Hetvertrouwen
vertrouwender
dermenigte
menigte had
had
die
vrome lieden
lieden oefende.
oefende. Het
die vrome
in hem
hem het
het vertrouwen
vertrouwen in
in zichzelf
zichzelfgewekt
gewektenenhijhijdiende
diendeerernu
nu
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sedert jaren
jaren de
de genezing
genezinguit
uitvoor
vooralle
allelichaamskwalen,
lichaamskwalen,gelijk
gelijk
al sedert
de priester
priester door
absolutie in
in de
debiecht
biechtdedegezondheid
gezondheidder
der
door de absolutie
zielen teweeg
teweeg brengt1
brengt!
Een
over de
de landstreek
landstreek waar
waar het
het dorp
dorpmet
metdedekerk
kerken
en
Een blik over
huizen vex5r
vóór hem
gaf Albert
Albert telkens,
en nu
nu ook,
ook,
huizen
hem bloot
bloot lag,
lag, gaf.
telkens, en
den
indruk alsof
hij uit
uit eene
eene hoogte
hoogte neerzag
neerzag over
over een
een nestje
nestje
den indruk
alsof hij
waar hij
eens als
als kind,
kind,met
metkinders
kindersgespeeld
gespeeldhad
haden
enwaar
waar
waar
hij zelf eens
alles
alles hem toch
toch in
in andere
andere verhouding
verhouding was
wasvoorgekomen.
voorgekomen.
N u moest
moest hij
hijden
denbreeden
breedenstraatweg
straatweg afafen
enhet
hetslingerpad
slingerpad
Nu
op, door
door de
de weide
weide waar
waar de
dedauwperels
dauwperels op
ophet
hetgras,
gras, de
detinte,
tinte.
ling
verbeeldde der
der diamanten
diamanten op
ophet
hettapijt
tapijtvan
vanamethyst
amethyst;
ling verbeeldde
;
waar
de
kobbenetten
als
zilverzijde
op
den
adem
van
zephyr
waar de kobbenetten als zilverzijde
den adem van zephyr
gesponnen
Het land
land van
vanConscience
Consciencewaar
waar de
de echte,
echte,
gesponnen werd.
werd. Het
zij
de waarachtige
waarachtige natuurpracht
altijd bestaat
bestaat alhoewel
alhoewel zij
de
natuurprachtnog
nog altijd
bedorven scheen
uitgediend, door
door de
de vele,
vele,goede
goedebeschrij,
beschrij.
bedorven
scheen en uitgediend,
achter.
vingen
die telkens
telkens tetepas
paskwamen
kwamenalsalsomlijsting
omlijstingofofachter.
vingen die
grond voor
voor de
dehyper,romantische
hyper.romantische verhalen
verhalen waarmede
waarmede men
men
grond
onze jonge
jonge verbeelding
verbeelding opfleurde.
opfleurde. Het
Het heeft
heeftons
onsontwend
ontwend
onze
van
de natuur
natuur en
en met
met dedeverzadiging
verzadiging van
van het
het weeke
weeke in
in de
de
van de
levensbeschouwing,
hebben
wij
ons
afgekeerd
van
't
geen
ons
levensbeschouwing, hebben wij ons afgekeerd van
als
eeuwige schoonheid
schoonheid geboden
geboden werd
werd en
enmen
mendoor
doorgeene
geene
als eeuwige
uitbeelding of
namaaksel, bederven
hadden de
de
uitbeelding
of namaaksel,
bedervenkan.
kan. Wij
Wij hadden
natuur
medeplichtig beschouwd
beschouwd in
in de
deverweeking
verweekingdie
diemen
men
natuur als
als medeplichtig
haar wilde
wilde aandoen,
aandoen, maar
maar nu
nu bleek
bleekzij
zijnog
nogaltijd
altijddezelfde
dezelfde
haar
te zijn.
zijn. Het
Hetwas
waseene
eeneveropenbaring
veropenbaringvoor
voorden
denjongen
jongengeleerde,
geleerde,
bij elken
elk en stap,
stap, in
indedewerkelijkheid,
werkelijkheid, altijd
altijd nieuwe
nieuweschoon,
schoon.
bij
of tot
tot letter,
letter.
heid te
te ontdekken
ontdekken die
die nooit
nooit iemand
iemand beschreven
beschreven of
heid
kunde versnipperd
versnipperd had
had —- alles
alleswas
wasonaangeroerd
onaangeroerd gebleven,
gebleven,
kunde
men moest
moest er
er enkel
enkeldedegestereotypeerde
gestereotypeerdebeeldspraak
beeldspraakvan
vanweg,
weg.
men
blazen en
de dingen
dingen op
opzichzelf
zichzelfbeschouwen
beschouwen als
alsversch
versch
blazen
en de
van den
den dag
dag had
had zijn
zijn
geschapen.
jaargetijde, elk
geschapen. Elk
Elk jaargetijde,
elk uur
uur van
eigene,
onderscheidene schoonheid in,
in, met
met die
dieheel
heelbijzondere
bijzondere
eigene, onderscheidene
stemming
ons eigen
eigengemoed
gemoedkomt
komteneneen
eeneigenaardige
eigenaardige
stemming die
die uit ons
uitdrukking
over de
de omgeving
omgeving;; de
destemmige
stemmigerust,
rust, het
het
uitdrukking spreidt
spreidt over
feestelijke
men schijnt
schijnt teteontwaren
ontwareneen
eenzondagmorgen,
zondagmorgen,
feestelijke dat
dat men
zonder dat
dat men
men ergens
ergens dedeoorzaak
oorzaakkan
kannagaan
nagaanvan
van't'tgeen
geen
zonder
waardoor
dat
gevoel
in
ons
wordt
gewekt.
waardoor dat gevoel ons wordt gewekt.
was een heerlijke
heerlijke dag
en Albert
Albert stelde
stelde zich
zich voor
voor hoe
hoe
Ja, 't't was
Ja,
dag en
de
vrienden, die
die nooit
nooitzoo
zooiets
ietsmeemaken
meemaken konden,
konden, hier
hier de
de
de vrienden,
oogen
zouden opzetten
opzetten en
en genieten
genieten van
van die
diebuitenlucht.
buitenlucht.
oogen zouden
Aan het
het kleine
kleine landsche
landsche station
station stapten
stapten de
de heeren
heeren uit.
uit.
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Albert telde er
Albert
er zeven.
zeven.Bij
Bijdedeontmoeting
ontmoetingging
ginghet
heteen
eenbeetje
beetje
te vormelijk
te
vormelijk en
en ingehouden
ingehouden en
en 't'twas
was maar
maar half
halfgemeend
gemeend als
als
Pros
Vantomme zoo plechtig
plechtig de
de makkers
makkers voorstelde,
voorstelde, en
en toch
toch
Pros Vantomme
niet ongelegen,
ongelegen, want
wantonder
onderde
degenoodigden
genoodigdenwaren
waren
in
in 't't geheel niet
er
die Albert
Albertniet
nietmeer
meerverkende,
verkende,omdat
omdatzij
zijhun
hunbaard
baardgekregen
gekregen
er die
hadden of een
een hoogen
hoogenhoed
hoeddroegen.
droegen. Na
Naeenige
eenigeaarzeling
aarzeling
hadden
kwam
gauw in orde
orde en
en 't't was
was wel
wel tete zien
ziendat
datieder,
ieder~
kwam het
het toch
toch gauw
een
er op gesteld
gesteld scheen
scheen een
een goeden
goeden indruk
indruk te
te maken
maken en
en de
de
een er
stijfheid te
stijfheid
te breken.
breken.
Onder
lustig gepraat
gepraat sloeg
sloeg men
men den
den weg
wegininnaar
naar 't dorp.
Onder lustig
Men
vond echter
echter niet
niet zoo
zoo gauw
gauwden
denjuisten
juistentoon
toonenenhet
hetbleef
bleef
Men vond
nog bij
nog
bij losse
losse beschouwingen
beschouwingen over
over 't prachtige
zomerweer,
prachtige zomerweer,
't heerlijke
heerlijkeuitzicht...
uitzicht. . . Het
Het was
't
was nog
nogtetevroeg
vroegom
omeigenlijke
eigenlijke
gesprekken aan
aan tetevatten,
vatten, men
menmoest
moestzich
zichwederzijds
wederzijdsverkennen
verkennen
vooraleer
vrije woord
woord gewaagd
gewaagd werd.
werd. Prosten
Prosten deed
deed er
er
vooraleer het
het vrije
alevenwel
en wendde
wendde zoo
zoo gauw
gauwde
degewone
gewone luid,
luid~
alevenwel zijn
zijn best
best toe
toe en
aan die
diedan
danook
ookaanstekelijk
aanstekelijkwerkte
werkteen
ende
destemming
stemming
ruchtigheid aan
Door de
dedorpsplaats
dorpsplaats ging
ging het
het groepje
groepje jonge
jonge
wat verhoogde.
verhoogde. Door
wat
heeren zoo
goed als
alsongemerkt
ongemerkt voorbij
voorbij omdat
omdat er
er binst
binst de
de
heeren
zoo goed
op straat
straat was en
en in
in de
dehuizen
huizeniedereen
iedereen
hoogmis weinig
volk op
hoogmis
weinig volk
druk
aan de bezigheid
bezigheid bleef.
bleef.De
Dekramen,
kramen,dedekermistenten,
kermistenten, de
de
druk aan
peerdjesmolen, alles
stond nog
nogopgesloten
opgesloten ininafwachting
afwachting tot
tot
peerdjesmolen,
alles stond
de menigte
menigte uit
uit de
de kerk
kerk zou
zoustroomen.
stroomen.
- t'Avond komen
we hier
hier een
eentoertje
toertjerijden
rijden!
riep Pros
Pros die
die
—
komen we
I riep
zijn dikken
dikken wandelstok
wandelstok zwaaide
zwaaide in
in 't vooruitzicht
van 't ge~
met zijn
vooruitzicht van
ge,
not om
om een
eenboerenkermis
boerenkermis tetemogen
mogenmedemaken.
medemaken. Waar er
er een
gordijntje gelicht
werd, deed
deed men
men de
deveronderstelling
veronderstelling:: welke
welke
gordijntje
gelicht werd,
heeren het
het wel
welmochten
mochtenzijn
zijndiedie
menheerAlbert
Albertopleidde,
opleidde,
heeren
menheer
maar men
men lefte
lette ererverder
verderniet
nietopopwaar
waarzijzijverdwenen
verdwenenlangs
langs
maar
het kerkplein.
kerkplein.
beste middel
middelom
ominingang
gangtetekomen
komenonder
ondergezelschap
gezelschap
Het beste
waar de verhouding
verhouding nog
nogwat
watgedwongen
gedwongenblijft,
blijft,isisdedespotternij
spotternij
waar
de klucht.
klucht. Prosten
Prosten Vantomme
Vantomme en
enPiket
Piketnamen
namende
degelegen,
gelegen~
en de
heid dan
dan ook
ooktetebaat
baatenenzezespraken
sprakenden
denkwakzalver
kwakzalver aan
aan die
die
heid
gereed stond om
om zijn
zijn pottekens
pottekens wonderzalf
wonderzalf
bij 't kerkportaal gereed
en zijn
zijn kruiden
kruiden aan
aan den
den man
man te brengen
brengen zoo gauw
gauw de
de hoog,
hoogen
Detwee
tweestudenten
studentenverklaarden
verklaardenzich
zich ook
ook
mis zou
zou gedaan
gedaan zijn.
zijn. De
van 't't vak,
vak, boden
boden hunne
hunnemedehulp
medehulp aan
aan en
endaar
daar er
er nu
nu toch
toch
van
levende ziel
ziel over
over heel
heelhet
hetkerkplein
kerkpleintetezien
zienwas,
was,sprong
sprong
geen levende
Vantomme op
op het
hettafeltje
tafeltjeenengeholpen
geholpendoor
doorPiket
Piketlapte
laptehij
hij
Vantomme
boniment af
af zoodat
zoodat geen
geenenkele
enkelefooreprater
fooreprater het
hethem
hemver,
vereen boniment
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beteren zou.
zou. De
Detwee
tweewaren
warenereroprecht
oprechttoe
toebesloten
beslotenzelf
zelfdedewaar
waar
beteren
te venten
venten aan
aan de
dedorpelingen,
dorpelingen,maar
maarhunne
hunneberekening
berekening viel
viel
uit te
kwalijk uit
toen zij
zijininplaats
plaatsvan
vanhet
hetvolk,
volk,dede
misdienaars
kwalijk
uit toen
misdienaars
met vaandel
vaandel en
en kruis
kruis zagen
zagen buiten
buiten komen,
komen, aan
aan 't'thoofd
hoofd der
der
met
congreganisten met
met
processie. Terwijl
de maagdetjes
maagdetjes in
in 't wit, de congreganisten
processie.
Terwijl de
de heiligenbeelden,
heiligenbeelden, in stoet
stoet vooruit
vooruit kwamen,
kwamen, bleven
bleven de
dejonge
jonge
was maar
heeren in
lustigheid en
en 't was
maar als Albert
Albert zijn
zijn vader
vader
heeren
in hun lustigheid
verkende die
met 't brandend
hand, het
het Aller,
Aller~
verkende
die met
brandend waslicht
waslichtin
in de
de hand,
heiligste vergezelde,
vergezelde, dat
hij zich
zich achteruit
achteruit trok
trok in
in de
demenigte
menigte
heiligste
dat hij
en
teeken deed
deed om
om Pros
ProsenenPiket
Piketvan
vandedetafel
tafeltetedoen
doenkomen,
komen,
en teeken
waar zij
zij zich
zich nog
nogaltijd
altijdgereed
gereedhielden
hieldenhun
hunwaar
waaraan
aantetebieden.
bieden.
waar
't Was maar
maar best
bestdat
datzezevertrokken
vertrokkenzonder
zonderspectakel
spectakeltetemaken.
maken.
Mevrouw
Blondeel ontving
ontving de
de vrienden
vrienden van
vanhaar
haar zoon
zoon met
met
Mevrouw Blondeel
haar
kalme voorkomendheid
voorkomendheiden
enstelde
steldevoor
voordat
datAlbert
Albert
haar gewone, kalme
hen
zou in
inde
dewarande
warandewaar
waar zij
zij wat
watkonden
kondenrusten
rusteninin
hen leiden zou
den lommer
lommer in
in afwachting
afwachting dat
dat Papa
Papathuis
thuiskwam.
kwam. Zij
Zijzelf
zelfhielp
hielp
het
dienstmeisje in het
het aanbieden
aanbieden van
vanden
denmorgenwijn
morgenwijn en
en
het dienstmeisje
cigaren. De
De heeren
heeren namen
namen er
er plaats
plaats op
opde
dewitte
wittetuinstoeltjes
tuin stoeltjes
cigaren.
de treuresch
treuresch waar
waarzij
zij met
met 't rooken en 't drinken,
duchtig
drinken, duchtig
onder de
aan den
den kout
kout gerochten.
gerochten. Nu
Nuliep
liephet
hetover
overhun
hunstudietijd,
studietijd,
aan
hunne tegenkomsten,
tegenkomsten, hun
leute van
van voorheen.
voorheen. In
Inden
den
hunne
hun lust
lust en leute
grond waren
waren zij
zij nog
nogaltijd
altijddezelfde
dezelfdekerels
kerels gebleven,
gebleven, alleen
alleen
grond
was er
er wat
wat veranderd
veranderd aan
aan hun
hun uiterlijk.
uiterlijk. Maar
Maar't'tgeen
geenAlbert
Albert
was
't
te vernemen
vernemen over
over hun
hun huidigen
huidigen
't meest
meest belangde,
belangde, 't was
was iets te
stand
en hoe
hoe zij
zij zich
zich in
in hun
hunvak
vakgedroegen.
gedroegen.
stand in
in 't leven
leven en
Piket was
was de
de eenige
eenige die
diegeneesheer
geneesheer geworden
geworden was
was op
opeene
eene
Piket
groote
gemeente
en
het
was
hem
blijkbaar
aan
te
zien
dat
hij
groote gemeente en het was hem blijkbaar aan te zien dat hij
als
de rninderwaardige
minderwaardige gerekend
gerekend werd
werd onder
onder de
demakkers.
makkers.
als de
Maar
hij troostte
troostte er
er zich
zich inindoor
dooreene
eeneonbedaarlijke
onbedaarlijke pret
pret en
en
Maar hij
kluchtigheid. Lammens
Lammens had
had zich
zich geplaatst
geplaatst als
als oogmeester,
oogmeester, in
in
kluchtigheid.
Gent;]anssens
waren internen
internen aan
aan een
een sanatorium
sanatorium
Gent; Janssens en Theunissen
Theunissen waren
Brussel —
- en
enheeren
heerengeworden
gewordenmet
metiets
ietsvoornaams
voornaams in
in hunne
hunne
te Brussel
doening.
Verschaeve was geneesheer
geneesheer in
in Antwerpen
Antwerpen en
en de
de ver,
ver~
doening. Verschaeve
woede flamingant
flamingant gebleven
gebleven gelijk
gelijk voorheen.
voorheen. Libbrecht
Libbrecht had
had
woede
zich
specialist aangesteld
aangesteld in
in een
eengesticht
gestichtvoor
voorzenuwlijders
zenuwlijders
zich als specialist
te
Brugge. Er
Erwerd
werdalgemeen
algemeenaangenomen
aangenomen dat
dat men
men zich
zich in
in
te Brugge.
't vak der
der geneeskunde,
geneeskunde, aan
aan eene
eenebijzonderheid
bijzonderheid moest
moest houden,
houden,
maar om
om 't vertrouwen
winnen. Er
Er
al ware
ware 't'tmaar
al
vertrouwen der
der zieken
zieken te
te winnen.
werd over
over en
enweer
weergevraagd
gevraagdenenverteld
verteldhoe
hoehet
hetandere
anderemakkers
makkers
kennissen vergaan
vergaan was
was die
diehunne
hunneplaats
plaatsinin
maatschappij
en kennissen
dede
maatschappij
hadden ingenomen.
men miek de beschouwing:
er
ingenomen. . .. En
En men
beschouwing : hoe er
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zoo korten
korten tijd,
tijd, uit
uitheel
heeldie
diebende
bende
levenslustigestudenten,
studenten,
in zoo
levenslustige
zooveel
ernstig~doende geneesheeren
geneesheeren waren
waren gegroeid
gegroeid die
die zich
zich
zooveel ernstig,doende
juist
aanstelden
gelijk
hunne
voorzaten
die
men
vroeger
als
juist aanstelden gelijk hunne voorzaten die men vroeger als
filisters
uitgescholden. Heel
Heelhet
hetzooitje
zooitjewas
wasver,
ver~
filisters en pedanten had uitgescholden.
strooid,
zijn eigen
eigen weg
weggezocht
gezochtmet
metdedeeenige
eenigekommernis
kommernis:
strooid, elk zijn
:
zijn
stand te
te houden
houden en
enzijn
zijnbestaan
bestaanteteverzekeren.
verzekeren. Verschil,
V erschil~
zijn stand
lende kennissen
kennissen waren
waren reeds
reeds getrouwd
getrouwd en
en hadden
hadden hunne
hunne
lende
idealen openlijk opgegeven.
opgegeven.
idealen
wijten
tenminste,
minste,nog
nog
verwachtenhebben
hebben!
-— Een
geluk dat
datwij
Een geluk
te te
verwachten
1
verklaarde
Piket.
verklaarde Piket.
-— Aan
onze jaren
jaren mogen
mogen wij
wij ererernstig
ernstigbeginnen
beginnen aan
aan tete
Aan onze
denken!
met alle
alle aanstellerij
aanstellerij den
den draak
draak stak,
stak,
denken 1 merkte
merkte Pros
Pros die met
en
schamper ontdekte
zich om
om 't naakte middenrif van zijn
en schamper
ontdekte hij
hij zich
schedel
streelen. Gij
Gij allen
allen ten
ten minste
minstedie
dieuwe
uweapositiez
«positie»ver,
ver~
schedel te streelen.
overd hebt
hebt!I Voor mij
mij isishet
hetanders
andersgelegen
gelegen;
zoogauw
gauwikikmijne
mijne
; zoo
benoeming krijg
professor aan
aan de
de hoogeschool,
hoogeschool, vier
vier ik
ik
benoeming
krijg als
als professor
mijne
verloving en
enikikinviteer
inviteeru uallen
allenopop
monster~feest!
mijne verloving
eeneen
monster,feest
1
dientoon
toonbleven
blevenzijzijerergezellig
gezelligpraten,
praten,rooken
rookenen
endrinken
drinken
Op dien
tot het
het dienstmeisje
dienstmeisje mijnheer
mijnheer Albert
Albert kwam
kwam verwittigen
verwittigen dat
dat de
de
dokter hen
hen wachtte
wachtte en
en het
hetnoenmaal
nOenmaal zou
zouopgediend
opgediendworden
worden
dokter
-— We gaan
gaan?? stelde
stelde Albert
Albert voor.
voor.
-— Chut, nu het
het ernstige
ernstige nummer
nummer van
van 't programma!
riep de
programma 1 riep
dikke
Vantomme, en
en ik,
ik,als
alsverste
verstekomer,
komer, mag
mag wel
wel de
deeere
eere
dikke Vantomme,
krijgen voorop
te gam!
gaan!Een
Eenlaatste
laatstebemerking
bemerking:
nukomen
komenwij
wij
krijgen
voorop te
: nu
gezelschap van
ouden, gunnen
gunnen wij
wij hun
hunden
deneerbied
eerbieddie
die
in gezelschap
van de ouden,
wijdeftig
deftigblijven,
blijv~n,alalware
ware't
aan
hunne jaren.
jaren. past en
en laten
latenwij
aan hunne
't maar
om
te laten
latenzien,
zien,dat
datwij
wijvan
vangegoede
gegoedeafkomst
afkomst zijn
zijn en
eneene
eene
om te
voortreffelijke opvoeding
ontvangen hebben.
hebben.
voortreffelijke
opvoeding ontvangen
dezelfde sloeber
sloeber!1 fluisterde
fluisterde Lammens.
Lammens.
Altijd dezelfde
De dokter
dokter wachtte
wachtte de
de genoodigden
genoodigden in
in het
het salon
salon en
en nadat
nadat
Albert hen
hen allen
allen had
had voorgesteld,
voorgesteld, trok
trokmen
menrechtuit
rechtuitnaar
naar de
de
Albert
groote
eetzaal waar
waar de tafel
tafel gedekt
gedekt stond.
stond.
groote eetzaal
Albert duidde
duiddezelf
zelfde
deplaatsen
plaatsenaan
aanen
entrachtte
trachtte zooveel
zooveelmogelijk
mogelijk
met
opgewekten toon,
de plechtigheid
plechtigheid van
van den
den inzet
inzet te
te ver,
ver~
met opgewekten
toon, de
drijven.
Na
't
eerste
gerecht
kwam
men
ook
reeds
op
dreef
en
drijven.
eerste gerecht kwam men ook reeds op dreef en
Pros
Vantomme met
met Piket,
Piket, rammelden
rammelden er
wat zotte
zotte redens
redens
Pros Vantomme
er al wat
doorheen. Onvermijdelijk
Onvermijdelijk liep
liep het
het gesprek
gesprek over
overde
degevaarten
gevaarten
doorheen.
en gebeurtenissen
gebeurtenissen van
vanhet
hetstudentenleven
studentenleven;; dedetegenkomsten
tegenkom sten
met de
de Tamboers
TamboersenendedePetermannen
Petermannenen
enhet
hetonuitputtelijke
onuitputtelijke
met
onderwerp
waarvan de
de professoren
professoren het
hetslachtoffer
slachtofferwaren.
waren.
onderwerp waarvan
Dokter Blondeel
Blondeel stelde
stelde er
er belang
belanginindie
dielevenslustige
levenslustigekerels
kerels
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te
hooren uitpakken
uitpakkenenenhij
hijglimlachte
glimlachteinzichtig
inzichtignaar
naarzijne
zijne vrouw
vrouw
te hooren
recht over
over hem.
Telkens er
recht
hem. Telkens
er een
een gewaagde
gewaagdezet
zetgedaan
gedaanwerd
werddie
die
haar
vreeJ11.d deed
deed opkijken
opkijken wilde
wildehij
hijJustine
J ustinegerust
geruststellen
stellen
haar vreemd
met
een oogknipje.
oogknipje. Hij
Hij had
had verzuimd
verzuimd haar
haar teteverwittigen
verwittigen dat
dat
met een
er
al die
dievermetelheid,
vermetelheid,veel
veelaanstellerij
aanstellerijisisenengrootspraak
grootspraaken
en
er bij al
alles
wat aangedikt
aangedikt wordt
wordt als
als er
er studenten
studenten in
ingezelschap
gezelschap aan
aan
alles wat
opsnijden gaan.
't opsnijden
-— Het isis ererniet
nietbeter
beterop
opgeworden,
geworden,verklaarde
verklaarde hij;
hij; in
inonzen
onzen
tijd
hadden wij
wij ook
ookden
denopzet
opzetdedewereld
wereldomver
omvertetekeeren,
keeren,
tijd hadden
maar
komt gelukkig
gelukkig niets
niets van
van —
- juist
juist als
als de
de tijd
tijd daar
daar is,
is,
maar er
er komt
ofontwerp
ontwerp uit
uittetevoeren,
voeren,krijgt
krijgtmen
meneen
eendoktorstitel
doktorstitel
het
het plan of
en
dat werkt
werkt als
als een
eenkoud
koudstortbad
stortbadenenbrengt
brengtdedebedaardheid
bedaardheid
en dat
mede;
men
neemt
zijn
stand
in
de
maatschappij
die
meneerst
eerst
mede ; men neemt zijn stand in de maatschappij die men
1
wilde vergruizelen
vergruizelen!
Dat zegde
zegde de
dedokter
doktermaar
maarom
omJustine
Justinegerust
gerusttetestellen
stellenwant
want
geen van
van die
diekerels
kerelsbekommerde
bekommerdezich
zichhet
hetminst
minst om
om 't uitwerksel
dat
hunne stoute
stoutespraak
spraak miek
miek op
opdedestilgeaarde
stilgeaardemoeder
moeder van
van
dat hunne
hunnen makker.
makker. Geen
Geen een
eendie
diemerkte
merktehoe
hoezij
zijnu
nuen
endan
danuitkeek
uitkeek
om
iets van
vandie
dievermetelheid
vermetelheid te
te ontwaren
ontwaren op
op het
het wezen
wezen van
van
om iets
haren
zoon die
die zij
zijtottotzulke
zulke
buitensporigheidniet
nietininstaat
staat
haren zoon
buitensporigheid
achtte. Maar
Maar hij
hij zelf
zelf toonde
toonde zich
zich niet
niethet
hetminst
minstverongemakt
verongemakt
achtte.
of
verergerd, hij
hij ging
gingererininopopenenvertelde
verteldeop
opzijne
zijnebeurt
beurt 't geen
of verergerd,
hij
hij had
had medegemaakt.
medegemaakt.
—
- En
En terwijl
terwijl dat alles
alles gebeurde,
gebeurde, zaten
zaten wij
wij hier
hiermet
metgerust
gerust
gemoed en zonder
zonder kwaad
kwaad te
te duchten,
duchten, in
in de
devaste
vasteovertuiging
overtuiging
gemoed
gij neerstig
neerstig aan
aan 't'twerk
werk waart,
waart, merkte
merkte zij.
zij.
dat gij
Een algemeene
algemeene schaterlach
schaterlach ging
alsofererhun
huneene
eeneonge,
onge~
Een
ging op, alsof
looflijke naïviteit
naïviteit ware
ware verkondigd.
verkondigd.
—
- De studenten
studenten maken
maken slechts
slechts hunne
hunne ouders
ouders wijs
wijs 't geen
ze willen
willen kwijt
kwijt zijn,
zijn,verklaarde
verklaarde er
er een.
een.
—
- Ja,
Ja, maar
maar als
als er
er eens
eens iets
iets moest
moest uit
uit voortkomen,
voortkomen, de
de ge,
ge~
krijgen de ouders
ouders dan
dan toch
toch goed
goedtetemaken1
maken!
volgen krijgen
—
- De
De ouders
oudersblijven
blijvendaar
daarbest
bestbuiten
buitenenenwewebetalen
betalenmeestal
meestal
zelf
merkte Piket.
Piket. Waar
zelf de gebroken potten
potten!1 merkte
Waar de
de ouders
ouderstusschen
tusschen
komen
het spel
spel verbrod
verbrod en
en 't is best
best als
als hun
hungeruste
geruste slaap
slaap
komen is het
niet gestoord
gestoord wordt.
wordt.
ge-wlaan
aanvan
vanMinnaert
Minnaert die
die
Daarop haalde
haalde Lammens
Lammens het
het gevel
Daarop
zulk eene
eenetusschenkomst
tusschenkomstvoor
vooraltijd
altijdbelachelijk
belachelijkgebleven
gebleven
door zulk
onderzijne
zijnemakkers.
makkers.Pros
Prosmoest
moestvertellen
vertellenhoe
hoehij
hijbij
bijtoeval
toeval
was onder
boer Minnaert
Minnaert ontmoette
ontmoette in de
de Naamsche
N aamsche straat
straat die
die op
opzoek
zoek
boer
was naar
kwartier van
zijn zoon.
zoon.
naar 't't kwartier
van zijn
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— In
In een
een wenk
wenk had
had ikikhet
hetspel
spelberedderd
beredderd en
ende
demakkers
makkers
geen er
er op
op handen
handen was.
was. Den
Den
per telefoon
telefoon verwittigd
verwittigd van
van 't't geen
per
boer
ik heel
heel den
dennamiddag
namiddagbezig,
bezig,leverde
leverdehem
hemover
overaan
aan
boer hield ik
Waalschen student
student die
diehem
hemhielp
hielpzoeken
zoekentottotdat
datererbericht
bericht
een Waalschen
kwam dat het
het spectakel
spectakel klaar
klaar was.
was. Dan
Danbrachten
brachtenwij
wij den
denboer
boer
kwam
eene zaal
zaaldie
diealsals
eene
vrijmetselaarsloge was
wasingericht
ingericht en
en
in eene
eene
vrijmetselaarsloge
waar
zijn zoon
zoon aan
aan 't ontgroenen
was!! En 't't geen
geen er
er dan
dan
waar men
men zijn
ontgroenen was
volgde tusschen
tusschen vader
vaderenenkind
kind!
1 1!1!
't Geen mevrouw
mevrouw Blondeel
Blondeel 't meest ergerde 't was den gemeen,
gemeen~
zamen toon
toon waarop
waaropAlbert's
Albert'smakkers
makkers spraken
spraken over
over vrouwén
vrouwèn
zamen
pralen in hun
hun omgang
omgangmet
metherbergprincessen
herbergprincessen!I Met
Met hare
hare
en 't't pralen
ingeboren eerbaarheid
verachting voor die
die
ingeboren
eerbaarheidhad
had zij
zij eene
eene diepe verachting
bedrevene verleidsters
maar op uit
uit waren
waren de
debaldadig,
baldadig~
bedrevene
verleidstersdie
die er
er maar
heid en
en brooddronken
brooddronken lust
lust aan
aan tete vuren
vuren bij
bij de
dekinders
kinders van
van
heid
deftigen huize.
huize.
dokter merkte
merkte wel
wel hare
hare ontstemming
ontstemming en
en om
om tetebeletten
beletten
De dokter
dat
zij hare
hare ergernis
ergernis uiten
kwam hij
hij erer.zelf
.zelftusschen
tusschen en
en
dat zij
uiten zou, kwam
gesprek op een
een ander
ander onderwerp.
onderwerp.
leidde 't't gesprek
Men begon
begonover
over't 'tflamingantisme
flamingantisme waarbij
waarbij Verschaeve
Verschaeve aan,
aan~
stonds
te paard
paard sprong
sprong en
en zich
zich opwond
opwondom
omzijn
zijnverontwaar,
verontwaar~
stonds te
diging te
te uiten
uitenenenzijne
zijneeischen
eischente te
stellen.
Daarererechter
echtergeene
geene
stellen.
Daar
zelfde gedacht,
gedacht, dezelfde
dezelfde
tegenspraak
allen van
van 't'tzelfde
tegenspraakkwam
kwam en
en allen
overtuiging
vuur niet op.
op.
overtuiging deelden,
deeiden, schoot
schoot het
het vuur
Eindelijk werd
werd Albert
Albertdedegelegenheid
gelegenheidgelaten
gelateniets
ietstetevertellen
vertellen
Eindelijk
het studentenleven
studentenleven in
inDuitschland.
Duitschland.Vandaar
Vandaargerocht
gerochtmen
men
over het
op de
de zeden,
zeden, gewoonten,
gewoonten,hoedanigheden
hoedanighedenaan
aande
dehoogescholen
hoogescholen
Berlijn en
en Weenen
Weenenenenook
ookopopdedewetenschap
wetenschapenendedewaarde
waarde
van Berlijn
kwam er
er toe
toeover
overhet
het
der verschillende
verschillende leeraren,
der
leeraren, ginder.
ginder. Men
Men kwam
vak te
te handelen
handelen in
in 't algemeen
hielden de eenen
eenen het
het
algemeen en
en nu
nu hielden
vak
de zuivere
zuivere wetenschap
wetenschap en
endedeanderen
anderenvoor
voordedepraktische
praktische
voor de
uitoefening onder
onder opzicht
opzicht der
der winstgeving.
winstgeving. Maar
Maar allen
allen waren
waren
uitoefening
even eens
eens om
omhet
hetvak
vakvan
vandorpsgeneesheer
dorpsgeneesheertetemisprijzen
misprijzen
het even
en elk
elk haalde
haalde 't zijne bij
de nadeelen
nadeelen op te
te sommen
sommen die
die
en
bij om de
Nuhadden
haddenzijzijietsiets
aangeroerdwaar
waardokter
dokter
er
aan vast
vast waren.
waren. Nu
er aan
aangeroerd
Blondeel
zich rechtstreeks
rechtstreeks in
betrokken voelde.
Hij luisterde
luisterde
Blondeel zich
in betrokken
voelde. Hij
inmid~
enwachtte,
wachtte,maar
maarzijne
zijneverontwaardiging
verontwaardiging groeide
groeide inmid,
nog en
delertijd.
een steunde
steundezich
zichopophet
hetfeit
feitdat
datmen
menafgezonderd
afgezonderd
delertijd. De een
werd en
en verstoken
verstokenvan
vanalle
allegeestelijk
geestelijkverkeer,
verkeer, waar
waarde
deijver
ijver
werd
gemak~
de wetenschap
wetenschap doodliep
doodliep en
enveranderde
veranderde in
insleur,
sleur,gemak,
voor de
zucht om
om eindelijk
eindelijk te
te verworden
verworden inindedekleinzieligheid
kleinzieligheid van
van
zucht
dorpsleven.
het dorpsleven.
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Een andere
andere viel uit
uit op
opdedestompzinnigheid
stompzinnigheidenenondankbaar,
ondankbaat;~
Een
heid der
der landlieden,
landlieden, waarbij
waarbij een
een dokter
dokter zich
zichdoodwerken
doodwerken
heid
moet, zonder
zonder ruste
ruste bij
bij dage
dage noch
noch bij
bij nachte,
nachte, om
omdan
dan nog,
nog,
moet,
slecht
betaald,
met
wantrouwen
bejegend
te
worden.
slecht betaald,
wantrouwen bejegend te worden.
Nu
N u was
was het
hetmevrouw
mevrouw Blondeel
Blondeeldie
dieharen
harenman
manmoest
moestweer,
weer~
en teekenen
teekenendeed
deedopdat
opdat
zich
kalm
verdraagzaam
houden en
hijhij
zich
kalm
enenverdraagzaam
zou gebaren.
gebaren. Want,
Want, nu
nu men
menzijne
zijneheilige
heiligeovertuiging
overtuiginghad
had
zou
aangeraakt,
dachthij
hij er
er geen
geen oogenblik aan
aangeraakt, dacht
aan het
het lichtjes
lichtjes op
optete
nemen;; hij
zich gekrenkt
gekrenktininzijne
zijnewaardigheid,
waardigheid,tetemeer
meer
nemen
hij voelde zich
daar Albert
voor 't eerst openlijk
openlijk zijne
zijnemeening
meeninginindie
diezaak
zaak
daar
Albert nu voor
had laten
laten kennen
kennenenenzijne
zijneminachting
minachting betuigde
betuigde voor
voor 't ambt
had
van zijn
zijn vader.
vader. Eerst
Eerst was de
de dokter
dokter aangezet
aangezet om
om zich
zich tetever,
ver~
van
onge,
al de
deredenen
redenenaan
aantetehalen
halen. ....
maarhij
hijachtte
achtte 't onge~
dedigen, al
. maar
legen. Hij
Hij liet
liethen
henmaar
maaruitpraten
uitpraten die
diemannen
mannen van
vande
denieuwe
nieuwe
legen.
generatie, de geleerden
geleerden die
die de
dewetenschap
wetenschap beoefenen
beoefenen als
als een
een
generatie,
godsdienst en
en verder
verdermet
metaanmatigende
aanmatigende hooghartigheid,
hooghartigheid, aan
aan
godsdienst
niets denken
denken tenzij
tenzij aan
aan hun
hun verstandelijke
verstandelijke ontwikkeling,
ontwikkeling, hun
hun
niets
gemeenschap met
de intellectuëele
intelleduëele geesten
geestender
dergansche
ganschewereld
wereld
gemeenschap
met de
hunideaal
ideaalwaarmede
waarmedezij
zijde
demensch,
mensch~
en altijd
altijd maar
maar spreken
sprekenvan
vanhun
opongehoorde
ongehoordehoogten
hoogtenzullen
zullenbrengen
brengenen
eneen
eenongekenden
ongekend en
heid op
welstand
bezorgen I Met
Met hun diploma
diploma op
op zak
zak moesten
moesten zulke
zulke
welstand bezorgen!
geleerde babelbouwers
babelbouwers stikken
stikken in
in de
deenge
engebekrompenheid
bekrompenheidder
der
geleerde
dorpslucht
dorpsluchtl!
De oude
oudedokter
dokterwilde
wildededeopgewekte
opgewektestemming
stemmingniet
nietstoren
storen
door
een ongelegen
ongelegen uitval,
uitval, maar
maar op
op 't gepaste oogenblik, kalm
kalm
door een
en
beraden, sprak
sprak hij
hij zijn
zijn meening
meening uit
uit::
en beraden,
-— Mijn
knapen, zegde
zegde hij
hij glimlachend
glimlachend in
in zijn
zijn baard,
baard,
Mijn beste knapen,
ik sta
sta ininbewondering
bewonderingvoor
vooruwe
uweveerdigheid
veerdigheid;; de
demenschen
menschen
worden
er is al
al heel
heelwat
watveranderd
veranderd sedert
sedert ikik
worden altijd
altijd wijzer
wijzer en
en er
de
hoogeschool verlaten
verlaten heb.
heb. In
In mijnen
mijnen tijd
tijdnam
nammen
men het
het
de hoogeschool
op;
kwamenzoo
zoozwaar
zwaarbeladen
beladen
waarlijk
hoog niet
nietop
waarlijk zoo
zoo hoog
; wewekwamen
niet
terug met
met vrachten
vrachten algemeene
algemeene kennis
en we
we stelden
stelden ook
ook
niet terug
kennis en
zulk
geen groote
groote eischen
eischen aan
aan ons
ons zelf
zelfen
enaan
aan het
het leven.
leven ...
zulk geen
..
Toch
moet ik uu doen
doen bemerken
bemerken dat
dat we
we met
met ons
ons diploma
diploma en
en
Toch moet
doktorstitel iets
iets medebrachten
medebrachten wat
watgij
gijen
enheel
heelde
dejonge
jongegeneratie
generatie
schijnt
missen —
- iets
ietsdat
datmen
mentegenwoordig
tegenwoordigverwaarloost
verwaarloost
schijnt te missen
uu te
te onderwijzen
onderwijzen en
en nochtans
nochtans als
als de
deeerste
eerstehoedanigheid
hoedanigheid van
van
den
geneesheer moet
moet aangerekend
aangerekend worden.
worden. IkIkhoor
hooruuuitvallen
uitvallen
den geneesheer
tegen
het ambt
ambt van
vandorpsgeneesheer,
dorpsgeneesheer, er
er alalde
denadeelen
nadeelen van
van
tegen het
opsommen,
uwe minachting
minachting voor
wil uu
opsommen, er
er uwe
voor betuigen;
betuigen ; -— ik
ik wil
spreektuw
uwoordee1
oordeel
verzoeken
daarover te zwijgen
zwijgen want
wantgijgijspreekt
verzoeken daarover
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uit over
dat gij
gij niet
niet kent.
kent. Toen ik
ik mij
mij hier
hier op
op dit
dit dorp
dorp
over iets
iets dat
vestigde was
't om
er mijn
mijn vader
vader op
op tetevolgen
volgen die
die er
er een
een
vestigde
was 't
om er
Ik had
hadgenoegzame
genoegzame
eerlijk
had. Ik
eerlijk maar
maar lastig
lastig bestaan
bestaan gevonden
gevonden had.
engeleerdheid
geleerdheidopgedaan
opgedaanenendat
datwas
wasmij
mijvoldoende
voldoende—kennissen en
't
door ondervinding
ondervinding aangevuld
aangevuld worden.
worden. Ik
Ik dacht
dacht
't overige
overige zou
zou door
er
geen oogenblik
oogenblikaan
aanvoor
voorhoever
hoeverdedeplaats
plaatshier
hierwinstgevend
winstgevend
er geen
zou zijn,
zijn, 't
't eenige
wat mij
mij aantrok
aantrok was
ernst en
en de
de heilige
heilige
zou
eenige wat
was de ernst
waardigheid van
ambt, teteweten
weten:
datikikmij
mijaanstellen
aanstellenzou
zou
waardigheid
van het ambt,
: dat
als
de trooster,
trooster, de
de helper
helper van
van veel
veelmenschelijk
menschelijk lijden,
lijden, dat
dat ik
ik
als de
hier op
op het
het dorp
dorp eene
eenezending
zendingzou
zouvervullen,
vervullen, eene
eeneplaats
plaats
hier
innemen waar
waar ik
ik al
al mijne
mijne krachten
krachten aanwenden
aanwenden kon
kon om
ommijn
mijn
innemen
evennaaste de mezeries
mezeries van
van't'tleven
levenwat
watteteverzachten.
verzachten. Daaraan
Daaraan
evennaaste
en daaraan
daaraan alleen
alleen dacht
de vijftig
vijftig jaren
jaren dat
dat ik
ik hier
hier
en
dacht ik
ik en
en in de
het ambt
ambt heb
heb uitgeoefend
uitgeoefend isisdat
datbewustzijn
bewustzijnaltijd.
altijdmijn
mijngroote
groote
troost
troost en
en voldoening
voldoening geweest
geweest—
- ikikwist
wistnamelijk
namelijk dat
dat ik
ik me
me
verdienstelijk maakte.
maakte...
..
-— Gij
Gij zijt
zijt er
er werkelijk
werkelijk fel
fel voor
voorbeloond
beloondgeweest,
geweest, liet
lietAlbert
Albert
ontvallen.
zich ontvallen.
jongen, ge
ge zult
zultme
metoch
toch voor
voor zoo
zoo klein
klein niet
niet
-— 0, beste
beste jongen,
aanzien en
denken dat
dat ikikdededankbaarheid
dankbaarheid van
van die
die buiten,
buiten~
aanzien
en denken
menschen
heb om
om tevreden
tevreden tetezijn
zijnover
over't'tgeen
geen ik
ik
menschen noodig
noodig heb
gedaan heb
- die
voldoening heb
heb ik
ikvoor
voorme,zelf1
me~zelf!
gedaan
heb —
die voldoening
Er
was een
eenoogenblik
oogenblikvan
vanongemakkelijke
ongemakkelijke stilte.
stilte. Daarna
Daarna
Er was
de eene
eene na
nade
deandere
andereiets
ietsalsalsverzachtende
verzachtendeomstandig,
omstandig~
begon de
heid in
in tetebrengen,
brengen, maar
maar Albert
Albert ontnam
ontnam hen
henallen
allenhet
hetwoord
woord
deed vlakaf
vlakaf zijn
zijn inzicht
inzicht uiteen.
uiteen.
en deed
-— De menschen
menschen van
van nu
nuzijn
zijndedemenschen
menschenniet
nietvan
vanvroeger,
vroeger,
iemand die
die het
hethevige
hevigeleven
levenheeft
heeftmeége,
meêge~
verklaarde hij.
verklaarde
hij. Voor
Voor iemand
maakt is dedeluchtstilte
luchtstiltevan
vaneen
eendorp
dorpniet
niet
meerverdragelijk.
verdragelijk.
maakt
meer
De nieuwere
nieuwere generatie
generatie stelt
stelt inderdaad
inderdaad andere
andere eischen
eischen aan
aan het
het
leven,
maar niemand
niemand van
van ons,
ons,denkt
denktereraan
aanhet
hetmedelijden
medelijden
leven, maar
of de
de menschlievendheid
menschlievendheid er
er uit
uit tetebannen,
bannen, integendeel,
integendeel, we
we
stellen
ons op
op een
een hooger
hoogerplan
plan—
- onze
onzeinvloed
invloedenenwerkkring
werkkring
stellen ons
wiltgij
gijdat
datiemand
iemanddie
dieininzich
zichdedebekwaam,
bekwaam~
strekt
wijder. Wat wilt
strekt wijder.
heid
gevoelt
om
de
wetenschap
te
oefenen,
om
de
genees~
heid gevoelt om de wetenschap te oefenen, om de genees,
kunst
in haar
haar geheel
geheel vooruit
vooruit te
te helpen,
helpen, zich
zich ga
gaversteken
versteken op
op
kunst in
dorp waar
waar hij
hij een
eenhonderdtal
honderdtalboeren
boerentetebehandelen
behandelenkrijgt,
krijgt,
een dorp
als
hij in
in den
den gepasten
gepasten werkkring
werkkring er
er duizenden
duizenden van
van de
de dood
dood
als hij
is te
te
kan redden
redden en
en uitvindingen
uitvindingen en
en ondervindingen
ondervindingen in staat
staat is
kan
Het
doen,
die voor
voorde
detoekomst
toekomstvan
vanonschatbare
onschatbarewaarde
waardezijn.
zijn. Het
doen, die
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zijn toch
zijn
toch de
dedorpsgeneesheeren
dorpsgeneesh€eren niet
niet die
diede
degeneeskunst
geneeskunst ge,
ge.
bracht hebben
hebbenop
op de
de hoogte waar
?
bracht
waar ze nu
nu isis?
-— Laat
beste jongen,
jongen, dat
dat ik
ik uwe
uwevakgeleerden
vakgeleerden een
een
Laat me
me toe,
toe, beste
beetje
mistrouw want
want aan
aandedeonfaalbaarheid
onfaalbaarheidvan
vanhunne
hunne nieuw,
nieuw.
beetje mistrouw
doortetestrepen.
strepen.
bakken
uitvindingen valt
er soms
somswel
welwat
watdoor
bakken uitvindingen
valt er
Ik
al veel
veelgerucht
gerucht weten
wetenstil
stilvallen
vallenenenveel
veelgeestdrift
geestdriftzien
zien
Ik heb al
een bedaarde
bedaardedorpsgeneesheer
dorpsgeneesheer uitwerkt
uitwerkt
afkoelen. 't Geen
Geen een
schreeuwt hij
hij niet uit
schreeuwt
uit als
als een
eenwonder
wonderenenhijhijtracht
trachtzijne
zijneziens,
ziens.
op tetedringen.
dringen ...
wijze en
..
wijze
en opvatting
opvatting niet
niet aan
aan heel
heel de
de wereld
wereld op
In
uwe geleerde
geleerde wereld
wereld wordt
wordt er
er geraasd
geraasd als
als onder
onder de
de
In uwe
eigen waar
waar trachten
trachten aan
aan den
den man
man te
te
marskramers
marskramersdie
die hun
hun eigen
brengen.
open
enwilde
wildeniet
nietverder
verderantwoorden.
antwoorden.
Albert trok
trok de
deschouders
schoudersop
Zoo kon
kon men
men niet
nietvoortgaan,
voortgaan, iedereen
iedereen voelde
voelde dat
dat het
hettot
toteen
een
ookden
dentoestand
toestand
uitval
dreigde tetekomen
komenenenProst
Pro sttrachtte
trachttedan
danook
uitval dreigde
door eene
eeneverzoenende
verzoenendeverklaring
verklaring:: dat
daterergeleerden
geleerden
te redden
redden door
moesten zijn
en als elk
moesten
zijn en dorpsgeneesheeren
dorpsgeneesheeren en
elk zijn
zijn eigen
eigenwerk
werk
deed, de
de koetjes
koetjes wel
wel zouden
zoudengewacht
gewachtworden.
worden.
deed,
—
- Ik
stel voor
voortetedrinken,
drinken,zegde
zegdehij,
hij,op
opdedevijftig
vijftigjaren
jaren
Ik stel
ooktetedrinken
drinken
deugdelijken
van dokter
dokter Blondeel
Blondeel en
en ook
deugdelijken dienst
dienst van
op
den roem
roem enenden
denbijval
bijval
van
onzen
jongenmakker
makker die
die
op den
van
onzen
jongen
't zoover reeds
gebracht heeft
het nog
nogverder
verder brengen
brengen zal
zal
reeds gebracht
heeft en het
als geléerde
geleerde heelmeester
heelmeester: : de
van dokter
dokter Blondeel.
Blondeel. Leve
Leve
als
de zoon
zoon van
Albert!
Albertl
glazen werden
werdengeklonken
geklonkenenenererheerschte
heerschteeene
eenealgemeene
algemeene
De glazen
verademing waarna
woordentwist vergeten
vergeten scheen
scheen en
en
verademing
waarna heel
heel de woordentwist
lustigheid weer
weer opflakkerde
opflakkerde in
in geestige
geestige en
enfijne
fijnezetten.
zetten.
de lustigheid
Ondertusschen
had mevrouw
mevrouw Blondeel
Blondeel bemerkt
bemerkt hoe
hoe Albert
Albert
Ondertusschen had
onder 't eten
eten en
en in
in 't'tdrukke
drukke der
der gesprekken
gesprekken de
demakkers
makkers had
had
aangezet en
het voorbeeld
voorbeeld gegeven
gegevenduchtig
duchtigmede
medetetedoen
doen
aangezet
en zelf het
nu
aan de
de bordeaux
bordeaux eerst
eerst enendaarna
daarnaaan
aan de
debourgogne
bourgogne en
en nu
aan
aan de champagne.
champagne. Hij
Hij zal
zaleen
eenbeetje
beetjeaangeschoten
aangeschoten zijn,
zijn, dacht
dacht
aan
zij en
en door
door zijne
zijneomgeving
omgevinglaat
laathij
hijzich
zichwat
watopwinden
opwinden; jonder
zij
onder
die stemming
stemming zal
zal hij
hijuitspraken
uitspraken gedaan
gedaan hebben
hebben die
die hij
hij niet
niet
die
kon zich
zichniet
nietinbeelden
inbeeldendat
dat
haarzoon
zoonden
dendieperen
dieperen
meent. Zij kon
meent.
haar
zin, de
dehoogere
hoogereen
enverhevene
verhevenekant
kantvan
vanhet
hetdoktersambt
doktersambt zou
zou
zin,
voor
voelen.
Het
verontrustte
haar
ontkennen
en
er
tegenzin
ontkennen en tegenzin voor voelen. Het verontrustte haar
om zekerheid
zekerheid te
te hebben
hebben inin't 'tgeen
geenzijzijvreesde
vreesdeen
enniet
niet
en om
en
zij het
het er
er even
even op
opterug
terugtetekomen
komen
gelooven durfde,
durfde, waagde
waagde zij
gelooven
haar bedeesde
bedeesde meening.
meening.
met haar
—
- Een
Een mensch
mensch moet
moet vooral
vooral zien
zien zijn
zijn geluk
geluk tete vinden
vinden in
in
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't ambt
dat hij
hij uitoefent,
uitoefent,zegde
zegdezij;
zij; en
en gij
gij Albert,
Albert, hebt
hebt toch
toch nooit
nooit
ambt dat
kunnen merken
merken dat
dat er
er hier
hierverveling
vervelingheerschte
heerschteininhuis,
huis,dat
datwe
we
kunnen
ons afgezonderd
afgezonderd of
of verlaten
verlaten voelden
voelden...
en
Papa,
met
al
zijn
. . . en Papa, met al zijn
last,
vanalal!1
last, was nog
nog altijd
altijd 't meest opgeruimd en 't gelukkigste
gelukkigste van
-— 't Hangt
er maar
maar van
van af,
af,wat
watgij
gijals
alsgeluk
gelukbeschouwt,
beschouwt,
Hangt er
mama,
koel. De
Deopvatting
opvattingvan
van een
een gelukkig
gelukkig
mama, antwoordde
antwoordde Albert koel.
leven verschilt
verschilt volgens de
de omstandigheden.
omstandigheden...
..
-— Ik bedoel
bedoel de
detevredenheid,
tevredenheid,een
eengerust
gerustgemoed,
gemoed, 't'tbewust,
bewust~
zijn dat
men zijn
zijn plicht
plicht doet en
en in
invrede
vrede leeft,
leeft,'t'tgeluk.
geluk. . ..
zijn
dat men
.
-— Geluk, geluk
geluk!1 snauwde
snauwde hij
hijhaar
haarnijdig
nijdigaf;
af; wanneer
wanneerzullen
zullen
wij er
er eens
eens van
van verlost
verlost zijn
zijn en
enwat
watmoeten
moetenwe
weuitrichten
uitrichtenmet
met
wij
geluk van
van zulke
zulke soort?
soort? IkIkben
benererniet
niettevreden
tevreden mee
mee!I Wat
Wat
geluk
wordt
er alalniet
nietgewoekerd
gewoekerdmet
metdat
datwoord
woord«geluk»
«geluk»waarbij
waarbij
wordt er
men alle
alle eischen,
eischen, elke
begeerte stop
Vroeger bedoelde
bedoelde
men
elke begeerte
stop zet?
zet?!! Vroeger
men
daarmede: : een
kalm en levensgang,
levensgang, zonder
zonder hort
hort of
of
men daarmede
een stillen, kalmen
stoot,
iets gelijk
gelijk een
een vloeiend
vloeiendbeekje
beekjeonder
onder't 'tgras,
gras,ofof
watwas
was
stoot, iets
wat
het weer
weer dat
dat als
als poEtisch
poëtisch toonbeeld
En een
een be,
be~
het
toonbeeld dienst
dienst deed?
deed? En
staan
beduidde, grijs,ga,voort
grijs~ga~voort:: 's morgens
ont~
staan beduidde,
morgens opstaan,
opstaan, goed ont,
bijten -— met
appel of
of eene
eene peer
peer er
erbij
bij!I —- zijn
zijngangetje
gangetje
bijten
met een
een appel
gaan door de
de dagelijksche
dagelijksche bezigheid,
bezigheid, in
in vrede
vrede leven
levenmet
met God
God
gaan
en den
den pastor
pastor;; 's avonds
alle braafheid
braafheid een
een pijpke
pijpke rooken,
rooken,
avonds in alle
op
de sloffen
sloffen bij 't
zitten en een
een spelletje
spelletje kaarten
kaarten tot
tot
't vuur
vuur zitte'n
op de
uur en
endan
dankalmpjes
kalmpjesslapen
slapengaan
gaanom
om er
er 's morgens vroeg
negen uur
zijn!! Ik
Ik dank
dank er
er voorl
voor! Met
Metgeluk
gelukbedoelen
bedoelen de
de
te zijn
weer bij te
stille
buitenmenschen altijd
altijd hun
huneigen
eigenheilige
heiligerust,
rust,—- harte,
harte~
stille buitenmenschen
rust,
ziele~rust, gemoeds,rust,
gemoeds~rust,lichaams,rust...
lichaams~rust ...
Maarwij
wij willen
willen
rust, ziele,rust,
—- Maar
het juist
juist omgekeerd
omgekeerd 1I wij
wij willen het leven voelen, het
hetbewogene,
bewogene,
het hevige
hevige leven,
leven, het
hetleven
levendat
datbruischt
bruischtenenonze
onzezintuigen
zintuigen
het
trillen doet
doet en
en ons
ons bloed
bloed aan
aan 't'tjagen
jagen brengt.
brengt. Wij
Wij willen
willen de
de
trillen
drift, de bewogenheid,
bewogenheid, het
het op,
op~en
enneergaan!
neergaan 1Het
Hetleven
levenisisgeen
geen
drift,
is .. .. .. leven,
leven, bewegen,
bewegen, van
van de
de diepte
diepte tot
tot de
dehoogte
hoogte
rust het
het is
rust
opstuwen,
naar iets,
iets, streven
streven naar
naar hooger,
hooger, iets
ietsbekomen,
bekomen,
opstuwen, jagen naar
iets
worden, zich
zich aanspannen,
aanspannen, vooruitgaan
vooruitgaan al
al ware
ware 't'tnaar
naar
iets worden,
't onmogelijke, tot
we neertuimelen
neertuimelen en
en 't met
uit is ....
met ons
ons uit
..
tot we
dan herbeginnen
herbeginnen onze
onze nakomelingen.
nakomelingen. Maar
Maar dan
dan hebben
hebben we
we
dan
Ikvraag
vraagniet
nietwaar
waarhet
hetnaartoe
naartoegaat,
gaat,ikikstel
stel
iets verricht?
verricht? Ik
toch iets
me ten
ten dienste
dienste van
van een
eenideaal,
ideaal, ikikwil
wiliets
ietsontzaglijks,
ontzaglijks, hoe
hoe
me
grooter, hoe moeilijker,
moeilijker, hoe
hoe liever,
liever,omdat
omdatikikerer
mijnleven
levenaan
aan
grooter,
mijn
hierafgeloopen
afgeloopen is,
is, weten
weten zou
zou
wijden wil,
wil, omdat
omdat ik,
ik, als
als't 'thier
wijden
Andere lacht
lacht mij
mij niet
niet toe
toe—
- 't'tkan
waarom ik
geleefd heb.
heb. 't'tAndere
waarom
ik geleefd
kan
schoon zijn, heerlijk,
heerlijk, vol
volopoffering,
opoffering,met
metmomenten
momentenvan
vangeluk
geluk—
-
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stil
geluk —
- laat
liever zeggen
zeggen:: genoegen,
genoegen, voldoening.
voldoening.
laat ons liever
sti1 getuk
Men
kan er
er de
de vrouw
vrouw van
vaneen
eenboer
boerredden
reddenininhet
hetkraambed
kraambed
Men kan
eenkoppel
koppel
kiekenskrijgen
krijgen;
en uit
uit erkentelijkheid
erkentelijkheid een
een haas
haas ofofeen
kiekens
;
of men
men ziet
ziet zich
zich die
die
men geniet
geniet de
deachting
achting der
der dorpelingen
dorpelingen of
men
zeverbeurd
verbeurd heeft
heeft door
door eene
eene
achting
ontnemen omdat
omdat men
men ze
achting ontnemen
nietigheid,
kan burgemeester
burgemeester worden
worden en
en ininaanzien
aanzien
nietigheid,.... .. men
men kan
geraken. .. .. Maar
is me
meteteklein,
klein,teteeng;
eng;het
hetkomt
komtme
me
geraken.
Maar dat
dat alles is
gek voor,
voor, belachelijk,
belachelijk, petieterig.
petieterig. Ik
Ik adem
adem ererniet
nietin,
in,ikikstik,
stik,—mij wil
wil ik
ikden
denwijden.
wijden,horizont,
horizont, een
eenbreeder
breeder uitzicht,
uitzicht, ikik
voor mij
voor
dewereld
wereld!
wil de
1
zij blik, op
opzijn
zijnvaders
vaders
Albert hield
hield in.
in. Hij
Hijhad
hadmet
meteen
eenzijblik,
Albert
gelaat de ontzetting
ontzetting en
en den
den schrik
schrik gezien
gezien en
ende
degloed
gloedzijner
zijner
gelaat
vervoering was
plots door
door gekoeld.
gekoeld.Hij
Hijhad
hadhet
hetopgenomen
opgenomen
vervoering
was er plots
als een
een uitval
uitval onder
onder makkers
makkers en
en in
in de
dedrift,
drift,had
hadhij
hijzich
zichlaten
laten
als
gaan om heel
heel zijn
zijn meening
meening uit
uittetespreken,
spreken,alles
allesgelijk
gelijkhet
hethem
hem
gaan
sedert lang
het hart
hart lag.
lag. Ik
Ikheb
hebmisdaan,
misdaan,tetever
vergesproken
gesproken
sedert
lang op het
nu
en vooral
vooral op
op een
een ongelegen
ongelegen stond,
stond, meende
meende hij,
hij, maar
maar nu
en
weten ze het
het ermede
ermede en
en 't is uitgesproken
uitgesproken!
1
weten
Hij
is bedronken,
bedronken, dacht
dacht mevrouw
mevrouw Blondeel.
had zij
zij de
de
Hij is
Blondeel. Nu had
zekerheid,
nu wist
wistzij
zij't,'t,maar
maar ze
ze wilde
wilde 't nog niet gelooven. Wat
zekerheid, nu
er echt
echt en
enernstig
ernstigaan
aan't 'tgeen
geendiedie
jongekerels
kerelsuitspraken
uitspraken?
was er
jonge
?
weer nam
nam die
die andere
andere het
het op
opals
alseene
eeneklucht
kluchtenenmet
metover,
over~
Nu weer
dreven gemaaktheid,
hij voor
voor tetedrinken
drinkenop:
op:het
hetnieuwe
nieuwe
dreven
gemaaktheid, stelde
stelde hij
der jongere
jongere generatie
generatie!! Er
Er werd
werd geroepen,
geroepen,geschreeuwd,
geschreeuwd,
geluk der
gefeliciteerd;; zij verstond
er zich
zich niet
niet aan,
aan, vatte
vatte den
zin of
of
verstond er
den zin
gefeliciteerd
de beteekenis
beteekenis der
der woorden
woorden niet
nietmeer
meerenenverliet
verliethet
hetgezelschap
gezelschap
om
de koffie
koffie tetelaten
latenzetten.
zetten.Toen
Toenzijzijterugkeerde
terugkeerdetikte
tiktePiket
Piket
om de
met
ernstig
gebaar
het
mes
tegen
zijn
glas
en
vroeg
de
stilte.
met ernstig gebaar het mes tegen zijn
en vroeg de stilte.
Hij
stond op
openensprak
sprakininvormelijke
vormelijketermen
termeneen
eengelegenheids,
gelegenheids~
Hij stond
toost uit
uit waarbij
waarbij vooreerst
vooreerst dank
dank gezegd
gezegd werd
werd voor
voorde
degulheid
gulheid
van
den gastheer
gastheer en
enzijne
zijneachtbare
achtbare dame.
dame.Verder
Verderwenschte
wenschtehij
hij
van den
de ouders
ouders geluk
geluk met
methun
hunbegaafden
begaafdenzoon
zoondie
dieeene
eeneschitterende
schitterende
toekomst tegemoet
tegemoet ging
ging en
en ininnaam
naamder
dermakkers,
makkers, zegde
zegde hij,
hij,
toekomst
fier
te zijn
zijn over
over zijne
zijne vriendschap.
vriendschap. Met
Meteene
eenefijngekozen
fijngekozen zij,
zij~
fier te
wending sprak
sprak hij
eindelijk de hoop
hoop uit
uit:
datAlbert
Albertnog
noglang
lang
wending
hij eindelijk
: dat
de vreugd
vreugd en
en 't genoegen
zijner ouders
ouders zou
zou mogen
mogenuitmaken
uitmaken
genoegen zijner
de
en voor
voor zich
zichzelf
zelfwenschte
wenschtehijhijnog
nogmeermaals
meermaals 't geluk te mogen
smaken
een gezellige
gezelligebijeenkomst.
bijeenkomst.
smaken van
van zulk een
De dokter
dokter dankte
dankte met
meteenige
eenigehartelijke
hartelijkewoorden
woordenzonder
zondereen
een
ofbitterheid
bitterheid over
over 't'tgeen
geen aan
aan tafel
tafel voorge,
voorge~
enkele zinspeling
zinspeling of
enkele
vallen was.
was.
li
8
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Daarna
gingen zij
zij buiten,
buiten, op
ophet
hetterras,
terras,koffie
koffiedrinken
drinken en
en
Daarna gingen
daar hernam
hernam de
de samenspraak
samenspraak over
overallerhande
allerhandeverzettelijke
verzettelijke
daar
onderwerpen.
.• Eindelijk
dacht men
menaan
aanvertrekken.
vertrekken. Janssens
Janssens en
enTheunissen
Theunissen
Eindelijk dacht
in Brussel
Brussel zijn.
zijn.
avonds nog in
moesten 's
ss avonds
Daarop
"telde Vantomme
Vantomme voor de
de twee
tweemakkers
makkers uitgeleide
uitgeleide
Daarop stelde
te doen
doen en
en vandaar
vandaar de
de boerenkermis
boerenkermis te
te gaan
gaan zien.
zien.
Het feestje
feestje was
was dus
dus afgeloopen.
afgeloopen. De
Dejonge
jongeheeren
heerendankten
dankten
menheer en
mevrouwen
namen afscheid.
afscheid.
menheer
en mevrouw
en namen
- Mij
ziet ge
genog
nogterug,
terug,ereris is
gelukkiglijk
niemanddie
diemij
mij
—
Mij ziet
gelukkiglijk
niemand
Leuven verwacht,
verwacht, verklaarde
verklaarde Pros.
Pros.
in Leuven
Mevrouw Blondeel drong
drong aan
aan bij
bij de
deanderen
anderenom
omze
zete
te doen
doen
Mevrouw
blijven, maar
maar niemand die
die het
hetvast
vasttoezeggen
toezeggendurfde.
durfde. Eindelijk
Eindelijk
blijven,
nam Piket
Piket het ook
ook aan.
aan.
nam
-— In
In elk geval
geval zijn
zijn er
er bedden
bedden gereed
gereed en
en we
we soupeeren
soupeeren om
om
acht ure!
ure! daarmede
daarmedewenschte
wenschteze
zede
deheeren
heerenveel
veelverzet
verzetop
op 't dorp.
Zoo gauw
gauw ze
ze vertrokken
vertrokken waren,
waren, viel
stilte weer
weer in
in huis
huis
viel de stilte
en
de dokter
dokterstelde
stelde voor
voor aan
aan zijn
zijn vrouw
vrouw wat
wat in
in den
den hof
hoftete
en de
Daar genoten
genoten zij
zij van
van den
den kalmen,
kalm en, schoonen
schoonen
gaan
gaan wandelen.
wandelen. Daar
najaarsavond en
zij met
methalve
halvestem,
stem,malkaar
malkaarmededeel,
mededeel~
najaarsavond
en 't geen zij
den
ging niet
niet verder
verder dan
dan de
debladerstille
bladerstille struiken
struiken in
inde
denaaste
naaste
den ging
omgevmg.
omgeving.
jonge heeren
heeren integendeel
integendeel vorderden
vorderden hun
hun weg
wegen
enmieken
mieken
De jonge
ondereen
gerucht en
en lawaai.
lawaai. De
Debuitenlucht
buitenlucht deed
deed hun
hun
ondereen veel
veel gerucht
deugd en
en ze
zevoelden
voeldenzich
zichininhun
hunschik
schiknu
nuzezeweer
weeralleen
alleen
deugd
hunmeening
meeningmochten
mochtenuitspreken.
uitspreken. Theunissen
Theunissen
waren en
en vrij
vrij hun
waren
vroeg
aan Albert
wat hij
hij nu
nu voornemens
voornemens was te
te doen.
doen.
vroeg aan
Albert wat
-— Te Berlijn
Berlijn heb
heb ik
ikbacteriologie
bacteriologiegestudeerd
gestudeerd en
en te
te Weenen
Weenen
physiologie en
en door
door voorspraak
voorspraak mijner
mijner professoren
professoren ga
ik
physiologie
ga ik
trachten
plaats als
docent te
te krijgen
krijgen aan
aan de
defaculteit
faculteitvan
van
trachten eene
eene plaats
als docent
Parijs -— daar
me gaan
gaan volmaken
volmaken in
in de
dechirurgie.
chirurgie.
Parijs
daar wil
wil ik me
-— En
dan? . ....
En dan?
-— Ja,
Ja, als
als ikikkon
konbijbij
dokter
Carrelgeraken
gerakenals
alsprosector
prosector
dokter
Carrel
bijvoorbeeld waar
me kan
kan oefenen
oefenen in
in 't mecanisme
mecanisme der
bijvoorbeeld
waarikik me
opératies;
zou me
mewillen
willentoeleggen
toeleggenop
opde
dedelicate
delicatebewerking
bewerking
opératies ; ik
ik zou
van
borst en
en hart,
hart, de
de suture
suture der
derkanalen
kanalen.....
van borst
...
wijn had
hadzijn
zijngeest
geestopgewekt
opgewekt en
en 't lustte
hem nu
nu zijn
zijn
De wijn
lustte hem
vermetele opzet
te deelen
deelen om
omdedemakkers
makkersteteverbazen
verbazen;
vermetele
opzet mede te
;
lofuit
uitder
dermoderne
moderne inge,
inge~
hij
draafde maar
maar door,
door, sprak
sprak den
den lof
hij draafde
richte laboratoriums
laboratoriums die 't wezen van de geneeskunst
geneeskunst veranderd
veranderd
richte
hadden; ; deed
hun de
de groote
groote voordeelen
voordeelen uiteen
uiteen van
van het
het
hadden
deed hun
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wederzijds
verkeer onder
de groote
groote geleerden
geleerden van
vanEuropa
Europa
wederzijds verkeer
onder al de
waarbij
zoekers om
omelkaar
elkaargegroepeerd
gegroepeerdwaren
warenen
endaardoor
daardoor
waarbij alle
alle zoekers
in
staat gesteld
gesteld kennis
kennis tetenemen
nemenvan
vandedeverschillende
verschillende uit.
uit=
in staat
komsten
op
't
gebied
der
wetenschap,
waar
elke
specialist
gebied
der
wetenschap,
waar
elke
specialist
komsten op
hunhoe
hoehij
hijhier
hier
zijn voordeel
voordeel uit
uit halen
halen kon.
kon.Hij
Hijvertelde
verteldehun
zijn
eerst wat
wat uitrusten
uitrusten wilde
zich intusschen
intusschen oefende
oefende als
als eene
eene
eerst
wilde en zich
naaister om
het vezeldunne
vezeldunne papier
papier met
met een
eenonzichtbaren
onzichtbaren
naaister
om het
naad aaneen
aaneen te
te driegen,
driegen, zonder
zonder dat
dat de
dedraad
draad er
er door
door heen
heen
naad
kwam .....
...
-— In ons
ons vak
vakisisalles
allesaan
aanhandigheid
handigheidgelegen
gelegen;
bijde
deweten,
weten~
; bij
schap
komt ererook
ookveerdigheid
veerdigheidenen
verbazendekoelbloedig,.
koelbloedig~
schap komt
verbazende
heid
pas en
endaar
daar moet
moetikikmij
mijvooreerst
vooreerstininbekwamen.
bekwamen.
heid te pas
-— En
na Parijs
Parijs?? vroeg Theunissen
Theunissen weer.
weer.
En na
-— 0, later
ik naar
naar Amerika
Amerika 1I Dat
het land
land der
der
later wil
wil ik
Dat is het
In eene
eene dier
dier hoogescholen
hoogescholen door
door
toekomst voor
de geleerden1
geleerden 1 In
toekomst
voor de
millardairs
waar de inrichting
inrichting aan
aan den
den laatsten
laatsten eisch
eisch
millardairs gesticht
gesticht waar
der wetenschap
wetenschap voldoet;
voldoet;waar
waarmen,
men,niet
nietgelijk
gelijkhier,
hier,een
eenmensch
mensch
der
oordeelt naar
naar zijne
zijne afkomst
afkomst of
of officieele
officieele titels,
titels,maar
maarwaar
waar
oordeelt
alleen degelijke
degelijke kennis
kennis geldt!
geldt 1 En
En daar
daarwil
wilikikdan
danwerken,
werken,
alleen
werken, groote
dingen verrichten
verrichten en mij
mij heel
heel verdiepen
verdiepen in
in de
de
werken,
groote dingen
wetenschap.
-— Als
er soms
soms maar
maar niet
nieteen
eenheel
heelklein
kleinvoorvalletje
voorvalletje uu
Als er
komt afleiden
afleiden van
van dat
datstrenge
strengewerld
werk 1filosofeerde
filosofeerdeVantomme.
Vantomme.
komt
Ik heb
heb ook
ook nog
nogvan
vandie
dievoornemens
voornemensgemaakt
gemaakten
enveel
veelhooren
hooren
maken.
fonkelende oogen
oogen of
ofeen
eenglazen
glazensliffertje
sliffertje
maken .. .... . en
en twee
twee fonkelende
met
een klein
klein voetje
voetjeererin,in,ofof
watmooi
mooikroezelhaar,
kroezelhaar, of
of de
de
met een
wat
lijn,
goddelijk schoone
schoone lijn,
lijn, waren
waren al
al genoeg om
om de
de voor,
voor~
lijn, de goddelijk
getrokken
vaarwel te
te zeggen.
zeggen.Pros
Prosspotte
spottemaar
maarwat,
wat,
getrokken wegen
wegen vaarwei
de
anderen echter
echter hadden
hadden alle
alle betrouwen
betrouwen in
inde
dekennis
kennis en
en
de anderen
makker dien
ze vroeger
vroeger aan
aan 't
doordrijvende
doordrijvende kracht
kracht van
van hun
hun makker
dien ze
werk gezien hadden.
hadden.
werk
waren intusschen
intusschen aangekomen
aangekomen en
endedetwee
tweeBrusselaars
Brusselaars
Ze waren
afscheid.
namen afscheid.
-— Nu zijn
zijn we
we van
van de
defijne
fijnesoort
soortverlost
verlostenendedegeleerdheid
geleerdheid
we
nu
op
een
stokje
1
gekte
Piket.
steken
steken we
op een stokje1 gekte Piket.
ge~
Er werd
werd nog
nogwat
watover
overenenweer
weergepraat
gepraat en
enmeeningen
meeningen ge,
Er
wisseld
op dederekening
rekeningder
dertwee
tweeinternen
internenuit
uithet
hetBrusselsch
Brusselsch
wisseld op
er besloten
besloten eens
eensaan
aan 't pleizier
pleizier
sanatorium,
sanatorium,maar
maarnu
nu werd
werd er
denken.
te denken.
—
- De oudjes
oudjes zijn
zijn nu
nuthuis,
thuis,verklaarde
verklaardePros
Prosmet
metgemaakten
gemaakten
ernst,
de
twee
stijve
heeren
zijn
naar
Brussel;
wij
hebben
ons
ernst,
twee stijve heeren zijn naar Brussel ; wij hebben ons
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deftig
gedragen aan
aan tafel,
tafel, nu wordt
wordt het
hettijd
tijdden
denstudent
studenteens
eens
deftig gedragen
boven te
te halen.
halen. Gij,
Gij, Albert
Albert zult
zult ons
ons nu
nu inlichten
inlichten over
over al
al de
de
boven
soorten
vermaak, plezieren,
plezieren, gelegenheden
gelegenheden en
enbestaande
bestaandeaan,
aan~
soorten vermaak,
trekkelijkheden die
uwdorp
dorptetesmaken
smakenzijn.
zijn.IkIkvoel
voelme
me
trekkelijkheden
die er
er op uw
pas11
gesteld:
faire une
une étude
étude de
demoeurs
moeurslàlàoilouil n'y
il n'y
gesteld : pour
pour faire
enena apas
Albert moest
moest er
er hartelijk
hartelijk om
om lachen.
lachen.
Albert
-— Denk toch
toch niet
niet dat
dat we
we hier
hier ininLeuven
Leuvenzijn
zijn11 Ik
Ik weet
weet er
er
niet meer
meer van dan
dan gij,
gij, beste
beste kerel,
kerel, en
enbuiten
buitenden
denonderpastor
onderpastor
niet
en zijn
zijn zuster
zuster ....
..
-— Goed, da's
da's één
éénI1onderbrak
onderbrak Piket.
Piket.
En de
de notaris
notaris en
en zijn
zijn twee
tweedochters.
dochters.
— En
twee11
— Da's twee
Drie11 verbeterde
Verschaeve.
— Drie
verbeterde Verschaeve.
gij ererplezier
plezierzult
zultaan
aanhebben,
hebben,betwijfel
betwijfelikikzeet,
zeer,
— Of gij
merkte
denk niet
niet dat
datdedeeerste
eersteuutetewoord
woordzal
zal
merkte Albert.
Albert. Ik
Ik denk
staan
en de
detwee
tweeandere
anderehebben
hebbenlange
langetanden
tandenenengroote
grooteoogen
oogen11
staan en
Als zij
zij hoorden
hoorden dat
datGustje
GustjeVan
VanDorpe
Dorpehier
hieronderpastor
onderpastor
Als
was —
- een
een oude
oudekennis,
kennis, wilden
wildenzijzijer er
aanstondsnaartoe.
naartoe.
was
aanstonds
Maar
vond het
hetverkeerd
verkeerd;; hij
hij vertelde
verteldezijn
zijnbevindingen
bevindingen
Maar Albert vond
bij zijn
zijn eerste
eerste bezoek
bezoek en
engaf
gafalsalsreden
redendat
datGustje
Gustjegeheel,
geheel~
bij
onthouder
geworden was
was en
enden
dengeur
geurvan
vandroesoadem
droes~adem niet
niet
onthouder geworden
verdragen kon.
verdragen
Bij mijn
mijn gebuur
gebuur is
is ererook
ooknog
nogeen
eennichtje,
nichtje,stelde
stelde hij
hij
-— Bij
nu
kunnen
we
zoover
niet
terug
keeren?
voor,
maar
voor, maar nu kunnen
zoover niet terug keeren?
-— Iets
Iets voor
voor morgen
morgen !1verklaarde
verklaarde Piket.
Piket.
ingang van
van de
dedorpsplaats
dorpsplaats zagen
zagen zij
zij in
in het
het voor,
voor~
Bij den
den ingang
hovetje
van een
een heerenhuis
heerenhuis een
eenaantal
aantal personen
personenzitten.
zitten.
hovetje van
-— Daar
Daar is
is 't,'t,merkte
merkte Albert.
Albert. Pros
Prosmiek
miekzich
zichevengauw
evengauw
gereed
om den
denaanval
aanval tetewagen.
wagen. Hij
Hijtrok
trokererwerkelijk
werkelijkheen,
heen,
gereed om
groette
beleefd en
entoen
toen.
anderengenaderd
genaderdwaren,
waren,kwam
kwam
groette beleefd
. dedeanderen
de notaris
notaris vooruit
vooruit en
enontbood
ontboodAlbert
Albertmet
metzijn
zijngezelschap,
gezelschap,
de
binnen te komen.
komen. 't Geen eerst
eerst als
als eene
eeneklucht
klucht bedoeld
bedoeldwerd,
werd,
binnen
zij nu
nu niet
nietmeer
meer weigeren.
weigeren. De
Detwee
tweejuffers,
juffers, geheel
geheel inin
kosten zij
kosten
't wit,
wit, hielden
hielden zich
zichals
alsbeelden
beeldenneveneen.
neveneen.Mevrouw
Mevrouwopende
opende
den
weg en
enleidde
leiddededeheeren
heerenbinnen
binnenwaarna
waarna heel
heel de
defamilie
familie
den weg
volgde. De
Dekermistafel
kermistafel was
was nog
nogniet
nietafgediend
afgediendenenaanstonds
aanstonds
volgde.
werd
er champagne
champagne geschonken.
geschonken. Albert
Albert merkte
merkte wel hoe
hoe de
de
werd er
vrouw van
van den
den notaris
notaris hare
hare dochters
dochters aanzette
aanzette en
hoe zij
zij zelf
zelf
vrouw
en hoe
rond hem
hem draaide
draaide om
omvriendelijkheid
vriendelijkheid te
te toonen.
toonen. Hij
Hij werd
werd
rond
echter
verlegen hoe
hoe 't hier
zou afloopen
afloopen want
want die
die Pros
Pros en
en
hier zou
echter verlegen
Piket
waren er
er enkel
enkel op
op uit
uitom
omte te
zottebollenenenhielden
hielden
Piket waren
zottebollen
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geen rekenschap
en
rekenschap met
met de
destrenge
strenge deftigheid
deftigheid van
vanmevrouw
mevrouwen
hare dochters.
dochters. Was
Was 't de kermisstemming
kermis stemming of wel
wel de
deheimelijke
heimelijke
hare
welgezindheid omdat
zij den
den beroemden
beroemden jongen
jongendokter
dokter op
op
welgezindheid
omdat zij
bezoek kregen
kregen?? Maar
Maar van
van dedegewone,
gewone,geslotene
geslotenedeftigheid
deftigheid
bezoek
was er
er niets
niets te
te merken.
merken. Toen
Toen Pros
Pros zich
zich v6ór
vóór de
deopene
openepiano
piano
was
geplaatst had
had en
en de
deeerste
eerstematen
maten van
vaneen
eentwo..step
two~step aansloeg,
aansloeg,
geplaatst
zag Albert
Albert tot
totzijne
zijne groote
groote verbazing,
verbazing, hoe
hoe de
de juffers
juffers met
met de
de
zag
hulp
hulp van
van de
de meid,
meid, gauw
gauw tafel
tafel en
enstoelen
stoelenuit
uithet
hetmidden
midden
ruimden en
gereedschap mieken
den dans.
dans. Piket
Piket gaf
gaf
ruimden
en gereedschap
mieken voor
voor den
Verschaeve een
lenden en
en om
om zich
zich de
dekans
kans niet
niet
Verschaeve
een stomp
stomp in
in de
de lenden
zien ontglippen,
ontglippen, bood
boodhijhijeen
een
derjuffers
juffersden
denarm.
arm.Pros
Pros
te zien
der
ze
knikte
over
zijn
schouder
goedkeurend
naar
de
andere
dat
knikte
zijn schouder goedkeurend naar de andere dat ze
Albert zou
zouafgaan.
afgaan.Waarom
Waarommoest
moestmen
menzich
zich nog
noginhouden
inhouden?
op Albert
?
onverwachte inval
inval had
hadineens
ineensdedegemoederen
gemoederenopgewekt
opgewekt
Die onverwachte
de familie
familie die
dieinindeftigheid
deftigheidgedineerd
gedineerdhad,
had,aanvaardde
aanvaarddeals
als
en de
hungeboden
gebodenwerd.
werd.Juffer
JufferJulie
buitenkansje, de leute
leute die
diehun
een buitenkansje,
Julie
had alleen
alleen nog
nog gewacht
gewacht op
opeen
eenteeken
teekenvan
vanmama
mama om
om met
met
had
haar zoetsten
zoetsten glimlach
glimlach enenhaar
haarschuchterste
schuchterstegebaar
gebaar den
denarm
arm
haar
te
zij met
met
te reiken
reiken aan
aan Albert
Albert en
en gelukkig
gelukkig als
als een
een vogel,
vogel, was
was zij
hem mede
mede op
op mate
mate van
van den
dendans.
dans.Lammens
Lammens had
hadniets
nietsanders
anders
hem
doen dan
danhet
hetbloedjonge
bloedjongenichtje
nichtje teteinviteeren
inviteeren dat
dat met
met de
de
te doen
ten hemel
hemel gericht
gericht stond,
stond,ininafwachting
afwachtingwat
waterermet
methaar
haar
oogen ten
gebeuren zou. Verschaeve
Verschaeve wilde
wilde zich
zichgalant
galanttoonen
toon enen
enwaagde
waagde
gebeuren
mevrouw den
den arm
arm tetebieden.
bieden.Libbrecht
Libbrechtalleen
alleenschoot
schootover
over
het mevrouw
en
stelde zich
zichals
alsslachtoffer,
slachtoffer, met
metden
dennotaris
notaris het
hetspel
spelaan
aan
en stelde
zien.
te zien.
Nog nooit
nooitwerd
werdonverwachter
onverwachterondememing
ondernemingmet
metschooneren
schooneren
Nog
dans wilde
wildeAlbert
Albertzich
zichveront
veront~
uitslag bekroond.
uitslag
bekroond. Naden
Na den dans
schuldigen
over hun
hunstout
stoutoptreden,
optreden,maar
maarhij
hij werd
werdintegendeel
integendeel
schuldigen over
hun met
met 't bezoek verschaft
verschaft
gefeliciteerd
eer die
die hij
hij hun
gefeliciteerdom
om de
de eer
had.
Pros die
die evin
evèn 't klavier
verliet om eene
eene cigaar
cigaar op te
te
klavier verliet
had. Pros
steken en met de juffers
juffers te klinken,
klinken, verklaarde
verklaarde zich
zich alweer
alweer bereid.
bereid.
-— Vooruit,
mannen! riep
hij. 't Leven
kort om
om tijd
tijd
Leven is
is te kort
Vooruit, mannerx1
riep hij.
te verliezeni
verliezen! Kom,
Kom, La
La Gitana
Gitana!!
Met
de verbazende
verbazende vingervlugheid
vingervlugheid van
van een
eenvirtuoos
virtuooszette
zette
Met de
hij
wervelende wals
wals in.
in.
hij de wervelende
Albert
dacht niet
niet meer
meer aan
aan 't geen
men er
er van
van denken
denken of
geen men
Albert dacht
zeggen
hoe men
men het
het thuis
thuis en in
in 't dorp
opnemen;
dorp zou opnemen;
zeggen zou
zou of hoe
hij
zich maar
maar gaan
gaan op
op den
denroes
roesvan
vanhet
hetoogenblik,
oogenblik,danste
danste
hij liet zich
met
Julie en
en met
metEma
Ernaom
omdedebeurt,
beurt,fluisterde
fluisterde aan
aan de
de eene
eene
met Julie
was er
er
zoowel
als aan
aan dedeandere,
andere,lieflijkheden
lieflijkheden in
in 't't oor en
en was
zoowel als
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uit zich
zichbeminnelijk
beminnelijk tetemaken
maken en
eneen
eengoeden
goedenindruk
indruk
maar op uit
te laten.
laten. Het
Hetmeisjeslijf
meisjeslijfdat
dattegen
tegenhem
hemaanleunde
aanleundeontroerde
ontroerde
na te
hem niet,
niet, hij
hij hield
hieldzich
zichalsalseeneen
gentleman,voelde
voeldewellust
wellust
hem
gentleman,
noch begeerte
begeerte omdat
omdat hij
hijhaar
haaralle
alletwee
tweekende
kendevan
vanvroeger,
vroeger,
noch
vormelijk, op
op haar
haar fatsoen
fatsoen gesteld,
gesteld, vol
volburgerlijken
burgerlijken trots,
trots, op
op
vormelijk,
één model
model geknipt
geknipt als
alstwee
tweekarikatuur,gansjes
karikatuur~gansjes die
er op
op
één
die er
bedacht zijn
zijn overal
overal met de
de zelfde
zelfde houding,
houding,de
dezelfde
zelfdekleeding
kleeding
bedacht
verschijnen, als
als tweelingzusters
tweelingzusters die
die maar
maar bestaan
bestaan als
als ze
ze
te verschijnen,
elkaars tegenwoordigheid
Driftofofspontane
spontanegenegenheid
genegenheid
elkaars
tegenwoordigheid voelen. Drift
kon hij
hij bij
bij geen
geenvan
vandedetwee
tweeveronderstellen
veronderstellenwant
wantzij
zijwaren
waren
kon
opuit
uitden
dengewenschten
gewenschtenindruk
indruktetemaken
makenvan
vannotabele
notabele
enkel op
er enkel
Metalaldat
datlustte
lustte
burgers die een
eenschoone
schoonepartij
partijafwachten.
afwachten. Met
burgers
toch een
eenzottigheid
zottigheidtetebegaan
begaanenengebruik
gebruiktetemaken
makenvan
van
't Albert toch
bijval dien
dienhijhijhier
hierverkreeg
verkreegom
omzijn
zijnmakkers
makkers te
te verlustigen.
verlustigen.
den bijval
Pros moest
moest het
het echter
echter geraden
geraden hebben
hebben dat
dat er
er niet
niet veel
veel bij
bij
Pros
te halen
halen was
was;; na
na nog
nogeenige
eenigedansen
dansentetehebben
hebbenafgeklopt
afgeklopt
te
hij recht,
recht, veegde
veegdezijn
zijnzweet
zweetaf,
af,zocht
zochthoed
hoeden
enwandelstok
wandelstok
stond hij
zegde gelaten:
gelaten:
en zegde
- Consummatum
Consummatum est
est!I Ik heb
heb mijn
mijnplicht
plichtvolbracht
volbracht!
I
—
meisjes die
die nu
nueerst
eerst iningang
gangwaren,
waren, meenden
meenden heel
heel den
den
De meisjes
avond van
van de
delustigheid
lustigheidtetegenieten
genieten;
zijprotesteerden
protesteerden uit
uit al
al
avond
; zij
hare macht
macht en stelden
stelden voor
voor gezelschapspelen
gezelschapspelen te
te beginnen.
beginnen.
hare
Maar de jonge
jongeheeren
heerenwilden
wildeneene
eeneboerenkermis
boerenkermis zien
zien en
en
Maar
namen afscheid.
afscheid.
ze namen
juffers haar
haar tanden
tanden zoo
zoo lang
lang zijn,
zijn, ze
ze
-— Jammer
Jammer dat
dat die juffers
spreken
anders niet slecht
slecht haar
haar fransch,
fransch, merkte
merkte Piket.
Piket.
spreken anders
-— Er
Er scheelt
scheelt iets
iets aan
aan haar
haar fatsoen,
fatsoen, te
te lang
lang van
van beenen
beenen en
en
te kort
kort van
van lijf1
lijf! zegde
zegdeLibbrecht.
Libbrecht.
-— Of omgekeerd
omgekeerd?!
Pros.
? I beweerde Pros.
-— Ik
heb maar
maar gevreesd
gevreesd dat
datwe
wezezemee
meezouden
zoudenkrijgen,
krijgen,
Ik heb
meende
Albert; ; die
jongste had
verduiveld lust
met ons
ons een
een
meende Albert
die jongste
had verduiveld
lust met
toertje
den peerdjesmolen
peerdjesmolen te
te doen.
doen. Ze
Ze wilde
wilde dat
dat ik
ik het
het
toertje op
op den
haar
ze 't waarachtig
waarachtig zelf gaan doen.
haar moeder
moeder vroeg
vroeg en
en dan
dan is ze
-— En?
En ?
Mama
troostte 't kind
te zeggen
zeggen dat
dat we
weelkaar
elkaar zouden
zouden
kind met te
Mama troostte
ik heb
hebmoeten
moeten beloven
belovendat
datwij
wij
weervinden bij
bij 't vuurwerk
vuurwerk en
en ik
haar
terug naar
naar huis
huis zouden
zouden brengen.
brengen.
haar dan
dan terug
geenandere
anderekatten
kattenteteknuppelen
knuppelenzijn
zijn1I
-— Eerst
zien ofoferergeen
Eerst zien
meende
Pros.
meende Pros.
Het
begon reeds
reedstetedeemsteren
deemsterenenenover
overhet
hetkerkplein
kerkplein en
en
Het begon
hunoverkomste
overkomste
de
dorpsplaats kwamen
kwamen de inwoners
inwoners elk
elk met
methun
de dorpsplaats
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groepjes tot bij
bij de
dekiosk
kioskwaar
waardede
fanfarenmaatschappij een
een
fanfarenmaatschappij
in groepjes
gaf.
concert gaf.
Bij den peerdjesmolen
peerdjesmolen en
en de
dekramen
kramen vonden
vonden de
dekinderen
kinderen
Bij
hunne gading.
gading. Albert
Albert enenzijne
zijnemakkers
makkers hadden
hadden veel
veelbeziens
beziens
hunne
wekten de
de nieuwsgierigheid,
nieuwsgierigheid, vooral
vooral bij
bij de
demeisjes.
meisjes.
en wekten
Piket wilde
wilde nu
nuopop
peerdjesmolen.Verschaeve
Verschaeveechter
echter
Piket
denden
peerdjesmolen.
vond dat
dat het
het nog te
te vroeg
vroeg was
was om
om in
in 't't openbaar zottigheid
zottigheid
vond
bedrijven.
te bedrijven.
- We komen
komen om
om te
te zien,
zien, niet
niet om
ombezien
bezienteteworden,
worden,
—
hij.
zegde hij.
- Laat
Laat ons dan
dan liever
liever gaan
gaan waar
waar er
er boeren
boeren dansen,
dansen, stelde
stelde
—
Pros voor
voor en
enwees
weesnaar
naardedeherberg
herbergwaar
waar de
de tonen
tonen van
van een
een
Pros
trekorgel door de
de opene
openevensters
venstersdrensden.
drensden.
trekorgel
deDagsterre
Dagsterre!
- In de
I
—
nuhij
hij
Albert wilde
wilde wel
wel mee
mee;
watkon
konhet
hethem
hemschelen,
schelen, nu
Albert
; wat
toch in gezelschap
gezelschap was
was en
en de
de lustigheid
lustigheid zocht?
zocht? Het
Hethinderde
hinderde
toch
hem toch
toch en
en 't was
was enkel
enkel voor
voor de
de aardigheid
aardigheid dat
dat hij
hij toegaf,
toegaf,
hem
want als
als rijke
rijke burgersjongen
burgersjongen vreesde
vreesde hij
hij de
de mogelijkheid
mogelijkheid iets
iets
want
onaangenaams tete ondervinden
dompige nest.
nest.
onaangenaams
ondervinden in
in dat dompige
Propte er
er van
van volk
volk inindedeherberg
herbergen
eninindedegelagkamer
gelagkamer
't Propte
de dansers
verdringen orn,
om. de
dansers te
te zien.
zien.
was men
men elkaar
elkaar aan
aan 't verdringen
was
Dubbele' jongens
jongens meestal
meestal en
en opgezette
opgezette meiden,
meiden, bezweet,
bezweet, met
met
Dubbelei
vlam in
in de
de oogen
oogenen
enden
denlevenslust
levenslust
hoogroode
hoogroode wezens
wezens en
en de vlam
in stouten
stouten lach
lach op
de lippen.
lippen. Men
Men zag
zag er
er niet
niet door
door van
van den
den
in
op de
rook
en
't
was
er
ondragelijk
van
hitte.
Een
zware
bazin
was
er
ondragelijk
van
de
hitte.
Een
zware
bazin
rook en
deed dienst
dienst achter
achter den
dentoog
toogeneneen
eenflinke
flinkemeid
meiddroeg
droegde
de pinten
pinten
rond aan de klanten, voor zoover
zoover ze
ze zich
zich door
doorde
demenigte
menigtewerken
werken
kon.
die voorname
voornameheeren
heeren met
met hoeden
hoeden op
op en
en
kon. 't Verschijnen
Verschijnen van die
wandelstokken
hand, wekte
wekte een
een zekere
zekere opschudding
opschudding en
en
wandelstokken in
in de
de hand,
er
werd plaats
plaats gemaakt
door te
te laten
laten tot
totininde
de gelag,
gelag~
er werd
gemaakt om
om hen
hen door
kamer,
zij zich
zich in
in den
den hoek
hoekhielden
hieldenbij
bijden
denspeelman.
speelman.
kamer, waar
waar zij
-— Zie toch
toch wat
watprachtig
prachtigjonk
jonk!
fluisterdeVerschaeve
Verschaeve;; wie
wie
I fluisterde
zou dat
dat hier
hier komen
komenzoeken
zoeken?!
?1
Piket
was er
er alalbijbijomom
haar
een
complimentjetetemaken
maken
Piket was
haar
een
complimentje
terwijl
hij
't
meisje
over
den
arm
streelde.
meisje
den arm streelde.
terwijl
-— Zie
maar dat
dat ge
ge geen
geen twist
twist krijgt,
krijgt, want
want de
de boeren
boeren zijn
zijn
Zie maar
kittelachtig,
verklaarde Lammens.
Lammens.
kittelachtig, verklaarde
-— Een
vechtpartijtje om eene
eene herbergprinces
herbergprinces dat
dat ontbreekt
ontbreekt
Een vechtpartijtje
er
nog aan
aan!1
er nog
Op 't't zeggen
zeggen van
Verschaeve had
had Albert
Albert het
het meisje
meisje van
van
van Verschaeve
onder
tot
boven
bezien
en
hij
moest
bekennen
dat
zijn
makker
onder
boven bezien en hij moest bekennen dat zijn makker
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inderdaad gelijk
had. Hij
Hij kende
kende die
diemeid
meidniet,
niet,had
hadhaat.
haat'
gelijk had.
misschien vroeger
vroeger nooit
nooitopgemerkt
opgemerkt—
- ook
ook:: meisjes
meisjes vooral,
vooral, ver,
ver~
misschien
anderen
zoo zeer
zeeraan
aande
dejaren
jaren dat
dat ze
ze uit
uit de
de korte
korte rokken
rokken groeien.
groeien.
anderen zoo
-— Ze is
nog wat
watjong,
jong,maar
maardatdat
eene
prachtdeerne
is nog
zalzal
eene
prachtdeerne
worden! I verklaarde
steekt ras
ras in,
in, zie
zie
worden
verklaardeVerschaeve
Verschaeveweer;
weer ;erer steekt
maar heur
den toog
toogstaat
staat!
maar
heur moeder
moeder die
die in den
I
- Hebt
ge dat
datnununog
nog
maargezien,
gezien,gekte
gektePros.
Pros.Gebaar
Gebaar
Hebt ge
maar
—
onnoozel, kerel,
kerel, ge
ge wildet
wildet ze
ze ons
onsverduiken
verduiken en
en voor
voor
niet onnoozel,
u niet
houden!I Een student
student in
in verlof
verlofkan
kan zich
zich hier
hier de oogen
oogen
alleen houden
u alleen
komen
klaren 11 Jammer
en wat
wat stank
stank
komen klaren
Jammerdat
dat er
er zooveel
zooveel volk
volk is en
van al
al dat
dat menschenvleesch
menschenvleesch .....
in ontbinding
ontbindingof
ofaan
aan 't gisten
. . . in
gisten 11
In
de wenteling
wenteling der
der koppels
koppels die
die in
in den
den dans
dans aan
aan hen
hen
In de
voorbij
huppelden op
maat der
dercrapuleuze
crapuleuzepolka,
polka,verkenden
verkenden
voorbijhuppelden
op maat
de
makkers waarlijk
waarlijk Piket
Piket die
die de
dedochter
dochteralalmeegetroond
meegetroond
de makkers
had en
en met
met een
eeninzichtig
inzichtigoogknipje
oogknipjebeduiden
beduidenwilde
wilde:
datmen
men
had
: dat
de kans
kans moest
moest snappen
snappen terwijl
terwijl ze
ze zich
zich aanbood.
aanbood.
een soepelheid
soepelheid enenwat
watharmonie
harmonie in
inde
delijnen
lijnen van
van
-— Wat een
dat
lijf, dweepte
dweepte Verschaeve
Verschaeve die
die inindededansbeweging
dansbewegingeerst
eerst
dat lijf,
rechts
schoonheid van het
het meisje
meisje tetewaardeeren
waardeeren kreeg.
kreeg. En
En
rechts de
de schoonheid
wat een
een oogen
oogen!I en
en zie
zieeens
eensdie
diefluweelige
fluweeligewimpers
wimpers die
die de
de
wat
stoutheid
van dien
dienzwarten
zwartenblik
blikverzoeten1
verzoeten!Jongen,
Jongen,jongen,
jongen,
stoutheid van
dathet
hetiets
ietsbuitengewoons
buitengewoons isis—- teteschoon
schoonvoor
voor
'k zeg
zeg uu dat
een buitendorp
buitendorp —
-: : als
als zoo'n
zoo'n bloem
bloem in
de stad
stad was,
was, liep
liep ze
ze
een
in de
twee straten
straten ver
ver zonder
zondergekaapt
gekaaptteteworden
worden!
geen twee
I
-— Ik
Ik vind
vind iets
ietsgemeen
gemeeninindedeuitdrukking
uitdrukkingvan
vandat
datwezen,
wezen,
iets dat
dat het
hetandere
anderebederft
bederft—- iets
ietspervers
pervers dat
datstrijdt
strijdt met
met de
de
iets
onschuld
van
haar
jonge
lijf;
ze
kan
pas
achtien
jaar
oud
onschuld van haar jonge
— ze kan pas achtien jaar oud
zijn
op.
zijn11wierp
wierp Albert
Albert op.
-Mijnheer
er nog
nogeen
eengreintje
greintjeartistocratie
artistocratie bij
bij willen,
willen,
— Mijnheer zou
zou er
gekte
Pros Vantomme.
Vantomme. Maar
Maar dan
dan wordt
wordthet
heteene
eeneprinces,
princes,
gekte Pros
is 't al
zóó —
- ze
zemag
magmet
metmij
mij,mee
.mee
jongen! 1Voor
al goed z66
jongen
Voor mij
mij is
naar
gauw af
afzijn.
zijn.
naar Leuven,
Leuven, daar
daarzal
zal er
er dat
dat «gemeene»
nemeene» gauw
zegt gij
gij van
van mijn
mijn Dagsterre?
Dagsterre? praalde
praalde Piket
Piket die
die nu
nu
-— Wat zegt
dans uit
uit was,
was, zijne
zijne dame
dame aan
aan 't gezelschap
met
gezelschap voorstelde
voorstelde met
de dans
de woorden
woorden:: Pleasant
Pleasant to
see, to
to handle
handle and
andtotofeel
feel!
Metden
den
to see,
! Met
arm over
over haar
haar schouder
schouder bracht
bracht hij
hij haar
haar nader
nader en
enverklaarde
verklaarde
arm
Prosper
V antommecandidaat,professor
candidaat~professor
plechtig: : dit hier
hieris isProsper
plechtig
Vantomme
aan de
de hoogeschool
hoogeschoolvan
vanLeuven
Leuven;
hierhebt
hebtgegedokter
dokterLammens,
Lammens,
aan
; hier
V erschaeve dokter,estheticus
dokter~estheticus
flamingant en
flamingant
en oogarts te Gent; Gust
GustVerschaeve
te Antwerpen
Antwerpen en
enhier
hierLouis
LouisLibbrecht,
Libbrecht,dokter
dokterininzenuwziekten
zenuwziekten
en
bruggeling
en
last
not
least,
uw
voorname
dorpsgenoot
en bruggeling en last not least, uw voorname dorpsgenoot
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Albert Blondeel,
Blondeel, dokter
dokter aan
aan de
dehoogescholen
hoogescholenvan
vanLeuven,
Leuven,
Albert
Berlijn
Berlijn en
en Weenen,
Weenen, aspirant
aspirant leeraar
leeraar aan
aan de
de faculteit
faculteit van
van
ziet,allen
allendokters
dokters—- uw
uwdienaar
dienaarinbegrepen
inbegrepenI 1—Parijs ..
Parijs
. . '.. . Gij ziet,
bereid u de
degezondheid
gezondheid weer
weertetegeven
gevenmoest
moest het
het uuininiets
iets
bereid
mankeeren 1 IMijne
eer en
en het
het genoegen
genoegen uu
mankeeren
Mijneheeren,
heeren,ik
ik heb
heb de eer
stellen,mejuffrouw
mejuffrouwSara
SaraBusschere,
Busschere, de
dedagsterre
dagsterre van
van
voor tetestellen,
het dorp,
dorp, de
deschoonste
schoonste bloem
bloemder
derstreek,
streek,dede
verheerlijkte
het
verheerlijkte
jeugd, de
de geïncarneerde
geïncarneerde schoonheid
allen tete be,
be~
jeugd,
schoonheiddie
die ik
ik uu allen
wonderen geef, op
opverbod
verbodechter
echterhaar
haaraan
aanteteraker'
raken11
wonderen
hetspreken
sprekenwas
wasereraandacht
aandachten
enstilte
stilteontstaan
ontstaanrond
rondhet
het
Onder het
waar Piket
Piketmet
metgemaakte
gemaaktedeftigheid
deftigheid
zijnspeech
speechafstak
afstak;
groepje waar
zijn
;
boeren~
men verdrong
verdrong zich
zich om
om te
te zien
zienwat
waterergebeurde
gebeurdeen
ende
deboeren,
men
zoons en
en jongelingen
jongelingen luisterden
luisterden toe
toe inintwijfel
twijfel ofofzezelachen
lachen
zoons
zouden of
of wel
welden
denpretmaker
pretmaker beschimpen.
beschimpen. Gelukkig
Gelukkig miek
miek de
de
zouden
orgelvent
er een eind
orgelvent er
eind aan
aan en
enmet
metdedenieuwe
nieuwemazurka,
mazurka,snapte
snapte
elke jongen
jongen weer
weer zijn
zijn meid
meid en
en ging
gingaan
aan den
dendans.
dans. Maar
Maar nu
nu
elke
wisten ze reeds
reeds dat
dat het
het voor
voor hen
hen bij
bijSara
Sara gedaan
gedaan was
was en
en de
de
wisten
bijval voor
voor de
de steedsche
steedsche heeren
heeren zou
zou zijn.
zijn.
bijval
Evengauw kreeg
kreeg Albert
Albert en
en zijne
zijnemakkers
makkersmeer
meerruimte
ruimte in
in de
de
danszaal en zij
zij mieken
mieken erervolop
volopgebruik
gebruikvan
vanom
omtetezottebollen.
zottebollen.
danszaal
Andere dienstmeisjes
dienstmeisjes droegen
den drank'
drank' rond, die
die of
ofwel
wel
Andere
droegen nu den
jong of
ofteteonbeduidend
onbeduidendwaren,
waren,maar
maardedegroote
grootezwartoogige
zwartoogige
te jong
deerne hielden
hielden zij
zij als
als iets
ietsvoor
vooreigen
eigengebruik
gebruiken
enlieten
lietenhaar
haar
deerne
Debazin
bazingebaarde
gebaarde er
er niets
niets van
van tetemerken
merken en
en
niet meer
meer los.
los. De
niet
zich aan
aan de.
de· drukke
drukke bezigheid
bezigheid met
met de
deandere
andereklanten.
klanten.
hield zich
Terwijl
makkers aan
aan den
den dans
danswaren,
waren,bleef
bleefAlbert
Albertstaan
staan
Terwijl de makkers
zien
en
telkens
die
Sara
aan
hem
voorbij
wiegelde,
wekte
zij
zien en telkens die Sara aan hem voorbij wiegelde, wekte zij
al
meer zijne
zijne bewondering.
bewondering. Hij
Hij trachtte
trachtte haren
haren blik
blik op
op tete
al meer
vangen,
wilde zich
zich doen
doenopmerken,
opmerken, benieuwd
benieuwd om
om te
te weten
weten
vangen, wilde
welken
indruk hij
hij op
ophaar
haarmaken
makenzou.
zou.Maar
Maar ze
ze hield
hield zich
zich
welken indruk
in Piket's
Piket's armen,
armen, bleef
bleef ingekeerd
ingekeerd met
met de
de oogen
oogenneergeslagen
neergeslagen
en
monkel om den
den gesloten
gesloten mond,
mond, het
hetgenoegen
genoegensmaken
smaken
en een
een monkel
om 't geen
guit haar
haar in
in 't oor
fluisterde. Er
Er was iets
iets
geen die
die guit
oor fluisterde.
voornaams
schepsel, iets
iets heerlijks
heerlijks in
in de
debeweging
beweging
voornaamsaan
aan dat
dat schepsel,
van
haar lijf
lijfdat
datonweerstaanbaar
onweerstaanbaar den
den blik
blikaantrok
aantrok en
en den
den
van haar
lust
wekte om
omhaar
haarteteomgrijpen
omgrijpen;
entevens
tevensiets
ietsonverklaar,
onverklaar~
lust wekte
; en
baar
wilds, —
- een
eenbrutale
brutale trek
trek op
op 't gelaat,
- dat afstootte
afstootte
baar wilds,
gelaat, —
en
weerzin wekte,
wekte, hem
hem bang
bang miek
miekvoor
voordedegeheimzinnige
geheimzinnige
en weerzin
bekoring
haar verschijning
verschijning;; iets
als de
deafkeer
afkeerbij
bij't'teerste
eerste
bekoring van haar
iets als
benaderen
van 't kwaad
zonde. En
En toen
toen hij
hij weer
weer die
die
benaderen van
kwaad en
en de zonde.
Om haar
weelde
der prachtige
prachtige haarvracht
weelde der
haarvracht bewonderde die
die om
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hoofd
wolkte en
en de
de matte
matte elpentoon
elpentoon van
van den
den volronden
voIronden hals
hals
hoofd wolkte
deed uitkomen,
deed
uitkomen, zag
zag hij
hij in, dat
dat zoo
zoo iemand
iemand op
op 't dorp,
dorp, voor
hem gevaarlijk
hem
gevaarlijk kon
kon worden
worden;; hij
hij dacht
dachtaan
aanhet
hetvernederende
vernederende
om zich
zich aan
aan zulk
zulk een
eenschepsel
schepselteteverbinden
verbinden of
ofererbetrekkingen
betrekkingen
mede aan
vandaag een buitengewone
buitengewone
mede
aan te
te sluiten.
sluiten. Kom,
Kom, 't was
was vandaag
dag, morgen
dag,
morgen zou
zou 't reeds
vergeten zijn 1I Sedert
had hij
hij
reeds vergeten
Sedert lang had
zich
niet gevoeld
gevoeld gelijk
gelijk nu,
nu, ininzijn
zijnvolle
vollegezonde
gezondemenschelijk,
menschelijk~
zich niet
heid, zonder
heid,
zonder bijgedachte,
bijgedachte, in
in 't genot
van den
den lust,
lust, als
als in
in
genot van
bloei.
Demakkers
makkers hadden
haddenhem
hemvandaag
vandaag aan
aan 't't pleizier
pleizier van
bloei. De
het leven
leven herinnerd
herinnerd;; er
er was
was ininhem
hemiets
ietswakker
wakkergeworden
gewordenvan
van
den vermetelen
vermetelen overmoed der
jeugd,
die
rond
zich
het
oneindige
der
rond zich het oneindige
vermoedt
de begeerte
begeerte de
de ruimte
ruimte in
in tetepalmen,
palmen, —
- iets
iets tete
vermoedt met
met de
brijzelen,
laten,om
omdedevoldoening
voldoeningalleen
alleen
brijzelen, zijn
zijn macht
macht los
los tete laten,
van
te verwekken
verwekken en
en de
debestaande
bestaande kalme
kalme braafheid
braafheid te
te
van opzien te
storen.
Het blijft
blijft niet
nietduren,
duren,het
hetgaat
gaatvoorbij
voorbijI1ruischte
ruischte 't ge~
storen. Het
ge,
stadig door
stadig
door zijn
zijn hoofd
hoofd;; morgen
morgen is 't weer
effene stilte
stilte van
van
weer de effene
den
maandag en
en alalde
dedagen
dagendie
dievolgen,
volgen,daarna
daarna komt
komt weer
weer
den maandag
het werk
. . . . Het
werk en
en de
deernst
ernst....
Hetging
gingals
alseen
eenverwijt
verwijtzijner
zijner jeugd
jeugd
in zich,
in
zich, om
om al
al 't geen
ongenoten had
had laten
laten voorbij
voorbij gaan,
gaan,
geen hij ongenoten
omdat hij
de levenskracht
levenskracht zijner
zijner jonge
aan te
te veel
veel
omdat
hij de
jonge jaren
jaren aan
ernstigs
hadverbruikt
verbruikt en
ende
denatuur
natuurhaar
haar recht
recht niet
niethad
had gegeven.
gegeven.
emstigs had
Hij had
had verwaarloosd
verwaarloosd zijn
zijn leven
leven ininteterichten
richten als
alseen
eenpoëm
poëm
Hij
waar wij
wij met
met bewusten
bewusten wil
wil de
deharmonie
harmonie ininaanbrengen
aanbrengen door
door
waar
eene afwisseling
afwisseling van
van werk
werk en lust
lust die
die de
deschoonheid
schoonheid als
als een
een
eene
tot uitkomst
uitkomst geeft.
geeft.
bloei tot
Verschaeve bracht
bracht hem
danseres en
een on,
on~
hem nu
nu juist
juist de
de danseres
en in
in een
bedachte aandrift
of zezemet
methem
hem ook
ookeens
eens wilde
wilde
bedachte
aandriftvroeg
vroeg hij
hij of
zij met
met een
eenonverschillig
onverschilligkopknikken
kopknikkentoestond.
toestond.
dansen, 't geen zij
Hij nam
nam haar
haar in de
de armen
armen en
en nu
nueerst
eerstondervond
ondervond hij
hijwelken
welken
Hij
lust er
er van
van haar
haar lijf
lijfuitging
uitging I1 het
het deed
deed hem
hemaan
aanals
alseene
eene
lust
malsche vrucht
bijten wil.
wil. Rijp
Rijp en
enrond,
rond,barstend
barstend
malsche
vrucht waarin
waarin men
men bijten
van sap
sap en gezondheid,
gezondheid, als
als eene
eene perzik
perzik bevluwd
bevluwd nog
nog met
met den
den
van
der eerste
eerstejeugd
jeugddie
dieererzulk
zulkeen
eenonweerstaanbare
onweerstaanbare bekoring
bekoring
dons der
aan geeft.
geeft. Terwijl
Terwijl hij
hij met
met haar
haar danste,
danste, keek
keek hij
hij uit
uit de
dehoogte
hoogte
aan
langs
haar
heen.
Van
de
heupen
af,
waar
het
zwarte
kleed
langs haar heen. Van de heupen af, waar het zwarte kleed
haar midden omspande,
omspande, liep
liepdedelijn
lijnnederwaards
nederwaardsdie
diehare
hare dijen
dijen
haar
beenen in
in rankheid
rankheid uitteekenden.
uitteekenden. Onder
Onder haar
haar witte
witte bloeze
bloeze
en beenen
stak haar
haar bovenlijf
bovenlijf als
als iets
iets dat
dat versch
versch uit
uit den
denvorm
vormgegoten
gegoten
stak
Haar gelaat
gelaat
komt —
- hard
hard als
alsmarmer
marmeren
enplooibaar
plooibaar als
als riet.
riet. Haar
komt
kreeg zijne
zijne distinctie
distinctie door
door het
hetmat
matblanke
blankevel,
vel,met
metenkele
enkele
kreeg
donkere stippen
stippen over
over hals
hals en
en wang
wang en
en 't contrast
contrast der
der zwaar
zwaar
donkere
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zwarte wimpers
wimpers en
en de
zwarte
de wenkbrauwen
wenkbrauwen waaruit
waaruit de
de donkere
donkere blik
blik
stralend en
en befloersd
stralend
befloersd tegelijk,
tegelijk, de inwendige
inwendige vlam
vlam scheen
scheen in
in te
te
wellustige, roode
bracht de
zinnen van
van den
den
houden.
houden. De wellustige,
roode mond
mond bracht
de zinnen
jongeling in
in vuur
vuurenenhijhijhield
hieldhaar
haarvaster
vastertegen
tegenzich
zichaange,
aange~
jongeling
sloten
omdat hij
hij niet
niet weerstaan
weerstaan kon
kon aan
aan 't genot dat schoone,
sloten omdat
lijf te
te bezitten.
bezitten. Zij
Zijkeek
keekhem
hemniet
nietaan,
aan,scheen
scheenverstrooid
verstrooid
jonge lijf
of
verdiept inineigen
eigengenot
genot
konmaar
maarniets
nietsvinden
vindenom
omhaar
haar
of verdiept
enen
hijhijkon
met een
een vleiend
vleiend woord
woordtetedwingen
dwingeneen
eenverstandelijken
verstandelijkenblik
blikuit
uit
met
haar heksenoogen
te wisselen.
wisselen. De
Deglimlach
glimlachom
omharen
haren
haar
heksenoogen met
met hem te
mond
had iets
iets van
vanhet
hetgeheimzinnige
geheimzinnige der
der Joconde
Joconde en
en den
den
mond had
perversen grijns
moderne Salomé.
Salomé. Albert
Albert wist
wist niet
niet of
of
perversen
grijns eener
eener moderne
hij
haar behaagde
behaagde of
verveelde. Zoo haast
haast echter
echter de
de dans
dans uit
uit
hij haar
of verveelde.
was,
zij van
van hem
hem weg
wegom
omiets
ietsnanate tezien,
zien,met
metde
deuitvlucht
uitvlucht
was, liep zij
dat men
men haar
haar in
de herberg
herberg noodig
noodig had.
had.
dat
in de
De makkers
makkers bestelden
besteldenweer
weer bier,
bier, vingen
vingen de
de schoone
schooneschenkster
schenkster
De
hielden haar
haarvast
vastenenvertelden
verteldenzottepraat
zottepraat waarbij
waarbij zij
zij dan
dan
op, hielden
ook
met vollen
vollen mond
mondenenglinsterende
glinsterende oogen
oogenaan
aan 't lachen
ook met
ging als
als eene
eenebacchante.
bacchante.Albert
Albertwilde
wildehet
hetzichzelf
zichzelfniet
niettoegeven,
toegeven,
maar het
hinderde hem
hem te
te zien
ziendat
datPiket,
Piket,die
dierosse
rossecretin
cretin
maar
het hinderde
met zijn
zijn gebrild
gebrild apengezicht,
apengezicht, zooveel
zooveel bijval
bijval kreeg
kreeg en
en dat
dat zij
zij
met
met den
den dikken
dikkenVantomme
Vantommegemeenzaam
gemeenzaamomging,
omging,pruilmondjes
pruilmondjes
mi ek en
en met
metlangoereuzen
langoereuzen blik
blikkeek
keekofofuitdaagde
uitdaagdemet
methaar
haar
miek
stralende
waar zij
zij tegenover
tegenover hem stug
stug bleef
bleefen
enhem
hemtete
stralende oogen,
oogen, waar
ontwijken
zocht alsof
alsof zij
zij niets
niets gaf
gafom
omdedevoornaamheid
voornaamheid van
van
ontwijken zocht
rijken ingezetene.
ingezetene.
den rijken
Maar kom,
kom, hij
hij kon
konhet
hetdede
makkerswel
welgunnen
gunnen!
En die
die
Maar
makkers
1 En
lieten het
het zich
zichniet
nietverdrieten,
verdrieten,zezeverdeelden
verdeeldendedekansen
kansenondereen
ondereen
en leverden
leverden het
het meisje
meisje van
vanhand
handtot
tothand
handover,
over,zoodat
zoodat er
er
en
geen
spraak meer
meer was dat
dat er
er nog
nogéén
éénboerenjongen
boerenjongende
depooten
pooten
geen spraak
aan steken.
steken.
zou aan
Op
den eersten
eersten knal
knal die
die 't vuurwerk
aankondigde, viel
viel 't
Op den
vuurwerk aankondigde,
orgel stil
en stormden
stormden alaldedeklanten
klantennaar
naarbuiten.
buiten.Sara
Sara ook
ook
stil en
wilde gaan
gaan zien,
zien, maar
maar de
de heeren
heerennamen
namen haar
haar onder
onder den
denarm
arm
wilde
en
wandelden er
er openlijk
openlijk mede
mede door
door 't volk.
volk. Pros
Pros kreeg
kreeg
en wandelden
daarop den
den inval
inval den
denpeerdjesmolen
peerdjesmolen voor
vooreigen
eigengebruik
gebruik tete
daarop
huren
ze namen
namen er
er plaats
plaats met
met hunne
hunne dame
dame en
en deden
deden hem
hem
huren en
en ze
schijveren.
Terwijl
de
vuurpijlen
en
lichtsterren
de
dorpelingen
schijveren. Terwijl de vuurpijlen en lichtsterren de dorpelingen
verbazing brachten,
brachten, zaten
zaten Albert
Albert en
en de
de heeren
heeren tete zingen
zingen en
en
in verbazing
te
zottebollen en
en lieten
lieten hunne
hunne lange
lange beenen
beenen onder
onder de
de houten
houten
te zottebollen
zes die
die nog
nog omzag
omzag of
of
paardjes
een van
van de
de zes
paardjes slungelen.
slungelen. Geen
Geen een
er
dacht de
dedochters
dochtersvan
vanden
dennotaris
notaristetegaan
gaanopzoeken
opzoeken—er aan dacht
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of dat
dat ereriemand
iemandzou
zouverergerd
verergerdzijn
zijnofofkwaad
kwaadspreken
spreken van
van
't geen zij doende waren.
waren.
- Vivre
sa vie
vie!! riep
een boven
boven het
het getier
getier en
en de
de orgel,
orgel~
riep er
er een
—
Vivre sa
muziek
Na het
hetvuurwerk
vuurwerkvonden
vondenzijzijgelegenheid
gelegenheid nog
nog
muziek uit.
uit. Na
er mede
mede op
op wandel
wandel
meisjes te
te bemachtigen;
ze gingen
gingen er
eenige meisjes
bemachtigen; ze
in
het maanlicht langs
nauwste wegeltjes
wegeltjes eerst,
eerst, en deden
deden
langs de nauwste
in het
hunflauwen
flauwenpraat.
praat.Eindelijk
Eindelijk
hunne gezellinnen
gezellinnen giechelen
giechelen door
door hun
hunne
keerde
heel 't gezelschap
naar de Dagsterre terug
waar zij
zij 't
gezelschap naar
terug waar
keerde heel
gelage:voor zich
hadden en op hun
hun gemak
gemak nu,
nu, begonnen
begonnen
zich alleen hadden
zij met
met wijn
wijn tetebestellen
bestellen om
om er
er de
de zottigheid heel
en al
al in
in
zij
heel en
te
krijgen. Wat
Wat ererverder
verdergebeurde
gebeurde ofofgebeurd
gebeurd was,
was, wisten
te krijgen.
zij
niet goed
goed om
om dat
datalles
alles effenaan, als
een nevel
nevel scheen
scheen
als in een
zij niet
te verzwinden.
verzwinden. Zij
Zij hadden
gedanst, gedronken, getwist, verzen
verzen
hadden gedanst,
opgezegd,
gezongen, in
in 't gedacht
student en
en te
te
opgezegd, gezongen,
gedacht dat
dat ze
ze nog student
Leuven
aan 't rollen
waren. Verschillende
Verschillende keeren waren zij
zij
rollen waren.
Leuven aan
opgestaan om
om tetevertrekken,
vertrekken,waren
warenteruggekeerd
teruggekeerdom
omde
demeisjes
meisjes
opgestaan
eene liefdeverklaring
liefdeverklaring te
doen, sleurden
sleurden haar
haar mee
mee naar
naar buiten;
te doen,
buiten ;
er echter
echter telkens
telkens tusschen gekomen
was er
Moeder Busschere was
om hare
hare dochters
dochters uit
uit de
dehanden
handender
derdronken
dronken heeren
om
heeren los te
krijgen. Verschaeve en Lammens vonden eindelijk
eindelijk eene uitkomst
en
stelden voor,
voor, aangezien
aangezien het
toch dag
dag begon
begon te
te worden
en stelden
het nu
nu toch
en
zij toch
toch vertrekken
vertrekken wilden,
wilden, den
deneersten
eerstentrein
treintetegaan
gaanhalen
halen
en zij
al te
te samen
samen tot
tot aan
aan 't naburig station te wandelen. Libbrecht
Libbrecht
en
en al
wilde er
er ook
ookliefst
liefststil
stilvan
vanonder
ondertrekken
trekken om geen
getuige
wilde
geen getuige
zijn van
van 't geen
geen er
er Albert
Albert bij
bij zijne thuiskomst
te wachten
wachten
thuiskomst te
te zijn
ze wilden
stond. Vantomme en
Piket vonden
vonden het
het flauw,
flauw, laf;
laf; -ze
en Piket
wel de
de wandeling
wandeling doen
doenmaar
maar beweerden
beweerden dat
dat zulk eene
eene kermis
kermis
een triduum moest worden1
worden! Eindelijk
er besloten
besloten uit
uit
Eindelijk werd
werd er
te zetten.
de meisjes
meisjes lagen
lagen bezweken
bezweken door
door den
dendrank
drank en
en waren
Al de
afgebeuld door den
den dans;
en bepooteld, lieten zij
zij
gehavend en
dans ; gehavend
afgebeuld
zonder weerstand,
weerstand, ten afscheid
afscheid zoenen
zoenen;; Sara
Sara alleen
alleen stond
stond
zich zonder
nog recht
recht als
als eene
eene furie
furie en
en bleef
bleefmeester
meester over
over haar
haar lijf.
lijf. Piket
Piket
sprak
haar af
af dat
dat hij
hijmorgen,
morgen, of
ofliever
liever binst
binst den
den dag
dag
sprak met
met haar
terug
komen. Albert
Albert beloofde
beloofde het
hethaar
haarook
ookenenhield
hieldhare
hare
terug zou komen.
hand
een antwoord
antwoord te
te krijgen.
krijgen.
hand om een
Hij voelde
voelde zich
zich nog
nogaltijd
altijd tetezeer
zeervreemdeling
vreemdelingop
ophet
hetdorp,
dorp,
Hij
er
gegroeid, zoodat
zoodat hij
hij niet
niethet
hetminst
minstbekommerd
bekommerd was
was om
om
er uit gegroeid,
hij in
in zulken
zulken staat
staat en
en op
opzulk
zulk
oppraak bij
bijde
debrave
brave lieden
lieden die
die hij
de oppraak
uur ontmoette.
ontmoette. Hij
Hij was
was daarbij
daarbij door
door het
het lange
lange verblijf
verblijfin
in den
den
uur
vreemde,
zoo
zeer
gewend
zijn
eigen
te
zijn
en
in
meester
in.
vreemde, zoo zeer gewend
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alles te
alles
te handelen
handelen naar
naar den
deninval
invalvan
vanhet
hetoogenblik,
oogenblik, dat
dat hij
hij
nu ook
ookgeen
geenverwijt
verwijtmiek
miekover
over
fuifpartij en
en
zich zelf
zelf nu
zich
diedie
fuifpartij
aan~
niet het
het minst
minst vermoedde
vermoedde dat
dat er
er hem
hem iemand
iemand zou
zou over
overaan,
niet
spreken.
Piket en
enVantomme
Vantommekeerde
keerde hij
hij nog
nogaltijd
altijd vol
vol
spreken. Met
Met Piket
hadenenMarie,Anne
Marie~Annemet
met
lust,
naar huis
huis en
en toen
toen hij
hij aangebeld
aangebeld had
lust, naar
een
lang gezicht
gezicht kwam
kwam open
opendoen,
doen,stapten
staptendededrie
driemet
metzwaren
zwaren
een lang
stap
door de
de gang.
gang.
stap door
-— Marie,Anne,
Marie~Anne, riep
riep hij,
hij, 't gezelschap
fel verminderd
verminderd —
gezelschap is fel
goeie alleen
alleen zijn
zijn overgebleven
overgebleven!I En nu,
nu, zegde
zegde hij,
hij, gaan
gaanwe
we
de goeie
een poosje
poosje slapen,
slapen, ons
onsdaarna
daarna onder
onder water
waterdompelen,
dompelen, een
een
een
eten en
en we
wezijn
zijnversch
verschman,
man,bereid
bereidom
omteteherbeginnen.
herbeginnen.
flink stuk eten
Hij
bracht de
de twee
twee vrienden
vrienden op
op hunne
hunnekamer
kamer en
en stak
stak hen
hen
Hij bracht
Dan
keerdealles
alles
in bed.
bed. Hij
Hijzelf
zelflegde
legdezich
zich
neer
en sliep.
in
neer
en sliep.
Dan
keerde
weer in
stilte door
door het
het groote
groote huis.
huis.
weer
in stilte
Daarbinst de
jonge heeren
heeren de
dewereld
wereldenenalle
allebestaande
bestaande
de jonge
dingen
die met
met «der
«derreinen
rein enVernunft»
Vernunft»waargenomen
waargenomen worden,
worden,
dingen die
in diepen
diepen slaap
slaap vergeten
vergeten waren,
waren, ging
ging ereriets
ietsaan
aan 't roeren over
't dorp.
Heimelijk en gedoken
gedoken eerst
eerstwerd
werderergefluisterd
gefluisterdonder
onder
dorp. Heimelijk
de kapmantels
kapmantels bij
bij het
het kerkportaal;
kerkportaal; de
de menschen
menschen die
die vóór
vóórhun
hun
deur, op
deur,
op de
deplaats
plaatsdedeeerste
eerstemorgenkoelte
morgenkoelteopsnuiven,
opsnuiven,waren
waren
er
al over
overbezig.
bezig.Kwam
Kwamer er
iemandte te
naargange,zoogauw
zoogauw
er al
iemand
naargange,
werd
hij uitgevraagd
uitgevraagd over
zaak. Hier
Hier en
en ginder
ginder schoof
schoof er
er
werd hij
over de
de zaak.
een
wijvetje voorzichtig
voorzichtig op
de sokjes
sokjes over
over 't plankier
plankier en
een wijvetje
op de
gebuurvrouw. Men zette
zette groote
groote
verdween
in 't deurgat
verdween in
deurgat der gebuurvrouw.
oogen,
gebruikte den
den wijsvinger
wijsvinger in
in 't betoog en
en elk
elk beweerde
beweerde
oogen, gebruikte
woordje verzonnen
verzonnen was boven
boven de
de
dat
van 't vertelde
dat er van
vertelde geen
geen woordje
't
op
de
publieke
straat
en
in
de
loutere
waarheid
dat
loutere waarheid — dat
op de publieke straat en de
herberg gebeurd
was waar
waar iedereen
iedereen het
hetzien
zienkon.
kon. En
En 't gesprek
herberg
gebeurd was
nuvolgen
volgen?
overal met
met de
debelangende
belangendevraag
vraag:: wat
wat zal
zalerernu
sloot overal
?
En hoe
hoe zal
zaldat
datschandaal
schandaalzijn
zijnuitwerksel
uitwerksel hebben
hebben?? In
In den
den
En
winkel
der naaister
naaister vergaarden
vergaarden de meisjes
meisjes zuiveruit
zuiveruit om
om er
er 't't
winkel der
geval
te bespreken
bespreken en
en ingelicht
ingelicht te
te worden
worden over
over de
degewaagde
gewaagde
geval te
bijzonderheden. Siska
den Champetter
Champetter was
was er
er de
deeerste
eerste
bijzonderheden.
Siska van
van den
verrnonden en
deze droeg
droeg het
het
bij om
bij
om 't aan
aan juffer
juffer Agatha
Agatha te
te vermonden
en deze
haast naar
naar Seraphien
Seraphien en
en Elvire
Elvire van
vanwaar
waar het
het dien
dien zelfden
zelfden
zoo haast
uchtend nog naar
naar den
den onderpastor
onderpastor ging
ging en
en naar
naar 't klooster.
uchtend
De
stoeltjeszetster vertelde
vertelde 't aan
Colete die
die 't
botsbollig den
De stoeltjeszetster
aan Colete
't botsbollig
pastor voorwierp
voorwierp daar
daar hij
hij nog
nog nuchtersmonds
nuchtersmonds te
te wachten
wachten zat
zat
pastor
om 't jaargetijde
jaargetijde der
overleden parochianen
parochianen te
te beginnen.
beginnen.
der overleden
kerkportaal sprak
vrouw van
van den
den notaris
notaris er
er
Onder 't kerkportaal
sprak de
de vrouw
Blondeelover
aan j; met
met een
een toon
toonvan
vandeeineming
deelneming
mevrouw Blondeel
mevrouw
over aan
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liet
zij hare
hare verontwaardiging
verontwaardiging los
kwä-tongen die
die in
in
liet zij
los over
over de
de kwi,tongen
zulk geval
geval altijd
altijd geneigd
geneigdwaren
warenaan
aantetedikken.
dikken.Zij
Zijtrachtte
trachtte
zulk
hare vriendin
vriendin te troosten
troosten met
met de
de verzekering
verzekering dat
dat Albert
Albert met
met
hare
zijne makkers
makkers bij
haar aan
aan huis
huis geweest
geweest waren
waren en
en zich
zich in
in
zijne
bij haar
eerlijkheid verlustigd
verlustigd hadden
hadden en
endat
datEma
EmaenenJulie
Julieverrukt
verrukt
alle eerlijkheid
waren door hun
hun charmante
charmante omgang.
omgang. Mevrouw
Mevrouw Blondeel
Blondeel hield
hield
waren
zich streng
streng gesloten
gesloten en
en over
overhare
hareonrust
onrustomdat
omdathaar
haar zoon
zoon
zich
niet was
wasthuis
thuisgekomen,
gekomen,vertelde
verteldezijzijgeen
geenwoord
woord—- zij
zij
nog niet
veronderstelde
bij den
den notaris
notaris en
en ook
ook op
op 't dorp,
verondersteldedat
dat men
men bij
't ergste
niet kende.
kende. Zij
Zij en
endededokter
dokternamen
namenhunne
hunne
ergste nog
nog niet
gewone.
plaats in,
in,vooraan
vooraanen
engingen
gingenteteofferande
offerandebinst
binstden
den
gewone plaats
dienst zonder
zonder te letten
letten dat
dat aller
aller oogen
oogen op
ophen
hengericht
gerichtwaren,
waren,
dienst
er met
met hen
hen zelf
zelfiets
ietsbuitengewoons
buitengewoonsgebeurd
gebeurdwas.
was. Na
Nahet
het
alsof er
jaargetijde werd
schandaal openlijk
openlijk vermond
vermond en
en besproken
besproken
jaargetijde
werd het schandaal
al de
deherbergen
herbergen waar
waar de
dedorpelingen
dorpelingensamen
samenkwamen.
kwamen. Men
Men
in al
met de
degoddeloosheid
goddeloosheiddie
diedede
vreemdeheeren
heerenbedreven
bedreven
begon met
vreemde
hadden binst
binst de
de processie
processie en
en men
men had
hadererbij
bijopgemerkt
opgemerkt dat
dat
hadden
Albert zelf
zelf niet
niet geknield
geknield had
hadofofzijn
zijnhoed
hoedafgenomen
afgenomen voor
voor
Albert
't Allerheiligste.
Allerheiligste. Hier op
op 't dorp
was men
men niet
niet gewend
gewend eenige
eenige
dorp was
losbandigheid
te zien
zien plegen
plegen tenzij
tenzij hoogstzelden
hoogstzelden door
doorgemeene
gemeene
losbandigheid te
uit het
het Gangske,
Gangske, en
ennu
nuwaren
warenhet
hetvoorname
voornameheeren
heeren die
die
volk uit
heel de
de bevolking
bevolking ontsticht
ontsticht hadden.
hadden. Men
Men stond
stond ererstom
stomdoor
door
heel
geslagen
en iedereen
iedereen verwachtte
verwachtte zich
zich aan
aan iets
ietsbuitengewoons
buitengewoons
geslagen en
vanwege den
den pastor
pastor of
of den
den kapelaan.
kapelaan. En hoe
hoe zou
zou de
dedokter
dokter
vanwege
nu aanstellen
aanstellen met
met zijn
zijn opvolger
opvolger?? Dat
Dat was
was eene
eene nieuwe
nieuwe
zich nu
zich
kans voor Koornaert
voor de
dedorpspolitiek,
dorpspolitiek, dat
dat
Koornaert en
en een
een geluk voor
kans
het nu juist
juist z66
zóó uitdraaide.
het
Tegen
den noen
noenkwam
kwamAlbert
Albertmet
metzijne
zijnetwee
tweeinvités
invités naar
naar
Tegen den
beneden. Zij
Zij zagen
zagen er
er uit
uitalsof
alsofererniets
nietsgebeurd
gebeurdwas,
was,groetten
groetten
beneden.
den
dokter en
en zijne
zijne vrouw
vrouwen
onder 't middagmaal waagden
den dokter
en onder
zij
het zelfs
zelfs over
over de
degenoegens
genoegens van
van den
denverleden
verleden dag
dag tete
zij het
bracht hen
henop
opdedevermaarde
vermaardefuifpartijen
fuifpartijen
spreken. 't Onderwerp bracht
zijde
destrengheid
strengheidder
derpandoers
pandoers door
doorlistigheid
listigheidtete
te Leuven
Leuven waar
waarzij
verschalken wisten en telkens
telkens bij
bij den
den Vice
Viceontboden
ontbodenwerden
werdenom
om
verschalken
zich in
in't'tbegin
beginafge,
afge«koffie
<<koffietetedrinken»
drinken»1 IDe
Dedokter
dokter zelf,
zelf, die zich
zonderd en
en stilzwijgend
stilzwijgend had
had gehouden,
gehouden, gerocht
gerocht door
door de
de lustige
lustige
zonderd
vertelling
weer op
op dreef
dreef en
en kon
kon niet
nietnalaten
nalaten ook
ook enkele
enkele ge,
ge.
vertelling weer
beurtenissen uit
zijn eigen
eigen studentenleven
studentenleven op
op tetedisschen.
disschen.
beurtenissen
uit zijn
Mevrouw echter
echterdeed
deedererniet
nietaan
aanmede
mede;; met
met stille
stillevriendelijkheid
vriendelijkheid
Mevrouw
zij op
opharen
harentafelgebuur
tafelgebuuren
enhield
hieldeen
eenoog
oogop
opde
debediening.
bediening.
lette zij
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Na het
het eten
etengingen
gingen de
dejonge
jongeheeren
heeren wat
wat wandelen
wandelen in
in den
den
gras, waar
en strekten
strekten zich
dan uit in
in 't gras,
waar Pros
Pros eene
eene zede,
zede.
hof en
zich dan
preek opzette
opzette over
over de
de vergankelijkheid
vergankelijkheid aller
aller dingen.
dingen.
preek
soms iets
iets van
van een
eenSalomon
Salomonininmij,
mij,beweerde
beweerde de
de
-— Ik
Ik voel soms
dikke student.
student.
-— Een
Een Salomon
Salomon zonder
zonder zijn
zijn vijfhonderd
vijfhonderd vrouwen?!
vrouwen? 1gekte
gekte
Albert.
zal wel de
-— Ho
wat dit
dátbetreft,
betreft, 't zal
de reden
reden geweest
geweest zijn
zijn
Ho 1! wat
waarom
Salomon van
van «ijdelheid»
«ijdelheid» gesproken
gesproken heeft1
heeft 1
waarom die
die Salomon
-— Nadat
Nadat hij
hij er
er genoeg
genoeg van
van had!
had 1
deed daarop
daarop zijn
zijnbeklag
beklagover
overde
desaaiheid
saaiheidvan
van 't huidige
Piket deed
bestaan en
de engheid
engheidvan
vandedemaatschappelijke
maatschappelijke zeden.
zeden.
bestaan
en de
-— DM
Dàt waren
waren andere
andere tijden1
tijden 1 En
nu, met
met ons
onsmoderne
moderne
En nu,
beschaving en 't raffinement van den
den wellust,
wellust,stuit
stuitmen
menoveral
overal
beschaving
tegen
de harde
harde wanden
wanden der
derzedeleer,
zedeleer, deftigheid,
deftigheid, stand,
stand, voor,
voor.
tegen de
naamheid,
stand 1 En
En zeggen
zeggen dat
dat ererinindie
diebarbaarsche
barbaarsche
naamheid, eer
eer en
en stand!
tijden
koningen waren
waren die
die paleizen
paleizen bouwden
bouwden van
van goud,
goud, et
et
tijden koningen
qui
se
payaient
Ie
luxe
de
cinq.cent
femmes,
et
quelles
qui se payaient le luxe de cinq,cent femmes, — et quelles
femmes,
grand Dieu!?
Dieu I?IkIkgeef
geef
onsmoderne
moderneAglavainetjes
Aglavainetjes
femmes, grand
ereralalons
cadeau 1
voor cadeaul
-— Als men
men ererhoogstzelden
hoogstzeldeneene
eeneontmoet
ontmoetmet
mettemperament,
temperament,
dan is
is 't nog een
een natuurkind
natuurkind op
op een
eendorp1
dorp 1verklaarde
verklaarde Piket.
Piket.
dan
-— Daar
Daar is de
de wetenschap
wetenschap in
in alles
alles de
deschuld
schuldvan,
van,beweerde
beweerde
Pros wijsgeerig
wijsgeerig; ; de
menschen worden
geleerd, ze
ze weten
weten tete
Pros
de menschen
worden te geleerd,
volk
veel,
zijn
te
positief,
hebben
alle
gevoel
voor
poëzie
bij
veel, zijn te positief, hebben alle gevoel voor poëzie bij 't'tvolk
gedood. In den
den ouden
ouden tijd
tijdnam
nammen
menalalhet
hetgeschapene
geschapene als
als
gedood.
eene gave
gave Gods
Gods:: les
lesbonnes
bonneschoses
chosespour
pourlesles
bonnesgens
gens1 1
eene
bonnes
Adam
beet in
in den
den appel
appelom
omzijn
zijnvrouw
vrouwplezier
plezier te
te doen
doen en
en
Adam beet
omdat
een appel
appel een
eenlekkere
lekkerevrucht
vruchtisisdie
dieGod
Godgeschapen
geschapen
omdat een
nu hebben
hebben de
demenschen
menschen
had om
om opgegeten
opgegeten te
te worden.
worden. Maar
Maar nu
had
geleerd
dat het
hetandersom
andersom gaat
gaat—
- de
dewet
wetder
derdoelmatigheid
doelmatigheid
geleerd dat
de natuur
natuur 1 —
- terwij1
terwijl ze
den appel
appel bijten
bijten bederven
bederven zij
zij er
er
in de
ze in den
denkenaan
aanhet
hetsamenstel
samenstelvan
vanacide
acide
den smaak
smaak van
vandoordat
doordatzijzijdenken
malique, glucose,
saccharose....
vleesch er
er van
van —
malique,
glucose, saccharose
. . . . en
en dat
dat het vleesch
bij toeval
toeval passend
passend op
oponze
onzesmaakorganen
smaakorganen—- enkel
enkel dient
dient om
om de
de
bij
kernen te bevrijden
bevrijden en
en door
doorde
denatuur
natuurgeschapen
geschapen is:
kernen
is : öm
Om de
voortplanting der
der soort
soort te
te bevorderen
bevorderen .....
voortplanting
...
-— Slaat
die beschouwing
beschouwing op
op den
denspecifieken
specifieken appel
appel of
of isis
Slaat die
het als
als symbool
symboolbedoeld
bedoeld:
verbodenevrucht
vrucht?
Mij om
om 't
het
: dedeverbodene
? Mij
mij niet
niet teteminder
minder om
omsmaken!
smaken 1Piket
Piket
even:
een appel
appel zal
zal er
er mij
even : een
oudwerd
werdofofvervaakt
vervaakt
vond dat
dat Pros
Prosbegon
begontetezeeveren,
zeeveren,datdat
hijhijoud
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was.
Albert echter
echtermeende
meendedat
dateen
eenbeetje
beetjedialectiek
dialectiekgeen
geenkwaad
kwaad
was. Albert
kon om
om den
denslaaplust
slaaplust teteverdrijven.
verdrijven. 't Is
maar
te
zien
op
kon
Is maar te zien op
wat standpunt
standpunt gij
plaatst, zegde
zegde hij.
hij. Ik
Ikveronderstel
veronderstel dat
dat die
die
wat
gij u plaatst,
musch
ginder, overtuigd
overtuigd is dat
dat de
de takken
takken der
der boomen
boomen enkel
enkel
musch ginder,
bestaan om
haar nest op
op tetemaken
makenenenwij
wijmaar
maaruitgescholden
uitgescholden
bestaan
om haar
moeten worden
worden als
als kreeften1
kreeften!...
Maar om op
op uw
uwvijfhonderd
vijfhonderd
moeten
. . . Maar
komen?
vrouwen
te komen
vrouwen terug te
?
—
- Mijn
Mijn princiepen
princiepen over
over de
deliefde
liefdezijn
zijnuiterst
uitersteenvoudig,
eenvoudig,
hernam Pros.
Ik ben
ben de
de eeuwige
eeuwige student
student die per
per se
se de
de on,
on~
hernam
Pros. Ik
standvastigheid
als
een
zinnebeeld
in
mijn
wapen
draag;
ik
standvastigheid als een zinnebeeld in mijn wapen draag ; ik
pik alhier,
alhier, aldaar
aldaar een
een graantje
graantje waar
waar het
het gestrooid
gestrooid ligt
ligt op
op
pik
mijne wegen.
Men mag
mag de
de schoone
schoone enengoede
goededingen
dingenniet
niet
mijne
wegen. Men
verwaarloozen,
men er
er niet
niet in
inten
tenonder
ondergaat.
gaat.
verwaarloozen, maar
maar zien
zien dat
dat men
Ik spiegel
spiegel mij
mij aan
aan de
debijen
bijendie
diealle
allebloemen
bloemenbezoeken
bezoekenen
enhun
hun
honing opdoen
opdoen waar
waar zij
zij hem
hem vinden.
vinden.
honing
-— En uw fatum
fatum nu
nu?? vroeg
vroeg Piket.
Piket.
-— Er
Er is
is een
eennoodlot
noodlotover
overalle
alledingen,
dingen,maar
maar vooral
vooral in
in de
de
liefde kan
kan niemand
niemand zijn
zijn noodlot ontgaan
ontgaan! IWie
ons ge,
ge~
liefde
Wie voor ons
schapen
zullen wij
wij ontmoeten
ontmoeten op
opden
dengepasten
gepasten stond
stond en
en
schapen is,
is, zullen
niet 't geen
geen de
de menschen
menschen of
ofwij
wijzelf
zelfons
onsvoorbeschikken.
voorbeschikken. Wie
Wie
er zich
zich van
van afhouden
afhoudenkan,
kan,houde
houdeererzich
zichvan
vanaf,
af,dat
datzegde
zegdePaulus
Paulus
reeds; ; want
vrouw brengt
brengt altijd
altijd het ongeluk
ongeluk in
in ons
ons leven,
leven,
reeds
want de
de vrouw
de
beroering, de
de stoornis
stoornis;; hare
hare tusschenkomst
tusschenkomst is
is er
er in
inalle
alle
de beroering,
geval
overtollig. De natuur
natuur van
van den
den man
man isis niet
nietgemaakt
gemaakt om
om
geval overtollig.
te beminnen
beminnen; ; bij
is 't een
voorbijgaande
koorts,
eene
te
bij hem
hem is
een voorbijgaande koorts, eene
ziekte,
abnormaals in 't bestaan,
bestaan, als
als 't verpluimen bij
de
ziekte, iets abnormaals
bij de
hoenders II De
liefde isisiets
ietsvoor
voorziekelijke
ziekelijkegestellen,
gestellen,dweepers,
dweepers,
hoenders
De liefde
bedrog eigen
eigen
dichters,
droomers en
enwankelzinnigen
wankelzinnigen;
dichters, droomers
; 't is 't bedrog
stichten en
en vertrekken
vertrekken zonder
zonder er
er
aan
zwervers die
die 't kwaad
kwaad stichten
aan zwervers
zelf
door aangetast
aangetast te
te worden.
worden. Het
Het kwaad
kwaad steekt
steekt niet
niet in
in de
de
zelf door
zaak zelf maar
maar wel in
in de
dewijze
wijzewaarop
waarophet
hetingrijpt
ingrijptmet
metonzen
onzen
zaak
aard en
en natuur.
natuur. Waar
Waar de
de liefde
liefde bij
bij een
eenman
maniets
ietsovertolligs
overtolligs
aard
zij bij
bij de
de vrouw
vrouw
is, iets
iets als
alseene
eeneverweekelijkte
verweekelijkte luxe,
luxe, vormt
vormt zij
is,
de
spil
waarop
haar
doen
en
denken
draait
eene
vrouw
de spil waarop haar doen en denken draait — eene vrouw
wijmet
metonzen
onzenlicht,
licht~
leeft enkel
enkel om
om tetebeminnen.
beminnen.EnEnwaar
waarwij
leeft
zinnigen, speelschen
speelschen geest,
geest, uit
uit tijdverdrijf
tijdverdrijf de
de liefde
liefdehuichelen
huichelen
zinnigen,
vuur aan
aan de lont
lont steken,
steken, bekommeren
bekommeren wij
wij ons
ons niet
nieteens
eens
en 't vuur
om
den brand
brand dien
dien wij
wijverwekt
verwekthebben,
hebben,tenzij
tenzij in
in 't geval
om den
wij ons
ons zelf
zelfverbrand
verbrand hebben
hebben en
engedwongen
gedwongen zijn
zijn ons
ons leven
leven
wij
lang op
op de
deblaren
blarentetezitten
zitten11
De twee
twee toehoorders
toehoordersschoten
schotenin
inluiden
luidenlach,
lach,en
enAlbert
Albertriep
riepuit
uit::
De
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Gij zijt
-— Gij
zijt een
een beste
beste zedepreeker,
zedepreeker, Pros
Pros;; met
met uw
uw buikske
buikskeen
en
uwen
kop van
vandoorleefde
doorleefde zwierbol,
zwierbol,daags
daags na
naeen
eenboerenkermis,
boerenkermis,
uwen kop
waar gij
gij de
de meisjes
meisjes met
metuwe
uwezware
zwarevuisten
vuistenbepooteld
bepooteldhebt
hebt1I
waar
Maar
ineens stil,
stil,daar
daarhij
hijaan
aanden
denanderen
anderenkant,
kant,
Maar zijn
zijn lach
lach viel ineens
door de
door
de dubbele
dubbele haag
haag iets
ietswits
witszag
zagbewegen
bewegenenenverdwijnen
verdwijnen
bachten een
een palmtronk.
bachten
palmtronk. Pros
Pros echter
echter deed
deed voort
voort::
-— Ja,
er maar
maar op
want de
de samenleving
samenleving is
is op
opde
dezelfde
zelfde
Ja, let
let er
op!1 want
économische
maakt u het
het
économische wetten
wetten gesteund
gesteund als
als de
de natuur.
natuur. Ze maakt
zaakje
aantrekkelijk als
als 't maar
er op here,
bere~
zaakje zoo aantrekkelijk
maar kan;
kan ;alles
alles isis er
kend
er uunaartoe
naartoe teteleiden,
leiden, maar
maar eens
eens den
denstap
stapgewaagd
gewaagd
kend om er
gesloten,
bestaan
er
alleen
nog
de
boeken
van
en 't contract
contract gesloten, bestaan er alleen nog
boeken van
den
«état civil»
civil» en
en die
die zijn
zijnererook
ookenkel
enkel op
opuit
uitde
devoort,
voort~
den «état
planting
van het
het ras
ras te
te bevorderen
bevorderen —
- van
van dan
dan voort
voort laat
laat de
de
planting van
wet niet
Dan
wet
niet meer
meer toe
toe dat
datmen
mennog
nogbadineert
badineertmet
metdie
diezaken1
zaken!Dan
het noodlot,
!
is 't het
noodlot, met
met of
ofzonder
zonderliefde
liefde!
Albert voelde zich
Albert
zich niet
nietmeer
meergemakkelijk.
gemakkelijk.
-— Ik
stel voor,
voor,zegde
zegdehij,hij,
onze
theorieënverder
verder tetegaan
gaan
Ik stel
onze
theorieEn
ontwikkelen
Gustje Van
VanDorpe,
Dorpe,die
diekan
kanons
onszeker
zekermenigen
menigen
ontwikkelen bij Gustje
goeden
raad en
en praktischen
praktischen wenk
wenk geven
geven en
en Pros,
Pros, nu
nu moet
moet
goeden raad
vat geleerdheid
geleerdheid toch
toch leeg
leeggeloopen
geloopenzijn
zijn!?
uw vat
1?
Ze
stonden op,
op, maar
maar de
de dikke
dikke student
student was
was niet
niet tetestillen.
stillen.
Ze stonden
-— De menschen
menschen denken
denken niet,
niet, zegde
zegde hij,
hij, dat
dat ze
ze elk
elk uur,
uur,
hun leven,
leven,daden
dadenbegaan
begaanenenbesluiten
besluitennemen
nemen
iederen dag van
van hun
iederen
die invloed
die
invloed uitoefenen
uitoefenen op
op 't verloop en
en de
de richting
richting van
van hun
hun
verder
verder leven.
leven.
—
- Dat isiseene
eeneaanspeling
aanspelingop
opuw
uwbezoek
bezoekbij
bijden
dennotaris,
notaris,
het op
opmij
mijdat
datgij
gijdoelt
doeltmet
met de
de
Albert, gekte
Albert,
gekte Piket;
Piket ;of
of is
is het
kennismaking van
die heerlijke
heerlijke Gyptenmeid
Gyptenmeid?
- ik
ik heb
hebhaar
haar
kennismaking
van die
?—
bezoek gekregen
gekregen in
in mijn
mijn droom,
droom, dezen
dezenmorgen
morgen...
zou
op bezoek
. . . zou
nu mijn
mijn planeet
planeet geworpen
geworpen hebben
hebben?
die nu
?
—
- De zijlinge
zijlinge oogslag
oogslag eener
eenervrouw
vrouw kan
kanden
denstevigsten
stevigsten
kerel uit
uit de
debaan
baanbrengen,
brengen,beweerde
beweerdePros.
Pros.Uitgenomen
Uitgenomenmij
mij!
kerel
1
blijf er
er van
vanbevrijd
bevrijd—- jejesuis
suisl'invulnérable
l'invulnérableAchille
Achille1 J
ik blijf
—
- Wie
Wie gaan
gaan we
wenu
nueen
eenbezoek
bezoekbrengen,
brengen,den
denonderpastor,
onderpastor,
ofwel zijn
zijn zuster
zuster?? vroeg
vroeg Piket.
Piket.
Albert gebaarde
gebaarde niets
niets van
van 't geen hij
hij in
in den
denhof
hofvan
vanKoor,
Koor~
naert
naert gezien
gezien had
had en
en 't liet hem
hem ook
ookonverschillig
onverschillig dat
dat Elvire
Elvire
hen had
had afgeluisterd.
afgeluisterd.
Onder
Onder 't wandelen
wandelen trachtte
trachtte Pros
nu al
al zijne
zijne stelsels
stelselsvan
van
Pros nu
daareven door zoovele
zoo vele paradoxen
paradoxen met
met kwinkslagen
kwinkslagen te
te niet
niet tete
daareven
II.
11.
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doen —
- ze
ze waren
warennu
nuirv,,,cle
i1l1~de opvatting
opvatting van
van het
hetepraktische
«praktische
doen
Vernunft» en
gingen opnieuw
opnieuw 't plezier
plezier zoeken.
zoeken.
Vernunft»
en gingen
De kermisstemming
kermis stemming heerschte
heerschte nog
nog over
over 't dorp
ver~
dorp en
en de ver,
schijning
heeren maakte
maakte geen
geen bijzonderen
bijzonderen ophef
ophefbij
bij
schijning der
der jonge heeren
de plaatsenaars
plaatsenaars die
dieininde
dehemcfsmouwen
hemdsmouwenvexir
vóór hun
hundeur
deurstonden.
stonden.
-c- Hier
Hier is
is 't,
't, zegde
zegde Albert,
Albert die
dienaar
naar 't poortje
poortje toetrad
toetrad aan
aan
—
't
huis van
den onderpastor
onderpastor en
en belde.
belde.
van den
't huis
Zij wachtten,
eens duchtig
duchtig aan
aan de
de
wachtten, luisterden,
luisterden, trokken
trokken nog eens
maar zij
zij vernamen
vernamen geen
geenmenschelijk
menschelijkgerucht,
gerucht,niets
nietstenzij
tenzij
bel maar
dat. een keffertje
keffertje in de
de gang
gang kwam
kwam toegeschormd
toegeschormd en
en erernijdig
nijdig
dat
blaffen.
bleef blaffen.
-Isola
doma!I verklaarde
met zijn
zijn zuster
zuster op
op
verklaardePros.
Pros. Gust
Gust is met
— Isola doma
bezoek, et le
Ie chien
chien fait
faitles
leshonneurs
honneurs!
bezoek,
I
-— Wat nu
nu gedaan
gedaan?
?
- Een beetje
velden?? Zij
Zij wisten
wisten wel
wel
beetje slenteren
slenteren door
door de
de velden
wat
ze 't liefst
liefst zouden
zouden doen
doen maar
maar geen
geen van
van de
dedrie
drie wilde
wilde
wat ze
zijn
begeerte bekennen.
bekennen. Zij
Zij trokken
trokken dus
dus bachten
bachten de
dehuizen
huizen
zijn begeerte
weg en
en kwamen
kwamen in
in de
dewijde
wijdemeerschen.
meerschen. Hier
Hierinindie
diealgeheele
algeheele
stilte
kreeg de
de toon
toonhunner
hunnerspotredenen
spotredenen een
eenhollen
hollenklank
klank stilte kreeg
zij moesten
moesten zich
aandoen het
het vol
voltetehouden.
houden.Eindelijk
Eindelijk
zich geweld aandoen
zij
stelde
Albert voor
voor langs
langs een
een.omweg
omwegterug
terugnaar
naar 't dorp
stelde Albert
dorp te
keeren en
eens aan
aan te
te bellen
bellenbij
bijden
denonderpastor.
onderpastor.
keeren
en nog eens
-— 't
Zal hem
toch genoegen
genoegen.doen
doendrie
drieoude
oudestudiemakkers
studiemakkers
hem toch
't Zal
ik?
terug te
zien, hoop
hoop ik
terug
te zien,
?
Zij hadden
hadden even
even gepraat
gepraat over
over de
deharmonie
harmonie der
der tonen
tonen die
die
overal heerscht
heerscht in
de natuur
natuur en
enhoe
hoedede
landbewonerszelf,
zelf,
overal
in de
landbewoners
zich onbewust
onbewust door
door hunne
hunnekleeding
kleedingaanpassen
aanpassen met
met de
de kleuren
kleuren
zich
hunner
op een
eenman
man die
dietetespitten
spitten
hunner omgeving.
omgeving. Albert
Albert doelde
doelde op
stond
verder op
op een
een meisje
meisje dat
datdedekoeien
koeienwachtte
wachtte;
hij
stond en verder
; hij
deed zijne
zijne theorie
theorie uiteen
uiteen toen
toenereralalmedeens
medeensiets
ietsopdaagde
opdaagdedat
dat
tegendeel bewees
bewees van
van 't geen hij
beweerde. Ginder
Ginder kwam
kwam
hij beweerde.
het tegendeel
er
eene juffer
juffer aangestapt
aangestapt met
meteen
eenopen
openzonnescherm
zonneschermwaar
waar
er eene
't bleekblauw
bleekblauw en 't roze
de heerschende
heerschende kleuren
kleuren van
van den
den
roze de
uitmieken.
opschik uitmieken.
- Ja,
Ja, maar
maar zooiets
hoort hier
hier ook niet thuis, zegde hij.
hij. DAt
Dàt
zooiets hoort
—
schreeuwt
landschap als
een vloek
vloek en
enniet
nietalleen
alleen de
de
schreeuwtin
in het
het landschap
als een
de
kleur
maar ook de
de vorm,
vorm, de
de lijn
lijn isiseen
eenanachronisme.
anachronisme. In de
kleur maar
straten
het niet
niet op
op en
enhier
hier doet
doethet
hetaan
aan als
als
straten eener
eener stad
stad valt
valt het
eerst kunt
kunt ge
ge merken
merken
een caricatuur,
caricatuur, een
een vogelverschrikker
vogelverschrikker 1I Nu
Nu eerst
hoever de
de mode
mode afstaat
afstaat van
van de
de natuur
natuur;; hoe die
die tw
twee
dingen
. ee dingen
hoever
niets met
met elkaar
elkaar gemeens
gemeens hebben
hebben I! Verbeeld
Verbeeld uu echter
echter eens
eens
niets
j
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zglk een
zplk
meisje als verschijning,
verschijning, heel
naakt of
O'f met
met een
een vloto
vlO't~
een meisje
heel naakt
tenden
sluier;; denk
maar aan
aan de
de lijnen
lijnenvan
vanzulk
zulkeen
eenfiguurtje,
figuurtje,
tenden sluier
denk maar
de kadans
de
kadans van den
den stap,
stap, dedeveerkracht
veerkrachtininden
denhals
halsen
enheupen.
heupen.
De Grieken,
Grieken, die het
het peplum
peplum uitgevonden
uitgevO'nden hebben,
hebben, wisten
wisten die
die
schoonheid op hare
schO'O'nheidO'p
hare waarde
waarde te
te schatten1
schatten! Nu
Nuisiserertotale
tO'taledisharo
dishar~
mO'nie
de huidige
huidigekleederdracht.
kleederdracht. In
Instad,
stad,waar
waar alles
alles door
dO'O'r de
de
monie in de
hetoverheerschend
O'verheerschend
menschen
de menschen
menschen zelf
zelfhet
menschen gemaakt
gemaakt is
is en cte
spectakel vormen,
vO'rmen, daar
daar mag de kleeding al gek zijn, het
het contrast
cO'ntrast
spectakel
als een
een
bestaat
bestaat niet.
niet. Maar
Maar sedert
sedert eenigen
eenigen tijd,
tijd, O'nderga
onderga ik
ik het als
pathO'IO'gische
aandO'ening —
- ik
ik kan
kan mij
mij de
demenschen
menschen en
en hunne
hunne
pathologische aandoening
vO'O'rstellen —
- ik zie
zie de
de twee
twee
kleeding
meer als
als éénheid
éénheid voorstellen
kleeding niet
niet meer
daardO'O'r ontstaan
O'ntstaan de
de gekste
gekste
dingen
altijd afzonderlijk
afzO'nderlijk en
en daardoor
dingen altijd
beenen van
van een
een
O'ndervindingen
: :dede brO'ekspijpen
ondervindingen
broekspijpenO'm
om de
de beenen
hO'ed, een
eenceremonieojas
ceremO'nie~jas komt
kO'mt me
me voor
vO'O'r
mijnheer;
mijnheer ;een
een hO'O'ge
hooge hoed,
als
een vastenavondplunje
vastenavO'ndplunje en
en wat
watde
devrouwenkleeding
vrO'uwenkleedingbetreft,
betreft,
als een
dat
wO'rdt eene
eene echte
echteobsessie
O'bsessie!
Hebtgij
gijnog
nO'gooit
O'O'iteen
eenvrouweno
vrO'uwen~
dat wordt
1 Hebt
hoed gezien
? En
hO'ed
gezien die
die op
O'Pzichzelf
zichzelfbeschouwd,
beschO'uwd,geen
geengruwel
gruwelwas
was?
En
bezie
bezie dan
dan maar
maar eens
eens de vrouw
vrO'uw die
die zooiets
zO'O'iets op
O'P het
het hoofd
hO'O'fd
draagt
denk altijd
altijd aan
aan de
de negers
negers die
die onze
O'nzemodes
mO'desparoo
parO'~
draagt :....
— ik
ik denk
dieëren
heiligste overtuiging
O'vertuiging van
van den
den emst,
ernst, hun
hun
dieëren en
en met
met de
de heiligste
fatsO'en
hO'uden. Als
Als dat
dat meisje
meisje nu
numaar
maar eenvoudig
eenvO'udig
fatsoen willen
willen houden.
een
effen kleedje
kleedje met
met voorschoot
vO'O'rschO'O't om
O'm de
de heupen
heupen droeg
drO'eg en
en
een effen
blO'O'tshO'O'fds liep,
liep, zou
ZO'U ze
ze een
eenveel
veelbeter
beterfiguur
figuurmaken.
maken.
blootshoofds
Ja, maar
maar we
we hebben
hebbenonze
O'nzehersenen
hersenenom
O'mteteabstraheeren,
abstraheeren,
-— Ja,
Ik kan
kan me
me die
diejuffrouw
juffrO'uwvoorstellen
vQO'rstellenbuiten
buiten
beweerde PrO's.
beweerde
Pros. Ik
landschap en dat
dat lichte
lichte costuumpje
cO'stuumpje met
met dien
dienbergirehoed
bergèrehO'ed
het landschap
staat
haar dO'nders
donderswel;
wel ;als
als er
er aan
aan de
de &tails
détails van
van 't gelaat
staat haar
O'Pdedegestalte
gestaltetoch
tO'chniets
nietsafaftetedingen
dingen?
niets hapert,
hapert, valt er
er er
er op
niets
?
—
- Hola
HO'la II Nu
Nueerst
eerstverkende
verkende Albert
Albert dat
dat het
hetElvire
Elvirewas
was
waarover
waarO'ver hij
hij zijne
zijneesthetische
esthetische theoriëen
theO'riëen had opgebouwd.
O'pgebO'uwd. Hij
Hij.
zweeg
zweeg en
en wachtte
wachtte hoe
hO'e 't met
met de
de ontmoeting
O'ntmO'eting zou
ZO'U afloopen.
aflO'O'pen.
De juffer
juffer werd
werdblijkbaar
blijkbaarongemakkelijk
O'ngemakkelijk door
dO'O'rdie
dietegenkomst
tegenkO'mst;
De
;
datzeze
bang
scheenenen
verwachtte
het was
was haar
haar aan
aantetezien
ziendat
het
bang
scheen
verwachtte
O'naangenaams te
te ondervinden.
O'ndervinden.
iets onaangenaams
—
haar? vroeg
vrO'eg Piket.
Piket.
- Kent
Kent gij haar?
—
.... antwoordde
- Ja
Ja ....
antwO'O'rdde Albert
Albert onverschillig.
O'nverschillig. Hij
Hij vond
vO'nd het
hetniet
niet
de vrienden
vrienden voor
vO'O'rtetestellen
stellen—- het
hetwas
washier
hier
geradig Elvire
Elvire aan
aan de
geradig
O'O'k geen
geen beste
bestegelegenheid.
gelegenheid.Hij
Hijzag
zag
hoe
rO'O'dwerd
werdenenhaar
haar
ook
hoe
zijzij
rood
gelaat trachtte
trachtte te verbergen
verbergen bachten
bachten den
den zonnescherm
zO'nnescherm dien
dienzeze
O'phield. Piket
Piket en
en Pros
PrO's groetten
grO'etten heusch,
heusch, met
met een
een tikje
tikje te
te veel
veel
ophield.
eerbied
en
Albert
O'O'k
nam
eenvO'udig
zijn
hO'ed
af
en
zegde:
eerbied en Albert ook nam eenvoudig zijn hoed af en zegde :
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— Dag juffrouw
juffrouw 1I Maar
Maar dat
dat woordje
woordje klonk
klonk hem
hem tegen
tegen als
als
een
verraad; ; hij
verweet het
het zich
zich als
als eene
eene lafheid
lafheid en
en voelde
voelde
een verraad
hij verweet
medelijden om de
deschuchtere
schuchtere onbeholpenheid
onbeholpenheid van
van het
het meisje
meisje
medelijden
onder~
dat daar
daar zonder
zonder zelfverweer,
zelfverweer, door de opdringende,
opdringende, stout
stout onder,
zoekende
van drie
drie jonge
jongemannen,
mannen, zich
zich moest
moest gekwetst
gekwetst
zoekende blikken van
voelen in
in hare
hare maagdelijke
maagdelijke eerbaarheid.
eerbaarheid. Hoe
Hoe nuffig
nuffig toch
toch zoo'n
zoo'n
dorpsding
hier voorkwam
voorkwam ininhaar
haaroverdreven
overdreven eenhandig,
eenhandig~
dorpsding hem hier
heid —
- altijd
altijd maar
maar beducht
beducht voor
voor 't gevaar,
gauw een
een
heid
gevaar, zoo
zoo gauw
jongen man
man haar
haar benadert.
benadert. De
De geest
geestder
derkostschool
kostschool ontwor,
ontwor~
jongen
stelt
men niet
niet in
in zulk
zulkeene
eeneomgeving.
omgeving.
stelt men
hun oordeel
oordeel
Piket en
en Pros
Pros bleven
blevenererover
overbezig.
bezig.Spraken
Spraken elk
elk hun
Piket
welzijn
zijnmocht,
mocht,maar
maarAlberts
Albert'
over de
dejuffer
juffer;
raaddenwie
wiezezewel
uit over
; raadden
liet hen
hen maar
maar in
in de
degissing;
gissing;hijhijbleef
bleefbijbijzijne
zijneeigene
eigene be,
be~
liet
schouwingen.
een meisje
meisje tetekennen
kennenmoet
moetmen
menhaar
haar in
in
schouwingen. Om
Om een
alle
mogelijke omstandigheden
omstandigheden ontmoeten,
ontmoeten, dacht
dacht hij.
hij. Elvire
Elvire
alle mogelijke
had hij
hij nooit
nooitanders
anders gezien
gezientenzij
tenzijonbevangen,
onbevangen, los
los ininhaar
haar
had
eigen doening,
doening, opgewekt,
opgewekt, gerust
gerusten
ensterk
sterkininhaar
haarpersoonlijk
persoonlijk
eigen
voorkomen. Nu echter
echter was
was ze
zeontdaan
ontdaanvan
vanalaldie
diezelfbewuste
zelfbewuste
voorkomen.
stevigheid,
gelijk iemand
iemand die
dieonverwachts
onverwachtsovervallen
overvallenwordt
wordt
stevigheid, gelijk
op
een ongelegen
ongelegen oogenblik,
oogenblik, inineen
eenkleeding
kleedingwaarmede
waarmedezij
zij
op een
niet
te voorschijn
voorschijn wenscht
komen of wil
wil gezien
gezien zijn.
zijn.
niet te
wenschttete komen
Wederzijds hadden
hadden zij
zij het
het ongemak
ongemak gevoeld
gevoeld en
endaardoor
daardoor niet
niet
Wederzijds
geweten welken
welken toon aanslaan
aanslaan of
of hoe
hoe zich
zichtetegedragen
gedragen—- het
het
geweten
was eene
eene ontmoeting
ontmoetingdie
diedeerlijk
deerlijkmislukt
misluktbleek
bleekenenhem
hempijniijk
pijnlijk
aandeed.
Gelukkig dat
datdie
dietwee
tweeererniets
nietsvan
vangemerkt
gemerkthadden
haddenen
en
aandeed. Gelukkig
Albert
de spotternij
spotternij ontgaan
ontgaan kon.
kon.
Albert alzoo de
Nu zij
zijweer
weerbij
bijden
denonderpastor
onderpastor aanbelden,
aanbelden, waren
waren zij
zij niet
niet
gelukkiger -— de
deur bleef
bleef gesloten.
gesloten.
gelukkiger
de deur
-— Zou mijnheer
mijnheer misschien
misschien met
met ons
onsbezoek
bezoekniet
nietgediend
gediend
veronderstelde Piket.
Piket.
zijn? verondersteide
-— Of isisonze
onzereputatie
reputatie ons
onshier
hieralalvoor
voorgeweest?
geweest?merkte
merkte
Pros. God
God weet
weet ofofwijwijgeen
geen
schandaalverwekt
verwekthebben
hebben hier
hier
Pros.
schandaal
op 't dorp
in slechte
slechte herbergen
herbergen te
te gaan,
gaan, ininverdacht
verdacht
dorp met
met in
dans~
gezelschap op den
denpeerdjesmolen
peerdjesmolen teterijden,
rijden,oneerlijke
oneerlijke dans,
gezelschap
partijen
wonen, —- dat
datallemaal
allemaal isisverboden
verbodenop
opzware
zware
partijen bij
bij te wonen,
en daar
daar hebben
hebben wij
wijons
onsplichtig
plichtigaan
aangemaakt
gemaakt1 I
zonde en
stonden zij
zij ininhet
hetvoorhovetje
voorhovetje nog
nogwat
wattetegekscheren
gekscheren
Zoo stonden
tot Albert
Albert hen
henopmerkzaam
opmerkzaam miek
miek dat
datererboven
boveneen
eenvenster
venster
tot
openstond
waar men
men hen
hen kon
konafluisteren.
afluisteren. Maar
Maar daar
daar
openstond van
van waar
gaven zij
zij niets
niets om,
om,integendeel
integendeel!
gaven
I
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En
nu?? vroeg
vroeg Piket.
Piket.
En nu
heb ...
...dorst
dorst!!
verklaarde Pros
Pros plechtig,
plechtig, en
en 'k
-— Ik ...
... heb
! ! verklaarde
'k geloof
geloof
dat we
dat
we alle
alle drie
drie om
om 't even
goed weten
wetenwaar
waar we
wenaartoe
naartoe
even goed
moeten
waar ons
ons hart
hart reeds
reeds voor
voorisis!
moeten en waar
I
Zij
schoten in luiden
luiden lach
lach en
en::
Zij schoten
-— Vooruit
danmaar,
maar,verklaarde
verklaardePiket,
Piket,onze
onzec<Fille
«Fille Sauvage»
Sauvage»
Vooruit dan
groeten.
gaan groeten.
-— lk
Ik doe
haar heden
heden 't voorstel
voorstel mij
mij naar
ver~
doe haar
naar Leuven
Leuven te
te vet.
gezellen, meende
meende Pros.
Pros.
gezellen,
-— Ze
Ze isisininstaat
staatheel
heel
uwe
Alma
Mater
te bederven!
uwe
Alma
Mater
te bederven
!
beweerde Piket.
Piket.
beweerde
-— Ik
ben maar
maar benieuwd
benieuwd hoe
hoe er
er die
die meid
meid bij
bij klaren
klaren dag
dag
Ik ben
en
na zulk
zulk een
een nacht
nacht zal
zal uit
uit zien,
zien,voegde
voegdeAlbert
Albertereraan
aantoe
toe;
en na
;
want ik
ik vermoed
vermoed dat
datzezeblauwe
blauweplekken
plekkenopophaar
haarlijflijfdraagt
draagt;
want
;
wat
is dat
datjonk
jonkgesleurd
gesleurdgeworden
geworden en
endat
datbloezetje
bloezetje op
ophaar
haar
wat is
blanke vel zal
zal haar
haar niet
nietveel
veelgebaat
gebaathebben
hebben!
blanke
1
—
't Zal
- 't
Zal wel
de eerste
eerstemaal
maalniet
nietzijn
zijndat
datzij
zijdoor
doorruwe
ruwe
wel de
handen gegaan
gegaan is,
is, verklaarde
verklaarde Piket
Piket;; ten
ten andere
andere dat
dat jonge
jonge
handen
vleesch weerstaat
weerstaat als
als gutta,percha,
gutta~percha, het
hetknijpen
knijpenbevordert
bevordert den
den
vleesch
bloedomloop. Vandaag
niet zoo
zoogeweldig
geweldiggaan
gaan ...
...
bloedomloop.
Vandaag zal
zal het
het wel niet
Maar
zie!
die
daar
zijn
ons
reeds
voor!
en
hij
doelde
op
Maar zie ! die daar zijn ons reeds voor1 en hij doelde op
een
groepje jonkheden
jonkheden die met
met de
demeisjes
meisjes stonden
stonden te
te zotte
zotte$
een groepje
aan de
de deur
deur der
derDagsterre.
Dagsterre.
bollen aan
-— Dat moet
moet hier
hier eene
eene vermaardheid
vermaardheid zijn
zijn op
op de
destreek
streek?
?
-— Ik weet
weet het
het niet,
niet, beweerde,
beweerde, Albert,
Albert, vroeger
vroeger woonde hier
hier
een
zekere Ko
Mulders. Waar
nog
een zekere
Ko Mulders.
Waar die
die gevaren
gevarenisis heb
heb ik nog
niet
gevraagd ...
en van
vanwaar
waardie
dieGyptendochter
Gyptendochter komt
komt?
uit
niet gevraagd
... en
? uit
't Gangske zeker
zeker?
elk geval
geval zal
zal 't geen edele
edele oorije
oorije zijn.
zijn.
? . .... in elk
-— Maar
plant, kerel,
kerel, een
een pracht,lijf,
pracht~lijf, die
die soort
soort
Maar een
een gezonde plant,
hebben
adelspapieren vandoen,
vandoen, riep
riep Piket.
Piket.
hebben geen adelspapieren
Sara
er inderdaad
inderdaad weer
weer frisch
frisch uit
uitals
alseene
eenepas
pas ontlokene
ontlokene
Sara zag
zag er
roos en bij
bij den
den eersten
eersten aanblik,
aanblik, had
had de
demacht
macht van
vanhaar
haar jong
jong
roos
volvormde
met de
debewustheid
bewustheidvan
vanhaar
haarvermetel,
vermetel,fiere
fiere
volvormde lijf met
ze 't malkaar
kijkers, de
jonge dokters
dokters meer
meer te
te pakken
pakken dan
dan ze
kijkers,
de jonge
bekennen
Hetweerzien
weerziender
derheeren
heerenbehaagde
behaagde't
meisje
bekennen wilden. Het
't meisje
blijkbaar,
denstond
stondliet
lietzijzijdedeboerenjongens
boerenjongensaan
aan
blijkbaar, want
want op den
haar jongere
jongere zusters
zusters over.
over. Zij
Zij bracht
bracht 't voornaam
gezelschap
haar
voornaam gezeischap
gelagkamer waar
waar op 't
oogenblik
binnen en
en leidde
leiddezezeinindedegelagkamer
binnen
't oogenblik
Het vertrek
vertrek was
was opgeruimd
opgeruimd en
enverlucht,
verlucht, en
en
niemand was.
niemand
was. Het
door
de opene
op ene vensters
vensters waaide
waaide de
de koelte
koelte tegen.
tegen.
door de
en haalde
haalde
Piket bracht
bracht het
het spel
spelmaar
maar aanstonds
aanstonds aan
aan gang
gang en
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zijn vrijpostigheid
vrijpostigheid uit
die zeker
zeker isis van
van zijn
zijn bijval
bijval
zijn
uit alsl-iemand
algiemand die
Dejongere
jongerezusters
zusters
en met
met een
een vertrouwelijke
vertrouwelijke kennis
kennis omgaat.
omgaat. De
die
ook alalopgezet
opgezetwaren
waren en
enmeê
meê wilden
wilden doen
doen in
in de
deleute,
leute,
die ook
kwamen
algauw
binnen
want
't
gezelschap
aan
de
voordeur
kwamen algauw binnen want 't gezelschap aan de voordeur
weggedrent. Sara
Sara luisterde
luisterde nog
nogwel
welsoms
somsnaar
naar eene
eene aardip
aardig..
was weggedrent.
heid
van den
den dikken
dikken student
student maar
maar om
om de
devleierij
vleierij van
vanAlbert
Albert
heid van
zij geen
geenzier
zierenenscheen
scheenerergeen
geenaandacht
aandachtvan
vantetemaken.
maken.
gaf zij
Hij
mocht zijn
zijn toevlucht
toevlucht nemen
nemen tot
tot eene
eene der
der zusters
zusters die
diehem
hem
Hij mocht
kwam gezelschap
een kind
kind en
enhij
hij
kwam
gezeischap houden,
houden, maar
maar dat
dat was
was nog een
wist niet
niet hoe
hoehet
hetaan
aantetespreken,
spreken,tenzij
tenzij met
metwat
watonschuldige
onschuldige
wist
plagernij die
Het kon
kon
plagernij
die voor
voor hare
hare oudste
oudste zuster
zuster bestemd
bestemd was.
was. Het
hem niet schelen,
schelen, maar
maar hij
geen reden
reden te
te vinden
vindenom
omdie
die
hem
hij wist geen
grilligheid waarmede
waarmede dat
datnatuurkind
natuurkindin
inharen
haren eersten
eersten jeugdroes,
jeugdroes,
haar voorliefde
voorliefde stellen
stellen kon
kon en
en toeneiging
toeneiging betoonde
betoonde aan
aan dien
dien
haar
onbeduidenden krempeling
krempeling met
met zijn
zijnsproeten
sproetenenenbokkebaardje
bokkebaardje
en
kalen· schedel,
schedel, waar
waar hij
hij zelf
zelftoch
tochals
als«jeune
«jeunepremier»
premier» met
met
en kalen
zijn
mooi roode
roodedas
dasenenbrillanten
brillantenborstspeld,
borstspeld, zijn
zijngekleurd
gekleurd
zijn mooi
hemd
en fantasie,gilet,
fantasie,gilet, toch
toch meer
meer indruk
indruk moest
moestmaken
maken op
op een
een
hemd en
jong meisje1?
meisje 1?
Doe maar
maar op
op11 dacht
dacht hij
hij bij
bij zichzelf,
zichzelf,ikikzal
zalwel
welkans
kanskrijgen
krijgen
Doe
er reeds
reeds op
opgesteld
gesteldlater
latereens
eens
weerwraak te
Hij was
was er
weerwraak
te nemen.
nemen. Hij
zijn macht
macht te
te beproeven
beproeven ofoften
tenminste,
minste,dedereden
redenteteachterhalen
achterhalen
zijn
waarom
Sara voor hem
hem zoo
zoo onverschillig
onverschillig bleef.
bleef.
waarom die
die Sara
drie vrienden
vriendenhergingen
hergingen 't'tgeen
geen zij
zij den
denverleden
verleden nacht
nacht
De drie
gedaan
hadden. Zij
Zij bestelden
besteldeneerst
eerstbier,
bier,daarna
daarnawijn
wijnenencharw
cham,
gedaan hadden.
pagne, koffie,
koffie, likeur
likeur;; zongen,
zongen, dansten,
dansten, gingen met
met de
demeiden
meiden
pagne,
zij eindelijk
eindelijk niet
niet meer
meer
uit wandelen
wandelen en
en keerden
keerden terug,
terug, tot
tot zij
uit
wisten hoe het
het afgeloopen
afgeloopen was.
was.
wisten
Albert het
hetmenschelijke
menschelijkebewustzijn'
bewustzijn' terugkreeg,
terugkreeg, stond
stond
Toen Albert
zijn moeder
moeder v66r
vóór zijn
zijn bed.
bed.Zijn
Zijneerste
eerste gedacht
gedacht was
was aan
aan die
die
zijn
donkerharige deerne,
deerne, waartegen
waartegen hij
hij in
in zijn
zijn droom
droomaan
aan 't worstelen
was zonder
zonder haar
haar te
te kunnen
kunnen bemeesteren.
bemeesteren. De
Deverschijning
verschijning van
van
nu die
dieuiterste
uiterstetegenstrijdigheid
tegenstrijdigheid van
van
zijn
moeder bracht
bracht hem
hem nu
zijn moeder
als helder
helder en
endonker,
donker,
twee verschillende
verschillende elementen
elementen -— iets
twee
iets als
goed en
en kwaad,
kwaad, zachtaardigheid
zachtaardigheid en
en geweld,
geweld, rust
rust en
en drift.
drift...
..
Zij stond
stond daar
hem geen
geen verwijt
verwijt;; op
op haar
haar gelaat
gelaat
daar en
en miek hem
Zij
Metzachte
zachtewoorden
woordenkwam
kwamzij
zij
was geen
geen ergernis
ergernis tete lezen.
lezen.Met
was
hem wekken
wekken en sprak
sprak hem
hem aan
aan alsof
alsof 't gewoonste dingen
dingen der
der
hem
wereld was
was::
zult uumoeten
moeten gereed
gereed maken,
maken, ge
ge weet,
weetl 't is
-— Mijn
jongen ge zult
Mijn jongen
vandaag het jaargetijde
jaargetijde voor de
deoverleclene
overledene familie.
familie.
vandaag
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nagedacht om
Hij had zich opgericht en nagedacht
om 't verband te snappen
tusschen die
die twee dingen
tusschen
dingen:: opstaan
opstaan en
en de
deoverledene
overledene familie
familie?!!
Hij kon
Hij
kon er
er 't'tinzicht
inzicht niet
niet aan
aan vinden,
vinden, maar
maar zijn
zijn moeder
moeder bleef
bleef
wachten
dat dwong
dwong h.em
hem meer
meer dan
dan alle
alle overreding.
overreding. Eerst
Eerst
wachten en
en dat
zijde
dekamer.
kamer.
toen hij
hij zich
zichbe.wegen
bèwegenging
gingom
omop
optetestaan,
staan,verliet
verlietzij
Terwijl
zich aankleedde,
aankleedde,martelde
marteldehij
hijzijn
zijntroebele
troebelehersenen
hersenen
Terwiji hij zich
om
weten wat
wat er
er gebeurd
gebeurd was.
was. Bij
Bij slierten
slierten kwam
kwam hem
hem de
de
om te weten
herinnering
hij met
metmoeite
moeiteinin't 'tverband
verbandbracht
bracht tot
tot een
een
herinnering die
die hij
aansluitend
dat Pros
Pros en
en Met.
Piket.
vertrokken
aansluitendgeheel.
geheel.Hij
Hij wist
wist dat
vertrokken
waren
maar in
in welke
welkeomstandigheden
omstandigheden hij
hij van
van hen
henafscheid
afscheid
waren maar
genomen
kon hij
hij niet
nietachterhalen.
achterhalen.
genomen had, kon
-— Ik zal
zal het
hetwel
welvinden,
vinden,mijmerde
mijmerdehij.
hij.Maar
Maardat
datjaargetijde
jaarg~tijde
en
die publieke
publieke dienst
dienst in
inde
dekerk
kerkverveelde
verveeldehem
hemenentoch
tochkon
kon
en die
hij
er niet
niet aan
aanontkomen,
ontkomen,het
hetwas
waseene
eeneheilige
heiligeplechtigheid
plechtigheidelk
elk
hij er
jaar
jaar .dien
dien dinsdag
dinsdag na
na dedekermis
kermisdie
diegeworden
geworden was
was als
als eene
eene
onverroerbare
- iets
iets als
als een
eenhoogdag,
hoogdag,waar
waarheel
heel de
de
onverroerbare gebeurtenis —
parochie
aan mededeed.
mededeed. 't'tRegende
Regende buiten
buiteneneneen
eendikke
dikkewater,
water~
parochie aan
mist
hing over
over de
deboomen
boomenin,den-hof.
inden-hof.De
Dekilligheid
killigheiddeed
deedhem
hem
mist hing
huiveren
en
het
beloofde
een
nare
dag
te
worden.
De
weder,
huiveren en
beloofde een nare dag te worden. De weder~
werking, het
het contrast
contrast van,
van de
destilte
stiltenanahet
hetuitbundige
uitbundigevermaak,
vermaak,
werking,
dat kende
dat
kende hij
hij van uit
uit den
den studententijd
studententijd en ook
ook in
inBerlijn
Berlijn en
en
had hij
hij die
diekatterigheid
katterigheid en
endat
datvage
vageheimwee
heimweeonder,
onder~
Weenen had
na zoo'n
zoo'n plezierige
plezierige fuifpartij.
fuifpartij. Als
Alsmen
meneenige
eenigeuren
urende
de
vonden na
wereld
wereld en
en 't't verstand
verstand op zij
zij heeft
heeftgezet
gezetenenininzaligen
zaligenroes
roesalles
alles
vergetenheeft,
heeft,dan
dandringt
dringtzich
zichdedenarigheid
narigheiddaarna
daarnaveel
veelfeller
feller
veteten
op. Nu
Nuechter
echterwas
waserernog
nogiets
ietsanders
andersbijbij:
aanwezigheid
op.
: dedeaanwezigheid
zijner ouders, hun
hun verwijt,
verwijt, 't'tgevoel
omrekenschap
rekenschap tetemoeten
moeten
zijner
gevoel om
geven, de
de vrees
vrees dat
datereriets
ietstusschen
tusschenhem
hemen
enhen
henzou
zou,blijven
blijven
geven,
hangen, onuitgesproken.,
onuitgesproken. Het gelaat
gelaat zijner
zijner moeder
moeder had
had hem
hem
hangen,
ontwaken fel gehindercl:
gehinderd en
kon de
depijniijke
pijnlijke,uitdruk,
.uitdruk~
bij 't ontwaken
en hij kon
king der
der oogen
oogenniet
nietvergeten.
vergeten.Tegenover
Tegenoverzijn
zijnmoeder
moeder moet
moet
king
men zich
zich altijd
altijd op zijn
zijn best
best vertoonen,
vertoonen, dacht
dacht hij,
hij, en
en we
wezien
zien
men
soms zoo
zooellendig
ellendigenenbetreurenswaardig
betreurenswaardiguituit!
er soms
1
Het ontbijt
ontbijt verliep
verliep in
in stilte
stilte;; niemand
niemand die iets
iets tetezeggen
zeggen
Het
wist. Het rijtuig
rijtuig stond
stond voor
voor en
en de
dedokter
doktermet
metzijn
zijnvrouw
vrouwen
wist.
en
reden naar
naar 't dorp. Onderweg
Onderwegwas
was't-alsof
'talsof zij
zij gedwongen
gedwongen
Albert reden
waren in
stilte, de
de slagen
slagen van
van het
hetbedeklokje
bedeklokje afaftetetellen,
tellen,dat
dat
waren
in stilte,
De dokter
dokter miek
miek enkel
enkel deze
deze éine
ééne
den jaardienst
jaardienst inluidde.
inluidde. De
den
beschouwing
beschouwing::
—
- Nu
N u zijn
zijn we
we nog
nogmaar
maar gedrieën
gedrieën meer
meer om
om den
den dienst
dienstbij
bij
wonen...
En zijn
zijn vrouw
vrouw voegde er aan toe
toe;
te wonen.
. . En
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weet is
is 't de
laatste keer
nog met
met ons
ons
— Wie weet
de laatste
keer niet
niet dat
dat we nog
drieën zijn? ....
drieën
..
was er
er akelig
akelig inindat
datrijtuig
rijtuigals
alsinineene
eenebegrafeniskoets
begrafeniskoets
Het was
en ze
ze dachten
dachten waarschijnlijk
waarschijnlijk alle drie
drie aan
aan vroeger
vroeger tijd
tijd toen
toen
en
ouders
kinders samen
samen die
die plechtigheid
plechtigheidbijwoonden.
bijwoonden.
ouders en kinders
Bij 't binnenkomen
als iets
iets dat
dathem
hemont,
ont~
Bij
binnenkomenviel
viel het
het Albert
Albert op als
vlogen
was:: hoe
hoe hun
huneigen
eigenfamilieplaats,
familieplaats, gelijk
gelijk voor
voor den
den
vlogen was
edeldom,
vooraan tegen
tegen den
deneersten
eerstenpilaar,
pilaar,gereserveerd
gereserveerd was
was
edeldom, vooraan
en
hun zitstoel
zitstoel neerlag
neerlag over
over de
de zate
zate van
vanden
denknielstoel
knielstoelom
omtete
en hun
beletten dat
dat iemand
iemand van
van 't mindere
er gebruik
gebruik van
van
beletten
mindere volk,
volk, er
maken
Albert stond
stond paalstil
paalstil vóór
vóór zich
zich uit
uit tetestaren
staren en
en
maken zou.
zou. Albert
dacht
na
over
alles
wat
hem
in
den
geest
kwam.
Elk
ding
dacht na over alles wat hem in den geest kwam. Elk ding
herinnerde
iets uit
uit zijne
zijne jeugd
jeugd—
- 't was
of hij
hij de
de jaren
jaren
herinnerde hem
hem iets
was of
die
voorbij waren
waren inineen
eenalgemeenen
algemeenenblik
blikteteoverschouwen
overschouwen
die voorbij
kreeg -— hij
den geur
geur van
van op,
op, herleefde
herleefde zich
zich in
in den
den
kreeg
hij snoof
snoof er
er den
dien hij
hijvergeten
vergetenwas
wasen
envan
vaneen
eenander
anderwaande.
waande.
geestestoestand dien
eerste dagen
dagen bij
bijzijne
zijneterugkomst
terugkomsthadden
hadden die
diedingen
dingen
De eerste
hem
aangedaan als
als eene
eene nieuwe
nieuweaantrekkelijkheid
aantrekkelijkheid —
- het
het her,
her~
hem aangedaan
leven van iets
iets wat
wat hem
hem eens
eenszoo
zoodierbaar
dierbaarwas
was;; maar
maar algauw
algauw
leven
echter
zinledige en
en de
de begoocheling
begoochelingdier
diergewaar,
gewaar~
echter had
had hij
hij het zinledige
wordingen ingezien.
Een fata
fata morgana
morgana —
- dat
dat alles
alles was
was dood
dood
wordingen
ingezien. Een
en vergaan
vergaan; ; hij
zich niet
niet laten
latendoorknagen
doorknagen van
vaniets
ietsdat
dat
hij wilde
wilde zich
dood isis—- ons
onsorganisme
organismemoet
moetzich
zichimmer
immervernieuwen,
vernieuwen, andere
andere
cellen aankweeken,
- we leven
leven van
van het
het
cellen
aankweeken,zoo
zoo ook
ook onze
onze geest,
geest, —
tegenwoordige, al
wat voorbij
voorbij isis vormt
vormt de
de assche,
assche, de
deafval,
afval,
tegenwoordige,
al wat
die we
we wegwerpen
wegwerpen om
omererons
onsniet
nietmede
medeteteinfecteeren.
infecteeren. 't'tGeen
Geen
hij in
in de
delaatste
laatstejaren
jarenhad
hadmedegemaakt
medegemaakt had
had hem
hem tot
tot een
een
hij
nieuwen mensch
mensch hervormd
hervormd en
en alles
alleswat
watererhem
hemvan
vanden
denouden
ouden
nog overbleef
overbleef kwam
kwam hem
hemvoor
voorals
alsiets
ietsminderwaardigs,
minderwaardigs, dat
dat
hij
moest afwerpen.
afwerpen. Hier en
en daar
daar was
was erernog
nogwel
weliets
ietsininzijne
zijne
hij moest
herinnering
hem bekoorlijk
bekoorlijk voorkwam,
voorkwam, maar
maar dat
dat juist
juist
herinnering dat
dat hem
waJ1en de voetklemmen,
voetklemmen, de
de angels
angels die
diehem
hemwilden
wildenvasthouden
vasthouden
waren
zou hij
hij dus
dus teteworstelen
worstelen hebben
hebben
aan
vergane leven.
aan dat
dat vergane
leven. Hier
Hier zou
dat bij
bij
tegen
de ingeboren
ingeboren neigingen
neigingen der
der gevoeligheid
gevoeligheid —
- iets
iets dat
tegen de
dorpsmenschen
eene zedewet
zedewet : de
deverkleefdheid
verkleefdheidaan
aan
dorpsmenschen geldt
geldt als
als eene
de
dingen die
dieonze
onzeeerste
eerstejeugdjaren
jeugdjaren omringd
omringd hebben,
hebben, de
de
de dingen
bloeds, gelijk
gelijk men
men dat
dat met
met zekere
zekere eerbiedwaardigheid
eerbiedwaardigheid
banden des bloeds,
beduidt:: het
het vasthouden
vasthoudenaan
aande
deheerschende
heerschende
- 't geen beduidt
benaamt, —
opvatting
van 't'tleven.
leven. Daar
Daarstond
stondpapa
papaalsalsdorpsgeneesheer
dorpsgeneesheer
opvatting van
en mama
mama met
met hare
hareonwrikbare
onwrikbaregodsdienstige
godsdienstigeen
enzedelijke
zedelijkeover,
over~
tuiging.
eenweeklacht
weeklacht zou
zouererbij
bijhaar
haaropgaan
opgaan als
als ze
ze
tuiging. Welk een
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eens weten
weten moest
moest dat
dat er
er niets
niets meer
meer ininhaar
haarjongen
jongenaanwezig
aanwezig
eens
't geen
zij er met
met zooveel
zooveel onvermoeide
onvermoeide zorg had
had in,
in~
was van
van 't
was
geen zij
geprent I?1 ?Hoe
hij zich
zich hier
hier verdwaald
verdwaald en
en vreemd
vreemd in
in
geprent
Hoe voelde
voelde hij
die kerk
kerk en
en hoe
hoever
vervan
vanhem
hemwas
wasdedegodsdienstige
godsdienstigeovertuiging
overtuiging
van weleer
weleer —
- hoe
hoe heel
heel anders
anders was
was zijn
zijn inzicht
inzichtnu
nugeworden
geworden
van
over
die dingen
dingen11 Wat
Watscheen
scheenhem
hemdat
datkerkje
kerkjenu
nuklein
kleinbij
bij
over die
voortijds,
hij hier
hierals
alsschooljongen
schooljongenaan
aanmoeders
moedershand,
hand,met
met
voortijds, toen hij
kinderlijke godsvrucht, naar
naar die
opkeek?
die zelfde heiligenbeelden
heiligenbeelden opkeek
?!1
Elk
ding kwam
kwam hem
hemhier
hiernog
nogvertrouwelijk
vertrouwelijkvoor,
voor,- .de
de stem,
stem~
Elk ding
mingen
hij hier
hierhad
hadopgedaan
opgedaansmaakte
smaakte hij
hij weer,
weer, —
- de
de
mingen die
die hij
geestelijke
eerbied, het ontzag
ontzag voor
voor het
hetmyste,
myste~
geestelijke vervoering,
vervoering, de
de eerbied,
rieuse
met de
dezachtzalvende
zachtzalvende geneuchten
geneuchten der
der zaligheid.
zaligheid. Hoe
Hoe
rieuse met
was dat alles broksgewijze weggevallen, vergaan,
vergaan, zonder
zondertragiek
tragiek
den overgang,
overgang,zonder
zonderplechtige
plechtigeverloochening
verloochening;; als
als een
een kleed
kleed
in den
dat
men aflegt
aflegt omdat
omdat men
men het
hetontgroeid
ontgroeid isis —
- en
en eerst
eerst veel
veel
dat men
later
was hij
hij gewaar
gewaar geworden
geworden dat
dat er
er iets
iets uit
uit hem
hem weg
weg was
was
later was
maar toen
toen tertijde
tertijde was
hij zoo zeer
zeer door
door de
dedrukte
drukte van
van het
het
maar
was hij
dadelijke
door de
de wetenschap
wetenschap en
en de
destudie
studieingenomen
ingenomen
dadelijke leven,
leven, door
dat
hij zelf
zelf den
den weemoed
weemoed niet
niet ondervonden
ondervonden had
had ofofden
dennood
nood
dat hij
om
verlorene door
door iets
iets anders
anders te
te vervangen.
vervangen. Er
Er was
was nog
nog
om 't't verlorene
alleen het leven
leven dat
dat hem
hemwaardevol
waardevol en
enbelangrijk
belangrijk voorkwam,
voorkwam,
alleen
de
zucht en
en de
dedrang
drangom
omzijn
zijnpersoonlijkheid
persoonlijkheid te
te ontplooien,
ontplooien,
de zucht
hooger te geraken,
geraken, meê
meê te
te gaan
gaan met
met den
denstroom,
stroom, teteworstelen
worstelen
hooger
in den
denhevigen
hevigenkamp
kamp waarvan
waarvan hij
hij de bruisching hoorde overal...
overaL ..
viel het
hethem
hemopop
eene
aardigheid, het
hetverschil
verschil in
in
Nu viel
alsals
eene
aardigheid,
't
pastor dien
dien hij
hij zoo
zoogoed
goedkende
kende als
als
't voorkomen
voorkomenvan
van den
den pastor
mensch,
zijne toga
toga gelijk
gelijk hij
hij over
overstraat
straatliep
liepenenininzijn
zijnhuis
huis
mensch, in
in zijne
leefde
en de
detegenstelling
tegenstelling van
vanzijn
zijnfiguur
figuurininhet
hetmissegewaad,
missegewaad,
leefde en
met koorkleed
koorkleed en kazuifel.
kazuifel. Met
Met Gust
GustVan
Van Dorpe
Dorpe viel
vielhet
hetver,
ver~
met
schil
heviger op
op;; dien
dien had
hadhij
hijgekend
gekendals
alsstudiemaat
studiemaat in
in
schil nog heviger
zijne
burgerskleeren, nauwgezet, dandyachtig,
dandyachtig, en
ennu
nuverscheen
verscheen
zijne burgerskleeren,
hij in
in de
denauwsluitende
nauwsluitende albe,
albe, mager
mager met
metden
denverzorgden
verzorgden
hij
haarbos,
glinstering van
van de
degoudgerande
goudgerandebrilglazen
brilglazenen
enden
den
haarbos, de glinstering
ingekeerden blik,
als een
eenhiëratische
hiëratische Fransiscus.
Fransiscus. Neen,
Neen,maar
maar
ingekeerden
blik, als
was
het nu
nueene
eeneberekende
berekendeaanstellerij
aanstellerij om
om door
doorhet
hetbyzan,
byzan~
was het
missegewaad, het
hetvoorkomen
voorkomentetekrijgen
krijgenvan
vaneen
eenabtract
abtract
tynsche missegewaad,
figuur
waaruit de
gewone mensch
mensch verdwenen
verdwenen isis?
Van't'tgeen
geen
figuur waaruit
de gewone
? Van
men
van hem
hem vertelde
vertelde op
op 't'tdorp
dorp als
als de
dekapelaan
kapelaan die
dieop
opzijn
zijn
men van
uitzicht en
en aanzien
aanzien gesteld
gesteld is,
is, die
die een
eenbeetje
beetjeflirtlustig,
flirtlustig, mid,
mid~
uitzicht
deltjes gebruikt
gebruikt om
zijne voornaamheid
voornaamheid ten toon
toon tetespreiden
spreiden;;
deltjes
om zijne
van
dat alles
alles was
wasererininhethet
voorkomenvan
vanden
denofficieerenden
officieerenden
van dat
v-oorkomen
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priester niets
niets te
te merken,
merken, hij
hijgeleek
geleekeerder
eerderaan
aaneen
eenontheven
ontheven
priester
mystieker
mystieker die boven
bovende
dewerkelijkheid
werkelijkheid heenzweeft
heenzweeft ;; alleen
alleen de
de
en met
metzorg
zorggedragen
gedragenhaarlokken
haarlokkenherinnerden
herinnerdenaan
aan
opgeschikte en
't geen
hij als
alsgeestelijke
geestelijke buiten
buiten de
de kerk
kerk presteerde.
presteerde. En
En zoo
zoo
geen hij
werd het
het Albert
Albert mogelijk
mogelijk hem
hem ook
ook verder
verder uit
uit tetekleeden
kleeden en
en
werd
houding tetedoorschouwen.
doorschouwen.Dat
Datvermoeden
vermoedenwerd
werdheel
heelen
enalal
die houding
gegrond, toen
toen de
deonderpastor
onderpastorbij
bij de
deofferande,
offerande,nevens
nevensden
denpastor,
pastor,
gegrond,
de opgang
opgang bijwoonde
bijwoonde der
derparochianen
parochianen die
die ininreek
reekaan
aan hen
hen
voorbij
Deblik
blikwaarmede
waarmedehijhijenkele
enkelemenschen
menschenopnam
opnam
voorbij gingen.
gingen. De
en onderzocht,
onderzocht, was
niet meer
meer de
de blik
blikvan
vanden
deningetogen
ingetogen
en
was niet
priester
die
zich
van
den
mens
eh
abstraheert;
maar
Albert
priester
zich van den mensch abstraheert ; maar Albert
bekende er
er al
al tetewel
weldie
diemenschelijke
menschelijkenieuwsgierigheid
nieuwsgierigheidwelke
welke
bekende
door de
de oogen
oogenafgeleid
afgeleidwordt
wordttottotwereldsche
wereldschezaken
zaken en
en be,
be~
door
schouwingen. Op
gelaat van
van den
denonderpastor
onderpastor was
was het
het te
te
schouwingen.
Op 't't gelaat
lezen wat
wat ieder
ieder voorbijgaand
voorbijgaand figuur
figuur in hem
hem wekte
wekte en
en bij
bij de
de
lezen
meisjes vooral,
die blik
blikdede
onbescheidenuitdrukking
uitdrukking
meisjes
vooral, kreeg
kreeg die
onbescheiden
van iemand
iemand die zich
zich 't genot gunt van iets dat hem verboden is.
is.
van
De aandacht
aandacht van
van Albert
Albert werd
werd door
door de
debeweging
beweging der
der op,
op~
stappende parochianen
kapelaan om
ook de
de
stappende
parochianenafgeleid
afgeleid van
van den
den kapelaan
om ook
menschen te bekijken.
bekijken. Hij
Hij verkende
verkendeerermaar
maarheel
heelweinig
weinigmeer
meer
menschen
en geene
geenebijkans
bijkansvan
vanhet
hetjongere
jongerevolk
volk—
- de
de opkomelingen.
opkomelingen.
van, en
die met
met hem
hemkind
kindgeweest
geweestwaren
warenbleken
blekennu
nuvolgroeide
volgroeide
Dezen die
ze uitgegroeid
uitgegroeid?!
Mijn God,
God, hoe
hoezagen
zagen
menschen en hoe
hoewaren
waren ze
menschen
?! Mijn
zij er
er uit
uitininhun
hunbeste
bestekleeren
kleeren??Leelijke
Leelijkekoppen,
koppen,stommerik,
stommerik~
zij
ken! sloffelig,
sloffelig, beschaamd,
beschaamd, dom
dom lachend
lachend stapten
stapten zij
zij op,
op, zonder
zonder
hunvoeten
voetenuitkwamen
uitkwamen en
en wat
wataan
aantetevangen
vangen
te weten
weten waar
waar hun
met de
de slungelende
slungelende armen.
armen. Zij
Zij droegen
droegen den
denreuk
reukvan
vansterken
sterken
met
tabak in hunne
hunne muffige
muffigekleeren,
kleeren, waar
waarzij
zijaan
aanhem
hemvoorbijgingen.
voorbijgingen.
Het was
was een
een aardige
aardige gelegenheid
gelegenheid hier
hier heel
heel het
hetdorp
dorp in
in oogen,
oogen~
schouw
nemen. Bij
Bij velen
velen moest
moestAlbért
Albertaan
aanden
denfamilietrek
familietrek
schouw te nemen.
van
gelaat of
ofde
degestalte,
gestalte, de
denamen
namen nagaan
nagaan van
van dezen
dezen die
die
van 't't gelaat
hij
niet meer
meer thuiswijzen
Nog nooit
nooitechter
echter had
had hij
hij ge,
gehij niet
thuiswijzenkon.
kon. Nog
merkt
leelijk volk
volk het
hetwas
waswaarin
waarinhij
hijwas
wasopgegroeid
opgegroeid!
merkt wat
wat leelijk
Krom,
verwrongen naar
naar hun
grof en onbeduidend
onbeduidend
Krom, verwrongen
hun werk
werk meestal,
meestal, grof
van wezen, met
met doorzakkende
doorzakkende beenen,
beenen, verweerde
verweerde tronies
tronies zonder
zonder
ofverstand,
verstand, met
met schichtende
schichtende en
enloensche
loenscheblikken
blikkenwaar
waarde
de
ziel of
kwade
glunderheid of
ofeene
eenezalige
zaligeonnoozelheid
onnoozelheiddoorstraalde.
doorstraalde.
kwade glunderheid
Albert kreeg
kreeg de
de ontzettende
ontzettendeovertuiging
overtuigingdat
dateen
eendrie
driekwart
kwartder
der
bevolking
getareerd was
was door
doorlichamelijke
lichamelijkegebreken
gebrekenen
enevenveel
evenveel
bevolking getareerd
hun geestvermogeni
geestvermogen! Er
Er waren
waren er
er die
diededeplacide
placidegerustheid
gerustheid
in hun
op
hun wezen
wezen droegen
droegen van
van··een
een os,
os,met
methet
hetonrustige
onrustigeder
qer
op hun
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aandoening om
ongewone hunner
hunner omgeving.
omgeving. Hier
Hier viel de
de
aandoening
om 't't ongewone
toestand beter
beter op
op tetemerken
merkendan
dantetelande
landewaar
waariedereen
iedereen inin
toestand
zijn kleeren
kleeren zit
aan de
de bezigheid
bezigheiddie
dieovereenkomt
overeenkomt met
met den
den
zijn
zit en aan
aard
de vrouwen
vrouwen was
was het
het nog
noganders
anders ge,
ge~
aard van
van het
het ambt.
ambt. Met de
steld,
daar viel
viel het
hetbelachelijke
belachelijke op
opder
derverwaande
verwaandeaanstellerij
aanstellerij
steld, daar
onder
zotste gedaanten
gedaanten en
en gekste
gekste kleeding.
kleeding. Bewust
Bewustvan
vande
de
onder de zotste
weerdigheid en
en 't'tvoortreffelijke
voortreffelijke van
vanhaar
haarvoorkomen,
voorkomen,stapten
stapten
weerdigheid
zij op, kroppend
kroppend van
vanhoogmoed,
hoogmoed,met
metden
denonderzoekenden
onderzoekenden blik
zij
en de
de glundere
glundere oogjes
oogjesvol
volmisprijzen
misprijzenvoor
voorhare
hareweerga,
weerga, statig
statig
en
stijf, gepint
gepint en
en bewimpeld,
bewimpeld, met
met hoeden
hoeden op
op om
om iemand
iemand te
te
en stijf,
omver vallen,
vallen, en
eneen
eenopgezwollen
opgezwollenwezen
wezenen
eneene
eene houding
houding
doen omver
als indische
indische afgoden
afgoden bevreesd
bevreesd haar
haar fatsoen
fatsoen te
te verliezen1
verliezen 1 Het
Het
als
was soms om te proesten en ongelooflijk hoe
hoe ze
ze 't ernstig uithou.
uithou,
den konden,
konden, en
en als
alsinineen
eencomediespel
comediespelzich
zich
aansteldenininhare
hare
aanstelden
verwaandheid, met heel
heel die
diefloddering
flodderingvan
vanlinten
lintenen
enspeierende
speierende
verwaandheid,
kleur waarbij
waarbij de
de steedsche
steedschemode
modeeerder
eerdergeparodieerd
geparodieerdwerd
werddan
dan
kleur
Enkele gezonde
gezondeboerenmeisjes
boerenmeisjeshielden
hieldenzich
zichnog
nogaan
aan
nagevolgd. Enkele
de eenvoudige
eenvoudige dracht,
dracht, maar
maar zij
zij schenen
schenen beschaamd
beschaamd over
over haar
haar
schamele
misplaatst tusschen
tusschen al
al die
diebaldadigheid.
baldadigheid.
schamele kleeding
kleeding en misplaatst
't Geheel geleek
geleek iets
ietsals
alseen
eenvastenavoncl,optocht
vastenavond.optochtwaar
waarelk
elkzijn
zijn
ernst
trachtte te bewaren
bewaren in
in dat
datzottespel
zottespeleneniedereen
iedereenmeende
meende
ernst trachfte
zijn
bekoorlijkheid of rijken
rijken praal
praal ten
ten toon te
te spreiden.
spreiden. Ja,
Ja,
zijn bekoorlijkheid
nu begreep
begreep hij
hij welk
welk een
eenaardigheid
aardigheid het
hetmoest
moestopieveren
opleverenvoor
voor
een
kapelaan om met
met 't priesterlijk
het
een jongen kapelaan
priesterlijk gezag
gezag bekleed,
bekleed, het
prestige te dragen
dragen van
vanzijn
zijnambt,
ambt,enen
nuchtereonervaren
onervaren
prestige
alsals
nuchtere
jongeling, de innerlijke
innerlijke psyche dier
dier dorpsmeisjes
dorpsmeisjes te
te peilen
peilen en
en
jongeling,
er de geheimzinnige
geheimzinnige aantrekkelijkheid
aantrekkelijkheid uit
te werken
werken op
op zulk
zulk
er
uit te
een
troep eenvoudige
eenvoudige gemoederen
gemoederen die
voor hem
hem ininbewonde,
bewonde.
een troep
die voor
ring stonden en
en vol
volheilig
heiligontzag
ontzagwaren
warenbijbij
zijneverschijning.
verschijning.
ring
zijne
Wat
moestenzij
zij voor
voorhem
hem voelen,
voelen, nu
nuzij
zijonder
onderzijn
zijnvorschenden
vorschenden
Wat moesten
opstapten, terwij1
terwijl hij daar stond in
in zijn
zijn hi6ratisch
hiêratisch gewaad dat
dat
blik opstapten,
haar oogen
oogenden
dengewonen
gewon enmensch
menschveranderde
veranderde in
in een
een boven,
boven.
voor haar
aardsch wezen?
bijval en
en de
deaard
aardder
derbetrekkingen
betrekkingen zouden
zouden
aardsch
wezen ? De
De bijval
hier echter
echter wel van
van de
deonschuldige
onschuldigesoort
soortzijn
zijnenenAlbert
Albertgunde
gunde
hier
't genoegen
aan zijn
zijn vroegeren
vroegeren maat
maat die
die veroordeeld
veroordeeld was
was
genoegen wel aan
om hier
hier op
opdat
datbuitendorp
buitendorpverstoken,
verstoken,zich
zichtetevergenoegen
vergenoegen
om
met zulke
zulke platonische
platonische toeneigingen
.toeneigingen van
vanonbeduidende
onbeduidendekwezel,
kwezel.
tjes. Het
Het zielenprobleem
zielenprobleem van
van 't'tmeerendeel
meerendeel kon
kon niet
nietzeer
zeeringe,
inge.
tjes.
wikkeld zijn
zijn en
en andere
andere aantrekkelijkheden
aantrekkelijkheden zou hij
hij.hier
hier onder
onder
wikkeld
nujuist
juistver,
ver.
die brave
brave congreganisten
congreganisten niet
niet veel
veel vinden
vinden!1Maar
Maar nu
scheen
eene in ,de
rei die Alberts
Alberts verbazing wekte. Hij had
scheen er eene
.de rei
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te vroeg
dat
was
vroeg zijn
zijnoordeel
oordeelgevestigd,
gevestigd,want
want
dat
waseene
eeneschitterende
schitterende
uitzondering aan
regel! I Groot van
van gestalte,
gestalte, prachtig
prachtig ge,
ge~
uitzondering
aan den
den regel
enwaarlijk
waarlijk met
meteenvoud
eenvoudmaar
maarmet
metveel
veelsmaak
smaakgekleed.
gekleed.
bouwd en
Was het
heteen
eenvreemde
vreemdejuffer
jufferhier
hierergens
ergensbij
bijfamilie
familieop
opbezoek
bezoek
de kermis
kermis ?? Waarom
Waarom kwam
kwam ze
ze zoo
zooachteraan
achteraan?? Geen
Geen van
van
met de
ingezetenendus
dus?
Heelhaar
haarvoorkomen
voorkomenwas
wasnochtans
nochtansdeftig,
deftig,
de ingezetenen
? Heel
een tikje
tikje modieus,
modieus, geposeerd
geposeerd als
als van
van iemand
iemand die
die bewust
bewust isis
een
van
van den
den indruk
indruk die
diehare
hareverschijning
verschijningmaken
maken moet.
moet. Albert
Albert
merkte aan
tt neerduwen
de wenkbrauwen
wenkbrauwen bij
bij den
den onder,
onder~
merkte
aan 't
neerduwen van
van de
pastor
pastor en
en 't nijpen zijner
zijner mondhoeken,
dat hij
hij iets
iets als
als minachting
minachting
mondhoeken, dat
betuigde voor
voor die
die juffer.
juffer. In
Indit
ditgeval
gevalkent
kentgij
gij ererniets
niets van,
van,
betuigde
is uw
uwmisprijzen
misprijzen ongepast,
ongepast, mijnheer
mijnheer!1 of isis 'tttde
deduivel
duivelder
der
en is
bekoorlijkheid dien
gij inindat
datprachtig
prachtiggelijnde
gelijndelijf
lijfverfoeit
verfoeit?
bekoorlijkheid
dien gij
?
Of was
was het
hetmisschien
misschien haar
haar schoonheid
schoonheid alleen
alleendie
diehier
hierals
alseene
eene
Of
aangerekend werd
werd om
om 'ttt gevaar der verleiding
verleiding dat
dat er
er van
zonde aangerekend
uitgaat? De
Dejuffer
jufferkeerde
keerdezich
zichmet
met't ttgelaat
gelaatnaar
naarzijnen
zijnen kant
kant
uitgaat?
omterug
terug op
op haar
haar plaats
ho,jaja!
toe om
plaats te
te komen
komen en
en nu,
nu, ..-'-ho,
1 'ttt raadsel
was opgeklaard
opgeklaard —
- dat
dat zal
zal die
dienaaister
naaister zijn
zijn waarvan
waarvan hij
hij reeds
reeds
was
gehoord
had.
Dat
er
uit
dat
Irmatje
op
enkele
jaren
tijds
zulk
gehoord had. Dat er uit dat Irmatje op enkele jaren tijds zulk
een princes
princes gegroeid
kon hij
hij zich
zich niet
niet inbeelden.
inbeelden. Maar
Maar
een
gegroeid was,
was, kon
zij was
was in
in Brussel
Brusselgeweest
geweestenenhad
haderer
dusnog
nogiets
ietsmeer
meergeleerd
geleerd
zij
dus
dan
het ambacht
ambacht van
vankleermaakster
kleermaakster en
enmodiste!
modiste!Pros
Prosen
enPiket,
Piket,
dan het
gij hebt
hebt het
hetbijzonderste
bijzonderstegemist
gemist!1 als
als gij
gij hier
hier ooit
ooit eens
eens terug
terug
gij
komt,
zal ik
ik uuiets
ietsanders
anderslaten
latenzien
zien!
Datbracht
bracht zijn
zijn verbeel,
verbeel~
komt, zal
1 Dat
ding op
op Sara
Sara en
en zonder
zonderhij
hijdedereden
redenerervan
vannaging,
naging,voelde
voeldehij
hij
tt genoegen
te zien
verschijnen. Hij vreesde
vreesde dat
zien verschijnen.
't
genoegen haar
haar hier
hier niet te
de
bekoorlijkheid van
dat schoone
schoone lijf
lijf zou
zouteniet
tenietgaan
gaan in
in
de bekoorlijkheid
van dat
ongeschikte
bovenkleed
eren
en
hij
kon
zich
haar
gestalte
niet
ongeschikte bovenkleederen en hij kon zich haar gestalte niet
voorstellen met
een hoed
hoed op,
op,zonder
zonder heel
heel de
deschoonheid
schoonheid er
er
voorstellen
met een
van
naar den
duivel te
te wenschen!
wenschen!
van naar
den duivel
Toen iedereen
iedereen weer
weer op
op zijn
zijnplaats
plaatswas
wasenendederust
rustherstelde,
herstelde,
keerde
zijn gedachten
gedachten in eene
eene andere
andere richting.
richting. Bij
Bij toe,
toe~
keerde Albert
Albert zijn
val sloeg
sloeg hij
hij den
denblik
blikbezijds
bezijdsopophet
hetgebedenboek
gebedenboekininde
dehanden
handen
zijns
vaders dat hij
hij verkende
verkende tt't zelfde te zijn
zijn van tt'at geen hij hem
zijns vaders
als
kind nog,
nog,had
hadzien
ziengebruiken,
gebruiken,waar
waar de
debladzijden
bladzijden door
door
als kind
tt't danig beduimelen
beduimelen inin't'tbehandelen,
behandelen, de
dekleur
kleurgekregen
gekregenhadden
hadden
Watalalernstig
ernstigvrome
vromeen
engemeenstige
gemeenstige
van
eene doorrookte
doorrookte pijp.
pijp.Wat
van eene
gebeden
die man
man zijn
zijnlevenlang
levenlanghier
hiergepreveld
gepreveld!! Dat
Datboek
boek
gebeden had die
was voor
voor Albert
Albertiets
ietsals
alshet
hetonwankelbare,
onwankelbare, kinderlijk
kinderlijk geloof
geloofzelf,
zelf,
waarmede
bezield was.
Hij, integendeel,
integendeel, voelde
voelde
waarmede zijn
zijn vader
vader bezield
was. Hij,
zich
hier alleen
alleen staan
staan in
inheel
heeldie
diemenigte
menigtewaar
waargeen
geenenkele
enkele
zich hier
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zelfs eenig besef
zelfs
besef heeft
heeft dat
daterermenschen
menschen buiten
buitenden
dengodsdienst
godsdienst
leven ; dat
dat er
leven;
er millioenen
millioenen Boedhisten
Boedhisten en
en Muselmannen
Muselmannen over
overde
de
wereld
verspreid zijn
ook aan
aan hun
hun geloof
geloof houden
houden en
en er
er
wereld verspreid
zijn die ook
hun
eigene verwachtingen
verwachtingen voor
voor't'tander
ander leven
leven op
opnahouden1
nahouden 1
hun eigene
En dat
En
dat er
er buiten
buitendat
datalles
allesnog
nogveel
veelmeer
meermenschen
menschen zijn
zijn die
die
in de
de volstrekte
volstrekte onverschilligheid
onverschilligheid of in
in den
den twijfel
twijfel leven
leven en
en
in
Voorzichzelf
zichzelfverbeeldde
verbeeldde
aan
geen godsdienst
godsdienst meer
meer denken.
denken. Voor
aan geen
hij zich
zich de
demogelijkheid
mogelijkheid om,
om, gelijk
gelijk 't geval
was bij
bij makkers
makkers
geval was
hij
die door
door hun
hun ambt
ambt en
enomgeving
omgevinggedwongen
gedwongenwaren
warenhun
hunleven
leven
lang te
te huichelen
huichelenenengenoodzaakt
genoodzaaktdoor
doordedeomstandigheden,
omstandigheden,aan
aan
de godsdienstoefeningen
godsdienstoefeningen mede
mede moesten
moesten doen,
doen, zonder
zonder er
er iets
iets
de
voor
te
voelen.
De
ceremonie
der
mis
ging
hij
na
als
iets
dat
voor voelen. De ceremonie der mis ging hij na als iets dat
hem zijn
zijn ernstige
ernstige beteekenis
beteekenis verloren
verloren had.
had. De
Dedrang
drang om
om
voor hem
de
alle
verschijnselen van
alle verschijnselen
vanhun
hun apparaat
apparaattete ontdoen
ontdoen en
en in
in de
wezenlijkheid
te doorschouwen,
doorschouwen, belette
belettealle
allemogelijk,
mogelijk~
wezenlijkheid objectief te
heid om
om onder
onderdedesuggestie
suggestietetekomen.
komen.Dwars
Dwarsdoor
doorden
denkazuifel
kazuifel
heen
en dedealbe,
albe,zag
zaghijhijden
den
officieerendenpriester
priester ininzijne
zijne
heen en
officieerenden
menschelijkheid die
iets aan
aan 't doen
waar de
debeteekenis
beteekenis
menschelijkheid
die iets
doen isiswaar
door routine
routine grootelijks
gr~otelijks is afgesleten
afgesleten en
en die
diezijne
zijne eigene
eigene over.
over~
door
tuiging
ook
maar
gebouwd
en
staande
weet
op
't
geloof
tuiging ook maar gebouwd en staande weet op 't geloof
dat hem
hem voorhoudt
voorhoudt alles
alles teteaanvaarden.
aanvaarden. 't Geen echter
echter op
op
dat
Albert nog
nog zijne
zijne volle
vollebekoorlijk
bekoorlijk uitwerksel
uitwerksel oefende
oefende was
was het
het
Albert
orgelspel
zang. De
Destem
stemvan
vandien
dienjongen
jongenknaap
knaapvooral
vooral
orgelspel en
en de zang.
was
een loutere
loutere verrukking.
verrukking. Zuiver als
als zilver
zilver kwam
kwam de
deklank
klank
was een
perelend naar
als water
water uit
uit eene
eenefontein
fonteinenendaarbij
daarbijhad
had
perelend
naar boven
boven als
plooibare kinderstem
kinderstem in
hare golvende
golvende buiging
buiging het
het diepe
diepe
die plooibare
in hare
gevoel. Soms
Soms leek
leekdedezang
zangingetogen
ingetogenalsalseerbiedig
eerbiediggefluister
gefluister
gevoel.
en
dan weer
weer schoot
schoot hij
hoogte in
in als
als een
een straal
straal die
die open,
open~
en dan
hij de hoogte
spreidde
vollen rijkdom
rijkdom van
vanklankgalm.
klankgalm.Het
Hetknaapje
knaapjekende
kende
spreidde in vollen
hij niet,
niet, maar
maar achter
achter dien
dien zang
zang verkende
verkende hij
hij wel
wel den
denjongen
jongen
hij
koster die dat
dat kinderstemmetje
kinderstemmetje uitbuitte
uitbuitte om
omzijn
zijneigen
eigenaanzien
aanzien
koster
op
dringen. Hij
Hijgebruikte
gebruikte het
hetwellicht
wellicht met
met inzicht
inzicht als
als de
de
op tetedringen.
lokstem van
van een
een nachtegaal
nachtegaal die
die zijn
zijneigen
eigengevoelens
gevoelens aan
aan de
de
lokstem
een of
ofandere
andere biddende
biddendejuffer
juffermoest
moestoverbrengen
overbrengen?
Bij 't eerste
? Bij
gezicht
was het
het Albert
Albertopgevallen
opgevallen hoe
hoedie
diejonge
jongeartist
artist met
met
gezicht was
zijn
weelderige lokken
lokken en
en rijzige
rijzige gestalte, god,weet
god~weetwelke
welkeillusies
illusies
zijn weelderige
op nahield
nahield en
en hoe
hoedie
diegeest
geesthier
hierinindedeenge
engegrenzen
grenzenvan
van
er
er op
't geen
zijn wereld
wereld beschouwde,
beschouwde, en
enals
alskoster,
koster,de
dekunst
kunst
geen hij
hij als zijn
vertegenwoordigde en
als kunstenaar
kunstenaar in
inaanmerking
aanmerking wilde
wilde
vertegenwoordigde
en als
komen en zijn
zijn ideaal
ideaal veroveren.
veroveren. Zijn
Zijn eigen
eigen stem
stemdie
dieden
denzang
zang
komen
van het
het knaapje
knaapje afloste
afloste stak
stak erertegen
tegenafafalsalsvette
vette
pommadeen.
en
van
pommade
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de
affectatie die
die er
er dik
dikbovenop
bovenoplag,
lag,sterkte
sterkteAlbert
Albert in
inzijn
zijn
de affectatie
psycholqgische veronderstelling
veronderstelling:: dat
al die
dietierelantijntjes
tierelantijntjes niet
niet
psychologische
dat al
bestemd waren
waren om den
den dienst
dienstop
opteteluisteren
luisterenmaar
maarom
omindruk
indruk
bestemd
te maken
maken op
op Koornaerts
Koomaerts nichtje,
nichtje, juffer
juffer Elvire
Elvire die
die op
opdedeeerste
eerste
rei nevens haar
haar tante,
bidden. Echte
Echte parochie,
parochie~
tante, ingetogen
ingetogen scheen te bidden.
toestanden waarin,
godsdienst toe,
toe, verwikkeld
verwikkeld werd
werd en
en
toestanden
waarin, tot
tot de godsdienst
als
middel dienst
dienst doet tot
tot nog
nog iets
ietsanders
anders dan
dan 't bekomen der
als middel
Kleine, onschuldige
onschuldigeneigingen
neigingenvan
vanmenschen
menschen
eeuwige zaligheid. Kleine,
onbewust de
deingeving
ingevingvolgen
volgenwaartoe
waartoededenatuur
natuurhen
henbrengt
brengt
die onbewust
en die
die alzoo
alzoovoldoen
voldoenaan
aandedegroote
grootealgemeene
algemeene wet
wet waar
waar de
de
en
overbewusten
genoopt zijn
zijn aan
aan toe
toetetegeven
gevenopopstraffe
straffe
overbewusten zelf,
zelf, genoopt
als out,laws
out~lawsdoor
doordie
diezelfde
zelfde
natuuruit
uithet
hetleven
levenverbannen
verbannen
van als
natuur
te worden.
worden. Een
Een aardig
aardig verschijnsel
verschijnsel die
diemicrocosmos
microcosmosdie
diein
inzijn
zijn
minste verhoudingen
verhoudingen dezelfde
dezelfde verwikkelingen
verwikkelingen ondergaat
ondergaat van
van
minste
het groote,
groote, drukke
drukke bewegen
bewegen uit
uitdedereuzencentra
reuzencentra der
der hoogste
hoogste
het
beschaving!
beschavingl
N a den
dendienst
dienstvertrok
vertrokde
dedokter
dokternaar
naarzijne
:tijnezieken
ziekenen
enmevrouw
mevrouw
Na
Blondeel
Albert vervoegen
vervoegen kwam
kwam in
in't'tkerkportaal,
kerkportaal, zegde
zegde
Blondeel die Albert
hem dat hij
hij nu
nu eerst
eerst zou
zoutot
totaan
aan't 'tklooster
kloostergaan,
gaan, dat
datCeleste
Celeste
hem
gevraagd had
spreken. Zij
Zij zelf
zelfstapte
stapte ininhet
hetrijtuig
rijtuigen
en
gevraagd
had hem
hem te spreken.
vertrok alleen
alleen naar
naar huis. Albert
Albertvermoedde
vermoeddewel
weldat
datereriets
ietsachter
achter
stak,
maar hij
wilde 't'tverzoek
verzoek zijner
zijner zuster
zuster niet
nietweigeren.
weigeren.
stak, maar
hij wilde
De nonnen
nonnen die
diehijhijbijbij
't binnenkomenontmoette
ontmoetteschoven
schoven
't binnenkomen
schroomvallig
den weg
wegen
engroetten
groetten mijdzaam.
mijdzaam. Hij
Hij werd
werd
schroomvallig uit
uit den
alleen
spreekplaats tot
zijn zuster
zuster met
rood be,
be~
alleen gelaten
gelaten in
in de spreekplaats
tot zijn
met rood
kreten
gelaat
hem
daar
kwam
vinden.
kreten gelaat
daar kwam vinden.
vroeg hij
hij bekommerd.
bekommerd.
- Wat isis erer?
? vroeg
—
Zij antwoordde
antwoordde niet,
niet, maar
maar omheisde
omhelsde hem,
hem, kalmer
kalmer dan
dan den
den
Zij
laatsten keer,
zonder drift
drift nu.
nu.
laatsten
keer, zonder
Waar zijt
zijt ge
ge zondag
zondag naar
naar de
de mis
misgeweest
geweestAlbert?
Albert?vroeg
vroeg
-— Waar
zij
en keek
keek haar
haar broer
broer in
in de
deoogen
oogenom
omeen
eenonbewimpeld
onbewimpeld
zij en
antwoord te eischen.
eischen.
antwoord
- Zondag? Hij
moest zich
zich bedenken.
bedenken.
Hij moest
—
- Ja,
Ja, zondag,
zondag, eergister....
eergister....
—
-— Ik had
had bezoek,
bezoek, ik
ik moest
moest vrienden
vrienden van
van 't't station afhalen ...
...
ik had
had lang
lang geslapen.
geslapen....
...
-— Maar,
Maar, ge
gaat toch vooral
vooral naar
naar de
de mis,
mis, 's zondags?
zondags ?
ge gaat
De uitdrukking
uitdrukking van
vanhaar
haar gelaat
gelaat veranderde,
veranderde, zij
zij vocht
vocht om
om
streng
blijven en
enwilde
wildehare
hare
aandoeningonderdrukken,
onderdrukken,
streng te blijven
aandoening
maar het
was haar
haar te
te machtig.
machtig.
maar
het was
mama hebben
hebben zooveel
zooveelvan
vanuuverwacht,
verwacht,
-— Albert t1 papa
papa en
en mama

DORPSLUCHT.
DORPSLUCHT.

143
143

heel hun
af, gaat
heel
hun geluk
geluk hing
hing van
van uwe
uwe terugkomst
terugkomst af,
gaat ge
ge ze nu
nu
teleurstellen?
begaf, snikte 't't uit, trachtte
Zij begaf,
meer zich in te houden.
houden.
trachtte niet meer
Haar tengere
Haar
tengere handen
handen hielden
hielden zijn
zijn arm
arm omvat
omvat en
en zij
zij leunde
leunde
hoofd tegen
't hoofd
tegen zijn
zijn schouder.
schouder.
Wat is er?
er? Wat
Wat bedoelt
bedoelt ge?
ge? vroeg
vroeg hij.
hij.
-— Wat
heeft zooveel
zooveel verdriet,
verdriet, Albert
durft het uu
— Mama
Mama heeft
Albert en
en ze
ze durft
niet zeggen
niet
zeggen!1 Gij
Gij zijt
zijt dezelfde
dezelfde niet
niet meer
meer als
als vroeger.
vroeger. En
En wat
wat
gaat er
gaat
er van
van papa
papa geworden
geworden?? Heel
Heel 't dorp
er vol van
van dat
dat
dorp is
is er
gij
oneerlijk gedraagt,
gedraagt, ininslechte
slechtehuizen
huizengaat
gaaten
enuw
uwreputatie
reputatie
gij uu oneerlijk
verspeelt I ...
...
verspeelt!
-— Och kom,
dat isis een
eenstudentengrap
studentengrap geweest
geweest meer
meer niet
niet!
kom, dat
I
Wat heeft
heeft zooiets
zooi ets te
te beduiden?
beduiden?
-— Hier
op 't dorp
mag dat
dat niet,
niet,Albert;
Albert; dedemenschen
menschen
Hier op
dorp mag
zijn
opgesteld
gestelddat
datgijgiju ugoed
goed
gedraagt—- papa
papavooral
vooral
zijn er
er zoo op
gedraagt
neemt
het hoog
hoog op;
op;als
alsdokter
doktermoet
moetmen
mendeftig
deftigeneneerzaam
eerzaam
neemt het
zijn.
Ge weet
weet niet
nieteens
eenswat
watererhem
hemisisovergekomen,
overgekomen, of
ofge
ge
zijn. Ge
zoudt papa dat
dat verdriet
verdriet niet aandoen?
aandoen? Hij
Hijheeft
heeftereruuuit
uiteerlijke
eerlijke
schaamtenooit
nooit over
over gesproken
schaamte
gesproken en
en mama
mama heeft
heeft het
het uu ook
ook
verdoken
gehouden, maar
maar ik
ik wil het
verdoken gehouden,
het uukenbaar
kenbaarmaken.
maken. Door
Door
dat proces
dat
proces met
met Koomaert
Koornaert heeft
heeft hij
hij alalzijne
zijneachting
achting bij
bij de
de
menschen
menschen verloren
verloren en 't't geen
geen hem
hem meest
meest leed
leed doet:
doet: veel
veel zieken
zieken
gaan bij
bij de
de doktoren
doktoren van
van 't omliggende.
Verbeeld uu dat
dat men
men
gaan
omliggende. Verbeeld
hem op
op straat
straat durft
durft aditerna
achterna roepen
roepen en uitschelden
uitschelden als
als did!
dief!
hem
En papa
papa had
had nu
nu juist
juistop
opuwe
uweterugkomst
terugkomstgerekend
gerekend om
om zich
zich
En
weer op
op te
te richten
richten en de
de menschen
menschen te
te dwingen
dwingen weer
weer tot
tot ons
ons
weer
terug
terug te
te keeren.
keeren.
—
heeft hij
hij zich
zich om
om zulke
zulke dingen
dingen tetebekommeren
bekommeren en
en
- Wat heeft
zwarigheid
te maken
zwarigheid te
maken om een
een bende
bende domme
domme dorpelingen?
dorpelingen?
—
als gij
gij hem
- Ja,
Ja, maar
maar als
hem nu
nu in
in den
den steek
steek laat?
laat?
—
ik?dedemakkers
makkers zijn
zijn
- Toch
Toch niet
niet om
om die
dierolpartij,
rolpartij, hoop
hoop ik?
nu
. . .. .die
en met
met papa
papa komt
komt dat
datwel
welininorde
orde.
die
nu vertrokken
vertrokken en
geschiedenis met
Koornaert is
is toch
toch tetebelachelijk.
belachelijk.
geschiedenis
met Koomaert
—
- Daarom
Daarom is
is 't dat
dat gij hem
hem moet
moet helpen,
helpen, hij
hij verdient
verdient het
het
dubbel;; hij
altijd zoo
zoo goed
goed voor
voorons
onsen
enmama
mama ook.
ook.
dubbel
hij was
was toch altijd
eens, van
van hun
hunvier
vierkinderen
kinderenblijft
blijftererhun
hunmaar
maaréén
éénover,
over,
Zie eens,
zij alles
allesmoeten
moeten,
van verwachten
verwachten en
enals
alszij
zijnu
nudaarin
daarin
waar zij
waar
, van
moesten bedrogen
hun dood
dood11
bedrogen worden,
worden, 't ware hun
—
op;; wat
watzou
zou
- Kom,
Kom, zusje,
zusje, neem
neem het
toch niet
niet zoo
zoo akelig
akelig op
het toch
er tegenvallen
Ik zal
zal nu
nu maar
maar gauw
gauw eenige
eenige van
vandie
dieboeren
boeren
tegenvallen?? Ik
schitterende wijze
wijze genezen
genezen en
en ge
gezult
zultwel
welzien!
zien!Maar
Maareerst
eerst
op schitterende
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moet ik
ik met
met uubeginnen.
beginnen.Luister,
Luister, Celeste,
Celeste, gij
gij zijt
zijtopopslechten
slechten
moet
weg, gij
gij moet
moet uubezorgen,
bezorgen,rusten,
rusten, niet
nietteteveel
veelvan
vanuw
uwstemme
stem me
weg,
verslijten aan
die stomme
stomme bengels
bengels op
op school,
school, veel
veel en
enkloek
kloek
verslijten
aan die
voedsel en
en vooral
vooral:: goede
goede nachtrust
nachtrust en
en ik
ik verbied
verbied u op
op die
die
voedsel
ziekenkamer tete slapen
slapen en
en nog
nogminder
mindertetewaken
waken—- clààr
dààr isis
ziekenkamer
gevaar voor
voor 111
uI Geene opwinding,
opwinding, gemoedsrust,
gemoedsrust, kalmte,
kalmte, alle
alle
gevaar
aandoening
vermijden.UUwe
aandoening vermijden.
we kleur
kleur bevalt
bevalt me
me niet.
niet. Ik
Ik ga
ga uu
morgen eens degelijk
degelijk onderzoeken
onderzoeken ....
morgen
..
glimlachte door hare
hare tranen
tranen om die
die listige
listigeafleiding.
afleiding.
Zij glimiachte
- Ik
Ik voel
voel me
meheel
heelgoed.
goed.Nu
Nuheb
hebikik
eenevalling,
valling,maar
maar
eene
—
dat
heeft
niets
te
beteekenen.
Luister
gij
maar
naar
't
geen
dat heeft niets te beteekenen. Luister gij maar naar
gezegd heb,
heb, liever
liever en
en . ...
magikikiets
ietsvan
vanuuvragen,
vragen,Albert?
Albert?
ik uu gezegd
. . mag
- Doe
Doe maar.
maar.
—
vanmorgen
morgenaf
afte
te biecht
biecht en
en blijf
blijf niet
niet met
met die doodzonde
doodzonde
- Ga van
—
uw geweten
geweten om
om die
diemis
miswelke
welkegij
gijverzuimd
verzuimd hebt
hebt ....
op uw
..
Hij moest
moest een
eenglimlach
glimlachonderdrukken
onderdrukken enenuit
uitmedelijden
medelijden
Hij
wilde hij
hij zijn
zijnzuster
zusterdaarin
daaringerust
geruststellen.
stellen.Met
Meteen
eenfermen
ferm en
wilde
handdruk werd
belofte verzegeld
verzegeld en
envan
vanweerskanten
weerskantenwas
was
handdruk
werd de belofte
tevreden dat
dat het
hetzoo
zoogoed
goedwas
wasafgeloopen.
afgeloopen.Buiten
Buitengekomen
gekomen
men tevreden
voelde Albert
Albert geen
geen lust
lust om
om nu
nuaanstonds
aanstonds naar
naar huis
huis te
te gaan,
gaan,
voelde
hij vermoedde
vermoedde wat
daar nog
wachten stond en
en wilde
wilde
hij
wat hem
hem daar
nog te wachten
mogelijk eene
eene haastige
haastige uitlegging
uitlegging vermijden.
vermijden. Van
Vandie
die
zooveel mogelijk
eerste ontmoeting
ontmoeting kon
kon er
er veel
veelafhangen
afhangen en
enhij
hijvreesde
vreesdezijne
zijne
eerste
besluit te
te moeten
moeten uitvoeren.
uitvoeren.
kalmte te verliezen en een onbedacht besluit
Beter
eerst goed
goed nadenken,
nadenken, een
een plan
plan opmaken
opmaken en
en den
den
Beter eerst
toestand zuiver houden
houdenzonder
zonderhevige
hevigeberoering
beroeringofoftooneelen
tooneelen. ...
..
en oneenigheid.
oneenigheid.
Het lustte
Het
lustte hem
hem nu
nudoor
doorde
develden
veldenteteloopen,
loopen,zich
zich nat
nat tete
laten
regenen om
om zijn
zijn gemoed
gemoed af
af te
te koelen
koelen en
enden
dentoestand
toestand
laten regenen
te
doorschouwen. In
In de
deeenzaamheid,
eenzaamheid, met
met dien
diengispenden
gispenden
te doorschouwen.
dantetehuis
huiswaar
waarhij
hij
watermist
elk geval
gevalnog
nogbeter
beterdan
watermist was
was het
het in elk
als
schooljongen zou
zou bedonderd
bedonderd worden
worden 1 En toch
toch in'
moest
oest
als een schooljongen
hij
toegeven welke
welke onrust
onrust enenergernis
ergernishij
hijzijne
zijneouders
ouders had
had
hij toegeven
aangedaan.
hij toch
tochniet
nietverwachten
verwachtendat
dat zij
zij zich
zich
aangedaan.Van
Van hen
hen kon hij
in
zijn toestand
toestandzouden
zoudenverplaatsen
verplaatsen en
en rekening
rekening houden
houden van
van
in zijn
zijn
onafhankelijk
leven
waaraan
hij
sedert
zoo
lang
gewend
zijn onafhankelijk leven waaraan hij sedert zoo lang gewend
was?
beschouwden hun
hunjongen
jongennog
nog altijd
altijd als
als een
een onschuldig
onschuldig
was ? Zij beschouwden
kind
dat langs
langs alle
alle kanten
kanten gevaar
gevaar loopt
loopt voor
voor bederf
bederf en
en
kind dat
verleiding
fout van
van alle
alle ouders
ouders die
diededenatuurwet
natuurwetwillen
willen
verleiding -— de
de ibut
geen op
op zijn
zijn tijd
tijd een
een eigen
eigen weg
weg
tegenstreven,
bijhouden 't geen
tegenstreven, en
en bijhouden
op
wil als
alszelfstandig
zelfstandigwezen.
wezen.Zij
Zijbegrijpen
begrijpen niet
niet dat
dat op
op een
een
op wil
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gegeven ouderdom,
ouderdom, de
lijnen uiteen
uiteen loopen
loopen en
en ieder
iederzijn
zijn
gegeven
de lijnen
wisten die
die brave
brave
eigen
verantwoordelijkheid draagt.
eigen verantwoordelijkheid
draagt.Wat
Wat wisten
dorpslieden
in den
denvreemde
vreemde had
had
dorpsliedeneigenlijk
eigenlijkvan
van 't'tgeen
geen hij
hij in
doorgemaakt?
stijgende lijnen
lijnen hij
hij geëvoluëerd
geëvoluëerd
doorgemaakt? -— langs
langs welke stijgende
had
en wat
watereromging
omgingin in
hoofd,
waar
elementaire
had en
zijnzijn
hoofd,
waar
dede
elementaire
levensopvattingen plaats
gemaakt voor
voor geordende
geordende
levensopvattingen
plaats hadden
hadden gemaakt
gedachtengroepen
systemen waar
waar de
debewuste,
bewuste,critische
critische
gedachtengroepenen
en systemen
geest
aan elke
elke gewaarwording
gewaarwording een
eenvakje
vakjetoekende
toekende met
meteen
een
geest aan
naam en volgnummer
volgnummer betiteld.
betiteld. Kant,
Kant, Hegel,
Hegel,Schelling,
Schelling,Fichte,
Fichte,
naam
Spinoza,
Schopenhauer, Nietsche hadden
hadden in
in zijne
zijne denkmethode
denkmethode
Spinoza, Schopenhauer,
hun stempel
stempel geslagen
geslagen en,
en, wat
wat verband
verband was
was er
er nu
nu noch
noch tusschen
tusschen
zijn
gedachtenleven en
en dat
dat van
van zijn
zijn vader
vader?? Hoe
Hoe zouden
zouden zij
zij
zijn gedachtenleven
elkaar
als menschen
menschen die
die over
over zaken
zaken
elkaar begrijpen?
begrijpen?Was
Was het
het niet als
spreken
eene taal
taaldie
diezij zij
weerkantenniet
nietverstaan?
verstaan?
spreken in eene
vanvan
weerkanten
zouden zij
zij nevenseen
nevenseenkunnen
kunnenleven
levenzonder
zonderhunner
hunnerzienswijze
zienswijze
En zouden
elkaar mede
deelen en
en op
op tetedringen?
dringen? Albert
Albertvoorzag
voorzag het
het
elkaar
mede te
te deelen
conflict,
pijnlijken stond
stond dat
dat ze
ze in
inhem
hemeen
eenvreemdeling
vreemdeling
conflict, den pijnlijken
ombelemmerd
belemmerd in
in zijne
zijne handelwijze,
handelwijze,
zouden zien
zien!
Vooruitzicht om
zouden
1 't Vooruitzicht
te worden,
worden, om
omover
overalles
alleswat
wathij
hijdoen
doenzou,
zou,rekenschap
rekenschap
bespied te
te
moeten geven
geven of
ofeene
eenebeoordeeling
beoordeeling of
ofeen
een zuren
zuren blik
blik te
te
te moeten
ontmoeten, stond
hem tegen
tegen als
als iets
iets onverdragelijks.
onverdragelijks. Hij
Hij was
was
ontmoeten,
stond hem
te langen
langen tijd
tijd zijn
zijneigen
eigenmeester
meester geweest
geweest om
om nu
nu nog
nogonder
onder
te
voogdij
komen. En
En van
vanden
denanderen
anderenkant,
kant, toch
tochvoelde
voelde
voogdij te
te komen.
de ontgoocheling
ontgoocheling zijner
zijner ouders
ouders die hun
hun
om de
hij 't medelijden om
zoon, waarvan
waarvan ze
roem en
en 't geluk verwacht
verwacht hadden,
hadden, nu
nu
zoon,
ze den roem
terug
kregen
in
eene
verkeerde
richting
uitgegroeid.
Zij
waren
terug kregen in eene verkeerde richting uitgegroeid. Zij waren
oud, vastgeworteld
vastgeworteld in
in hunne
hunne omgeving,
omgeving, verkleefd
verkleefd aan
aan hunne
hunne
oud,
gewoonten,
bang voor beroering
beroering met,
met, als
als ideaal
ideaal voor
voorhunnen
hunnen
gewoonten, bang
ouderen~trots en
groote bekommernis
bekommernis: :inin hun
den
ouderen,trots
en hun
hun groote
hun zoon
zoon den
waardig
en opvolger
zien, die
diede
dewegen
wegenzou
zoubewandelen
bewandelen
waardigen
opvolger te
te zien,
welke zij
zij in eer
eer en
en deugd
deugd afgelegd
afgelegd hadden.
hadden. Die
Diemenschen
menschen
welke
kunnen
maar niet
inbeelden dat
dat het
het leven
leven ininvelerhande
velerhande
kunnen zich
zich maar
niet inbeelden
richtingen uitsprietelt,
uitsprietelt, vervormt,
vervormt, dat
dat de
deluchtkring
luchtkring bezwangerd
bezwangerd
richtingen
is door
door duizenden
duizenden tegenstrijdige
tegenstrijdige stroomingen,
stroomingen, die
alle hun
hun
die alle
eigen
invloed uitoefenen
uitoefenen op
wie ererininademt
ademten
enleeft.
leeft. De
De
eigen invloed
op wie
de leering
leering zijn
zijnzooveel
zooveelkrachten
krachtendie
diealtijd
altijdveranderd,
veranderd,
omgeving, de
van
buiten naar
naar binnen
binnen hunne
hunne werking
werking doen
doen op
opden
dengeest
geesten
en
van buiten
die de
de denkbeelden
denkbeelden doen
doenwentelen
wentelenininallerlei
allerleirichting.
richting.Maken
Maken
en
breken, rotten
rotten en
en groeien
groeien is de
de wet
wet in
in 't geestelijk
leven
geestelijk leven
en breken,
organische
der
maatschappij, juist
de wet
wet isisinindedeorganische
der maatschappij,
juist gelijk
gelijk het
het de
wereld —
- de
de natuur
natuur omgrijpt
omgrijpt de
debeide
beidebestanddeelen
bestanddeelenvan
van
wereld
Il.
10
ii.
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haar rijk
haar
rijk met eenzelfde
eenzelfde vuist
vuisten
enwij
wijaardwormen,
aardwormen, worden
worden door
door
dien
greep meegesleurd
meegesleurd op
willekeur van
van de
demomentaneel
momentaneel
dien greep
op de
de willekeur
heerschende
den waan
waan gelaten
gelaten dat
dat
heerschende krachten,
krachten, ah,
all(wordt
wordt ons
ons den
we ons
onszelfs
zelfsmeester
meesterblijv
blijven,
en beschikken
beschikken naar
naar eigen
eigen keus
keus
en, en
en
inzicht over
over onze
onzegeestvermogens.
geestvermogens. Och
Ochkom,
kom, wat
wathelpt
helpt
en inzicht
het
zich die
die dingen
dingen duidelijk
duidelijk voor
voor den
dengeest
geesttetehalen
halen!I Ik
Ik
het zich
heb het
heb
het losgeld
losgeld tetebetalen
betalenenendedeschatting
schattingaan
aan mijne
mijne afkomst,
afkomst,
aan mijn
mijn dorp,
dorp, aan
aan
aan de omgeving
omgeving waar
waar 't toeval
dat ik
ik
toeval wilde
wilde dat
ik zal
zalerermij
mij zoo
zoogoed
goeden
enzoo
zookwaad
kwaadvan
vankwijten
kwijten
geboren werd
werd ;j ik
eens de schuld
schuld afgelegd,
afgelegd, springen
springen we de
de wereld
wereld
als
als 't kan
kan en
en eens
in
- heel
heel het
hetleven
levenligt
ligtvóélr
vóórme
meopen!
open!Niemand
Niemandzal
zal me
me
in —
toch verhinderen
verhinderen mijne
mijne to.ekomst
toekomst te
te bemachtigen?
bemachtigen?
Albert
kwam thuis doorweekt
doorweekt van
van den
den regen,
regen, beslijkt,
beslijkt, nat,
nat,
Albert kwam
maar
met het
het voornemen
voornemen in
in zijn
zijn gemoed
gemoed zich
zich voorloopig
voorloopig te
te
maar met
schikken naar de omstandigheden
en zijne
zijne ouders
ouderswat
watgenoegen
genoegentete
omstandigheden en
verschaffen en
behulpzaam en
en verdienstelijk
verdienstelijk tetemaken
makenen
en
verschaffen
en zich behulpzaam
vooral:
door zijne
zijne tusschenkomst,
tusschenkomst, dokter
dokter Blondeel
Blondeel weer
weer in
in
vooral : door
zijn
gezag te
te herstellen
herstellen op
op de
degemeente.
gemeente. Daarna
Daarna zou
zou hij
hij aan
aan
zijn gezag
zichzelf denken.
denken.
's Noens aan
hij niemand
niemand de
de kans
kans om
omden
denaanval
aanval
aan tafel
tafel liet hij
te
beginnen; ;hij
zelf in
in met
metdedebedenking
bedenkingover
over den
den
te beginnen
hij viel
viel zelf
toestand van
Celeste en
en zijn
zijn voomemen
voornemen haar
haar door
door een
een
toestand
van Celeste
specialist te laten
laten onderzoeken.
onderzoeken. Hij
Hij sprak
sprak zijn
zijn vermoeden
vermoeden uit
uit
specialist
en eischte
eischte dat
dat papa
papa zijn
zijn gezag
gezag zou
zougebruiken
gebruiken bij
bij de
de Overste
Overste
en
om haar
haar weg
weg tetehouden
houdenvan
vandie
dienon
nondie
diedoor
doortering
teringwas
was
om
aangetast
en
hare
ziekte
aan
Celeste
zou
overzetten.
aangetast en hare
aan Celeste zou overzetten.
Dokter Blondeel
Blondeel schudde
schudde monkelend
monkelend den
den kop
kop en
enstreek
streek
Dokter
den baard,
baard, terwijl
terwijl hij
hijbeweerde
beweerde:
over den
:
- Roer
Roer me
me daar
daar niet
niet aan
aan;; ik
ik heb
heb alalveel
veelmiddelen
middelen
—
beproefd —
- eene
eene oude
oude non
non isisals
alseene
eenesterke
sterkeburcht
burcht die
die gij
gij
beproefd
met geen
geen geweld
geweld kunt
kuntbestormen1
bestormen I In
Inalle
allegaten
gatensteken
steken zij
zij
met
een stopsel
stopsel en
en voor
vooralle
alleaanmerking
aanmerking stellen
stellen zij
zij uu bot
bot met
met
een
zij noemen
noemenc<de
«de regel
regel hunner
hunner orde»
orde» —
- hun heilige
heilige regel!
regel!
't geen zij
verklaar dat Celeste
Celeste ernstig
ernstig bedreigd
bedreigd is,
is, zegde
zegdeAlbert.
Albert.
-— Ik verklaar
Maar de dokter
dokter schudde
schudde weer
weer betwijfelend
betwijfelend den
den kop.
kop.
Maar
microben die
diezuster
zusterCharlofte's
Charlotte'slongeren
longerenaantasten
aantasten
- De microben
—
oudals
alsdedeoude
oudenon
nonzelf
zelfenenzezebezitten
bezittendedekracht
kracht
zijn zoo
zoo oud
zijn
meer eene
eene nieuwe
nieuwecolonie
colonietetegaan
gaanstichten
stichteninineen
eenjong
jonglijf
lijf. ...
niet meer
..
echter liet
liet zich
zich niet
nietompraten.
ompraten.
Albert echter
- 't Geen
Geen bij
bij die
die oude
oudenon
nonslepend
slependvooruitgaat,
vooruitgaat,beweerde
beweerde
—'t
hij, kan
kan bij
bij Celeste
Celeste een
eenvirulente
virulente aanval
aanval teweeg
teweegbrengen.
brengen.
hij,
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Hij kwam
Hij
kwam met
met zijne
zijne meening
meening vooruit
vooruit en
en deelde
deelde zijne
zijne
ondervindingen mede die hij in de
de laboratoriums
laboratoriums over levelingen
levelingen
en kuns&vvei
kunst~wei had
opgedaan. Zij gerochten in drukke
drukke woorden,
woorden..
had opgedaan.
wisseling en er
wisseling
er was
wasverder
verder geen
geen kwestie
kwestie om
om nog
nogeen
eenander
ander
de hangende
hangende kwestie
kwestie aan
aan teteraken.
raken.Daarna
Daarna
onderwerp of
onderwerp
of de
aanvaardde
met papa
papa een
een toertje
toertje mede
mede
om met
aanvaardde Albert 't voorstel om
maken in rijtuig
rijtuig en
en de
de zieken
zieken tetebezoeken.
bezoeken.
te maken

o
Eer hij
hij nog
nog uitzette,
uitzette, zocht
zocht de
dedokter
dokterinin·
derhaast
haasteene
eene
Eer
der
gelegenheid om zijne
zijne vreugde
vreugde over
overdat
datvoorval
voorvalaan
aanJustine
J ustine
gelegenheid
ze voor
elkaar een
paar digen,
dagen, als
als
mede te
te deelen.
deelen. 't Geen
Geen ze
voor elkaar
een paar
mede
opperste
verdoken hadden,
hadden, dorsten
dorsten ze,
ze, nu
nu 't gekeerd was
opperste leed
leed verdoken
die met
met klachten
klachten·
ten beste, bovenhalen en bespreken. Marie~Anne
Marie,Anne die
afkwam
de moeilijkheid
moeilijkheid om
om den
denjongenheer
jongenheertetebedienen
bedienen
afkwam over de
en den
den last
last dien
dien hij
hij meebracht
meebracht met
met alalzijn
zijn muniteiten
muniteiten om
omoveral
overal
vergift te
zien en
en alles
alles zuiver
zuiver wilde,
wilde,en
enmet
metwater
watermorsde
morsde op
op
vergift
te zien
nu het
hetzwijgen
zwijgenopgelegd,
opgelegd, —
- men
men zou
zou de
de
zijn
kamer, werd
werd nu
zijn kamer,
oude
meid laten
latenbegaan
begaanen
eneen
eentweede
tweedemeid
meidininwerkelijken
wêrkelijken
oude meid
dienst
nemen. Marie,Anne
Marie-Anne zou
zou zich
zichnog
nogenkel
enkelininhaar
haarkeuken
keuken
dienst nemen.
hoeven te
te bemoeien.
bemoeien. Poliet
Poliet werd
werd opgelegd
opgelegdden
denbesten
bestentilbury
tilbury
hoeven
te halen
halen en
en::
uit te
-— Van
dage moogt
moogt ge thuis
thuis blijven,
blijven, ik
ik heb
hebander
andergezeischap
gezelschap!
Vandage
1
loech
de
dokter.
loech de dokter.
- Nu zal
zal ikikmaar
maarvoorgoed
voorgoedhovenier
hovenierworden
wordenen
enstalknecht
stalknecht
—
in plaats
plaats van
van koetsier,
koetsier, redeneerde
redeneerde de
de knecht
knecht die
diezijn
zijnmeester
meester
zoo opgewekt
opgewekt zag.
zag.
zaten nog
nog maar
maar rechts
rechts ininde
dekoets
koetsen
enwaren
warende
dehofpoort
hofpoort
Ze zaten
niet buiten,
buiten, als
als de
de dokter
dokter reeds
reeds begon
begongelijk
gelijkiemand
iemand die
die
nog niet
zijn
opvolger wil
op de
de hoogte
hoogte brengen
brengen van
van het
het vak
vak en
en
zijn opvolger
wil op
inwijden met
met de
degebruiken.
gebruiken. Hij
Hijtrachtte
trachtte de
depsychologie
psychologie van
van
inwijden
den dorpsgeneesheer
dorpsgeneesheer aan
aan Albert
Albert uiteen
uiteen te leggen,
leggen, somde
somde de
de
den
lasten
en
moeilijkheden
o"p
in
den
omgang
met
zieken
en
lasten en moeilijkheden ot1
den omgang met zieken en
bijzonderlijk met
gezonden! Hij
wijzen op
de
bijzonderlijk
met de
de gezonderT1
Hij wilde
wilde wijzen
op de
heerschende
en meest
meest voorkomende
voorkomende gevalien
gevalleninin't 'talgemeen
algemeen
heerschende en
en hunne
hunne oorzaak
oorzaak —
- de
de nooddruft
nooddruft onder
onderde
demenschen1
menschen!
-— Er
weegt een
een driehonderd
driehonderd jaar
jaar armoede
armoede hier
hier op
op de
de
Er weegt
bevolking,
zegde hij,
hij, enenalalheerscht
heerschterernunueen
eenbetrekkelijke
betrekkelijke
bevolking, zegde
er- altijd
altijd de
de vrees
vrees bij
bij dat
dat die
die hongersnood
hongersnood
welstand, toch blijft
blijft erwelstand,
ofze
ze
kan terug
terug komen
komen —
- de
de menschen
menschen durven
durven niet
niet eten
eten of
kan
eten
ellendigen kost
kost!I Dat
Datheeft
heefteene
eenealgemeene
algemeeneverzwakking
verzwakking
eten ellendigen
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teweeg gebracht,
gebracht, waardoor
waardoor de dorpelingen
dorpelingen weinig
WeInlg
in 't gestel teweeg
weerstand
bieden als
weerstand bieden
als ze
ze aangetast
aangetast worden
worden door
door ziekte.
ziekte. De
De
slordigheid in
in 't onderhoud
onderhoud is eene
eene andere
andere oorzaak
oorzaak van
van veel
veel
slordigheid
ziektegevallen zoodat
we hier
hiereigenlijk
eigenlijk nooit
nooitzonder
zonder typhus
typhus
ziektegevallen
zoodat we
zijn; we
we krijgen
krijgen meest
meest altijd
altijd de
de zelfde
zelfde gevallen
gevallen die
die men
men met
met
zijn;
zelfde middels
middels moet
moet meesteren.
meesteren. Ons
Ons beroep
beroep hier
hier tetelande
lande
de zelfde
wordt er
er veel
veeldoor
doorvereenvoudigd
vereenvoudigd en
enonze
onzetusschenkomst
tusschenkomst isis
wordt
er meer
meer voor
voor den
den vorm,
vorm,tenzij
tenzijiningevallen
gevallenwaar
waarmen
menzedelijke
zedelijke
er
hulp kan
kan bieden
bieden en
en er
erzieleleed
zie1eleed teteheelen
heelenvalt.
valt. Tusschen
T usschen de
de
hulp
theorie en
en dedepraktijk
praktijkvan
vanden
dengeneesheer
geneesheerligt
ligteene
eenewereld
wereld!
theorie
I
wetenschap komt hier
weinig te
te pas
pas en
ende
deondervinding
ondervinding
de wetenschap
hier zoo weinig
alleen
alleen speelt
speelt er
er.,cle
de groote
groote rol.
rol. Aan
Aan de
demanier
manier van
van optreden
optreden
Doewat
watgegenoodig
noodigof of
geraadzaamvindt
vindtaan
aan
alles gelegen.
gelegen. Doe
is alles
geraadzaam
hunnooit
nooiteenige
eenigegelegenheid
gelegenheid tot
tot
uwe
uwe patienten
patienten maar
maar geef
geef hun
vermoeden dat
iemand door uwe
uwe behandeling
behandeling gestorven
gestorven isisen
en
vermoeden
dat iemand
zorg vooral
vooral dat
dat de
de priester
priester er
er niet
niet tete laat
laatkome
komeen
enniemand
niemand
zorg
zonder berechting1
berechting!
sterve zonder
De dokter
dokter was
wasgelukkig
gelukkigdedevruchten
vruchtenzijner
zijnerrijke
rijke ondervinding
ondervinding
De
eindelijk aan
aan zijn
zijn zoon
zoontetemogen
mogenmededeelen.
mededeelen.Albert
Albertluisterde,
luisterde,
eindelijk
zag toe en zweeg. Hij was intusschen bezig
bezig met
met de
de herinneringen
herinneringen
die hem
hem uit
uit zijne
zijne jeugd
jeugd weer
weer te
te binnen
binnen kwamen.
kwamen. Hoe
Hoehij
hijals
als
die
kleine knaap,
knaap, na schooltijd,
schooltijd, soms
soms mede
mede mocht
mocht met
met papa,
papa, om
om
kleine
't peerd
peerd te
voeren; ; hoe
hij vragen
vragen stelde
stelde over
over alles
alles wat
wat
te voeren
hoe hij
zij
ontmoetten. En
En nu
nu zat
zathij
hij hier
hierweer
weer inindie
diezelfde
zelfdeplaats,
plaats,
zij ontmoetten.
nevens zijn
zijn vader.
vader. Als
Als knaap
knaap moest
moesthij
hij toen
toen alleen
alleen op
op het
het
nevens
nu
paard letten
de zieken
zieken binnen
binnen ging
ging;; nu
paard
letten terwijl
terwijl papa
papa bij
bij de
echter
hij zelf
zelf zijn
zijn oordeel
oordeel uitspreken
uitspreken bij
bij de
deverschillende
verschillende
echter moest hij
gevallen
en zien
ziendat
datzijne
zijnemeening
meeningniet
nietininstrijd
strijdkwam
kwammet
met
gevallen en
deze
van den
den ouden
ouden dokter
dokter die
die hier
hier als
alseen
eenempirist
empirist tetewerk
werk
deze van
ging
en alle
alleheil
heilverwachtte
verwachtte van
vanzijne
zijneondervinding
ondervinding en
en
ging en
gezond inzicht.
inzicht.
In de
de eerste
eerste dagen
dagendat
datAlbert
Albertzijn
zijnvader
vadervergezelde,
vergezelde,kregen
kregen
zij
geen bijzondere
bijzondere zieken
zieken onder
onder handen.
handen. De
Dedokter
dokter wilde
wilde
zij geen
Albert merken
merken zou
zou dat
datererminder
minder
zorgvuldig
vermijden dat
zorgvuldig vermijden
dat Albert
werk
was en
en hij
hij gebruikte
gebruikte alle
alle middels
middels om
omteteverduiken
verduiken dat
dat
werk was
er ''ss morgens
minder klanten
klanten naar
naar de
de pharmacie
pharmacie kwamen
kwamen dan
dan
morgens minder
vroeger
dat de bezoeken
bezoeken binst
binst den
den dag
dagmeer
meer op
op de
de omlig,
omlig~
vroeger en
en dat
gende
dorpen geschiedden
geschiedden dan
dan op
op de
deeigene
eigenegemeente.
gemeente.
gende dorpen
Waar zij
zij een
een armen
armen zieke
ziekebezocht
bezochthadden,
hadden,zegde
zegdede
dedokter
dokter::
-— Zie
jongen,
hier
mag
een
dokter
niet
veel
rekenen
op
Zie jongen, hier mag een dokter niet veel rekenen op
groote
winst of
of hoe
hoehij
hijaan
aaneen
eenkapitaal
kapitaalzal
zalgeraken,
geraken,maar
maar 't
groote winst
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genoegen dat
dat men
men gevoelt
gevoelt om
omeen
eenlijdende
lijdendegeholpen
geholpentetehebben,
hebben,
dat meêtelt
meêtelt in
in 't leven.
ook al
al iets
iets dat
is ook
Als Albert
Albert het voorstel
voorstel waagde
waagde om
om dien
dienarmen
armen man
man eens
eens
grondig
grondig te
te onderzoeken
onderzoeken en
en uit
uit zijne
zijne omgeving
omgeving tetebrengen,
brengen,
de dokter
dokter met
metde
debewering
bewering:
besloot de
:
- De
De eerste
eerste en
engrootste
grootstegeneesheer
geneesheerhier
hierop
opden
denbuiten
buitenisisde
de
—
natuur; hare heilzame
heilzame invloed
invloedkan
kanwonderen
wonderenverwezenlijken
verwezenlijkennatuur;
—
men hoeft
hoeft haar
haar enkel
enkel tetelaten
latengaan
gaan...
enhaar
haarhier
hieren
endaar
daar
men
. . . en
te helpen.
helpen. Waar
Waar we
wedoortastend
doortastend willen
willenoptreden,
optreden,bederven
bederven
wat te
veelal het
het spel.
spel.
we veelal
Albert trachtte
trachtte ondertusschen
ondertusschen zijn
zijn vader
vader van
vanhet
hetonderwerp
onderwerp
te leiden
leidendoor
doorzijn
zijnbelangstelling
belangstelling te
te toonen
toonen in
in 't geen zij
zij
af te
ontmoetten langs
weg.
ontmoetten
langs den weg.
- Is 't nog dezelfde
dezelfde molenaar
molenaar die op
opgindsche
gindsche molen
molen woont?
woont?
—
vroeg
?
vroeg hij.
hij. En
En die
dieschaper
schapermet
metzijn
zijnkudde
kuddeop
ophet
hetstoppelveld
stoppelveld?
En de
de zonen
zonen van
vanhet
hetBerkenhof,
Berkenhof, zijn
zijn er
er al gehuwd?
gehuwd? Al
Al dingen
dingen
die hem
hem in
in 't geheugen
geheugen kwamen
kwamen effenaan
effenaan zij
zij zich
zich aan
aan hem
hem
die
voordeden. Aan
Aan die
die herinneringen
herinneringen bleef
bleef Albert
Albertgehecht,
gehecht, zij
zij
voordeden.
waren hem
hem duurbaar
duurbaar als
van hem
hem zelf
zelf en
en hij
hij ondervond
ondervond
waren
als iets
iets van
teleurstelling telkens als
als hij
hij vernemen
vernemen moest
moestdat
dateene
eenedier
dier
een teleurstelling
oudgekende
oudgekende figuren
figuren verdwenen
verdwenen was.
was. Maar
Maar de
de dokter
dokter was
was erer
af te
te brengen;
brengen; hij
hij zat
zat met
met 't vermoeden
vermoeden tegen de nieuwe
nieuwe
niet af
niet
opvattingen der geleerdheid
geleerdheid tetemoeten
moetenopkomen
opkomenen
enzocht
zochtnaar
naar
opvattingen
Opvoorhand
voorhand
eene
gelegenheid om
om tegenspraak
tegenspraak uit
uit tetelokken.
lokken.Op
eene gelegenheid
wilde hij
hij zijne zienswijze
zijn standpunt
standpunt verklaren
verklaren om
om er
er
zienswijze en zijn
wilde
praktische voordeelen
voordeelen van
van te
te doen
doenuitkomen.
uitkomen.
de praktische
-— Mijn
stelregel, zegde
zegde hij,
hij, isis:: voorkomen
voorkomen waar
waar ik
ikkan,
kan,
Mijn stelregel,
somtijds
genezen, dikwijls
dikwijls verzachten,
verzachten, opbeuren
opbeuren en
en troosten,
troosten,
somtijds genezen,
altijd!
kan men
men wel
welals
alswetenschap
wetenschapbehandelen,
behandelen,
altijd1 De
De geneeskunst kan
als
leeraar voor
leerlingen, maar
maar in
in de
depraktijk
praktijk isis 't anders
als leeraar
voor leerlingen,
gesteld;
pathologie der
boeken en
en de
detherapeutiek
therapeutiek der
der
gesteld ; de
de pathologie
der boeken
bed van
bagé!ge waarmede
waarmede men
men bij
bij 't bed
van een
een
cursussen
eene bagage
cursussen is
is eene
moet den
den greep
greephebben,
hebben,de
de
zieke
kan uitrichten.
uitrichten. Men moet
zieke weinig kan
ingeving,
gewoonte.. .. . Ik
Ik kan
kan mij
mij bedriegen
bedriegen in
ineen
een geval,
geval.
ingeving, de
de gewoonte
dat
weet ikikbij
bijondervinding
ondervinding;
zijngevallen
gevallenwaar
waarmen
men
dat weet
; —- ererzijn
't
donkere
tast,
maar
door
heelemaal
de
kluts
kwijt
raakt
en
in
maar
heelemaal de kluts kwijt raakt en in
lange
oefening krijgt
krijgt men
men een
een zienersblik,
zienersblik, de
deintuitie
intuitie;
men
lange oefening
; men
werkt
achterna meer
meer als een
een kunstenaar
kunstenaar dan
dan als
als een
eengeleerde
geleerde!!
werkt achtema
Waar
ik gefaald
gefaald heb,
heb, laat
laat ik
ik den
denmoed
moedniet
nietzinken,
zinken, ik
ikher,
her~
Waar ik
begin,
zoek inineene
eeneandere
andererichting,
richting,want
wantwaar
waar iets
ietsmislukt,
mislukt,
begin, zoek
is
het niet
niet zoo
zoozeer
zeermijne
mijneeigene
eigeneschuld,
schuld,maar
maar wel
wel die
die der
der
is het
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geneeskunst
die ons
geneeskunst die
ons als
als wetenschap
wetenschap overal
overal te
te kort
kortschiet.
schiet.
't
mij meest
meest leed
leed doet,
doet, 't'tzijn
zijndie
dieveelvuldige
veelvuldigegevallen,
gevallen,
't Geen
Geen mij
waar men
mij te
te laat
laat isiskomen
komenroepen
roepen en
enmij
mijalzoo
alzooeene
eene
waar
men mij
gelegenheid zie ontnemen
ontnemen den
den zieke
zieketeteredden.
redden.Van
Vanden
deneenen
eenen
gelegenheid
kant
er zoo
zooveel
veelgevalien
gevallenwaar
waaronze
onzetusschenkomst
tusschenkomst weinig
weinig
kant zijn er
baten kan
kan en
en van
van den
den anderen
anderen worden
worden wij
wij in
in onze
onze taak
taak zoo
zoo
baten
geholpen —
- de
de menschen
menschen zijn
zijnzoo
zoozorgeloos
zorgeloosenenmissen
missen
weinig geholpen
totaal alle inzicht.
inzicht.
totaal
Het vertrouwen
vertrouwen dat
dat tusschen
tusschen vader
vader en
en zoon
zoon bedreigd
bedreigdscheen,
scheen,
herstelde
weer
door
die
toenadering
en
in
het
huiselijk
leven
hersteide weer door
toenadering
in het huiselijk leven
ontstond
gezelligheid en
en verdween
verdween het
hetongemak.
ongemak.
ontstond de gezelligheid
dokteren
enzijn
zijnvrouw
vrouwgeraakten
geraakten alal meer
meer in
in de
deovertuiging
overtuiging
De dokter
dat
hun zoon in
in de
de oude
oudeomgeving
omgeving zou
zouaarden
aarden en
en genoegen
genoegen
dat hun
hun kalm
kalm bestaan.
bestaan. Van
Van 't geen
er op
op 't dorp
over
nemen in hun
nemen
geen er
dorp over
het gepleegde
gepleegde schandaal
schandaal gepraat
gepraat werd
zij niet
niet veel
veel
het
werd namen
namen zij
zij zeer
zeer afgezonderd
afgezonderd leefden,
leefden, kwam
kwam er
er weinig
weinig
aandacht
daar zij
aandacht en daar
van
hun door.
door.
van tot hun
was er
er iets
ietsontstaan
ontstaan als
als berusting
berustingin
inden
dentoestand
toestand;;
Bij Albert was
door
een gevoel
gevoelvan
vanmedelijden
medelijdenenenwaardeering
waardeeringten
tenopzichte
opzichte
door een
zijner
hunne levenswijze
levenswijzeeenigszins
eenigszins
zijner ouders
ouders werd hij
hij genoopt zich hunne
aan
passen. Naarmate
Naarmate hij
er in
in doordrong
doordrong begon
begon die
diestille
stille
aan te passen.
hij er
vreedzame omgeving
bekoorlijkheid op
zijn gemoed
gemoed
vreedzame
omgeving eenige
eenige bekoorlijkheid
op zijn
te werken
werken —
- het
het deed
deed hem
hem aan
aan als
alseen
eenverpoozing
verpoozingna
na het
het
uit te
De
gezonde
levens~
drukke
der
inspanning
van
de
studie.
drukke der inspanning van de studie. De gezonde levens.
opvatting
de onverstoorbare
ónverstoorbare weigezindheid
welgezindheid van
van zijn
zijn vader
vader
opvatting en de
als dorpsgeneesheer
dorpsgeneesheer oefende
milden invloed
invloed op
op hem
hem uit
uit
als
oefende een milden
en in
in hun
hun omgang
omgang ontdekte
ontdekte hij
hij schoonheden
schoonheden die
die hem
hem tot
tot
en
hiertoe ontgaan
ontgaan waren.
waren.
N a het
het werk
werk wandelden
wandelden zij
zij samen
samen in
in de
dewarande
warande ofofzaten
zaten
Na
gezellig
kachel te
te rooken.
rooken. Daar
Daar had
had de
dedokter
dokter zijn
zijn
gezellig bij
bij de kachel
onuitputbare reeks
reeks van
van inzichten,
inzichten, overtuigingen,
overtuigingen,
behagen om de onuitputbare
gedachten
zijne ondervinding
ondervinding en
en lange
langepraktijk,
praktijk, onder
onder
gedachten uit
uit zijne
vorm van
van levenswijsheid
levenswijsheid aan
aan zijn
zijn *zoon
zoon mede
mede te
te deelen.
deelen.
vorm
Over sommige
sommige zaken
zaken wist die
die geleerde
geleerde bol
bolererwel
welmeer
meer van
van
dan
zijn vader,
vader, maar
maar toch
toch bleef
bleefhij
hijmet
metgenoegen
genoegenluisteren
luisteren
dan zijn
omdat
hem een
eendieper
dieper inzicht
inzicht gaf
gafover
over veel
veeldingen
dingen van
van
omdat het hem
het buitenieven
buitenleven die hij
hij nooit
nooitopgemerkt
opgemerkt had.
had.
het
Eens dat
dat ze
ze samen
sàmenwandelden
wandeldenininden
denhof
hofenenover
overboomen
boomenen
en
Eens
planten doende waren,
waren, zegde
zegde de
de oude
oudedokter
dokteriets
ietsdat
datAlbert
Alberttrof.
trof.
Dàt is
is 't verschil
tusschen mijne
mijne opvatting
opvatting en die
die van
van
verschil tusschen
— DM
mijn
gebuur. De
De tuin
tuinhier
hiermet
metde
dewarande
warande isisiets
ietsals
alsmijne
mijne
mijn gebuur.
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wereld;; de boomen
boomen zijn
zijn een
eenerfdeel
erfdeelmijner
mijnerouders,
ouders,zooveel
zooveelals
als
wereld
bekenden
en vrienden
; ikikvoel
bekenden en
vrienden uit
uit dedefamilie
familie;
voeleen
eenverband
verband
tusschen hen
mij zelf
zelfals
alslevende,
levende,gevoelige
gevoeligewezens
wezensdie
diemij
mij
tusschen
hen en mij
kennen
en
liefhebben.
Ik
kan
ze
bezien
en
geneigd
zijn
er
mede
kennen en liefhebben. Ik kan ze bezien en geneigd zijn er mede
beklagenals
alszezedoor
doorregen,
regen,koude
koude en
en
te praten.
praten. Ik
Ik kan
kanzezebeklagen
te
wind geteisterd
geteisterd zijn;
zou ze
ze willen
willen binnen
binnen roepen
roepen om
om hun
hun
zijn ; ik zou
de
deugd te
te laten
laten genieten
genieten van
van een
een warm
warm vuurtje
I .... Hun
Hun
de deugd
vuurtje1
gestalte en voorkomen
voorkomen verraadt
verraadt mij
mij hun
hunkarakter
karakter en
en hoedanig,
hoedanig~
gestalte
heden
- zij
zij zijn
zijnmij
mijbelangrijker
belangrijker dan
dan sommige
sommige menschen.
menschen.
heden —
Een bloeme
bloeme zegt
zegt mij
mij meer
meer dan
dan al
al de
de schatten
schatten en
en schoonheid
schoonheid
Een
van 't geen
met menschenhanden
menschenhanden gemaakt
gemaakt is en
en telkens
telkens het
het
geen met
het
nieuwe
jaargetijde ontwaakt,
in de
devreugde
vreugde van
van het
nieuwe jaargetijde
ontwaakt, deel
deel ik in
algemeen herleven
herleven van
van 't geen
hier groeit
groeit —
- ikikmaak
maak het
het
geen hier
algemeen
heb geen
geen tijd
tijd tot
tot
cosmische
seizoenen. Ik heb
cosmische leven
leven mede
mede met
met de
de seizoenen.
heuren of
of zwarigheden
zwarigheden maken
maken omdat
omdat ik
ik me
mevoel
voelmedegaan
medegaan
treuren
in de
deonverroerbare
onverroerbare wetten
wetten die
dievoor
voorplant
plantenendier
dierenenrnensch
mensch
gelijk zijn.
zijn. Bij
Bij Koornaert
Koornaert integendeel
integendeel is dat
dat gevoel
gevoel ererkunst,
kunst~
gelijk
matig opgeplakt
weten hoe hij
hij er
er van
van
matig
opgeplakt -—hij
hij ziet
ziet rond
rond om
om te
te weten
genieten moet.
mensch isis uit
uitzijn
zijnverband
verbandgerukt
gerukt als
alseen
een
genieten
moet. Die mensch
ontwortelde, die
maar zoekt
zoekt om
om de
deijlte
ijltevan
vanzijn
zijnleven
levenmet
met
ontwortelde,
die maar
en 't
genoegen bij
iets doelmatigs
doeimatigs aan
aan te
te vullen.
vullen. 't Geluk
Geluk en
iets
't genoegen
zulke rentenieren
rentenieren isis gelegen
het aanzien
aanzien dat
dat ze
zeverwekken
verwekken
zulke
gelegen in het
hun evennaaste
evennaaste;; zij
zijn maar
maar bezorgd
bezorgd hun
hun staat
staat en
en naam
naam
bij hun
bij
zij zijn
hoog te
te houden,
houden, en
enaltijd
altijdverlegen
verlegendat
datereriets
ietszal
zalbloot
blootkomen
komen
van de
de innerlijke
innerlijke leegheid
leegheid die
die zij
zij door
dooruitwendig
uitwendigvertoon
vertoon
van
trachten
zijn er de
de boomen
boomen voor
voor hem,
hem, om
om
trachtentete bedekken.
bedekken. Zoo
Zoo zijn
een
statig decor
decor uit
uit te
te maken
maken en
en eene
eeneromantische
romantische omgeving
omgeving
een statig
der voornaamheid
voornaamheid -— iets
dat behoort
behoort bij
bij een
een
ideaal is der
iets dat
die 't ideaal
echt
heerenhuis. Zijn
Zijn hof
hofheeft
heefthij
hijopgevuld
opgevuldmet
metsierplanten
sierplanten
echt heerenhuis.
maar
praktische aard
boer, die
die niets
niets·dult
duItwat
wat niet
niet
maar de
de praktische
aard van
van den boer,
onmiddelijk
en opbrengt,
opbrengt, stookt
stookt daar
daar onder
onder
onmiddelijk winstgevend
winstgevend is
is en
en
die nuttelooze
nuttelooze pracht
pracht wil
wil hij
hij vergoed
vergoed zien
zien door
door zijn
zijn
en die
moestuin waarin
waarin hij de drift
drift en
en de
de eigenliefde
eigenliefdevan
van den
denkweeker
kweeker
moestuin
bot viert.
viert. Die groenten
groenten en
en fruit
fruit geven
geven hem
hem de
deillusie
illusievan
van
bot
lands~
eene
opbrengst en
en daar
daar hecht
hechthij
hijeen
eenbelang
belangaan
aan als
als een
eenlands,
eene opbrengst
man
aan de
de vruchten
vruchten waarvan
waarvan hij
hij leven
leven moet.
moet. Die
Dieliefhebberij
liefhebberij
man aan
brengt hem
dezelfde lasten
mede en
en kommernis
kommernis en
en eene
eene
brengt
hem dezelfde
lasten mede
werkelijke drukte
hij boer
boer was
was en
en leefde
leefdealleen
alleenvoor
voor
werkelijke
drukte als
als toen
toen hij
zijne
vruchten en
de vruchten
vruchten om
om hem.
hem. 't Ongeluk nu is,
zijne vruchten
en niet de
zulk een
een mensch
mensch zijn
zijn eigen
eigen opvafting
opvattingals
als de
deeenig
eenigmogelijke
mogelijke
dat zulk
en algemeen
algemeen geldende
geldende doet
doetdoorgaan
doorgaanenenzijne
zijneeigen
eigengedachten
gedachten
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onderstelt bij
bij een ander. Het
Het nietigste
nietigstevoorval
voorvalkrijgt
krijgt
en gevoelens onderstelt
afmetingen
verhouding;; bij
bij hem
hem isis erertotaal
totaalgemis
gemis
afmetingen boven
boven alle verhouding
aan 't waardegevoel
waardegevoel der
dingen onderling
onderling en
en zijn
zijn denken
denken isis
der dingen
ondergeschikt aan
zaken die
die er
erenkel
enkelzijn
z~inom
omgenoegen
genoegen
ondergeschikt
aan de
de zaken
aan
hebben. Die beschouwing
beschouwing bracht
dokter op
op de
de
aan te
te hebben.
bracht de
de dokter
oorzaak
de breuk
breuk hunner
hunnervriendschap
vriendschap veroorzaakt
veroorzaakt had
had en
en
oorzaak die
die de
Albert doorzag
doorzag bij
bij zijn
zijn vader
vader het
hetongemak
ongemak van
vanden
denmensch
mensch
Albert
door zijne
zijne superioriteit
superioriteit gedwongen
gedwongen was,
was, stand
stand te
te houden
houden
die door
en
zijn gelijk
gelijk niet
niet kan
kandoen
doengelden
geldentegen
tegeniemand
iemand die
diedoor
door
en zijn
opeen
eenlager
lagerplan
planbleef
bleeftetestaan
staan en
en de
de verzoening
verzoening
kleinzieligheid op
onmogelijk
eene door
door zijn
zijn eergevoel
eergevoel en
en de
de
onmogelijk maakt
maakt omdat
omdat de eene
andere
verwaandheid zich
zich weerhouden
weerhouden moest
moest den
deneersten
eersten
andere door verwaandheid
stap
te doen.
doen. Dat
Daterernog
nogiets
iets
meer
achterstak
stakwaar
waarzijn
zijn
stap te
meer
achter
vader om heen
heen bleef
bleefdraaien
draaienenenhethet
niet
uitsprekendorst,
dorst,
vader
niet
uitspreken
maar hij wilde 't niet wagen het
het delicate
delicate
vermoedde Albert wel, maar
Dedokter
dokterzat
zatererblijkbaar
blijkbaar in
in
onderwerp zelf
aan te
te raken.
raken. De
onderwerp
zelf aan
vernibbeld de
inzichten van
zijn zoon
zoon te
te kennen,
kennen, de
de over,
over~
vernibbeld
de inzichten
van zijn
tuiging te
hebben namelijk
namelijk hoe
hij gesteld
gesteld was
was tegenover
tegenover
tuiging
te hebben
hoe hij
Elvire
en
of
hij
om
die
reden
misschien
niet
wenschte
de
Elvire en of hij om die reden misschien niet wenschte de
totstand
standkomen
komenen
endedebetrekkingen
betrekkingen met
met
verzoening
verzoening te
te zien
zien tot
't gebuurmeisje
gebuurmeisje weer
aan te knoopen.
knoopen.
weer aan
-— Gij
moet er
er uuiningeen
geengeval
geval
aantrekken,
hadhij
hij
Gij moet
ietsiets
vanvan
aantrekk
en, had
hem
reeds gezegd
gezegd —
- ik
ik zelf
zelfdraag
draag geen
geen wrok
wrok en
en 't is maar
maar
hem reeds
omdat
gelegenheid ontbreekt
ontbreekt dat
datwe
weons
onsverschil
verschilniet
nieteffen
effen
omdat de gelegenheid
Zijn in
den grond
grond beste
bestemenschen
menschen en
en men
men is
is zot
zot
in den
praten. 't Zijn
zwarigheden te
maken en zich
zich last
last aan
aan tetedoen,
doen,want
wantonvrede
onvrede
zwarigheden
te maken
wekt
onrust en
zoolang we
te leven
leven hebben
hebben mogen
mogen we
we
wekt onrust
en voor
voor zoolang
we te
't ons
ons wel
welaangenaam
aangenaam maken.
maken.
Als Albert
Albert naar
naar de
dereden
redenvroeg
vroegen
ende
deoorzaak,
oorzaak, verschoonde
verschoonde
de dokter
dokter 't geval
geval met te
te zeggen
zeggen::
-— 't Ongelijk dat
ze mij
mij aangedaan
aangedaan hebben
hebben was
was niet
niet be,
be~
dat ze
rekend
of met
met kwaad
kwaadinzicht
inzichtgedaan.
gedaan.Bij
BijKoornaert
Koornaertbegint
begintdat
dat
rekend of
met
een puntje
puntje dat
dathem
hemaantrekt
aantrekteerst
eerstalsalseene
eeneaardigheid,
aardigheid,
met een
dat aangroeit
aangroeit en waarvoor
waarvoor hij
hij zelf
zelfzal
zalgeschrokken
geschrokkenzijn
zijnals
alshij
hij
vermoeddat
dathij
hijerermeer
meer
de gevolgen
gevolgen zal
zal gezien
gezienhebben.
hebben.IkIkvermoed
de
ongemak door
dan wij.
wij.
ongemak
door lijdt dan
Blondeelook
zagmet
metwelgevallen
welgevallendat
dathaar
haar jongen
jongen
Mevrouw Blondeel
ook zag
zijpraten
pratenkon
konen
enhaar
haar innigste
innigste
dezelfde bleek,
bleek,waarmede
waarmedezij
weer dezelfde
aangelegenheden vertellen.
onder ander
ander de
de
aangelegenheden
vertellen.Zij
Zijdeelde
deelde hem
hem onder
Marie~Anne, die
dienog
nogaltijd
altijdniet
nietbegrijpen
begrijpenkon
kon
klachten mede van Marie,Anne,
water vermorsen
vermorsen moest
moest om
omzich
zichtetewasschen
wasschen
dat iemand zooveel water
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en
die 't van
ernstig mensch
mensch niet aanzien
aanzien wilde dat
dat hij
hij
van een ernstig
en die
zich
ophield met
met zijdepapiertjes
zijdepapiertjes aaneen
aaneen te
naaien. Zij
Zij deed
deed
zich ophield
te naaien.
hem
uiteen hoe
hoe zij
zijde
deoude
oudemeid
meideenige
eenigenotie
notietrachtte
trachtte te
te geven
geven
hem uiteen
van
de nieuwe
nieuweuitvindingen
uitvindingenover
overmicroben,
microben,infectie,
infectie,aseptie
aseptie
van de
en antiseptie
antiseptie en
en aangaande
aangaande 't naaien
naaien van die papiertjes,
papiertjes, dat het
het
eene
oefening was
wasom
omlater
laterdede
kleine,
onzichtbarehartadertjes
hartadertjes
eene oefening
kleine,
onzichtbare
en binnenvliezen
binnenvliezen der
der maag
maag en
enluchtkamer
luchtkamer aaneen
aaneen tetedriegen.
driegen.
en
Over de uitspraken
uitspraken en beschouwingen
beschouwingen van
van Marie,Anne
Marie~Annebracht
bracht
zij Albert dan
dan telkens
telkens hartelijk
hartelijk aan
aan 't lachen.
zij
't Gebeurde
soms wel
weldat
datArmand
Armandzijn
zijncongé,dag
congé~dagnaar
naar
Gebeurde ook soms
huis
kwam
overbrengen
en
dan
zorgde
mevrouw
er
voor
huis kwam overbrengen en dan zorgde mevrouw er voor
telkens iets
iets als
als een
eenfeestje
feestjeininteterichten
richtenom
omdedegezelligheid
gezelligheid
telkens
onder
hun vieren
vieren wat
wat op
op tetewekken.
wekken. De
Dejonge
jongeleeraar
leeraarhield
hield
onder hun
zich dan bijzonderlijk
bijzonderlijk op
met zijn
zijn broer,
broer, hij
hij stelde
stelde er
er belang
belang
zich
op met
in hoe
hoe het
het leven
leven was
was aan
aan die
die Duitsche
Duitsche hoogeschool
hoogeschool en
en welk
welk
in
soort
wetenschap er
gedoceerd werd.
werd. Met
Met zijn
zijn broer
broerkon
kon
soort wetenschap
er gedoceerd
Albert
ook beter
beter over
overzulke
zulkezaken
zakenpraten
pratendan
danmet
metzijn
zijnvader,
vader,
Albert ook
want
vond hij
hij beter
betergehoor
gehooreneneen
eenmodern
modernontwikkelden
ontwikkelden
want hier vond
geest.
Armand kon
in veel
veeldingen
dingenzijn
zijnman
manstaan
staan en
en soms
soms
geest. Armand
kon in
geraakten die
in drukke
drukke discussie
discussie over
overfilosophie
filosophie en
en
geraakten
die twee
twee in
metaphisiek waar
op zijn
zijn stuk
stuk bleef
bleefen
enzijn
zijn eigen
eigen
metaphisiek
waar elkeen
elkeen kloek op
zienswijze zoo
goed mogelijk
mogelijkteteverdedigen
verdedigen wist.
wist. Maar
Maar zoo
zoo
zienswijze
zoo goed
gauw papa
papa er
er zich
zich ininbemoeien
bemoeienwilde,
wilde,liep
liephet
hetmis.
mis.'t'tMeeren,
Meeren~
deel van
van 't geen
die jongen
jongenkerels
kerelsvooruitzetten
vooruitzetten was
wastotaal
totaal
deel
geen die
nieuw voor den
den ouden
ouden dokter
dokter en
en de
deopgewonden
opgewondenijver
ijver en
en de
de
nieuw
volle
overtuiging
der
jongeren
kon
hem
niet
warm
krijgen
voile overtuiging der jongeren kon hem niet warm krijgen —
al
die schoone
schoonevolzinnen
volzinnenstootten
stoottentegen
tegenhet
hetkalm
kalmsceptisch
sceptisch
al die
geweten van
van den dorpsgeneesheer
dorpsgeneesheer die
zich op
op niets
niets tenzij
tenzij op
op
geweten
die zich
zijn praktische
praktische bevindingen steunde.
steunde.
zijn
-— Wat
ik alalweten
wetenkomen
komenheb
hebenen
vergaanI 1zegde
zegdehij
hij
Wat ik
vergaan
glimlachend;
de absolute
absolutewetenschap
wetenschapomvatten
omvatten
glimlachend ; leerstelsels
leerstelsels die de
en den
den ommekeer
ommekeer zouden
zouden teweegbrengen
teweegbrengen .. .. .. tot er
er weer
weer iets
iets
en
omver
anders
kwam, met
met heviger
heviger aanloop
aanloop en
en 't voorgaande
anders kwam,
voorgaande omver
wierp
1 Als
wat verder
verder zult
zult geleefd
geleefd zijn,
zijn, nu zijt
zijt ge
ge nog
nogtete
wierp1
Als ge
ge wat
jong —
- dan
dan eerst
eerst zult
zultge
gebegrijpen
begrijpen dat
dat men
men er
er vroeger
vroeger ook
ook
jong
iets
van
wist
en
onze
voorouders
toch
zoo
dom
niet
waren
iets van wist en onze voorouders toch zoo dom niet waren I1
het geneeskundig
geneeskundig vak echter
echter kon
kon Albert
Albert zijne
zijne beslagen,
beslagen~
In het
!donen, zijne
zijnekennis
kennisoverheerschte
overheerschte heel
heel de
degeschiedenis
geschiedenis
heid toonen,
en hij
hij wist
wistdoor
doorafleiding
afleidingdedeverschillende
verschillendedoctrina's
doctrina' stetenoemen
noemen
die elkaar
elkaar beurtelings
beurtelings opgevolgd
hadden en
en die
dieals
alsmijlpalen
mijlpalen
opgevolgd hadden
overeind
stonden langs
langs den
den langen
langen weg
wegwaar
waar de
degeneeskunst
geneeskunst
overeind stonden
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van uit
uit het
het duistere
duistere empirisme
empirisme tot
toteene
eenevaste
vastewetenschap
wetenschapwas
was
van
geëvoluëerd. Hij
erkende de kracht
kracht van
van de
de geleerden
geleerden uit
uitelke
elke
geëvoluEerd.
Hij erkende
school en
en uit
uitalle
alletijden,
tijden,maar
maartrachtte
trachttezijne
zijnetwee
tweetoehoorders
toehoorders
vooral duidelijk
duidelijk te
te maken
maken wAt
wàt er
er van het
het oudere
oudere moest
moest ver,
ver~
vooral
ofbehouden
behoudenblijven.
blijven. Hij
Hijdrukte
drukte er
er op
ophoe
hoede
demoderne
moderne
worpen of
geneesmethode de
deuitgediende
uitgediende
«systèmes»afgeschaft
afgeschafthad,
had,waar
waar
geneesmethode
c<systèmes»
pathologisch geval
gevaltot
toteene
eenegecatalogiseerde
gecatalogiseerdeziekte
ziektegerang,
gerang~
elk pathologisch
zelfde specificum
specificum moest
moestgenezen
genezenworden.
worden.
schikt werd en door het zelfde
En ho
hoèmen
menvroeger
vroegergeploeterd
geploeterd en
enrondgezocht
rondgezocht had,
had, in
in de
de
En
ergste onwetendheid.
onwetendheid. De
De oude
oudegeneeskunst
geneeskunsthield
hieldalleen
alleenreken,
reken~
ergste
schap van
van de
de uitwendige
uitwendigeverschijnselen
verschijnselen—- dedesympte•mes
symptömesver,
ver~
schap
tegenwoordigen voor
de ziekte
ziekte!I Nu
Nu gaan
gaan wij
wij meet
meet de
de
tegenwoordigen
voor hen
hen de
oorzaak na
na der
derverschijnselen
verschijnselen;; zoeken
zoeken de
de inwendige
inwendige lésions
lésions
oorzaak
onderscheiden de
de agent
agentpatogéne
patogène waaruit
waaruit de
de wanorde
wanorde in
in
en onderscheiden
functies van
van het
hetgestel
gestelvoortkomt.
voortkomt.Daarin
Daarinisishet
hetbijzondere
bijzondere
de functies
verschil gelegen tusschen de oude
oude en
en de
de nieuwe
nieuwemanier.
manier. 't Geen
verschil
vroeger
soms
als
ziekteverschijnsel
aanzien
werd,
wasniets
niets
vroeger soms als ziekteverschijnsel aanzien werd, was
anders dan
eene werking
werking van
van 't gestel
verweer tegen
tegen de
de
gestel in verweer
anders
dan eene
ziekte en
en dat
datverweer
verweerplacht
plachtmen
menregelmatig
regelmatig tetebestrijden
bestrijden —
ziekte
zoo de
de koorts
koorts!1 -— Nu heeft
heeft men
men geleerd
geleerd teteonderscheiden
onderscheiden
zoo
welke de
de sympt6mes
symptömes zijn
zijn die
die het
hetbestaan
bestaan en
en de
degezondheid
gezondheid
welke
van het
het organisme
organisme bedreigen,
die aan
aan 't'therstel
herstel voor,
voor~
van
bedreigen, en
en deze die
deelig zijn.
zijn. Met
Methun
huneenzijdig
eenzijdigprinciep
princiepder
derNatura
NaturaMedicatrix,
Medicatrix,
waren de
ouden dikwijls
dikwijls de
de eersten
eersten om
om de
dehulp
hulptetebestrijden
bestrijden
waren
de ouden
die
denatuur
natuur hun
hunbood
boodom
omhet
hetaangetaste
aangetaste deel
deel tetegenezen.
genezen.
die de
N u zoeken
zoeken wij
wij zoozeer
zoozeerniet
nietde
deziekte
ziekteeen
eennaam
naam tete geven
geven
Nu
omdat
elk verschillend
verschillend geval
geval de
deziekte
ziektevan
vananderen
anderenaard
aardisis
omdat in elk
en daarom
daarom bestaat
bestaatonze
onzetusschenkomst
tusschenkomstmeer
meerin
inhet
hetspeuren
speurennaar
naar
de
wanorde in
in 't organisme
organisme teweeg brengen,
brengen,
de oorzaken
oorzaken die
die de wanorde
en
al naar
naar gelang
gelang die
dieoorzaken
oorzakenenendedegesteltenis
gesteltenis van
van den
den
en al
patient,
trachten wij
wij hem
hem langs
langs proefondervindelijke
proefondervindelijke methode
methode
patient, trachten
te
genezen. Langs
Langs dien
dien weg
weg ook
ook helpen
helpen wij
wij elk
elk in
in zijn
zijn vak
vak
te genezen.
wij vergaderen
vergaderen het
hetmateriaal
materiaal waar,
waar~
de wetenschap
wetenschap vooruit,
vooruit, —
- wij
mede
onze nakomelingen
nakomelingen de
de geneestkunst
geneestkunst zullen
zullen heffen
heffenop
opde
de
mede onze
hoogte der
der andere
andere experimentale
experimentale wetenschappen.
wetenschappen. Wij brengen
brengen
de physiologie
physiologie ininverband
verbandmet
metde
declinique
cliniquewaar
waarhet
hetmecanisme
mecal\isme
werking van
van het
het eene
eene
der
kwaal wordt
wordt onderzocht
onderzocht -— de·
der kwaal
de werking
de ondervinding
ondervinding
en
tegenwerking van
en de tegenwerking
vanhet
het andere.
andere. Door
Door de
in
de laatste
laatste jaren
jaren gedaan,
gedaan, isisdedegeneeskunst
geneeskunstétiologiek
ètiologiek
in de
geworden;
bacteriologie heeft
heeft de
deEtiologie
étiologieopgeklaard
opgeklaard in
in
geworden ; de
de bacteriologie
de
infectueuse ziekten
ziekten en
en ererhet
hetmicanisme
mécanismevan
vandoen
doenkennen
kennen;
de infectueuse
;
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vandaar de
de ontdekking der
vandaar
der intoxicatie
intoxicatie die
diededeantitoxines
antitoxinesheeft
heeft
doen
Met de
de
doen vinden
vinden en
en de
deserotherapie
serotherapie tot
tot stand
stand gebracht.
gebracht. Met
bacteriologie isis men
de ontdekking
ontdekking gekomen
gekomen van
van het
het
bacteriologie
men tot
tot de
weerstandsvermogen
organisme eigen, de
defuncties
functiesvan
van
weerstandsvermogen aan
aan elk
elk organisme
het cellenleven,
cellenleven, alsook
alsook de
deauto,intoxicaties
auto.intoxicaties;; dedewetenschap
wetenschap
het
heeft haar
haar nut
nut opgedaan
opgedaan met
metdedeontdekking
ontdekkingder
dersécrétions
sécrétions
heeft
internes
het ontoereikende
ontoereikende in
in dedezelfverdediging
zelfverdediging der
der
internes en
en het
organen.
spreek u nog
nog niet
niet van
van 't geen de
de ambachtelijke
ambachtelijke
organen. Ik
Ik spreek
vaardigheid
enkele stoute
stouteheelmeesters
heelmeesters —
- die
dieals
alsechte
echte
vaardigheid van
van enkele
kunstenaars en
virtuozen hunne
hunne specialiteit
specialiteituitoefenen,
uitoefenen, bereikt
bereikt
kunstenaars
en virtuozen
hebben. De
De geneeskunst
geneeskunst heeft
heeft eindelijk
eindelijk opgehouden
opgehouden een
een vak
vak
hebben.
te zijn
zijn dat
dat elke
elke dokter
dokter zoowat
zoowat volgens
volgens eigen
eigen goedvinden
goedvindenopvatte
opvatte
en in
in zijn
zijn geheel
geheel beheerschte
beheerschte;; gelijk
gelijk andere
andere positieve
positieve weten,
weten.
schappen
zij zich
zichgedécentraliseerd
gedécentraliseerdininonderscheidene
onderscheidene
schappen heeft zij
afdeelingen, zij
zij heeft
heeft zich
zich opengesprieteld
opengesprieteldinin vakken
vakken die
die elk
elk
afdeelingen,
zichzelf door
door specialiteiten
specialiteiten bestudeerd
bestudeerd worden
worden en
en die
die zich
zich
op zichzelf
later
weer ontmoeten
ontmoeten zullen
zuIlen op
op een
eencentra,punt,
centra.punt, eens
eens dat
dat de
de
later weer
ondervindingen
er
ons
toe
gebracht
hebben
het
complex
geheel
ondervindingen er ons toe gebracht hebben het complex geheel
de hoogte,
hoogte, in
inéén
éénblik
blikteteoverschouwen
overschouwenI1
uit de
- Maar
Maar eerst
eerst zullen
zullen uwe
uwe geleerden
geleerden nog
nogwat
watzieken
zieken om
om
—
't leven gebracht
ofwellaten
latensterven,
sterven,om
omhunne
hunneonder,
onder.
gebracht hebben, ofwel
vindingen op
te helderen,
helderen, meende
meende de
de dokter.
dokter. 't't Is aan
aan die
vindingen
op te
op~
hoogescholen
niet dat
dat men
men goede
goededorpsgeneesheeren
dorpsgeneesheeren zal
zal op,
hoogescholen niet
leiden
dat alles
alles is niet
niet zoo
zoo nieuw
nieuw als
als ge
ge't'twel
welbeweert.
beweert.
leiden1I En
En dat
De zelfde
zelfde leerstelsels
leerstelsels komen
komenonder
ondereen
eenanderen
anderenvorm
vormterug.
terug. Ik
Ik
heb
het medegeleefd
medegeleefd in
in1848,
1848,toen
toenClaude
ClaudeBernard
Bernardoptrad
optraden
en
heb het
de physiologie
physiologie ophemeide
ophemelde —
- 't'twas
wasalsof
alsofhet
hetlaatste
laatstewoord
woord
de
sedertdienalalniet
nietgeschreven
geschreven
uitgesproken werd
werd!1 En
uitgesproken
En wat isis erersedertdien
en geleeraard
geleeraard geworden
geworden?? Telkens een
een nieuwe
nieuweprofeet
profeetopstaat,
opstaat,
zweert
nieuwe leus
leus en
en 't voorgaande moet den kop
zweert men
men bij
bij de nieuwe
in. Uwe
U wegeleerden
geleerdenvergeten
vergetenteteveel
veel
dat
intusschenmenschen
menschen
dat
ererintusschen
dienen
te worden
worden en
endedenaastenliefde
naastenliefdemet
metde
deweten,
weten.
dienen geholpen te
schap
moet samengaan.
samengaan.
schap moet
Dat zefte
zette de
dediscussie
discussietelkens
telkensstop
stopen
enArmand
Armand doorschouwde
doorschouwde
wel dat
dathet
hettusschen
tusschenvader
vaderen
enzoon
zoontot
toteen
eenconflict
conflictzou
zoukomen
komen—dat
ze nooit
nooitsamen
samenzouden
zoudenwerken
werken of
ofelkaar
elkaar begrijpen.
begrijpen. Hij
Hij
dat ze
als middelaar
middelaar op
op tetetreden,
treden,hun
hunopmerkzaam
opmerkzaam
trachtte
trachtte nu
nu wel als
En mevrouw
mevrouw
te maken
maken dat
dat ze elk op een eigen standpunt bleven. En
Blondeel eindelijk
eindelijk bracht
bracht er
er hare
hare bedaarde
bedaarde bemerking
bemerking bij
bij met
met
een
appel ofofeen
eenschaaltje
schaaltjedruiven,
druiven,herinnerde
herinnerde hun
hun dat
dat de
de
een appel
een ander
ander onderwerp
onderwerp
koffie koud
koud werd
werd en
en leidde
leidde 't gesprek op een
koffie
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waar eenieder
waar
eenieder dan op
op bedaard,
bedaard, gemoedelijken
gemoedelijkentoon
toonkon
konvoort,
voort~
Armand echter
echter als
eene vrees
vrees voor
voor eene
eene aan,
aan~
praten. 't Geen
Geen Armand
als eene
staande
botsing, onuitgesproken
onuitgesproken naar
naar zijne
zijne kostschool
kostschool had
had
staande botsing,
medegedragen, moest eerstdaags
eerstdaags voorvallen.
voorvallen. Terwijl
Terwijlde
dedokter
dokter
medegedragen,
op ronde
ronde was,
was, werd
werdhij
hijbinnengeroepen
binnengeroepen door
door
met. zijn
zijn zoon op
met.
den boer
boer van
vanTer
TerElst
EIstom
omnaar
naarzijne
zijne vrouw
vrouw tetekomen
komen zien.
zien.
den
Terwijl zij
zij mest
mest aan
aan't'tspreiden
spreiden was
was op
op 't'tland,
land, had
had zij
zij zich
zich
Terwijl
den
voet gekwetst
gekwetst met
met den
den stalen
stalen punt
punt der
dergreep.
greep. De
Dewonde,
wonde,
den voet
niet
grooter dan
dan een
een prik,
prik, was
was ontsteken
ontsteken en
en men
men vreesde
vreesde dat
dat
niet grooter
't
zou ininkomen
komen omdat
omdat heel
heel de
de voet
voeten
en't'tbeen
been zoo
zoo
't vuur
vuur er
er zou
opgezwollen was.
was. Albert
Albert keek
keek toe
toeterwijl
terwijlzijn
zijnvader
vader 't zieke
opgezwollen
lidmaat onderzocht.
onderzocht. Hij
merkte hoe
hoe de
deweiaders
weiaders als
als roode
roode
lidmaat
Hij merkte
striemen
been geteekend
geteekend lagen,
lagen, hoe
hoededeklieren
klierenonder
onder
striemen over
over het been
de knie
knie enendedeliesch
lieschgezwollen
gezwollenwaren
waren;
nogandere
andereteekenen
teek enen
; nog
echter
brachten hem
op 't vermoeden
"men hier
hier voor
voor
vermoeden dat
dat men
echter brachten
hem op
niet weinig
weinig
een ernstig
ernstig geval stond.
stond. 't Verwonderde
Verwonderde hem
hem dus niet
een
vrouwen
den
boer
geruststelde
papa te
te hooren,
hooren, die
die de
devrouw
papa
en den
boer
geruststelde
met
te
zeggen
dat
een
prik
van
een
stalen
greep
toch geen
geen
met te zeggen dat een prik van een stalen greep toch
erge
kon hebben.
hebben. Hij
Hij duwde
duwde nog
nogeens
eensover
overhet
het zieke
zieke
erge gevolgen kon
rond de
de wonde,
wonde, waar
waar de
de knoessel
knoessel onder
onder de
de gezwollenheid
gezwollenheid
deel rond
zat, maar
maar omdat
omdat de
devrouw
vrouwpijnlijk
pijnlijkkermde,
kermde, staakte
staaktehij
hij
gedoken zat,
zijn onderzoek.
onderzoek.
zijn
en zegde
zegdehoe
hoezij
zijcompressen
compressen
Hij schreef Eau
Eau de Goulard voor en
moesten leggen
den voet.
voet.
moesten
leggen op
op den
waren nog niet
niet heel
heel 't't hof
hof af,
af, als
alsAlbert
Albertzeide
zeide::
Ze waren
wilt ge
ge met
met dit: Eau
papa?? die
die vrouw
vrouw
-— Wat wilt
Eau de Goulard, papa
is aan
aan 't sterven
sterven....
..
dokter bekeek
bekeek zijn
zijn zoon
zoon om
om zich
zichtetevergewissen
vergewissendat
dathij
hij
De dokter
ernstig
was.
ernstig was.
-— Waarom
ze sterven
sterven?
Waarom zou ze
antwoordde heel
heelkalm
kalm::
Albert antwoordde
ik vrees
vreesdat
datwij
wijhier
hiereen
eengeval
gevalhebben
hebbenvan
vantétanos.
tétanos.
-— Omdat ik
-— Klem!?
dokter ongeloovig.
ongeloovig.
riep de dokter
Klem I ? riep
- Ja,
kaakkramp als
wilt!
Ja, kaakkramp
als ge wilt!
—
immers niets
niets aan
aan te
te zien.
zien ...
Geen kwestie
kwestie van!
van! Er
Er isis immers
..
— Geen
-— Hebt gij
gij niet
nietgemerkt
gemerkthoe
hoededekaakspieren
kaakspierenreeds
reedsverstijfd
verstijfd
getrokken is?
is ? En
En de rilling
zijn
en 't hoofd achterover
achterover getrokken
rilling over
over
zijn en
't heele lijf toen gij
gij den
denvoet
voethebt
hebtaangeraakt
aangeraakt?
?
-— Maar
waar zou
zou de
detétanos
tétanos hier
hier komen?
komen? vroeg
vroeg de
de
Maar van
van waar
veroor~
dokter, die
die enkel
enkel aan
aan tétanos
tétanos spontané
spontané geloofde,
geloofde, en
en veroov
dokter,
zaakt
koude of
ofvreeselijke
vreeselijke wonden.
wonden.
zaakt werd
werd door
door koude
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echter raadde
raadde zijn
zijn vaders
vaders meening.
meening.
Albert echter
eengeval
gevalvan
van
tétanostraumatique,
traumatique,beweerde
beweerde hij.
hij.
- 't Is een
tétanos
—
De punt
punt der
dergreep
greepheeft
heefterermet
metden
den
mest
infectieiningebracht.
gebracht.
De
mest
infectie
kan uu laten
laten zien
zien dat
datikikgelijk
gelijkheb
heb?
Ik kan
?
dokter werd
werd driftig,
driftig, wilde
wilde zich
zich niet
nietgewonnen
gewonnengeven.
geven.
De dokter
- Kom,
Kom, toon maar,
maar, als
als ge
ge kunt.
kunt.
—
- Ik zeg
zeg ererechter
echter bij
bij:: de
de vrouw
vrouw isisniet
nietmeer
meerteteredden,
redden,
—
het kwaad
kwaad isis tetever
vergevorderd,
gevorderd,'k'kdoe
doehet
hetalleen
alleenom
ommijn
mijn
het
meening te
staven...
en omdat
omdat gij
gijdedevrouw
vrouwzoudt
zoudtdoen
doen
meening
te staven
. . . en
berechten want
want.. .. ..daar
daarvooral
vooralmoet
moeteen
eendorpsgeneesheer
dorpsgeneesheervoor
voor
berechten
gij?
zorgen,
zegt
zorgen, zegt gij ?
Blondeel was
was geraakt
geraakt in
inzijn
zijneergevoel
eergevoelwant
wantAlbert
Albert
Dokter Blondeel
had dien
dien laatsten
laatsten volzin
volzin wat
watteteschamper
schamperuitgesproken.
uitgesproken.
had
zij terug
teruggekomen
gekomenwaren,
waren,zegde
zegdedededokter
doktertot
totden
denboer
boer:
Toen zij
:
dat zijn
zijn zoon
zoondedevrouw
vrouwzelf
zelf
eens
begeerdeteteonderzoeken.
onderzoeken.
dat
eens
begeerde
- Zie, dáår!
dáár! zegde
zegde Albert,
Albert, die
diezonder
zondermeer
meerzijn
zijnvliem
vliemhad
had
—
genomen en
rip, onder
onder in den
den voet
voet een
eendiepe
diepesnede
snede
genomen
en met
met één
één rip,
gemaakt die
tusschen hiel
hielen
enknoessel
knoesselnaar
naarboven
bovenuitkwam.
uitkwam.
gemaakt
die tusschen
etter en
en 't zwart
zwart bloed speitten
speittentot
tottegen
tegende
dezoldering
zolderingen
enin
in
De etter
't wezen van
van dokter
dokter Blondeel
Blondeeldie
dietetedicht
dichthad
hadtoegezien
toegezienen
enzich
zich
Nuhadden
haddenzij
zijbeiden
beidenduidelijk
duidelijk
bij tijds
tijds niet
nietkon
konterug
terugtrekken.
trekken.Nu
bij
vrouweene
krampachtigerilling
rillinghad
hadgekregen
gekregen
hoe de
devrouw
bestatigd hoe
eene krampachtige
toen
het mes
mesdedesnede
snede
miek.
Albert
vermaaktevoorloopig
voorloopig
toen het
miek.
Albert
vermaakte
zond
iemand
metdedefiets
fietsnaar
naar
de wonde
wonde met
metversch
verschlinnen
linnenenenzond
iemand
met
huis met
met een
een briefje
briefje om
omeau,oxygenée,
eau~oxygenée,ontsmette
ontsmettewindsels
windselsen
en
huis
te voeren.
voeren. Hij
Hij bleef
bleefer
erbij
bijtot
totde
de
wieken
de vuiligheid
vuiligheid af te
wieken om
om de
jongen terug
terug kwam,
kwam, wiesch
wiesch en
en vermaakte
vermaakte de wonde
wonde en
enlegde
legde
jongen
er
de wieken
wieken in.
in. Toen
Toenzijn
zijnwerk
werkgedaan
gedaanwas,
was,deelde
deeldehij
hij
er de
't
raadde den
den boer
boeraan
aan
't gevaarlijke
gevaarlijkevan
van den
den toestand
toestand mede
mede en raadde
de vrouw
vrouw onmiddelijk
onmiddelijk te
te doen
doenberechten.
berechten.
-— Als ze
ze nu
nu komt
komt tetesterven,
sterven, gelijk
gelijk gij
gij beweert,
beweert, zegde
zegde de
de
dokter
zijn zoon,
zoon, toen
toenzezeweer
weerinin't 'trijtuig
rijtuigzaten,
zaten, dan
dan zegt
zegt
dokter aan
aan zijn
dat gij
gij haar
haar doodgesneden
doodgesneden hebt!
Ik
men
over heel
heel 't dorp
dorp dat
hebt! Ik
men over
zelf
had ook
ookvroeger
vroegerdedesnede
snede
kunnentoedienen,
toedienen,maar
maar ik
ik
zelf had
kunnen
waag
me
daar
nooit
aan
tenzij
in
uiterste
noodzakelijkheid,
waag me daar nooit aan tenzij in uiterste noodzakelijkheid,
opden
dendokter!
dokter!
want
als het
het kwalijk
kwalijkuitvalt,
uitvalt,legt
legtmen
mende
deschuld
schuldop
want als
Albert
schouders op en
en antwoordde
antwoordde niet.
niet.
Albert trok
trok de schouders
De vrouw
vrouw stierf
stierf inderdaad
inderdaad een
een dag
daglater
later en
ende
demare
mare liep
liep
dat
jonge dokter
dokter het
het gedaan
gedaan had
had met
met een
een snede
snede te
te geven
geven
dat die jonge
waarvan
was uitgebloed.
uitgebloed.
waarvan de
de vrouw was
ze
praten,
zei
Albertminachtend,
minachtend, maar
maar de
dedokter
dokter
-— Laat
Laat praten, zei Albert
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en zijn
en
zijn vrouw
vrouw droegen
droegen in
in stilte
stilte 't leed
omdat het
het eerste
eerste op,
op~
leed omdat
treden van
zoon zoo
zoodeerlijk
deerlijk mislukt
mislukt was.
was.
treden
van hun zoon
later kwam
kwam men
men den
den dokter
dokter roepen
roepen voor
voor
Eenige weken
weken later
el, de oude
oude timmerman
timmerman die bloed
bloed had
had overgegeven.
overgegeven.
Vermand
Vermandel,
Daar papa
papa vertrokken
vertrokken was om
om een
eenkraamvrouw
kraamvrouw teteverlossen,
verlossen,
Daar
moest Albert
Albert den
denbloedspuwer
bloedspuwer bijstaan.
bijstaan. Hij
Hij kende
kende hem
hem van
van
moest
aan~
overlang
teringlijder die
door beenderziekte
beenderziekte was
was aan,
overlang als
als een teringlijder
die door
getast en
en ook
ook reeds
reeds een
een oog
ooghad
hadverloren.
verloren.Toen
Toenhij
hijererbij
bij
getast
kwam begon
begon hij
hij met
met al
al de
deongelegene
ongelegene bezoekers
bezoekers en
en nieuws,
nieuws~
kwam
gierigen
verwijderen, hij
hij gebood
geboodvolstrekte
volstrekte rust,
rust, en
enmiek
miek
gierigen te verwijderen,
zich eindelijk
eindelijk gereed
gereed om den
den zieke
zieke inspuitingen
inspuitingen te
te doen
doen met
met
zich
hydrastinyne. De
vrouw echter
echter had
had nog
nog maar
maar rechts
rechts het
het
hydrastinyne.
De vrouw
zich er
er tegen
tegen stelde
steldemet
metden
denuitroep
uitroep:
spuitje
spuitje gezien
gezien als
als ze zich
:
-— Maar
pijn te
te stillen,
stillen, en
en
Maar dàt
clAtniet,
niet, mijnheer;
mijnheer ;dat
datisis om
om de pijn
't is vergift
vergift; ; uw vader
vader zelf
zelf isisererfelfeltegen
tegenenengeeft
geefttelkens
telkens
uwvader
vaderkomt,
komt,
fleschje. Neen,
Neen, clAt
dàt niet;
niet; ikikheb
hebliever
lieverdat
datuw
een fleschje.
die
overklopt mijn
mijn mans
mans rug en
en borst
borst en
engij
gijluistert
luisterterermaar
maar
die overklopt
eventjes
aan 1
eventjes aani
Albert mocht
mocht zijn
zijn spuitje
spuitje opbergen
opbergenen
envertrekken.
vertrekken.
hebikikerergenoeg
genoegvan,
van,verklaarde
verklaarde hij
hij toen
toen hij
hij thuis
thuis
- Nu heb
—
kwam;; ik
er mij
mij niet
nietmede
mede11
kwam
ik bemoei er
Voortaan
liet hij
papa alleen
alleen uitzetten,
uitzetten, sloot
zich elken
eIken
Voortaan liet
hij papa
sloot zich
uchtend op
om te
te studeeren,
studeeren, liep
liep ,'ss namiddags wandelen door
uchtend
op om
de
velden tenzij
tenzij het
het weer
weer al
al teteonhebbelijk
onhebbelijk was
was en
en hij
hij de
de
de velden
verveling
trachtte te
met boeken
boekenlezen
lezenofofwat
watmuziek.
muziek.
verveling trachtte
te dooden met
Soms
inval om er
er uit
uit tetekomen
komen en
enreisde
reisdenaar
naar
Soms kreeg
kreeg hij
hij den
den inval
Brussel
waar hij
hij een
eenpaar
paar dagen
dagen bij
bijJanssens
Janssens en
enTheunissen
Theunissen
Brussel waar
hunsanatorium.
sanatorium.
verbleef op hun
Hij keerde
keerde dan
dan terug
terug met
met 't gevoel eener
eener doellooze
doellooze tijd,
tijd~
Hij
moeten doormaken,
doormaken, zonder
zonder lust
lust ofofbegeerte,
begeerte, met
met
te moeten
ruimte te
«du
ame» en
overdompeld in
in de
detreurigheid
treurigheid van
van
c<du vague
vague àà l'l''Arne»
en overdompeld
het natte,
natte, mistige
mistige jaargetijde
jaargetijde waarin
hof, en
en het
hetheele
heele
het
waarin de
de hof,
landschap
dorp met
met kerk
kerken
enhuizen
huizen
landschap overwaterd
overwaterd scheen
scheen en
en het dorp
Omverzet
verzet
opstak als
als iets
iets dat
dat lang
langvergaan
vergaanisisenenuitgestorven.
uitgestorven.Om
opstak
te gaan
gaan zoeken
zoeken buiten
buiten huis,
huis,daar
daarhad
hadAlbert
Albertniet
nietmeer
meer aan
aan
te
alles maar
maar van
van mindere
mindere hoedanigheid
hoedanigheid;; —
gedacht —
- 't was toch alles
zijne.
geburin was
was zelfs
zelfs ininden
dentuin
tuinniet
nietmeer
meer tete ont,
ont~
zijne. lieve
lieve geburin
waren, ze hield
hield zich
zichkoppig
koppigopgesloten
opgeslotenen
enonderhield
onderhield geene
geene
waren,
andere
tenzij met
met den
den kapelaan
kapelaan diè
dièhaar
haarvoorzeker
voorzeker
andere betrekking
betrekking tenzij
van dien
dien ajongen
«jongen vrijdenker»
vrijdenker» wilde
wilde afhouden
afhouden als
alsvan
van den
den
van
duivel.
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Albert verkeerde
verkeerde in
dien toestand
toestand van
van lusteloosheid
lusteloosheiden
enwas
was
Albert
in dien
rondzoeken hoe
hij er
er een
eeneinde
eindezou
zouaan
aan stellen
stellen of
of
aan 't rondzoeken
hoe hij
beweging
zijn bestaan
bestaan brengen,
brengen, als
postbode hem
hem eene
eene
beweging in
in zijn
als de postbode
prentbriefkaart overhandigde
eene Spaansche
Spaansche Carmen
Carmen
prentbriefkaart
overhandigde waar
waar eene
met wuivend
wuivend gebaar
gebaar en smachtenden
smachtenden blik stond
stond afgebeeld
afgebeeld en
en
met
Piket
als groet
groet had
hadonder
ondergeschreven
geschreven:: ((To
«T0 the
thebright
bright eyes
eyes
Piket als
of the
the girl,
girl, who
who has
hasjust
justwaved
wavedher
herfarewell!»
farewelll»
Daar had
had hij
hij het
het I1 Die
Die kerel
kerelmet
metzijn
zijnlevenslust
levenslust die
die nog
nog
Daar
dacht aan
aan· de
de donkeroogige
donkeroogige meid
meidvan
vanverleden
verledenzomer
zomerI1Een
Een
dacht
inval:
hij haar
haar Piket's
Piket's groet
groet eens
eensoverbracht
overbracht en
en tevens
tevens
inval : als
als hij
beproefde
of
ze
nog
altijd
zoo
onverschillig
zou
blijven
tegen~
beproefde ze nog altijd zoo onverschillig zou blijven tegen,
over
Sedert dien
dien had
had hij
hij Sara
Sara wel
weleens
eensontmoet
ontmoetdat
dathij
hij
over hem? Sedert
met papa
papa op
op ronde
ronde was,
was,enenheur
heurschelmsche
schelmscheblik
blikhad
hadhem
hem
met
meer gezegd
gezegd dan
dan hij
hij weten
wetenmoest.
moest.Maar
Maarhij
hijhad
hadhaar
haar uit,
uit~
meer
noodigend gelonk
gelonk niet
nietbeantwoord
beantwoord en
enwas
waser
erniet
nietheen
heen gegaan,
gegaan,
omdat hij
hij er
er geen
geen lust
lustininhad
had;
omdat,van
vanhier
hieruit
uitgezien,
gezien,het
het
omdat
; omdat,
hem vernederend
vernederend scheen,
scheen, op
op zulke
zulkewijze,
wijze,de
dedeftige
deftigebevolking
bevolking
hem
aan zijn
zijn zuster
zuster was
was genoeg
genoeg geweest
geweest
te verergeren
verergeren;; —
- 't gedacht aan
te weerhouden,.
weerhouden.
hem te
N u echter
echter voelde
voelde hij
hij behoe
behoéfte
aan opschudding,
opschudding, aan
aan iets
iets
Nu
.fte aan
waar er
er sap
sap en
en leven
leven en
en lust
lust in
in stak
stak —
- om
om toch
toch niet
niet op
op te
te
waar
drogen
als een
een stoppel
stoppel en
en niet
niet tetestikken
stikken inindie
diegrijze
grijzenevel
nevel
drogen als
waar heel
heel 't
dorp, met
heel de
de bevolking
bevolking als
als in
in dikke
dikke pap
pap
waar
't dorp,
met heel
versmoord
iedereen zich
zich zalig
zalig voeldel
voelde 1
versmoord lag
lag -— en
en iedereen
Hij
droeg haar
haar de
degroeten
groetenvan
vanPiket
Piketen
entoonde
toondehaar
haar de
de
Hij droeg
prentkaart.
De benadering
benadering van
van haar
haar wezen
wezen waar
waar de
de trots
trots en
en de
de gemeen,
gemeen~
zaamheid elkaar
elkaar afwisselden als
als twee
tweetegenstrijdigheden
tegenstrijdighedenwaar,
waar~
zaamheid
mede
zij om
om 't even
worstelde. 't
Zicht van
dat prachtig
prachtig
mede zij
't Zicht
even worstelde.
van dat
gebouwd
en harmonisch
harmonisch uitgegroeide
uitgegroeide lijf,
Albert iets
iets als
als
gebouwd en
lijf, gaf Albert
't genot
genot van
van een
een kunstwerk
kunstwerk —
- iets
iets waar
waar hij
hij met
met de
deoogen,
oogen,
een
inwendige vreugde
vreugde smaakte.
smaakte. En
Endan
dannog
nog:
hetcontrast
contrast
een inwendige
: het
van
lossen omgang,
omgang, waar
waar men
men op
op geen
geen deftigheid
deftigheid letten
letten
van dien lossen
moet,
waar men
men zich
zich gaan
gaan laat
laat op 't gevoel, zonder
zonder bijgedachte,
bijgedachte,
moet, waar
was
iets als
als eene
eeneheilzame
heilzameontspanning
ontspanningwaarmede
waarmede hij
hij de
de
was hem iets
verveling
keerde er
er terug,
terug, eerst
eerst 's avonds
verveling verdrijven
verdrijven kon.
kon. Hij keerde
maar
op andere
andere uren
uren van
van den
dendag,
dag,omdat
omdat hij
hij er
er
maar later
later ook
ook op
toch altijd
altijd het veld
veld vrij
vrij kreeg
kreegen
enSara
Sarahem
hemimmer
immerten
tendienste
dienste
toch
stond
en de
deandere
andere klanten
klanten verliet
verliet zoo
zoogauw
gauwdedejonge
jongedokter
dokter
stond en
hij er
er zich
zich niet
nietaan
aan verslaafd,
verslaafd, behield
behield
verscheen. In 't begin voelde
voelde hij
zijne vrijheid
vrijheid en
het enkel
enkel uit
uittijdverdrijf
tijdverdrijf en
cn omdat
omdat die
die
zijne
en deed het
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Sara 't't eenige
eenige was op
op heel
heel het
hetdorp
dorpwaarvoor
waarvoor hij
hij in
in bewon,
bewon$
Sara
dering stond.
stond. Het
Hetstreelde
streelde ook
ookeenigszins
eenigszinszijne
zijneijdelheid
ijdelheid tete
dering
ondervinden dat
dat hij
hij toch
tochdie
dietrotsche
trotschemeid
meidgedwongen
gedwongenhad
had
ondervinden
naar hem
zien en
en door
door zijn
zijn voorkomen
voorkomen en
en stand
stand al
al de
de
naar
hem op
op te zien
andere pretendenten,
ver en
en per
perauto
auto
andere
pretendenten,alal kwamen
kwamenze
ze ook
ook van ver
Dagsterre opzoeken,
opzoeken, uit
uit dedebaan
baanhield
hieldenendedeverkorene
verkorene
de Dagsterre
bleef. Zijn
Zijn liefhebberij
liefhebberij ontwikkelde
ontwikkelde zich
zich in
in die
dierichting
richtingen
en
bleef.
had hij
hij zich
zich
eens dat
dat hij
hij de
deschoone
schoonenaaister
naaister ontmoette,
ontmoette, had
eens
haar met
met steedsche
steedsche hoffelijkheid
hoffelijkheid aan
aantetespreken
sprekenen
enop
op
verstout haar
den stond
stond gemerkt
gemerkt welken
welken invloed
hij ook
ook op
opdie
diejuffer
jufferhad
had
den
invloed hij
gemaakt. Naderhand
Naderhand waagde
waagdehij
hijhet
hetbij
bijbaas
baasVandale
Vandalebinnen
binnen tete
gemaakt.
gaan en daar
daar werd
werd hem
hem de
de kans
kans gelaten
gelaten inindedekamer,
kamer, nevens
nevens
gaan
herberg, bij
bij de
de jonge
jonge naaistertjes
naaistertjes wat te
te praten
praten en
en te
tegek,
gek$
de herberg,
scheeren. Daar
heel de
de «fine
«fine fleur»
fleur» bijeen
bijeen en
en de
de
scheeren.
Daar had
had hij
hij heel
om ter
ter meest
meest vereerd
vereerd
meisjes en Irma
Irma niet
niet 't minst, achtten zich om
meisjes
door 't't gezelschap
gezelschap van
van den
den jongen
jongen dokter
dokter die
die bij
bij 't eerste
door
zoohoogdravend
hoogdravendscheen,
scheen,maar
maarbij
bijnadere
naderekennismaking
kennismaking
opzien zoo
een charmante
charmante jongen
jongen bleek
bleek te
te zijn
zijn die
diezoo
zoogeestig
geestigvertellen
vertellen
een
kon over
over de
de dingen
dingen uit
uit de
degroote
grootestad
stadenengeen
geengrootschheid
grootschheid
kon
uitgaf; die
die de
devoorname
voornamejuffers
juffersgelijk
gelijkKoornaerts
Koornaerts nicht
nicht en
en
uitgaf;
Erna en
J ulie van
van den
dennotaris
notarisverwaarloosde
verwaarloosde om
om zich
zich liever
liever
Ema
en Julie
kon
met meisjes
meisjes van
minderen rang
verlustigen. Wat kon
met
van den
den minderen
rang te verlustigen.
het hem
hem schelen
schelen als
als hij
hij er
er behagen
behagen in
invond
vondhier
hieralsalseen
eenprins
prins
bewonderd te
gevleid en
en al
al die
die lieve
lievesnoetjes
snoetjes der
der
bewonderd
te worden
worden en
en gevleid
pronklustige
blinkende oogen
oogen mocht
mocht kijken?
kijken?
pronklustige meisjes
meisjes in
in de blinkende
Het
zal zijn
zijn tijd
tijdduren,
duren,dacht
dachthij
hijenendaarmede
daarmede wilde
wilde hij
hij
Het zal
's
avonds
't verwijt
hem opkwam
opkwamsoms,
soms,als
alshij
hij
verwijt verjagen
verjagen dat
dat in hem
laat
thuis keerde
keerde en
enzich
zichinindiedie
grooteheerenwoning,
heerenwoning,weer
weer
laat thuis
groote
den zoon voelde
voelde van
vanden
den eerbaren
eerbaren dorpsgeneesheer en
en 's morgens
den
blik zijner
zijner moeder
moeder ontmoette
ontmoette of
ofaan
aanzijn
zijnzuster
zusterdacht
dacht die
die
den blik
ginder
in dat
dat kloosterken,
kloosterken, haar
haar teere
teere gezondheid
gezondheid offerde
offerde aan
aan
ginder in
een
menschlievendheid. Zijn eigen, ingeboren hoog,
hoog$
een ideaal
ideaal van
van menschlievendheid.
hartigheid
moest hij
hij 's anderendaags
kant zetten
zetten omdat
omdat
anderendaags van
van kant
hartigheid moest
van"zijne
zijneontzaglijke
ontzaglijkezedelijke
zedelijkemeerderheid,
meerderheid, toch
toch
hij
bewust van.
hij bewust
de
mindere werd
werd tegenover
tegenover eene
eene deerne
deerne die
die prat
prat op
ophare
hare
de mindere
natuurlijke
hare bloeiende
bloeiende jeugd,
jeugd, hem
hem met
met
natuurlijke begaafdheid
begaafdheid en
en hare
bood en
enopopden
den
rijkendokterszoon
dokters zoon
vermetelheid
vermetelheidden
den kop
kop bood
rijken
zij hem
hembemeesteren
bemeesteren kon
kon met
met een
een blik
blik harer
harer
neerzag
omdat zij
neerzag omdat
en
diep,
donkere oogen
oogen en
en een
eenwrong
wrongharer
harer opgezette
opgezette borst
borst en
diep, donkere
lenige
slangenlijf. Met dien
dien éénen
éénen blik
blik sloeg
sloegzij
zij alles
alles omver
omver
lenige slangenlijf.
wat
hem boven
bovenhaar
haar verhief
verhief en
enmet
methaar
haar enkele
enkele schoonheid
schoonheid
wat hem
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begaafd, die
zij als
alseene
eenenatuurlijke
natuurlijkeeigenschap,
eigenschap, overal
overal met
met
die zij
zijzich
zichsterker
sterkerdan
danhij
hijmet
metzijn
zijn geleerdheid
geleerdheid
zich
droeg, voelde
voelde zij
zich droeg,
en
maatschappelijken stand,
hij enkel
enkel
en maatschappelijken
stand,samen.
samen.Die
Die dingen
dingen had
had hij
ze waren
warenechter
echter niet
nietmet
metzijne
zijnenatuur
natuur
door
vlijt verworven,
verworven, ze
door vlijt
vergroeid
ander kon
kon ze
zezich
zichook
ookaanschaffen
aanschaffen —
- zij
zij
vergroeid -— een
een ander
telden
voor niets
nietsininvergelijking
vergelijkingmet
metde
deschoonheid
schoonheidwaartoe
waartoe
telden voor
hij
onweerstaanbaar aangetrokken
Bij zichzelf
zichzelfmoest
moesthij
hij
hij onweerstaanbaar
aangetrokken werd.
werd. Bij
bekennen dat
dat de
denatuurlijke
natuurlijkebegaafdheden
begaafdhedendie
dieininhaar
haar vereenigd
vereenigd
waren, noch door rijkdom, wetenschap,
wetenschap, genie
geniekonden
kondengeEvenaard
geëvenaard
worden
meid scheen
scheen zoo
zoo bewust
bewust van
van de
de macht
macht die
die zij
zij
worden1I Die
Die meid
door haar
door
haar jeugd en
en haar
haar prachtige
prachtige lijf
lijf uitoefende,
uitoefende, dat
datzij
zijmet
met
inzicht
allen opschik
opschik en
en tooisel
tooisel wilde
wildeverwaarloozen
verwaarloozen en
en voor
voor
inzicht allen
den
dag kwam,
kwam,verborsteld,
verborsteld,gehavend,
gehavend, de
dekleeren
kleerenachteloos
achteloos
den dag
open of
of gescheurd, gelijk
gelijk iemand
iemand die
die een
een heelen
heelennacht
nachtgeworsteld
geworsteld
heeft en het
alsof zij
zij daardoor
daardoor de
de
heeft
het iedereen
iedereen liet
liet zien.
zien. 't Was alsof
natuurlijke
te pakken
pakken bood
bood en
en ze
ze
natuurlijkeschoonheid
schoonheidvan
van haar
haar lijf te
uitstalde met
met een blik
uitstalde
blik waar
waar de
defiere
fierelust
lustdoorstraalde
doorstraalde als
als eene
eene
ontembare
Haar verschijnen
verschijnen wekte
wekte bij
bij Albert
Alberttelkens
telkens
ontembare uitdaging.
uitdaging. Haar
de begeerte
vechten,haar
haar tetebedwingen
bedwingen en
en
de
begeerte om
ommet
methaar
haartetevechten,
dien
betooverenden trots
trots te breken
breken in
in zijn
zijn sterke
sterke vuisten.
vuisten.
dien betooverenden
Telkens
er van
van weg
wegwas,
was,keerde
keerde hij
hij zich
zich in
in en
enstelde
stelde
Telkens hij
hij er
de vraag
vraag:: wat
wat isisofofbestaat
bestaaterernu
nutusschen
tusschenmij
mijenendat
datschepsel
schepsel?
?
ken haar
haar nauwelijks
nauwelijks en ze is
is in
in mijn
mijn leven
leven als
als eene
eene noodzaak
noodzaak
Ik ken
die 'k wel verloochenen maar
maar niet
niet ontberen
ontberen kan
kanl1 Het is begonnen
als
een
zotte
gril;
zij
heeft
in
mij
gewekt
eenebegeerte
begeerte als
als
als een zofte gril ; zij heeft in mij gewekt eene
gezond, geurend,
geurend,verschbakken
verschbakken
naar eene frische vrucht, een beste gezond,
tarwen brood.
brood. Haar
Haarkarakter,
karakter, haar
haargemoed
gemoedgeeft
geeftmij
mijniets
niets;
tarwen
;
haar bestaat
bestaat geene
geene enkele
enkele hoedanigheid
hoedanigheidder
dermeisjes,psyche
meisjes~psyche
in haar
voorden
denjongen
jongenman
man soms
soms zoo
zoo bekoorlijk
bekoorlijk is en
en de
detegenstel,
tegenstel.
die voor
uitmaakt van
vanonze
onzeeigen
eigen
sterke
natuur—- de
dedrang
drangnaar
naar de
de
ling uitmaakt
sterke
natuur
wij in
in ons
ons zelf
zelf missen en in eene vriendin bewonde.
teederheid die wij
bewonde,
Het was
wasniets
nietsanders
andersdan
dandedelust
lust
naarhet
hetjeudig
jeudigvleesch,
vleesch,
ren. Het
ren.
naar
wellust dien
dienzijzijalsalseen
een
geurigenmeibloessem
meibloessemmet
metzich
zichmee,
mee~
de wellust
geurigen
droeg; de bekoorlijkheid
bekoorlijkheideener
eener sombere
sombere boschplant
bosch plant die
diein
in't
wilde
't
opgegroeid en
enkommerloos
kommerlooshet
hetleven
leveninstaart
instaart en
enden
denver.
veris opgegroeid
overenden blik uitzendt
uitzendt zonder
zonder tetedenken
denkenwie
wiehem
hemtreffen
treffenzal.
zal.
overenden
blikhad
hadvoor
voorhem
hemiets
ietswaar
waardedeargelooze
argeloozebehaagzucht
behaagzucht
Die blik
het kind,
kind, samengaat
samengaat met
metdedeberekenende
berekenendeverleidelijkheid
verleidelijkheid
van het
Geen sommige
sommige stadsdeemen
stadsdeernen van
van
eener perverse
perverse hetaere.
hetaere. 't't Geen
eener
verleidingskunst aanleeren
vak, behoorde
behoorde bij
bij hare
hare
verleidingskunst
aanleerenals
als een
een vak,
weelde van
van
vrouwelijke natuur
natuur als
als eene
eene aangeborenheid.
aangeborenheid. De weelde
vrouwelijke
ii.
II.
11
ii
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haar
veerkrachtige gestalte
gestalte scheen
scheen inin't 'tnauw
nauwdoor
doorhare
hare
haar jonge, veerkrachtige
kleeren
de weelderigheid,
weelderigheid, die
die
kleeren en bij
bij elke
elke beweging
beweging was
was 't of de
maar
knop of
ofeen
eenkrakenden
krakenden naad
naad weerhouden
weerhouden
maar door een lossen knop
werd,
dreigde uit
uit tetebarsten.
barsten. De
Depratheid
pratheidwaarmede
waarmede zij
zij hare
hare
werd, dreigde
borst liet
liet welven,
welven, moest
moestiederen
iederentoeschouwer
toeschouwerberoeren,
beroeren,maar
maar
borst
zij bekommerde
bekommerde zich
zich allerminst
allerminst om de
de lusten
lusten die
die elke
elke houding
houding
zij
van
haar lascive
lascive gestalte
gestalte wekken
wekken moest.
moest. Haar
Haar volronde
volronde hals
hals
van haar
zij altijd
altijd bloot
bloot;; hij
hij was
waszoo
zoozuiver
zuivergeteekend
geteekend als
als de
de
droeg
droeg zij
krop
eener grieksche
grieksche kruik
kruik en
de bewegelijkheid
bewegelijkheid van
van het
het
krop eener
en in de
vel dat
dat inindederonding
rondingdonkerder
donkerder getaand
getaand was
was dan
dan het
het
vel
blankere
borst en
en gelaat,
gelaat, lag
lagdedeverzoeking
verzoeking der
der lijnen
lijnen
blankere van
van borst
die onder
onder haar
haar kleeren
kleeren heen,
heen,schouders
schoudersen
enarmen
armen uitteekenden.
uitteekenden.
haar dartel
dartel kijkende oogen,
oogen,
Albert kon
kon maar
maar niet achterhalen
achterhalen of
of haar
en de
de gemeenzaamheid
gemeenzaamheid harer
harer vleiende gebaren,
gebaren, de
de argeloosheid
argeloosheid
zij met
met geslepen
geslepen inzicht,
inzicht, door
door den
den half,
half.
huichelde ofwel,
als zij
huichelde
ofwel, als
noodend lokkend
lokkend gelonk
den glimlach
glimlach
open blik
blik met
met 't
open
't noodend
gelonk en den
witte tanden
tanden tusschen
tusschen de
de vleezig
vleezig roode
roode
waarmede
waarmedezij
zij de
de witte
lippen liet
liet glinsteren,
glinsteren, bewust
bewust dedeverleiding
verleidingoefende.
oefende.'t'tBest
Best
lippen
was
er maar
maar de
de deugd
deugdvan
vantetenemen
nemenzonder
zonderdiepzinnigheid.
diepzinnigheid.
was er
hij zich gelukkig
gelukkig
Hier was 't voor hem 't geval te zeggen: dat hij
achtte
smaak van den
den sappigen
sappigen appel
appeltetekunnen
kunnengenieten
genieten
achtte den smaak
zonder
aan de
dechemische
chemische bestanddeelen
bestanddee1en van
van het
hetheerlijke
heerlijke
zonder aan
ooft te
te moeten
moeten denken.
denken. De
De twee
tweebestanddeelen
bestanddee1en die
die voor
voorhem
hem
in
de schoone
schoone vrucht
vrucht vereenigd
vereenigd waren,
waren, bestonden
bestonden uit
uit het
het
in de
vast$malsche
van
de
pas
ontloken
vrouwelijkheid,
met
het
vast,malsche van de pas ontloken vrouwelijkheid, met het
bewust.rijpe en
volbloeiende van
van haar
haar uitgegroeide
uitgegroeide lijf.
lijf. In
In
bewust.rijpe
en volbloeiende
voorkomen dier
dierveroveraarster,
veroveraarster, van
van hare
harekracht
kracht bewust,
bewust,
het voorkomen
was er
er tevens
tevens iets
ietsovergebleven
overgeblevenvan
vanden
dentwijfel
twijfelder
deronschuld,
onschuld,
was
aarzeling en
en schuchterheid
schuchterheid om
omhaar
haar vroegtijdig
vroegtijdigoptreden.
optreden.
eene aarzeling
Wat een
eenverschil
verschil met
met 't geen
hij zich
zich als
als collegestudent
collegestudent van
van
geen hij
het
vrouwelijke ideaal
ideaal had
had voorgesteld
voorgesteld!1 Hoe
Hoedeerlijk
deerlijkstak
stak
het vrouwelijke
Elvierke daar
af, met
met haar
haar passief
passief wezentje
wezentje en
enhare
hare
Elvierke
daar tegen
tegen af,
als een
eencherubijn
cherubijn ininpermanente
permanenteextase
extase11
oogen als
Hier bij
bij Sara
Sara was
was alles
allesecht,
echt,rond
rond en
envol,
vol,—
- vleesch
vleesch om
om
Hier
er
in teteknijpen,
knijpen,niets
nietsdat
dat
zichschuilen
schuilenmoest
moestachter
achter losse
losse
er in
zich
drapeering om
de schraalheid
schraalheid tetebedriegen.
bedriegen. Hier
Hierteekenden
teekenden
drapeering
om de
als in
in 't marmer
van top
top tot
tot teen
teen
zich
lijnen van
van het lijf
lijf als
zich de lijnen
marmer en van
zij samen
samen tot
toteen
eenharmonieuze
harmonieuze prachtgestalte.
prachtgestalte. De
Dekleeren
kleeren
liepen zij
nuttelooze hulsels,
hulsels, waarbij
waarbij de
de
om haar
haar lijf
lijf waren
waren iets
iets alalnuttelooze
om
coquetterie niet
pas kwam.
kwam. En
En wat
watonnadenkendheid,
onnadenkendheid, wat
wat
coquetterie
niet te
te pas
levenslust,
wat overgave
overgave inindedegebaren
gebarenenen
veerendekracht
krachtder
der
levensiust, wat
veerende
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beweging, vergeleken
met het afgepaste
beweging,
vergeleken met
afgepaste bieden
bieden en
enterugnemen
terugnemen
voor zoover
voor
zoover het
het door
door dededorpsdeftigheid,
dorpsdeftigheid, bij
bij die
dieeerbare
eerbare
meisjes
en waar
waar men
men zich
zich moest
moest
meisjes verstaan
verstaanen
engeoefend
geoefendwerd,
werd, en
tevreden stellen
stellen met
tevreden
met damp
damp en
endroom
droom en
enijdele,
ijdele,smachtende
smachtende
verzuchting.
Haar blik
hem aan
aan als
als eene
eene omhelzing
omhelzing en
en
verzuchting. Haar
blik deed
deed hem
gebaar van
van haar
ontwekte den
den lust om
in 't gebaar
haar optreden
optreden ontwekte
om tegen
tegen
haar aan
aan te leunen.
haar
leunen.
Als die
die koorts
koorts hem
hem bereed
bereed moest
moest hij
hijzich
zichmaar
maarlaten
latengaan
gaan
op den
op
den dionysischen
dionysisch en roes
roes en
en zich
zichniet
nietmeer
meer door
doorgeredeneer
geredeneer
trachten te
te weerhouden.
trachten
weerhouden.
Bij stonden
Bij
stonden echter
echter kon
kon hij
hijzich
zichnog
noghersnappen
hersnappen en
en in
in 't
uitzetten naar
uitzetten
naar 't dorp
hij gehoor
gehoor aan
aan den
den drang
drang van
van het
het
dorp gaf hij
oogenblik om
om eene
richtingin
in te
te slaan.
oogenblik
eene andere
andere richting
slaan. Dan
Dan lustte
lustte 't
hem iets
hem
iets tetegenieten
genietenvan
vananderen
anderenaard
aarden
enhij
hijging
ginginplaats
inplaats
tot
bij de
deschoone
schoonenaaister
naaister die
dievoor
voorhem
hemde
delevende
levendetegen,
tegen~
tot bij
stelling was
stelling
was van
van Sara.
Sara. Hier
Hierkwamen
kwamendedehulpmiddelen
hulpmiddelen der
der
kunst van
kunst
van pas
pas om
omde
deschoonheid
schoonheid teteverhoogen
verhoogen en
en alles
alles aan
aan
haren
persoon was
was er
er op
opberekend
berekenden
enmet
meteen
eenverfijnd
verfijnd inzicht
inzicht
haren persoon
aangewend
haar verschijning
verschijning op
voordeeligste wijze
wijze te
te
aangewend om
om haar
op de voordeeligste
doen uitkomen.
uitkomen. Hier
Hier kwam
kwam hij
hij om
omwat
wattetekijken
kijkenen
entetepraten,
praten,
maar hij
moest er
er zijn
zijn fatsoen
fatsoen houden,
houden, want
want al
al toonde
toonde Irma
Irma
maar
hij moest
zich wel vereerd
vereer.d en gevleid
gevleid door
door het
het voomaam
voornaam bezoek,
bezoek, toch
toch
zich
zou ze
ze den
denjongen
jongendokter
dokterwel
weldoen
doenbegrijpen
begrijpen dat
dat hij
hij er
er in
in
zou
deftig gezelschap
gezelschap was.
was. Hij
Hij had
had er
erzijn
zijnbehagen
behageninindie
diemeisjes
meisjes
deftig
verbluffen door
door zijne
zijne beschaafde
beschaafde manieren
manieren en dan
dan te
te zitten
zitten
te verbluffen
luisteren naar
naar alaldie
diefijnbesnaarde,
fijnbesnaarde, snebberende
snebberende snoetjes
snoetjes die
die
luisteren
de argelooze,
argelooze, onbewimpelde
onbewimpelde eenvoudigheid,
eenvoudigheid,teteraden
radenlieten
lieten
in de
wat er
er haar
haar geest bezig
bezig hield
hield en
en bezielde.
bezielde. 't'tWas
Wasmaar
maar als
als erer
wat
onverwacht soms
iemand den
den winkel
winkel binnenkwam
binnenkwam dat
dat hij
hij
onverwacht
soms iemand
't ongemak
ongemak voelde hier
hier te
te zitten
zittenwaar
waar 't zijne
zijne plaats
plaats niet was.
was.
Hij kreeg
kreeg soms
soms ook
ook wel
welden
deninval
invalom
omzijn
zijnzuster
zuster tetegaan
gaan
Hij
opzoeken
en er
opzoeken en
er in
in 't stille
stillekloosterkamertje
kloosterkamertje wat te
te praten.
praten.
Daar werd
werd hij
hij als
als een
eenander
andermensch,
mensch,hij
hijonderging
onderging er
er den
den
Daar
invloed van
van dat
dat zachtaardig
zachtaardig wezen
wezen en
en ondervond
ondervond dat
dat de
despijt
spijt
en de
de deernis
deernis nog
nog altijd
altijd in
inzich
zichaanwezig
aanwezigwas
wasom
omzijn
zijnzuster
zuster
thuis
te
moeten
missen.
Hij
liet
er
zich
beprediken,
toonde
thuis te moeten missen. Hij liet er zich beprediken, toonde
zich rouwmoedig,
rouwmoedig, beloofde
zich deftig te
te houden
houden en
en papa
papa en
en
zich
beloofde zich
mama
door een
mama door
een goed
goed gedrag,
gedrag, 't leven gelukkig
gelukkig te
te maken.
maken. Hij
Hij
er zich
zich kloesteren
kloesteren en
enbewonderen
bewonderen door
doordat
datgoede,
goede,warm,
warm~
liet er
bloedige kind
kind dat
datverliefd
verliefdscheen
scheen op
opde
dezwarte
zwarte lokken,
lokken, de
de
bloedige
oogenen
enhet
hetlicht
licht
krullende
snorretje
van
haarbroer,
broer,
donkere oogen
krullende
snorretje
van
haar
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was er
er ininstaat
staatt.oe
toeininhem
hemeene
eenestemming
stemmingteteverwekken
verwekken
Zij was
en hij
hij keerde
keerde soms
soms van
van het
het klooster
klooster terug
terug gelijk
gelijk hij
hij was
wasaan
aan
twintig jaar,
jaar, alsof
hij nooit zijn
zijn dorp
dorp en
enzijne
zijneomgeving
omgeving ver,
ver~
twintig
alsof hij
laten had.
had. Dan
Danook
ookherinnerde
herinnerdehij
hijzich
zichdat
datandere
anderevrouwelijke
vrouwelijke
figuur uit dien
dien tijd,
tijd, geleund
geleundtegen
tegeneen
eenboomstam,
boomstam,overklaterd
overklaterd
figuur
met
met schaduwvlekken
schaduwvlekken en
en zonnelicht,
zonnelicht, met
met een
een wezen
wezen waar
waar de
de
Wateene
eene
smachtende blik
hem aandeed
aandeed als
als een
een stille
stille zoen.
zoen. Wat
smachtende
blik hem
heerlijkheid ware
ware 't geweest
geweest hier
hier in die
die warande
warande een
een wezen
wezen
heerlijkheid
te ontmoeten
ontmoeten dat
dat men
men beminnen
beminnen kan
kan uit de
de volle
vollekracht
kracht der
der
ziel;; zooiets
zooi ets ware
ware ininstaat
staatgeweest
geweesthem
hemzijne
zijneroeping
roeping en
en't't
ziel
overige van
van de
dewereld
wereldtetedoen
doenvergeten
vergeten!I Maar
Maar eene
eene vrouw
vrouw
overige
mag men
men niet
niet alleen
alleen met
metde
deziel
zielbeminnen,
beminnen, men
menmoet
moethaar
haar
mag
zinnelijk kunnen
kunnen liefhebben
liefhebben!1 ... ". enendat
datandere
anderevan
vanvroeger,
vroeger, was
was
voorbij als een
een schoone
schoone droom
droomen
enzooveel
zooveelanders
anderswas
waserervoor
voor
voorbij
deplaats
plaats gekomen
gekomen!i Hij
Hijmoest
moestererzich
zichmaar
maarininschikken
schikken::
in de
't leven nemen
nemen gelijk
gelijk het
hetzich
zichvoordeed,
voordeed,en
enden
denvoorgetrokken
voorgetrokken
weg volgen.
volgen. De
De twee
twee wegen
wegenwaren
waren niet
niettetevereenigen,
vereenigen, ze
ze
weg
liepen in
in tegenovergestelde
tegenovergestelde richfing
richting uiteen.
uiteen. Hier
Hier was
wasalles
alles
liepen
ontvallen, hij
hij was
wasereruitgegroeid
uitgegroeiden
enstond
stondals
alseen
eenvreemde
vreemde
hem ontvallen,
te midden
midden zijn
zijn eigen
eigen dorp
dorp eneneigene
eigenefamilie.
familie. Hij
Hij zou
zou zich
zich
te
nog wat
wat intoomen
intoom en om
omeen
eenuitwendigen
uitwendigenvrede
vredetetebewaren
bewaren
nu nog
en den
denomgang
omgangininden
denhuiselijken
huiselijkenkring
kringmogelijk
mogelijktetemaken.
maken.
en
Daarom
vervulde hij
hij uitwendig
uitwendigzijne
zijnekristelijke
kristelijkeplichten,
plichten,
Daarom ook vervulde
voor zoover
zoover het
hetdedegebruiken
gebruikeneischten,
eischten,
maaronverschillig,
onverschillig,
voor
maar
alleen om
om zijn
zijn ouders
ouders enenzijn
zijnzuster
zusterniet
niette te
ergeren;
want
alleen
ergeren
; want
alle
overtuiging was
was er
erlang
langreeds
reeds uit
uiten
endoor
doordedeopenlijke
openlijke
alle overtuiging
vijandige
houding van
van den
den onderpastor,
onderpastor, die
die in
inzijne
zijnepreeken
preeken
vijandige houding
altijd
maar openlijk
openlijk aanspelingen
aanspelingen maakte
maakte over
over de
de losbandig,
losbandig~
altijd maar
heid
van den
den jongen
jongengodloochenaar,
godloochenaar, was
washem
hemde
degehuichelde
gehuichelde
heid van
godsvrucht
gruwel geworden
geworden waaraan
waaraan hij
hij zich
zichzooveel
zooveel
godsvrucht een
een gruwel
mogelijk
onttrekken door
door den
den zondag
zondagheel
heelvroeg
vroeg
mogelijk zocht
zocht te onttrekken
reeds
naar Brussel
Brussel te
te reizen.
reizen.
reeds naar
Ginder
sprak hij
hij er
er met
metzijn
zijnvrienden
vriendenernstig
ernstig over
over eene
eene
Ginder sprak
plaats
te
bemachtigen
aan
de
faculteit
van
Parijs;
want
na
dien
plaats bemachtigen aan de faculteit van Parijs ; want na dien
éénen
hij er
er genoeg
genoeg van
van en
en
éénen winter
winter van
van gedwongen
gedwongen rust,
rust, had hij
wilde de
de wereld
wereldinin!
1
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DE MÉRODE.
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DE VREEMDELING.
VREEMDELING.
Een droef
droef en
en wrang
wrang gevoel,
gevoel, een
eendrang
drangnaar
naareenzaam
eenzaam weenen
weenen
Een
Rijst,
jaar en dag
dag mijn
mijn dorpje
dorpje weder
weder schouw,
schouw,
na jaar
Rijst, nu 'k na
aarzIend in mij
mij op,
op, en
engaat
gaatweer,
weer,trager,
trager, henen,
henen,
Zoo aarzlend
En
keert al
al slingrend
slingrend weer,
weer, als
als 't wegjen door
gouw.
door de gouw.
En keert
Ik docht
docht:: clààr
dààr is
de rust,
rust, clààr
dààr zal
zal ik
ik mij
mij vermeien,
vermeien,
is de
Daar lèèft der
der kindsheid
kindsheid droom,
droom, mijn
mijn schoone
schooneerinnering.
erinnering.
Daar
schift, zal
zal ik
ik zijn
zijn glans
glans zien
zien glijen,
glij en,
zich schift,
Wen 't avondlicht zich
Een zilverige
zilverige gloor,
gloor, langs
langs elk
elk vergeten
vergeten ding.
ding.
Een
Zoo toog
toog ik
ik dan
dan ter
ter reize,
reize, en
en 't hongerig begeeren
begeeren
Liet
mij
geen
rust,
totdat
'k
de
hoogten
ben
genaakt.
hoogten ben genaakt.
Liet mij geen rust, totdat
N u wil,
wil, met
metéénen
éénen blik,
blik,ikikalles
allesoverheeren
overheeren
Nu
En
kies mij
mij 't een
en 't al,
en heb
heb het
hetmijn
mijngemaakt.
gemaakt.
een en
al, en
En kies
Daar ligt
smalle weg,
weg, bezoomd
bezoomd door
door tuin
tuin en
en hoven,
hoven,
Daar
ligt de smalle
Wier hoog,gewassen
hoog-gewassen hout
hout het
het zonlicht
zonlicht dempt
dempt en
enkoelt,
koelt,
hun looven,
looven,
Dat,
als de
de wind
wind ontwaakt
ontwaakt en
en wispert
wispert in
in hun
Dat, als
De vochte
vochte schaduw
schaduw tint
tint en
enlichtelijk
lichtelijkverzoelt.
verzoelt.
Ik lach
lach naar
naar elken
eIken hof, ik
ik lach
lach naar
tiaar alle
alle woonsten,
woonsten,
zou mij
mij hier
hier of
ofdaar
daar een
eendeure
deureopengaan,
opengaan,
Als zou
zou:
hiergroeien
groeiende
deallerschoonsten,
allerschoonsten,
Alsof men
men zeggen
zeggen zou
: hier
En
bieden mij,
mij, als
als toen,
toen, hun
hunbloeme'
bloeme' en
envruchten
vruchten aan.
aan.
En bieden
0, vroeger
vroeger zwierf
wel bij
bij alle
allemenschen
menschen binnen,
binnen,
zwierf ik
ik wel
mij schertsend
schertsend vong,
vong,
Én plaagde,
plaagde, koene
knaap, tot men
men mij
koene knaap,
offel
felbegeerde
begeerde dingen
dingen
En
den bongerd
bongerd bracht,
bracht, of
En in den
hun een
een dartel
dartel liedje
liedje zong.
zong.
Beloofde, wen
Beloofde,
wen ik hun
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heb in
in de'avondstond
de'avondstond ik
ik vaak
vaak een
een lied
lied geheven,
geheven,
Wat heb
Al loopend
loopend door
door het
het land,
land, of
ofliggend
liggend bij
bij de
de sloot.
sloot.
En menig
menig zomernacht
zomernacht ben
in 't veld gebléven
gebléven
En
ben ik
ik in
En hoorde
hoorde:: want
want de
de nacht
nacht werd
werdwonderlijk
wonderlijken
engrés6t.
gróót.
En
En, o0 mijn
mijn ouderhuis
ouderhuis!! de
de bloeiende
bloeiendeseringen,
seringen,
En,
weliger dan
dan toen,
toen, omranken
omranken dak
dak en
en deur.
deur.
Nog weliger
Hoe heeft
heeft mijn
mijn hart
hart verlangd,
verlangd, ininalle
alleschemeringen,
schemeringen,
eenmaal, als
kind, te
te droomen
droomen in
in uw
uw geur.
geur.
Weer eenmaal,
als een
een kind,
Mijn
ouderhuis, hoe teer,
teer, zooals
zooals die
die zoete
zoeteroken,
roken,
Mijn ouderhuis,
Zooals
die
ijle
geur,
het
liefste
van
weleer.
Zooals
ijle geur, het liefste van weleer.
Wel bloeide
bloeide telken
telken dag,
dag, versch
versch uit
uithaar
haar knop
knop gebroken,
gebroken,
De erinnering
erinnering mij
ach, 'k heb
geen ouders
ouders meer.
meer.
mijop....
op .... ach,
heb geen
mag die
die grauwe
grauwe stoep,
stoep, een
een vreemde,
vreemde, niet
nietbetreden,
betreden,
Ik mag
Ik mag,
mag, wat
wat bate
bate 't mij,
niet door
door uw
uw gangen
gangen gaan,
gaan,
mij, niet
ben geweerd
geweerd uit
uit de
devertrouwde
vertrouwdeduisterheden
duisterheden
Ik ben
Der kamers,
kamers, waar
lang, o0 lAng,
làng, zou
zou willen
willen staan.
staan.
waar ik
ik lang,
Hier leefde ik
ik eens
eens tevreê,
tevreê, hier
hier wies
wiesmijn
mijneerste
eersteminnen,
minnen,
Hier
Hier was
was ik zwak
zwak en
en krank,
krank, en droevig
droevig tot den
den dood,
dood,
Hier
Hier vond
vond en
en liet
liet ik
ikGod,
God,o 0smartelijk
smartelijkbezinnen,
bezinnen,
Hier
Hier liet
liet ik al
al wat
wat 'k had,
ik, ontledigd,
ontledigd, vlood.
vlood.
Hier
had, en ik,
Maar God gedacht
gedacht aan
aan mij,
en wéér
ik mijn
mijn handen
handen
mij, en
Maar
wéér hief ik
En bad mij
mij zegen
zegen af,
af, en
en iedren
iedren avondstond
avondstond
En
Bracht
staamlend dank
voor wat
wat ik
ik eens,
eens, o0 schande,
schande,
Bracht ik
ik Hem staamlend
dank voor
Al murmureerend
murmureerend droeg,
een gunst,
gunst, hervond.
hervond.
droeg, en
en nu,
nu, een
Toen gunde
gunde ik
ik ook
ookmijn
mijnhart
hartzijn
zijnheimelijk
heimelijkbegeeren,
begeeren,
toog naar
naar 't lang
gewenscht, dan
dan rià
nà geweten,
geweten, doel.
doel.
En toog
lang gewenscht,
Daar ik eens
eens arm
arm vertrok,
vertrok, zou
zou'k,'k,rijkaard,
rijkaard,wederkeeren.
wederkeeren.
Daar
ommekeer van
van 't lot,
0 warm
warm en
...
0 ommekeer
lot, o
en zoet
zoet gevoel.
gevoel....

o

Doch,
nu 'k na
jaren kom,
kom, is
is elk
elkmij
mij vreemd
vreemd geworden,
geworden,
Doch, nu
na jaren
mij ieder
ieder groet,
groet, biedt
biedt geen
geen mij
mij wellekom
wellekom ....
Hoewel
Hoewel mij
. ...
o0 hart,
hart, gij
hèbt uw
uw wensch
wensch 1 zie, hoe
hoe het
hetAlles
àlles dorde
dorde ....
gij hèbt
..
Zoo láát
láát ik
ik dan
dan dit
dit dorp,
dorp, en
en keer
keer er
ernooit
nooitweerom.
weerom.
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DE WERVER.
WERVER.

nog langer
langer om
om uuwerven
werven?
Moet ik nog
?
welk een
een grooten
grooten schat
schat ik
ikzamel.
zamel.
Weet, welk
Wàt andren
andren gaarden,
gaarden, 't is maar
maar schamel,
schamel,
Wàt
Reê tot
tot verderven.
verderven.
Re6
Mijn liefde is
is 't al,
al, mijn
mijn liefde
liefde is
is 't eenig,
Mijn
dierste goed
goed voor
vooralle
alletijden.
tijden.
Uw dierste
Hoor,
wat
mijn
min
u
zal
bereiden
Hoor, wat mijn min u zal bereiden . ....
...
had zoo
zoo menig
menig?
Wie had
?
Bij zonne
zonne zal
zal haar
haar loof
loof uu schutten
schutten
Bij
wind.doorwaaide baldakijnen.
baldakijnen.
Met wincl,cloorwaaide
maanlicht kwijnen,
Mocht ge in
in 't verdwazend maanlicht
Mocht
in haar
haar hutten.
hutten.
Vlucht in
Uw slaap
slaap zal
zal zij,
zij, ontroerend,
ontroerend, dekken,
dekken,
uw diepste
diepstedroomen.
droomen.
En lachen
lachen in uw
En
Vóór
spond' mocht
mocht komen,
komen,
schrik aan
aan uwe
uwe spond'
Vé•ór schrik
zij
u
wekken.
Zal
Zal zij u wekken.
Laat
háár hongeren,
hongeren, in
in deemoed
deemoed
Laat gij
gij háir
Zal
ze
u
èn
spijs
èn
drank
bereiden,
én
drank
bereiden,
Zal ze u èn spijs
Nóg
and'ren geen
geen genot
genotbenijden,
benijden,
Nég and'ren
Lachen
in
weemoed.
Lachen weemoed.
Zij zal
voor uuversiersels
versiersels wrochten
wrochten::
zal voor
zij ten
tenklaarsten
klaarsten spiegel,
spiegel,
Mijn
maakt zij
Mijn oog maakt
Weerkaartsend
harts geheimst gewiegel,
gewiegel,
Weerkaartsend harts
Al wat
wat ik
ik dochte.
dochte.
Een
zal uw
uwhaar
haaromprangen,
omprangen,
Een goudspang zal
uwe polsen
polsen pronken,
pronken,
Gesmeide
Gesmeide om
oni uwe
boezem lonken
lonken
Een
keten naar
naar uw boezem
Een keten
Al mijn
mijn verlangen.
verlangen.
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Zij
breekt u menig
menig vaze
vaze aan
aan scherven,
scherven,
Zij breekt
Dat gij
gij den
den ijlsten
ijlsten geur
geur zoudt
zoudt kozen,
kozen,
Perst
pas ontploken
ontploken rozen.
rozen.
Perst reuk
reuk uit pas
Niets zult
zult gij
gij derven.
derven.
Met
haar zult
gij de
de stilte
stilte minnen,
minnen,
Met haar
zult gij
rimpel.
Onroerbaar
Onroerbaar van
van gerucht
gerucht of
of rimpel.
Haar
vreugd, zoo rein
rein als
als simpel,
simpel,
Haar hooge
hooge vreugd,
Geeft
rust van
van binnen.
binnen.
Geeft rust
Ik
heb z66veel,
zóóveel, dat
dat heel
heel uw
uw leven,
leven,
Ik heb
Hoe diep
diep gij
gij het
het genot
genot moogt
moogt teugen,
teugen,
U nèch
noch een
eendroeve
droeve stond'
stond' zal
zalheugen,
heugen,
Nèch
leeg~gebleven.
N
och leegTebleven.
Wie was
was zoo
zoo rijk,
rijk, wie
wie hief
hiefden
denbeker,
beker,
En
dronk een drank,
drank, die hem
hem bereid
bereid is,
is,
En dronk
Een
vreugde,
die
zoo
vaak
beschreid
is,
Een vreugde,
zoo vaak beschreid is,
zeker?
En daardoor
daardoor zeker
?
Moet
nog langer
langer op
op uuwachten
wachten?
Moet ik nog
?
wil mijn
mijn mond
mond uw
uw wangen
wangen rooden,
rooden,
N ti wil
Nit
Nu
wilmijn
mijn kus
kusuw
uwaarz'len
aarz'len dooden,
dooden,
Nii wil
Vóór het
het vernachte.
vernachte.
V66r
mij nog
nog langer
langer leed
leedbeschoren
beschoren?
Is mij
?
Een vogel lokt
lokt uit
uit loof
loofen
enlommer,
lommer,
Een
klaagt mijn
mijn liefde
liefde in
inmijn
mijnkommer,
kommer,
Zoo klaagt
gij mocht
mocht hooren.
hooren.
Of gij

o
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Ik
maar één
één begeeren
begeeren meer
meer::
Ik heb maar
Van stil
Van
stil en uu nabij
nabij te
te zijn.
zijn.
Dat ik,
ik, mijn
mijn hart
hart beheerend,
beheerend, leer
leer
Van
driften vrij
vrij te
te zijn.
zijn.
Van driften
Veel
lentes woei de
de luwe
luwe wind,
wind,
Veel lentes
Veel voorjaars
voorjaars loech
goudner zon.
zon.
loech de goudner
Onrustig
heeft mijn
mijn hart
hart gezind,
gezind,
Onrustig heeft
Of het
het dit
dit vatten
vatten kon
kon::
De wind
wind waait
waait al
al de
de hoven
hoven door,
door,
Kust
alle looven
looven maar
maar zijn
zijn lust,
lust,
Kust alle
Bemind, ofschoon hij
Bemind,
hij geen
geen verkoor,
verkoor,
Vindt nooit
nooit zijn
zijn liefde
liefde rust.
rust.
0 zon, o0 barnend
Ozon,
bamend hemelvier,
hemelvier,
Van smart,
smart, van
gloeit gij
gij zoo
zoo rood?
rood?
Van
van lust
lust gloeit
Ach, wind
wind èn
èn zonne
zonne zijn
zijn mij
mij dier,
dier,
Ach,
Ben 'k dees of diens
diens genoot
genoot?
?
Wát
Wàt nachten
nachten heb ik
ikdoorgebracht,
doorgebracht,
Waarin het moordend
moordend zoete
zoete lied
lied
Waarin
gale dronken
dronken maakt
maakt van
van klacht
klacht
Der gale
duiz'len doet
doet naar
naar 't niet.
En duiz'len

Wat heb
heb ikikstonden
stondenlang
langgeschreid,
geschreid,
Bij 't streelen
stree1en van zijn
zijn droefste
droefste stem
stem
hemelsche rampzaligheid.
rampzaligheid.
Van hemelsche
daarom vreeze
yreeze ik
ik hem.
hem.
En daarom
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Maar
weer is
is het
het woud
woudontwaakt,
ontwaakt,
Maar nu,
nu, weer
Weer stijgt
stijgt het
het sap
sap de
de takken
takken door.
door.
Doch ik
ik heb
heb wind
winden
enzon
zonverzaakt,
verzaakt,
Dewijl
verkoor.
Dewijl ik uu verkoor.
Nu gaat
gaat 't verlangen
ter rust
rust
verlangen al
al ter
En
sluimert aan
aan uw hart
hart voorgoed,
voorgoed,
En sluimert
weer~gekust,
U kussende
kussende en
en weer,gekust,
Hoe nii
nu de
de gaal
gaal ons
ons groet.
groet.
wiegt zijn
zijn zang
zang zich
zich heen
heen en
en weer,
weer,
Nu wiegt
En
weifelt tusschen
tusschen vreugd
vreugd en
en pijn,
pijn,
En weifelt
hHt zich
zich in
in één
één groot
groot begeer
begeer
En
En héft
En
reikt aan
aan 't blijde,zijn.
blijde~zijn.
En reikt
N
rust mijn
mijn onrust
onrust aan
aan uw
uw hart.
hart.
Nuu rust
Zoo lAng
làng gezwoegd
gezwoegd en
en smart,
smart,
Bemin ik,
ik, boven
boven vreugde
vreugde om
om vrij
vrij te
te zijn,
zijn,
U steeds
steeds nabij
nabij te
te zijn.
zijn.

o
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DE RIJKE
RIJKE DWAAS.
Van vreugden
vreugden is
is mijn
mijn ziel
ziel verzaad,
verzaad,
Door kommer
kommer werd
werd mijn
mijn hart
hart verzeerd,
verzeerd,
Die rijke
rijke schat
schat van goed
goed en
en kwaad,
kwaad,
Hoe wordt
wordt hij
hij opgeteerd
opgeteerd?
?
Het leven
leven vraagt
vraagt slechts
slechts luttel
luttel deel
deel
Van
mijn bezit
bezit tot
tot zijn
zijn behoef.
behoef.
Van mijn
Wat doe
doe ik
ik met
met ov'rig
ov'rig veel?
veel?
Het maakt
maakt niet
niet blij,
blij, maar
maar droef.
droef.
Toch,
telken jare,
jare, vangt
vangt dit
dit hart
hart
Toch, telken
Onrustig
weer zijn
zijn arbeid
arbeid aan,
aan,
Onrustig weer
Doet weel'ge
weel' ge oogst
oogst van
vanvreugde
vreugde en
ensmart
smart
Me opnieuw
opnieuw verlegen
verlegen staan.
staan.
't Vermogen
vast —
- ik berg
berg 't niet meer.
meer.
Vermogen vast
Het goed
goed wordt
wordtwaardloos
waardloos opgetast.
opgetast.
ikweer
weer
Viere
van werk,
werk, en
en wrocht
wrocht ik
Viere ik van
Als alles
alles isisverbrast.
verbrast.
Dan oogst
oogst 'k opnieuw
zoo groot
groot
opnieuw en
en bouw zoo
kan.
Een
schathuis, dat
dat 't àl
Een schathuis,
Al bergen kan.
N
u walg
walg 'k van
werken en
en zijn
zijn nood,
nood,
Nu
van werken
De last
last en
enlust
lustdaarvan.
daarvan.
Slechts
dat mijn
mijn loome
loome ziel,
ziel,
Slechts vreeze
vreeze ik,
ik, dat
Die lusteloos
lusteloos ter
ter ruste
ruste ging,
ging,
Zóó,
Gods handen
handen viel,
viel,
Z66, ijdel,
ijdel, in Gods
En
breekt als
als waardloos
waardloos ding.
ding.
En breekt

pop
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M

uziekliefhebbers, die tegenwoordig
tegenwoordighet
hetprogramma
programma hunner
hunner
Muziekliefhebbers,
zóó inrichten, dat
dat hun
hun reisroute
reisrouteover
overBayreuth
Bayreuth
zomerreizen z66
loopt, zullen
zullen allicht
allicht op
op hun
hunwandelingen
wandelingen door
door die
diestad
stadeen
een
loopt,
hoogstenshet
het
standbeeld in
het oog
oogkrijgen,
krijgen,waarvoor
waarvoor zijzijhoogstens
standbeeld
in het
«ouderwetsch» over
over hebben.
hebben.
woord «ouderwetsch»
Misschien
lachen zij
zij even
even om
om dat
datzoetelijk,
zoetelijk, baardeloos
baardeloos
Misschien lachen
gezicht, die
die gedraaide
gedraaide figuur
figuurenenijdel,gewichtig,nadenkende
ijdel~gewichtigmadenkende
gezicht,
houding,
houding, met
met gezochte
gezochte bevalligheid
bevalligheid gehuld
gehuld in
ineen
eenafgezakten
afgezakten
kraagmantel, als
reisdeken over
over het
het vooruitstekende
vooruitstekendelinkerbeen
linkerbeen
kraagmantel,
als reisdeken
geslagen. De hedendaagsche
hedendaagsche menschen
menschen zijn misschien
misschien over
over het
het
geslagen.
algemeen niet
minder ijdel
ijdel dan
dandie
dievan
vaneen
eeneeuw
eeuwgeleden
geleden;
algemeen
niet minder
;
maar
de kunstenaars,
kunstenaars, die
die hen
henportrefteeren,
portretteeren, hebben
hebben den
den
maar de
goeden
smaak, dit
eenvoudiger te
te doen.
doen.
goeden smaak,
dit wat eenvoudiger
Het onderhavige,
onderhavige, al
al ofofniet
nietbelachelijke,
belachelijke,kunstgewrocht
kunstgewrochtvan
van
den
beeldhouwer Schwanthaler
Schwanthaler stelt Jean Paul
Paul voor,
voor, —
- Jean
Jean
den beeldhouwer
Friedrich Richter
Richter 1.
Paul Friedrich
Het tegenwoordig
tegenwoordig Nederland,
Nederland, voor
voor zoover
zoover het
hetzich
zich niet
niet
Het
speciaal
duitsche lefterkunde
letterkunde toelegt,
toelegt, weet
weet heel
heel weinig
weinig
speciaal op
op duitsche
meer
hem. Men
Menherinnert
herinnert zich
zich misschien
misschien uit
uit schoolboeken
schoolboeken
meer van hem.
«De Nieuwjaarsnacht
Nieuwjaarsnacht van
van een
een Onge,
Onge~
een
vertelling getiteld
getiteld «De
een vertelling
lukkige».
En in
in de
deboekenkast
boekenkast der
dergrootouders
grootouders stonden
stondentwee
twee
lukkige». En
lichtgrijze
van Jean
Jean Paul»,
Paul», door
doorMr.
Mr.
lichtgrijze deeltjes
deeltjes met
met «Gedachten van
J.
Weiland in
in 1827
1827uit
uithet
hetDuitsch
Duitschvertaald.
vertaald. Want
Want de
de
J. A. Weiland
schrijver
Duitscher, ofschoon
ofschoonzijn
zijnnaam
naam zoo
zoo
schrijverwas
was een
een volbloed Duitscher,
fransch
fransch klonk .....
...
Wel, in
indededagen
dagen
deze
«Gedachten»herwaarts
herwaarts over,
over~
datdat
deze
«Gedachten»
woeien,
woonde Jean
JeanPaul.
Paul·inindatzelfde
datzelfdeBayreuth,
Bayreuth, dat
dat thans
thans
woeien, woonde
geworden. En
Enmenig
menigreiziger
reiziger
een soort
soort van
van Wagner—Mekka
W agner-Mekka isis geworden.
1. Er
bestaan van
van Jean
JeanPaul
Paulportretten,
portretten,die
dieheel
heelwat
watbeter
beterindruk
indrukvan
van 's mans
Er bestaan
uiterlijk
dat door
doorW.
W.Vogel,
Vogel,afgedrukt
afgedrukt in
in Ludwig Salomons
Salomons Geschichte
Geschichte
uiterlijk geven,
geven, O.a.
o.a. dat
der
deritschen Nationalliteratur
N ationalliteraturdes
desneunzehnten
neunzehnten
] ahrhunderts (Stuttgart.
and
(Stuttgart. Levy
Levy and
der delitschen
jahrhunderts
Muller 1881).
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van
van algemeene
algemeene ontwikkeling
ontwikkeling bezocht,
bezocht, ook
ooknog
nogverscheidene
verscheidene
tientallen jaren
jaren daarna,
daarna, de
deplaats
plaatswaar
waarhij
hijzijn
zijnglansperiode
glansperiode
tientallen
doorleefd, en
en voelde
voeldezich
zichdan
danbezield
bezieldmet
meteenzelfde
eenzelfdesoort
soort
had doorleefd,
«Bühnenspiel»~ver~
van piEteit
piëteit als
als heden
hedenten
tendage
dagededeechte
echte«Biihnenspiel»,ver,
van
vervult.
eerders vervult.

Hoe komt
komt het
het dat
datiemand,
iemand, die,
die,nog
noggeen
geen
honderdjaar
jaar
Hoe
honderd
geleden, zooveel
zooveel bewondering
bewondering en
en sympathie
sympathie wist
wist tetewekken,
wekken,
geleden,
voor de
dekleinkinderen
kleinkinderenvan
vanzijn
zijnvereerders
vereerders zoo'n
zoo'nvreemde,
vreemde~
reeds voor
ling geworden
geworden is?
\Vie in
in deze
dezetwintigste
twintigste eeuw
eeuw zijn
zijn ge,
ge~
ling
is? Wie
schriften
schriften ter
ter hand
hand neemt,
neemt, leest
leest geen
geen twintig
twintigbladzijden
bladzijden voor
voor
genoegen door.
door.Men
Menmoet
moetzekeren
zekerenhistorischen
historischenzin,
zin,zekere
zekere
zijn genoegen
historische oefening,
deel geduld
geduld en
en
historische
oefening,en
en daarbij
daarbij een
een goed
goed deel
vasten wil
wil hebben,
hebben, om
om zich
zich door
doorminstens
minstens èén
èén zijner
zijner hoofd,
hoofd~
vasten
werken heen
slaan. En
En er
er moet
moet toch
tochiets
iets«in
«inzitten,»
zitten,»als
alsze
ze
werken
heen te slaan.
vroeger zoo gepakt
gepakt hebben.
hebben ....
vroeger
er zit iets
iets in,
in, heel
heel veel
veel zelfs.
zelfs.
Zeker, er
Maar er
er is
is zooveel
zooveelballast
ballastbij,
bij,zooveel
zooveelemballage,
emballage, om
om dat
dat
Maar
waardevolle «iets»
heen! Men
Menmoet
moetzich
zichzooveel
zooveelmoeite
moeitegeven
geven
waardevolle
«iets» heen!
om het
het er
er uit
uit tetehalen,
halen,uit
uittetepellen.
pellen.En,
En,zonderling,
zonderling,wat
watons
ons
om
ballast dunkt,
dunkt, gold
gold indertijd
indertijdals
alseen
eenvan
vanJean
JeanPaul's
Paul'sgroote
groote
ballast
aantrekkelijkheden:
het dikwijls
dikwijls
aantrekkelijkheden:zijn
zijnhumor.
humor. En
En welbezien,
welbezien, is het
frissche,
humor, —
- maar
maar zulk
zulk een
een om,
om~
frissche, gezonde,
gezonde, gezellige
gezellige humor,
slachtige,
laat ons
ons zeggen
zeggen:: zulk
zulkeen
eenouderwetsche
ouderwetschesoort
soort
slachtige, -— laat
van humor!
humor!
..

.

Het isisvermakelijk,
vermakelijk, achtereenvolgens
achtereenvolgens eenige
eenige boeken
boeken over
over
duitsche
literatuur~geschiedenis op
stuk van
van Jean
Jean Paul
Paul
duitsche literatuur,geschiedenis
op het
het stuk
te raadplegen.
raadplegen.
Na eenig
eenigverslag
verslagomtrent
omtrentzijn
zijnlevensloop,
levensloop,die
die21
21Maart
Maart 1763
1763
te
Wûnsiedel in
in het
hetFichtelgebergte
Fichtelgebergte begon,
begon, en
en 14
14November
November
te Wfinsiedel
1825 te Bayreuth eindigde, verdiepen
verdiepen de
deverschillende
verschillendeschrijvers
schrijvers
zich
het conflict
conflict tusschen
tusschen 's mans
onmiskenbaar groote
groote
mans onmiskenbaar
zich in het
gaven
zijn volstrekt
volstrekt daaraan
daaraan niet
nietbeantwoordende
beantwoordendeliteraire
literaire
gaven en zijn
voortbrengselen.
Een
oppert:
Een hunner oppert:
«Den
modernen lezer
lezer valt
valt het
hetmoeielijk,
moeielijk, dedeverdiensten
verdiensten
«Den modernen
van
Jean Paul
Paul te
voelen, die eens
eens de
de lieveling
lieveling van
van het
het heele
heele
van Jean
te voelen,
publiek
was. Zelfs
Zelfs Schiller
Schiller en
en Goethe
Goethe(die
(diehem
hemeerst
eerst koel
koel
publiek was.
Weimardoor
doorHerder
Herdergastvrij
gastvrijwerd
werd
behandelden,
hij te
te Weimar
behandelden, toen hij
ontvangen)
erkenden later
den verkwistenden
verkwistenden rijkdom
rijkdom van
van
ontvangen) erkenden
later den

174

JEAN PAUL
JEAN
PAUL EN ZIJN
ZIJN SCHOOLMEESTERS.

zijn
geest, maar
maar werden
werden afgestooten
afgestooten door
door zijn
zijngebrek
gebrekaan
aan
zijn geest,
samen~
vormzin, dat
dat zoo
zoo vér
vèrging,
ging,datdat
hem
levenslanghet
hetsameno
vormzin,
hem
levenslang
stellen
van een
eenenkel
enkelpaar
paarrhythmische
rhythmischeversregels
versregels onmogelijk
onmogelijk
stellen van
was. De
Dehandeling
handelingininzijn
zijnromans
romansschijnt
schijnt slechts
slechts te
te bestaan
bestaan
was.
en ijverig
ijverig
om
als onderlaag
onderlaag voor
voor zijn
zijn eigen
eigen denkbeelden
denkbeelden en
om als
verzamelde
dienen.»
verzamelde leesvruchten
leesvruchten te dienen.»
Een ander
anderverkiaart
verklaart::
humor, die
die met
metéén
ééngezicht
gezichtlacht
lachten
enmet
meteen
eenander
ander
«De humor,
weent,
kwam nergens
nergens z66
zóó tot
totvolkomen
volkomen ontwikkeling
ontwikkeling en
en
weent, kwam
uiting als
als in
inden
dendichter
dichterJean
JeanPaul,
Paul,dien
dienEichendorf
Eichendorf«den
«den
uiting
eeuwigen jongeling onder
onder onze
onzedichters»
dichters» noemt.»
noemt.»
eeuwigen
Een derde:
derde:
Een
«Jean Paul
Paul wordt
wordt tegenwoordig
tegenwoordig even
evenerg
ergonderschat,
onderschat, als
als
«Jean
hij bij
bij zijn
zijn leven
levenoverschat
overschat werd.
werd. Trouwens,
Trouwens, hij
hij gold
gold toen
toen
hij
bij sommige
sommige tijdgenooten
tijdgenooten ook
ookalalvoor
voor:
evenonuitstaanbaar
onuitstaanbaar
bij
: even
als
onwederstaanbaar ;; en
laatste dankte
dankte hij
hij hoofdzakelijk
hoofdzakelijk
als onwederstaanbaar
en het laatste
aan
zijne SchOne
Stellen.» (Is het
het wonder
wonderdat
dateen
een hollandsche
hollandsche
Schi3ne Stellen.»
aan zijne
vertaler
mooie psssages
psssages uitzocht
uitzocht en
endaarmee
daarmee de
destraks
straks
vertaler er
er die mooie
vulde?)
genoemde lichtgrijze
lichtgrijze boekjes
boekjes vulde
genoemde
?)
Een vierde
vierde::
Ook zijn
zijn
«J ean Paul
komische kracht
kracht in ruime
ruime mate.
mate. Ook
«Jean
Paul bezat komische
voorraad aan
aan dichterlijke
dichterlijke visie
visie was
wasongemeen
ongemeenrijk.
rijk. Voor
Voorbreed
breed
voorraad
opgezette en
en levendige
levendigevertellingen,
vertellingen,vol
voldetailbeweging,
detailbeweging,had
had
opgezette
hetmooiste
mooistemateriaal
materiaal gereed
gereed;; maar
maar hij
hij bracht
bracht
hij meermalen
meermalen het
hij
Deschuld
schulddaarvan
daarvan lag
lag in
in zijn
zijn
dit nooit
nooit recht
recht in
in gang.
gang. De
dit
vormeloosheid, zijn
zijn met
metonbeperkte
onbeperktebeeldspraak,
beeldspraak,tusscheno
tusschen~
vormeloosheid,
zinnen
en citaten
citaten overladen
overladen stijl,
stijl, der sich
sich meist
meistininunharmoo
unharmo~
zinnen en
nischen Perioden
Periodenfortschleppt,
vorWagnissen
WagnissenUnd
ûndGeschmack,
Geschmack~
fortschleppt, vor
losigkeiten nirgends
nirgends zuriickscheut
zurückscheutund
undvon
voneinem
einemExtrem
Extrem
losigkeiten
derder
in das
dasandere
anderespringt.
springt. Nochtans
Nochtans heeft
heeft hij
hij als
als humorist
humorist
Stimmung in
Bijhet
hetbespreken
bespreken van
van
een sterken
sterken invloed
invloed uitgeoefend.»
uitgeoefend.» —- Bij
een
oorzaak zijner
zijner «vormeloosheid»
«vormeloosheid» worden
worden wij
wij dan
dan verwezen
verwezen
de oorzaak
naar
het voorbeeld
voorbeeld der
derengelsche
engelschehumoristen,
humoristen, met
met name
name
naar het
Lawrence
Sterne,
die
toen
in
Duitschland
bekend
begon
te
Lawrence Sterne, die toen in Duitschland bekend begon te
vermoedelijke navolgingspoging
navolgingspoging het
het
worden. En als men bij die vermoedelijke
en engelschen
engelschenzinbouwo
zinbouw~en
enandere
andere
verschil tusschen
tusschen duitschen
duitschen en
verschil
taal~eigenaardigheden
is het
hetwaarlijk
waarlijk
taaloeigenaardighedeninin aanmerking
aanmerking neemt,
neemt, is
te verwonderen
verwonderen dat
dat Jean
Jean Paul
Paulons
onsomslachtig
omslachtigdunkt
dunkt!
niet te
1
Een
vijfde, die
die hem
hemtoevallig,
toevallig,wegens
wegenstijdsorde,
tijdsorde,vlak
vlakna
na
Een vijfde,
Pestalozzi behandelt,
behandelt, betuigt
betuigt::
«Evenals Pestalozzi
Pestalozzi was
ook jean
JeanPaul
Pauldoordrongen
doordrongen van
van
was ook
«Evenals
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de
innigste liefde
liefde voor
voor het
hetvolk.
volk.Ook
Ookhijhijisiseen
eenvolksschrijver,
volksschrijver,
de innigste
in zoover als, buiten hem en Pestalozzi,
Pestalozzi, geen
geen ander
ander de toestanden,
de
degelijkheid, het
van het
het duitsche
duitsche volk
volk zoo
zoo
de degelijkheid,
het diepe
diepe gemoed van
wåár opgevat
wáár
opgevat en
en weergegeven
weergegeven heeft.
heeft. Maar
Maar hij
hij was
was geen
geen
schrijver
volk. Want
Want hij
hij bezat
bezat geen
geen enkele
enkele van
van de
de
schrijvervóór
vóór het
het volk.
eigenschappen, die
die daartoe
. . . cZonder
zijn.»...
«Zondertwijfel
twijfel
eigenschappen,
daartoe noodig
noodigzijn.»
was
hij een
een dichterlijk
dichterlijk talent
talent van
vanden
deneersten
eerstenrang;
rang; maar
maar in het
was hij
algemeen
zijn geschriften
geschriften niet
nietden
denweldadigen
weldadigenindruk
indruk
algemeen laten
laten zijn
achter,
men recht
recht heeft,
heeft, van
van een
eenkunstwerk
kunstwerkteteverwachten.
verwachten.
achter, dien men
Het
ontbreekt hem
hem aan
aan een
eenvasten,
vasten,rustigen
rustigensmaak
smaak en
en aan
aan
Het ontbreekt
den tact,
den
tact, de details
details tot
tot een
een geheel
geheel teteverbinden.»
verbinden.»
Een
zesde eindelijk,
eindelijk, noemt
noemt hem
hemeenvoudig
eenvoudig «ein
Een zesde
c<ein Gigant,»
Gigant,»
en wijdt
en
wijdt een
een heel
heel hoofdstuk
hoofdstukaan
aan (<jean
qean Paul und dessen Nach~
Nach,
trab.» Maar
trab.»
hij betreurt
betreurtaanstonds
aanstonds dat
datc<clit
«dit genie,
genie, dat
dat meer
meer
Maar hij
dan anderen
dan
anderen geroepen
geroepen scheen,
scheen, de
deontwikkeling
ontwikkelingder
derduitsche
duitsche
letterkunde
energisch in den
den geest
geestvan
vanSchiller
Schillervoorttezetten,
voorttezetten,
letterkunde energisch
door de
door
de jammerlijke
jammerlijke politieke
politieke misstanden
misstanden van het
het toenmalige
toenmalige
Duitschland verhinderd
verhinderd werd
werd zich
zich te ontwikkelen,
Duitschland
ontwikkelen, en
en als
als een
een
verminkte
reus
verschrompelde.»
verminkte reus verschrompelde.»
verwijzing naar
naar Jean
Jean Paul's
Paul's eigen
eigenbekentenis
bekentenis:: dat
dat hij
hij
Met verwijzing
niet anders
anders doen
dan 6f
ófboven
boven alle
allewolken
wolkenzweven
zweven
niet
doen kon,
kon, dan
Of
plat op
op den
den grond
grond liggen
liggen als
als een
een vogel
vogel in
ineen
eenkoornveld,
koornveld~
àf plat
nest, —
- maakt
maakt deze
deze biograaf
biograafde
deopmerking
opmerking:: (‹Dus
«Dus bleef
bleefzijn
zijn
nest,
doen voortdurend
voortdurend een
een onrustig
onrustigheen,en,weer
heen~en~weerzwenken.
zwenken. Een
Een
doen
gouden middenweg,
middenweg, die
die tot
totgroote
grootedaden
dadenhad
hadkunnen
kunnenleiden,
leiden,
gouden
heeft deze
deze dichter
dichter nooit
nooitgevonden.
gevonden.Vandaar
Vandaarook
ookzijn
zijnsatirieke
satirieke
stemming, welke
hem gaandeweg
gaandeweg tot
tot humorist
humorist maakte,
maakte, —
stemming,
welke hem
helaas niet tot
tot een
een humorist
humorist als
als Shakespeare
Shakespeare of Dickens,
Dickens, die
die
helaas
boven hun
hun personen
personen staan
staan en
en ze
ze als
alsmet
meteen
eenveldheers,
veldheers~
hoog boven
commandeeren, maar
een die
diemet
metzijn
zijngeesteskinderen
geesteskinderen
staf commandeeren,
maar tot een
een zonderling,vertrouwelijken
zonderling~vertrouwelijken voet
leeft, nu
nueens
eensuitge,
uitge~
op een
voet leeft,
laten schertst
schertst en
enlacht,
lacht,en
endan
danweer
weerininzoete
zoete
sentimentaliteit
laten
sentimentaliteit
met hen
hen klaagt
klaagt en
enweent
weent;
dikwijlsten
tenslofte
slotteniet
nietmeer
meer
met
; enendikwijls
hunlot
lotoverlaat
overlaat
wat hij
hij met
met hen
hen beginnen
beginnen zal,
zal, hen
henaan
aanhun
weet wat
de vlucht
vlucht neemt.»
neemt.» «Zoo
«Zookwam
kwamhet,
het,dat,
dat,ofschoon
ofschoonsommige
sommige
en de
zijner romans
romans korten
korten tijd
tijdmodeboeken
modeboekenwaren,
waren,waarmee
waarmeeeven
evenals
als
te voren
voren met
met cdVerther,»
«Werther,» heel Duitschland
Duitschlandwegliep,
wegliep,—- de
deman,
man,
deaangewezen
aangewezenbanierdrager
banierdragerder
derduitsche
duitscheverbeeldingskunst
verbeeldingskunst
die de
te zullen
zullenworden,
worden,niets
nietsanders
anderswerd
werddan
daneen
eenzonderling
zonderling
scheen te
een kindergemoed,
kindergemoed, wiens
wiens beteekenis,
beteekenis, eer
eer dan
danhij
hijhet
hethad
had
met een
verdiend,
bij
een
nieuw
geslacht
in
het
vergeetboek
raakte.»
verdiend, bij een nieuw geslacht in het vergeetboek raakte.»
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Tot Jean
Jean Paul's
Paul's «Nachtrab»
hier o.a.
o.a.Ludwig
LudwigBE•rne
Börne
c<Nachtrab» wordt hier
gerekend, die
werkelijk sterk
sterk onder
onder zijn
zijn invloed
invloed stond
stond en
en
gerekend,
die werkelijk
van hem
hem overnam,
overnam, en
en bij
bij zijn
zijn dood
doodeen
eengedachtenisrede
gedachtenisrede
veel van
in dezer
dezer voege
voege::
hield in
ccEen ster
«Een
ondergegaan; ;en
dezer eeuw
eeuw zal
zal zich
zich
ster is ondergegaan
en het
het oog
oog dezer
sluiten
eer er
er op
opnieuw
nieuwzé•é•
zóó een
eenverschijnt.
verschijnt. Een
Eenkroon
kroon isis
sluiten eer
gevallen. Een
Een zwaard
zwaard isisgebroken.
gebroken. Een
Een hoogepriester
hoogepriester is ge,
ge~
gevallen.
storven.
. .. Aan
Aanelk
elkland
landwerd
werdvoor
voorontberingen
ontberingeneen
eenof
ofandere
andere
storven....
vergoeding geschonken.
hartelooze noorden
noorden heeft
heeft zijn
zijn
vergoeding
geschonken. Het
Het hartelooze
ijzeren
kracht,
hct
ziekelijke
zuiden
zijn
gouden
zon;
het
ijzeren kracht, hct ziekelijke zuiden zijn gouden zon ; het
duistere
Spanje heeft
heeft zijn
zijn geloof
geloof;; de
denoodlijdende
noodlijdendeFranschen
Franschen
duistere Spanje
verkwikt hunne geestigheid,
geestigheid, en
en Engelands
Engelands nevelen
nevelen verheldert
verheldert
verkwikt
de
vrijheid. Wij
Wij Duitschers,
Duitschers,wij
wijhadden
haddenJean
JeanPaul
Paul;; en
en wij
wij
de vrijheid.
hebben hem niet
niet meer
meer;; en
en in
inhem
hemverloren
verlorenwij
wijwat
watwij
wijalleen
alleen
hebben
in
hèm bezaten
bezaten:: kracht
kracht en
en zachtmoedigheid
zachtmoedigheid en
en geloof
geloofen
en
in hèm
vroolijke scherts,
scherts, en
vrijmoedige taal.
de ster,
ster, die
die isis
vroolijke
en vrijmoedige
taal. Dat
Dat is de
ondergegaan:
dat ons
ons uit
uithem
hemtoeblonk.
toeblonk.
ondergegaan :het
het hemelsche
hemelsche geloof
geloof dat
Dat is
is de
dekroon,
kroon,die
diegevallen
gevallenis,is,dede
kroonder
derliefde
liefdedie
die
Dat
kroon
den drager
drager beheerschte
beheerschte en
en allen
allendie
diehem
hemonderdanig
onderdanigwaren.
waren.
den
Dat isishet
hetzwaard,
zwaard,dat
datgebroken
gebrokenis;
is;dedespot
spotwaarvoor
waarvoorkoningen
koningen
sidderden
die aan
aan bloedelooze
bloedelooze hovelingen
hovelingen het
hetschaamrood
schaamrood
sidderden en
en die
naar de wangen
wangen joeg.
joeg. En
Endat
datisisdedehoogepriester,
hooge priester, die
die voor
voor
naar
ons
gebeden heeft
heeftininden
dentempel
tempelder
dernatuur
natuur:: hij
hij isis heenge,
heenge~
ons gebeden
gaan en onze
onze vroomheid
vroomheid heeft
heeftgeen
geentolk
tolkmeer.»
meer.»Enz.
Enz. enz.
enz. enz.
enz.
gaan
Indien wij,
wij, na
naalaldeze
deze
loftuitingen,aftakelingen
aftakelingen en
enwaar,
waar~
Indien
loftuitingen,
schuwingen, thans,
thans, honderdvijftig
honderdvijftigjaar
jaarna
nazijn
zijngeboorte,datum,
geboorte~datum,
even
met eigen
eigenoogen
oogennaar
naarJean
JeanPaul
Paulzelf
zelfwillen
willenomkijken,
omkijken,
even met
dan
doen wij
wij allicht
allicht goed,
goed,daartoe
daartoe twee
tweezijner
zijner korte
korte ver,
ver~
dan doen
tellingen
te zoeken.
zoeken.
tellingen op
op te
Zij
gelden als
alshet
hetbeste
beste—- zegge
zeggehet
heteenvoudigste,
eenvoudigste, minst
minst
Zij gelden
gewrongene en
opgeschroefde van
van zijn
zijn werken.
werken. Het eene
eene is
is
gewrongene
en opgeschroefde
Leben
des
vergnügten
Schulmeisterlein
Wuz
en
getiteld:
Wuz
en
M.
vergniigten Schulmeisterlein
getiteld : Leben
het andere
andere Leben
Leben des Quintûs
Fixlein.
Quintris Fixlein.
beide verhalen
verhalen isisdedeheld
heldeen
eenschoolmeester.
schoolmeester. «Quintus»
«Quintus»
Van beide
beteekent
hier vijfde
vijfde onderwijzer
onderwijzer aan
aan een
een openbare
openbare school.
school.
beteekent hier
't Was geen
geen toeval
toeval dat
datonze
onzeauteur
auteurmeermalen
meermalen de
de school,
school~
sfeer
tot speelterrein
speelterrein voor
voor zijn
zijn fantasie
fantasie koos.
koos. Hij
Hij was
was er
er in
in
sfeer tot
opgegroeid; ; en
jaren van
van ontbering
ontbering was
was hij
hij de
de wereld
wereld te
te
opgegroeid
en na jaren
rijk, toen
hij voor
voor een
een poosje
poosje als
alshoofd
hoofdvan
vaneen
eenschool
schoolmocht
mocht
rijk,
toen hij
fungeeren.
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Gaan
Gaan wij
wij even zijn
zijn jeugd
jeugd na.
na.
Zijn vader,
vader, later
1763 nog
nog niet
nietmeer
meer dan
dan
Zijn
later predikant,
predikant, was
was in
in 1763
«tertius,»
derde onderwijzer.
onderwijzer. Die
Die samenhang
samenhang van
van school
school en
en
«tertius,» derde
kerk,
die
opklimming
van
plak
naar
kansel,
was
blijkbaar
kerk, die opklimming van plak naar kansel, was blijkbaar
destijds,
althans ten platten
platten lande,
lande, de
degewone
gewoneorde
ordeder
derdingen.
dingen.
destijds, althans
En plaftelandsch
plattelandsch waren
verhoudingen te Wfinsiedel
Wûnsiedel in
in het
het
En
waren de
de verhoudingen
Fichtelgebergte in
hooge mate.
mate. Een
Eengroote
grooteverbetering
verbetering was
was
Fichtelgebergte
in hooge
de verhuizing
verhuizing der
derfamilie
familieRichter,
Richter,inin1765,
1765,naar
naarde
depastorie
pastorievan
van
het
naburige Joditz,
Joditz, waar
waar de
dekinderen
kinderentetemidden
middender
dervrije
vrije
het naburige
natuur,
eenwerkzaam
werkzaam tehuis,
tehuis, bij
bijvaderlijk
vaderlijk onderwijs
onderwijs op.
op~
natuur, in een
groeiden.
In
1776
volgde
een
verplaatsing
naar
Schwarzen~
groeiden. In 1776 volgde een verplaatsing naar Schwarzen,
bach aan
aan de
de Saale,
SaaIe, waar
waar de
de jongens
jongens geregeld
geregeld een
een school
school
bach
konden bezoeken.
bezoeken. In
In 1779
1779kwam
kwamJohan
Johan 11 op het
het Gymnasium
Gymnasium
konden
Hof.
te Hof.
Maar
daarop stierf de vader.
vader. En
En toen
toenwerd
werdhet
hetarmoe
armoe
Maar kort
kort daarop
troef bij
bij de
de familie.
familie. InIn1781
1781beproefde
beproefdeJohan,
Johan,teteLeipzig
Leipzig
troef
theologie
gaan studeeren.
studeeren. Doch
het was
was hem
hem en
enzijne
zijne
theologie te
te gaan
Doch het
moeder
te middelen
middelen daartoe
daartoe bijeen
bijeentetekrijgen.
krijgen.Hij
Hij
moeder onmogelijk te
maakte schulden, moest dientengevolge
dientengevolgeLeipzig
Leipzigverlaten,
verlaten,vluchtte
vluchtte
naar
en had
had het
hetdaar,
daar, naar
naar zijn
zijn eigen
eigen uitdrukking
uitdrukking «nog
«nog
naar Hof, en
erger
dan een
een gevangene
gevangene op water
water en
en brood,»
brood,» daar
daar hij
hij «dik,
«dik~
erger dan
wijls alleen
alleen het
het eerste
eerste kon
kon machtig
machtig worden.»
worden.» Om
Omhet
hettweede,
tweede,
wijls
het brood,
brood, te
te verdienen,
verdienen, begon
begon hij
hij toen
toen zijn
zijn pen
penaan
aan 't werk
het
te zetten.
zetten.
't Laat
zich hooren
hooren dat
datonder
onderdiedie
omstandigheden,zijn
zijn
Laat zich
omstandigheden,
eerste
literaire voortbrengselen
voortbrengselen niet van
van de
de vroolijkste
vroolijkste waren.
waren.
eerste literaire
zesamen
samen onder
onder den
den titel
titel Lob der
der Dummheit,
Hij vatte
vatte ze
Hij
Dummheit, kon
er
echter in
inden
denoorspronkelijken
oorspronkelijkenvorm
vormgeen
geenuitgever
uitgever voor
voor
er echter
vinden,
maakte er
er toen
toen den
den grondslag
grondslag van
van voor
voor zijne
zijne
vinden, en
en maakte
Grönländische
Prozesse. In
deze en
en de
deiets
ietslater
laterverschenen
verschenen
GrZinl.indische Prozesse.
In deze
Auswahl aus
aus des Teufels Papiere,
Papiere, die
hem eenig
eenig succes
succes be,
be~
Auswahl
die hem
zorgden,
tegen alles
alles en
en nog
nog wat,
wat,dat
dathem
hem
zorgden, trad
trad hij
hij satiriek
satiriek op
op tegen
onder
oogen' was
was gekomen.
gekomen. Zijn
Zijn geestigheid
geestigheid sloeg
sloeg wel
wel
onder de oogen.
soms
de spijkers
spijkers op
op den
den kop,
kop, maar
maar bleef
bleef hangen
hangen in
in het
het be,
be~
soms de
perkte
van de
de wereld
wereld kende.
kende.
perkte kringetje
kringetje dat
dat hij
hij van
In 1790
1790 had
haderereeneen
groote
veranderingvoor
voorhem
hemplaats.
plaats.
In
groote
verandering
Door toedoen
toedoen van
vaneen
eenvriend,
vriend,met
metwien
wienhij
hijreeds
reedsals
alsknaap
knaap
1. Het kan
kan verwonderlijk
verwonderlijk schijnen
schijnen dat
dat zulk een
end' op
op duitsch schrijver
een op end'
schrijver den
fransch.klinkenden
fransch,klinkenden naam
van Jean
JeanPaul
Pauldroeg.
droeg.Feitelijk
Feitelijkheette
heettehij
hijJohan
JohanPaul
PaulFriedrich
Friedrich
naam van
vanRousseau
Rousseau tot
tot zijn
zijn
Richter.
men bedenkt
bedenkt dat
datreeds
reedsvroeg
vroegdedewerken
werkenvan
Richter. Maar
Maar als
als men
lievelingslektuur hoorden,
lievelingslektuur
er niet
niet veel
veelpsychologische
psychologische diepgang
diepgang noodig om
hoorden, is er
om te
te be,
grijpen
hij op
op den
den inval
invalkwam,
kwam, Jean
Jean Jacques
Jacques tot
tot zijn
zijn literairen peetoom te kiezen.
grijpen hoe
hoe hij

II.
11.

12
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gespeeld had,
had, werd
werd hij
hijaangezocht,
aangezocht, de
degezamenlijke
gezamenlijke kinderen
kinderen
gespeeld
van eenige
eenige familiën
familiën teteSchwarzenbach
Schwarzenbach teteonderwijzen.
onderwijzen. Dit
Dit
van
was een
was
een verademing
verademing in alle
alle opzichten.
opzichten.
die nieuwe
nieuwepositie,
positie,waarvoor
waarvoorhij
hijbehoorlijk
behoorlijkwerd
werdbetaald,
betaald,
In die
en
waarin hij
zich gedragen
gedragen voelde door
door sympathie
sympathie en
en waar,
waaren waarin
hij zich
deering, ontdooide
zijn gemoedsleven,
gemoedsleven, voegde
hij zich
zich ge,
gedeering,
ontdooide zijn
voegde hij
williger in maatschappelijke
maatschappelijke vormen,
hij lust
lust in
in zijn
zijn
williger
vormen, kreeg
kreeg hij
bestaan. En
En van
van dezen
dezenommekeer
ommekeer ondervond
ondervond zijne
zijne muze
muze
bestaan.
aanstonds den terugslag
terugslag:: van
satyriek werd
werd zij
zij idyllisch.
idyllisch.
aanstonds
van satyriek
Toen Schiller,
Schiller, na
najaren
jaren van
van gebrek
gebrek en
en miskenning,
miskenning, plotseling
plotseling
te Leipzig
Leipzig bij
bijdedefamilie
familieKiirner
Körnerwarme
warmevriendschap
vriendschap en
en on,
ongekende
tegemoetkoming vond,
uitte hij
hij zijn
zijndankbare
dankbare ont,
ontgekende tegemoetkoming
vond, uitte
spanning
in zijn
zijn jubelend
jubelend lied
lied An die
die Freude.
Freude. Jean
Paul, in
spanning in
Jean Paul,
een
dergelijke stemming,
stemming, greep
greep wat
wat lager
lager bij
bij den
den grond
grond en
en
een dergelijke
schreef zijne twee
twee schoolmeesters,vertellingen,
schoolmeesters-vertellingen,waarvan
waarvanhij
hij zelf
zelf
Art Idylley
Idylle»noemt,
noemt,terwijl
terwijlhet
hetandere
andere er,
er, in
in
het ééne
ééne cceine
«eine Art
het
even
echte
mate,
ook
een
is.
even echte mate, ook een is.
't Ligt
voor de
de hand,
hand, dat
dat hij
hij voor
vooreen
eengroot
grootdeel
deelzijn
zijneigen
eigen
Ligt voor
ervaringen ten
beste geeft,
geeft, —
- in
in elk
elk geval
geval een
eenduidelijk,
duidelijk, en
en
ervaringen
ten beste
soms zeer
zeer humoristisch,
humoristisch, licht
licht werpt
werpt op
opde
deschoolverhoudingen
schoolverhoudingen
zijn vizier.
vizier. Maar
Maar tegelijk
tegelijk isishet
heteen
eenverkwikkend
verkwikkendbesef,
besef,
binnen zijn
dat de
de cwergenoegdheid,»
«vergenoegdheid,» die
die uit
uitdie
dieverhalen
verhalenspreekt,
spreekt, den
den
dat
auteur
toen ook
ookvolop,
volop,zij
zijhet
hetallicht
allichtop
opiets
ietsminder
mindernaieve
naieve
auteur toen
wijze
zijn helden,
helden, bezielde.
bezielde.
wijze dan zijn
Aan
elk
dezer
boekjes
gaikikeen
eenpaar
paarbladzijden
bladzijdenwijden.
wijden.
Aan elk dezer boekjes ga
«Sinds den
tijd dat
dat de
deZweden
ZwedenininDuitschland
Duitschlandhuishielden,
huishield en,
den tijd
<<Sinds
in
den dertigjarigen
dertigjarigen oorlog,
oorlog, waren
waren de
de Wuzes
W uzes ininAuenthal
Auenthal
in den
ofde
de
schoolmeesters
de predikant
predikant of
schoolmeestersgeweest;
geweest ;enennooit
nooit had
had de
gemeente
hunner te
te klagen
klagen gehad.»
gehad.»
gemeente over
over één hunner
De
hierbedoelderepresentant
representantvan
vanzijn
zijngeslacht,
geslacht,die,
die, ofschoon
ofschoon
De hierbedoelde
hij een
een jongen
jongen was,
was, Maria
Maria heette,
heette, doceerde
doceerde het
het Abc.
Abc. reeds
reedsin
in
hij
dezelfde week,
week,dat
dathij
hij begonnen
begonnenwas
wasspellen
spellenteteleeren.
leeren. Trouwens
Trouwens
zijn onderricht
onderricht behield levenslang
levenslang iets
ietskinderlijks.
kinderlijks.
zijn
«Reeds als
had hij
hij iets
iets kinderlijks.
kinderlijks. Dat
Dat bleek
bleek uit
uitzijn
zijn
als kind had
aReeds
spelen.
Er zijn
zijn tweeerlei
tweeerleikinderspelen
kinderspelen:: ernstige
ernstigeenenkinderlijke.
kinderlijke.
spelen. Er
De ernstige
ernstige zijn
zijnnabootsingen
nabootsingenvan
vanvolwassenen
volwassenen:
menspeelt
speelt
: men
koopman,
soldaat,
ambachtsman;
de
echt-kinderlijke
zijn
koopman, soldaat, ambachtsman ; de echt,kinderlijke zijn
was in
inzijn
zijnspel
spelnooit
nooitanders
anders
nabootsingen
nabootsingen van
van dieren.
dieren. Wûz
Win was
dan een
een haas,
haas, een
een tortelduif,
tortelduif, een beer,
beer, een
een paard,
paard, of wel
wel de
de
dan
bij het
het paard
paard behoorende
behoorende wagen.
wagen. Intusschen
Intusschen had
had hij
hij ook
ook alal
bij

JEAN PAUL
PAüL EN
ENZIJN
ZIJNSCHOOLMEESTERS.
SCHOOLMEESTERS.

179

vroeg
zijn ernstige
ernstige grappen.
grappen. Als
Als hij
hij zijn
zijnvader
vader moest
moest voor,
voor~
vroeg zijn
dan was
uit Kober's
Kober's Cabinetprediger,
was het
het hem
hem een
een groot
Cabinetprediger, dan
lezen uit
plezier af
af en
en toe
toe een
eenpaar
paar woorden,
wöorden, of
ofzelfs
zelfsregels,
regels, van
van zich
zich
plezier
zelf daarin
zelf
daarin te voegen
voegen en
endie
diemee
meevoor
voortetedragen,
dragen,alsof
alsofde
de
eerwaarde
Kober persoonlijk
persoonlijk 'tot
"tot zijn
zijn vader
vader sprak.
sprak. —
- In
In
eerwaarde heer
heer Kober
later jaren
later
jaren liet
liet hij
hijdikwijls,
dikwijls,opopDecemberavonden,
Decemberavonden, het
hetlicht
licht
een uur
uur na
na zonsondergang
zonsondergang opsteken,
opsteken, om
ominindonker
donkerde
de mooiste
mooiste
een
herinneringen uit
beleven. Als
Als de
de
herinneringen
uit zijn
zijn kindertijd
kindertijdop
op nieuw
nieuw te beleven.
wind zijn
zijn vensters
vensters van
van sneeuwgordijnen
sneeuwgordijnen voorzag
voorzag en door
door de
de
wind
voegen van
van den
den kachel
kachelhet
hetvuur
vuurhem
hemtoeblonk,
toeblonk,drukte
drukte hij
hij
voegen
de oogen
oogen toe
toeenenliet
lietover
overdedebesneeuwde
besneeuwdevelden,
velden,bij
bijtooverslag
tooverslag
der
fantasie, de
verschijnen. Dan
hij zich,
zich, in
in ver,
ver~
der fantasie,
de lente verschijnen.
Dan groef hij
beelding, weer
zijner zusters
een hooiberg
hooiberg in,
in, of
of
beelding,
weer met
met twee
twee zijner
zusters in
in een
klom
boven op
opden
denarchitectonisch
architectonisch opgeladen
opgeladen hooiwagen
hooiwagen en
en
klom boven
trachtte, zonder
raden hoe
hoe dicht
dichthij,
hij,alalrijdend,
rijdend,
trachtte,
zonder kijken,
kijken, te
te raden
Of wel,
wel, hij
hijverbeeidde
verbeeldde zich
zich een
een
reeds bij
huis gekomen
gekomen was.
was. Of
reeds
bij huis
zwaluw
te zijn,
zwaluw te
zijn, deed
deed het
hetgekwietser
gekwietser der
derzwaluwen
zwaluwen na
na en
en
sleepte bedstroo
bedstroo en
enveéren
veêrenbij
bijmekaar
mekaarom
om het
het uit
uit klei
klei gebouwde
gebouwde
nest te
te voeren.
voeren.OpOp
anderen
winteravondrecapituleerde
recapituleerde
nest
eeneen
anderen
winteravond
hij de vele
vele zomer,zondagochtenden,
zomer-zondagochtenden, als
hij in de
de vroegte
vroegte met
met
hij
als hij
een
grooten sleutelbos
sleutelbos door
door het
hetdorp
dorpliep
liepteterinkelen,
rinkelen,zijn
zijn
een grooten
lichaamslengte mat
bedauwde stengels
stengels van
van het hooge
hooge
lichaamslengte
mat aan
aan de
de bedauwde
gras
en, ter
ter verfrissching,
verfrissching, zijn
zijn hoofd
hoofd stak
stak in
in de
dekroon
kroon van
van
gras en,
een aalbessenstruik.»
aalbessenstruik.»
Op zijn
zijn tiende
tiende jaar
jaar was
was het
het uit
uit met
met het
hetzwerven
zwerven door
door het
het
vrije
veld
en
verpopte
hij
zich
tot
inwonend
gymnasiast
in
vrije veld en verpopte hij zich tot inwonend gymnasiast in
een naburig
naburig stadje,
stadje, cma
«na een examen,
examen, waarbij
waarbij hij
hij toonde
toonde alalde
de
uitzonderingen van de
de vierde
vierdelatijnsche
latijnsche declinatie
declinatieprompt
promptvan
van
uitzonderingen
buiten te
te kennen,
kennen,maar
maar den
denregel
regelzelf
zelfniet.»
niet.»c<Heel
«Heel plezierig
plezierig
buiten
is het
het leven
levenin in
zulk
protestantschjongensklooster
jongensklooster niet;
niet;
zulk
eeneen
protestantsch
maar geestelijke
wonden genezen
genezenevenals
evenalsgecompliceerde
gecompliceerdebeen,
beenmaar
geestelijke wonden
breuken in
jeugd vlugger
vluggerdan
danop
oplater
laterleeftijd;
leeftijd;groen
groenhout
hout
breuken
in de jeugd
breekt niet
licht als
alsdor
dorhout.
hout.Tot
Tot
allegewichtige
gewichtigeambten
ambten
breekt
niet zoo licht
alle
en
moeten de
de staatsburgers
staatsburgers door
een proeftijd
proeftijd van
van lasten
lasten en
moeten
door een
plagen
opgeleid
worden:
waarom
zouden
die
aan
den
toe.
plagen opgeleid worden : waarom zouden die aan den toe,
eneventueelen
eventuee1enlutherschen
lutherschenprediker
prediker
komstigen
schoolmeester en
komstigen schoolmeester
zij,Maria
MariaWuz
Wuztrok
trokererzich
zichweinig
weinig
bespaard blijven?»
bespaard
blijven?» Hoe 't't zij,
van aan.
aan. ((Den
«Den heelen
heelen dag
dag verheugde
verheugde hij
hij zich
zich op
op het
het een
een
van
ander.»
of ander.»
Bij
het opstaan
opstaan verheugde
verheugdehij
hijzich
zichop
ophet
hetontbijt,
ontbijt,den
denheelen
heelen
Bij het
op het
hetmiddagmaal,
middagmaal, en
en 's namiddags op het avond,
avond.
voormiddag op
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eten.
Dronk hij
hij een
een teug
teugwater,
water, dan
danzei
zeihij
hij:
«Datsmaakt
smaakt1»
1»
eten. Dronk
: «Dat
en
niesde hij,
hij, dan
dan zei
zei hij
hijzelf:
zelf:«Prosit
«PrositWuz
W uzI»
1» Bij
Bijguur
guur
en niesde
Novemberweer verheugde
straat al
op de
de warme
warme
Novemberweer
verheugde hij
hij zich
zich op straat
al op
kachel
gebeurde het
het eens
eens dat
dateen
eenheelen
heelendag
dag
kachel binnenshuis.
binnenshuis. En gebeurde
alles
tegenliep, dan
troostte hij
zich ook
ook op
opzijn
zijnspeciale
speciale
alles tegenliep,
dan troostte
hij zich
manier.
door berusting,
berusting, die
die zich
zich in
in het
het onver,
onver~
manier. 't'tWas
Was niet
niet door
mijdelijke schikt;
door afharding,
afharding, die
die zich
zich tegen
tegen narig,
narig~
mijdelijke
schikt ; niet
niet door
heden
ongevoelig maakt
maakt; ; niet
door filosofie,
filosofie, die
die het
het leed
leed
heden ongevoelig
niet door
verdunt;
godsdienst, die op
op loon
loonna
nalijden
lijden
verdunt; evenmin
evenmin door
door een
een godsdienst,
rekent;
neen, dood
dood eenvoudig
eenvoudig door
door het
hetvooruitzicht
vooruitzicht op
op
rekent ; och
och neen,
zijn warme
tottot
zich
zijn
warme bed. «Van
«Vanavond»
avond»—- zei
zeihijhijdan
dan
zichzelven
zelven—«lig
ik in
in ieder
ieder geval
gevalonder
ondermijn
mijn dekbed,
dekbed,en
endruk
drukmijn
mijnneus
neus
«lig ik
in het
het kussen,
kussen, voor den
den tijd
tijd van
van acht
acht uren.»
uren.» En
En als
als hij
hij daar
daar
dan goed
wel lag,
lag, zei
zei hij
hij:: «Zie
«Zie je
je wel,
wel, Wuz,
Wuz, nu
nuisisalalhet
het
dan
goed en wel
gejaag en gesjouw
gesjouw voorbij.»
voorbij.»
gejaag
Toen hij
hij op
opéén
éénnana
hoogste
klasse
van
't gymnasium
Toen
de de
hoogste
klasse
van
't gymnasium
bereikt had, werd
werd hij,
hij, bij
bijgelegenheid
gelegenheidvan
vaneen
eenvastenavondbal,
vastenavondbal,
bereikt
verliefd op
op zekere
zekerevijftienjarige
vijftienjarige Justel.
Justel. Daardoor
Daardoorkwam
kwam zijn
zijn
verliefd
kunst
om
vroolijk
te
zijn
in
een
hoogere
fase.
kunst
vroolijk zijn in een hoogere fase.
«Om
weten hoe
hoe het
het hem
hem toen
toen te
te moede
moede was,
was, doet
doet men
men
«Om te weten
het
best uit
uit zijn
zijnbibliotheek
bibliotheek zijn
zijn Werthers
Freuden op
te
het best
Werthers Freuden
op te
zoeken. Hij
Hij hield
hield erernamelijk
namelijkéen
éenheel
heelbijzonder
bijzondersoort
soort van
van
zoeken.
Voor het
hetkoopen
koopenvan
vanboeken
boekenhad
hadhij
hijgeen
geen
bibliotheek op
na. Voor
bibliotheek
op na.
geld; uit
uit elk
elk boek,
boek,dat
dathij
hijgrijpen
grijpenenenvangen
vangenkon,
kon,schreef
schreefhij
hij
iets
over, alalwas
washet
hetalleen
alleenmaar
maarden
dentitel
titel;; als
alshij
hijhet
hetdan
dan
iets over,
weer
af moest
moest geven,
geven, fantaseerde
fantaseerde hij
de rest
rest er
er bij,
bij, en
en wel
wel
weer af
hij de
doorgaans
vervroolijkende richting.»
richting.» Wat zijn
zijn feitelijke
feitelijke
doorgaans in
in vervroolijkende
hofmaking aan
aan Justine
betreft, die
die bepaalde
bepaalde zich
zich hoofdzake,
hoofdzake~
hofmaking
Justine betreft,
lijk dåártoe,
dáártoe, dat
dat hij
hij af
afen
entoe
toeeen
eenpeperkoek
peperkoek voor
voorhaar
haar mee
mee
lijk
uit de
de stad
stadbracht.
bracht.Maar
Maardan
danmoest
moesthij
hijeerst
eerstpenningen
penningen genoeg
genoeg
op
zak hebben
hebben om
om erertwee
tweetetekoopen.
koop en.«Want
«Wanthij
hij had
had de
de
op zak
ondervinding
opgedaan, dat de
de geur
geurhem
hemsteeds
steedsverleidde
verleiddeom
om
ondervinding opgedaan,
op éénen,
êénen, onder
onder weg,
weg, de
dequadratuur
quadratuur van
van den
dencirkel
cirkeltetebestu,
bestu~
deeren, zegge den
den langwerpig
langwerpigvierkanten
vierkanten koek
koekmet
metde
dehanden
handen
deeren,
rondom z66
zóó tetebewerken,
bewerken,dat
dathet
hetmeetkunstig
meetkunstigresultaat
resultaat niet
niet
rondom
meer ter
ter aanbieding
aanbieding aan
aan eene
eene jonge
jonge dame
dame geschikt
geschikt was.»
was.»
meer
hoogste klasse
klassevan
vanhet
het
gymnasiumbereikte
bereiktehij
hij niet.
niet.
De hoogste
gymnasium
Want
juisttoen
toenhijhijdaaraan
daaraantoe
toewas,
was,werd
werdzijn
zijnvader
vader«van
«van onze
onze
Want juist
Nu gold
goldhet,
het,zelf
zelfzoo
zoospoedig
spoedigmogelijk
mogelijk
planeet weggeroepen.»
weggeroepen.» Nu
planeet
den
kost teteverdienen,
verdienen,—- ook
ook
maarweer
weeralsalsschoolmeester.
schoolmeester.
den kost
maar
De bevoegdheid
bevoegdheidhiertoe
hiertoewas
wasblijkbaar
blijkbaarzonder
zonderformaliteiten
formaliteiten te
te
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verkrijgen. Maar
verkrijgen.
Maar voor het
het daarbij
daarbij behoorend
behoorend kerkelijk
kerkelijk ambt
ambt
van koster,
van
koster, voorzanger,
voorzanger, godsdienstonderwijzer,
godsdienstonderwijzer, inspringend
inspringend
hulp pre dik er enz.
enz. werd
werd een
eenexamen
examenvereischt,
vereischt,dat
datons
onsinindezer
dezer
hulpprediker
wordt beschreven
beschreven:: «Eerst
«Eerst moest
moest hij
hij het
hetOnze
OnzeVader
Vaderinin
voege wordt
grieksch, daarna
daarna het Symbolum
Symbolum Athanasii
Athanasii in
inhet
hetlatijn,
latijn, en
en
het grieksch,
ten
slotte de
de titels
titelsvan
vanalalde
deboeken
boekenvan
van den
den Bijbel
Bijbel in
in het
het
ten slotte
duitsch opzeggen
opzeggen (alles
(alles zonder
zonder over
over de
degeschilderde
geschilderdebloemen
bloemen
duitsch
der
kopjes en
en schoteltjes
schoteltjes op
ophet
hetkoffijblad
koffijbladvan
vanzijn
zijnintus,
intus~
der kopjes
schen
ontbijtenden examinator
examinator te
te struikelen.)
struikelen.)Voorts
Voortsmoest
moesthij
hij
schen ontbijtenden
een
poosje «herumkathechiseren»,
«herumkathechiseren», met
met een
een bedeljongen,
bedeljongen, die
die
een poosje
zich de zaak
zaak alleen
alleen aantrok
aantrok in zoover
zoover als
als hij
hij het
hetvooruitzicht
vooruitzicht
zich
had
van er
er een
eenpenning
penningvoor
voortetekrijgen.
krijgen.Voorts
Voortsmoest
moesthij
hijzijn
zijn
had van
vingertoppen in
in vijf
vijfpotjes
potjesmet
metwarm
warmwater
watersteken,
steken,en
enuitmaken
uitmaken
welk water
water den
den juisten
juisten warmtegraad
warmtegraad voor de
de doopsbediening
doopsbediening
had. En
En na afloop
afloop van
van dit
dit alles
alles moest
moest hij
hij drie
drie gulden
gulden zes
zes en
en
had.
dertig kreuzers
kreuzers examengeld
examengeld betalen.»
betalen.»
dertig
goede zijde
zijdevan
vanreeds
reedszoo
zoovroeg
vroegtot
toteen
eenzelfstandige
zelfstandige
De goede
positie te
te komen,
komen, was
wasdat
dathijhijzijn
zijn«met
«metliefdegas
liefdegasgevulden
gevulden
positie
hartsballon»
kon oplaten
oplaten en
enzijn
zijn Justel trouwen.
trouwen. De
De
hartsballon» nu
nu lustig kon
bruiloft
was zoo
zooidyllisch
idyllischmogelijk.
mogelijk.Het
Hetechtpaar
echtpaarleefde
leefdeverder
verder
bruiloft was
samen
bleefschool,
school~
samen vele
vele jaren
jaren eensgezind
eensgezind en
en gelukkig.
gelukkig. Wuz bleef
meester in
aan zijn
zijn kalm
kalm en zalig
zalig uiteinde,
uiteinde, dat
dat
meester
in Auenthal
Auenthal tot
tot aan
natuurlijk
van het
het verhaal
verhaal is.
is.
natuurlijkook
ook het
het einde van

den heer
heer Egidius
Egidius Zebedeus
Zebedeus Fixlein
Fixlein aangaat,
aangaat, —
- die isis
Wat den
een
beetje
minder
naïef
dan
W
uz
en
brengt
het
een
klein
een beetje minder naïef dan Wuz en brengt het een klein
beetje
verder in
in dedewereld.
wereld.Daarbij
Daarbijdraagt
draagtzijn
zijn biografie
biografie de
de
beetje verder
sporen
van een
een beetje
beetje later
later geschreven
geschreven te
tezijn.
zijn.
sporen van
Als wij
wij hem
hem leeren
leeren kennen,
kennen, isis hij
hij juist
juist als
als quintus
quintus in
in het
het
Als
dade~
stadje
Flachsenfingen aangesteld;
treft het,
het, dat
datalaldade,
stadje Flachsenfingen
aangesteld ; en
en hij
hij treft
lijk,
na acht
acht dagen,
dagen, de
de groote
groote zomervacantie
zomervacantie begint.
begint. En
En zijn
zijn
lijk, na
biograaf
zegent in
in zijn
zijn naam
naam de
denagedachtenis
nagedachtenis van
van den
den man
man
biograaf zegent
de groote
groote zomervacantie
zomervacantie uitvond,
uitvond, «als
«alsde
dekromme
krommeruggen
ruggen
die de
van duizenden
duizenden schoollieden
schoolliedenzich
zichweer
weereens
eensnaar
naarhartelust
hartelustrecht
recht
van
kunnen
buigen,
en
hun
knapzak
gepakt
aan
hun
voeten
ligt
kunnen buigen, en hun knapzak gepakt aan hun voeten ligt
en zij
zij mogen
mogengaan
gaanzoeken
zoekenwat
wathun
hunziel
zielverlangt
verlangt:: hetzij
hetzij vlinders,
vlinders,
wortels van
van planten
planten ofofvan
vangetallen
getallen of
ofvan
van woorden,
woorden, of
of
of wortels
alleen maar
maar hun geboortedorpen.»
geboortedorpen.»
alleen
laatste deed
deed onze
onzeFixlein
Fixleininin't 'tjaar
1793. Het
Hetdorpje
dorpje
Het laatste
jaar 1793.
heette
Hukelum; ; en
hij trok
trok er
er heen,
heen, te voet,
voet, vroeg
vroeg in
inden
den
heette Hukelum
en hij
ochtend,
op
landwegen
tusschen
bedauwde
velden;
en
hij
ochtend,
landwegen tusschen bedauwde velden ; en hij
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verrastte er
zijn moeder,
moeder, wier
wier oogappel
oogappel en
en trots
trots hij
hij was
was en
en
er zijn
die zich
zich nooit
nooitzoo
zoogelukkig
gelukkigvoelde
voeldeals
alswanneer
wanneerhij
hijhaar
haar«Mama»
«Mama»
noemde;
deed dit
ditsinds
sindszijn
zijnLeipziger
Leipzigerstudietijd.
studietijd. Over
Over
noemde ; hij
hij deed
studie~,
ofnog
nogliever
lieverover
overstudenten,aangelegenheden,
studenten~aangelegenheden,ging
ginghij
hij
studie,, of
graag een
een praatje
houden bij
graag
praatje houden
bij den
den «Senior»,
«Senior», den
denouden
oudendorps,
dorps..
predikant;
biechtte hem
hem dan
danallerhande
allerhandeguitestreken,
guitestreken,
predikant ;deze
deze biechtte
lang geleden
lang
geleden te Wittenberg
Wittenberg uitgehaald,
uitgehaald, en
en betreurde
betreurde het
het dat
dat
de
muzenzonen niet
niet meer
meer de
derechten
rechtenhadden
hadden van
van een
een nog
nog
de muzenzonen
ouderen
goeden tijd,
tijd,toen
toenzijzijb.v.
b.v.elken
eIkenburger
burgerdwingen
dwingenkonden
konden
ouderen goeden
zij dit
ditverhozen,
verkozen, een
eenpaard
paardteteverhuren.
verhuren. In
Inde
de
hun,
vaak zij
hun, zoo vaak
dorpskerk
zag
het
er
nog
precies
uit
als
toen
hij
een
jongen
dorpskerk zag het er
precies
als toen hij een jongen
was;
bibliotheek was
was nog
nog even
even voltallig
voltallig als
als toen
toenhij
hij
was ; zelfs
zelfs de
de bibliotheek
in
verbeelding placht
placht uit
uit te
te meten,
meten, dat
dat hij
hij onmogelijk
onmogelijk al
al de
de
in verbeelding
boeken
tegelijk in zijn
zijn schoolriem
schoolriem zou
zou kunnen
kunnen pakken.
pakken. Maar
Maar
boeken tegelijk
sinds
hij zelf
zelf eenmaal
eenmaal een
een kansel
kansel had
had bestegen,
bestegen, zag
zag hij
hij hier
hier
sinds hij
nu
alles met
met andere
andere oogen
oogen dan
danvroeger.
vroeger. «Ja,
«Ja, plotseling
plotselingkwam
kwam
nu alles
hem
een denkbeeld
denkbeeld ininhet
hethoofd,
hoofd,in in
meeslependestreeling
streeling
hem een
meeslepende
te vergelijken
vergelijkenbij
bij hetgeen
hetgeen Hannibal
Hannibalgevoeld
gevoeldmoet
moethebben,
hebben,
alleen te
op
het moment
moment dat
dat hij
hij den
deninval
invalkreeg
kreegde
deAlpen
Alpenover
over tete
op het
trekken
tot voor
trekken tot
voor de
de poorten
poorten van
van Rome
Rome:: het
het denkbeeld,
denkbeeld, de
de
wensch, het
het vurige
vurige verlangen,
verlangen, mettertijd
mettertijd des
desSenior's
Senior'sopvolger
opvolger
wensch,
te worden.
worden. Senior,
Senior, zegge
zegge predikant,schoolopziener,
predikant~schoolopziener, hoofd van
van
het heele
heele plaatselijke
plaatselijke kerk,
kerk~ en
enschoolwezen
schoolwezen.. .. .. het
het was
was een
een
het
bijna al
stoute sprong
sprong voor
voor des
desquintus
quintusverbeeldingi
verbeelding!
bijna
al te stoute
Intusschen werden
werden dien
dien eersten
eersten avond
avondzijn
zijngedachten
gedachten van
van
dit eerzuchtig
eerzuchtig vizioen
vizioen afgeleid
afgeleid door
doorde
deontmoeting
ontmoetingmet
metzijn
zijn
was een
eenadelijke
adelijke
oude schololvriendin
schoolvriendin Frl.
Frl.v.v. Thiennette.
Thiennette. Dit was
jonkvrouw, wier stamboom
stamboom opklom
opklom tot
totinindededertiende
dertiendeeeuw,
eeuw,
jonkvrouw,
«maar die,
behalve haar
haar adel
adel niets
nietsbezat
bezat:
geen geld,
geld, geen
geen
«maar
die, behalve
: geen
ouders en
en geen
geennabestaanden»
nabestaanden»en
enals
alshuisbewaarster
huisbewaarster in
in een
een
ouders
nabijgelegen leegstaand
leegstaand kasteeltje
kasteeltje fungeerde.
fungeerde. Doch
Doch het
hetblijkt
blijkt
nabijgelegen
meer en meer,
meer, dat
dat juist
juist door
doordezen
dezengewichtigen
gewichtigenpost,
post,Frl.
Frl.van
van
meer
Thiennette niet
alleen voor
voor zijn
zijn hart,
hart, maar
maar ook
ook voor
voorzijn
zijn
Thiennette
niet alleen
carrière, een
Want genoemd
genoemd
carrière,
een factor
factor van
van belang
belang kan
kan worden.
worden. Want
resi~
kasteeltje isis het
het eigendom
eigendom van
van den
den op
opeen
eenander
anderkasteel
kasteelresi,
kasteeltje
deerenden heer
heer der
der heerlijkheid
heerlijkheid Hukelum,
Hukelum, dededragonderrit,
dragonderrit~
deerenden
meester von Aufhammer
Aufhammer;; en
ende
dejonge
jongekasteleines
kasteleines heeft
heeft het
het
meester
van diens
diens gemalin,
gemalin, en
enweet
weetzich
zichdie
dieomstandigheid
omstandigheid heel
heel
oor van
handig in
inhet
hetvoordeel
voordeelvan
vanhaar
haar vriend
vriend ten
tennutte
nuttetetemaken.
maken.
handig
Reeds aanstonds,
aanstonds, den
den volgenden
volgenden dag,
dag, wordt
wordt hij
hij bij
bij de
de oude
oude
Reeds
Aufhammer tot een
een bezoek
bezoek toegelaten,
toegelaten, en
en
ziekelijke Frau
Frau v. Aufhammer
ziekelijke
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maakt bij
gelegenheid zulk
een gunstigen
gunstigen indruk,
indruk, dat
dat zij
zij
maakt
bij die
die gelegenheid
zulk een
gaarne
totzijn
zijnmaatschappelijken
maatschappelijken vooruitgang
vooruitgang mede
mede
gaarne bereid
bereid is tot
te
werken. Omtrent
Omtrent zijn
zijn vooruitzichten
vooruitzichten op
op een
een eventueel
eventueel
te werken.
predikantschap
kon zij
zij hem geen
; .want
predikantschap kon
geen hpop
hoopgeven
geven;.
wantdaarover
daarover
had
haar man
beslissen, en
en die
die sprak
~prak nooit
nooit met
methaar
haar over
over
had haar
man te
te beslissen,
zulke
dingen. Wel
Welzag
zagzij
zijkans,
kans, hem
hem op
opde
deschoolladder
schoolladder te
te
zulke dingen.
opklimmen, zelfs
zelfs met
metoverspringing
overspringingvan
vaneenige
eenigesporten
sporten:
doen opklimmen,
:
van
quintus tot
tot conrector.
conrector. «Want
«Wantdaarover
daarover berustte
berustte de
de be.
beo
van quintus
schikking
bij den
den stedelijken
stedelijken raad
raad van
vanFlachsenfingen
Flachsenfingen;; en
en zij
zij
schikking bij
was een
een goede
goedeklant
klantvan
vanden
denburgemeester,
burgemeester, die
diein
inkoffieboonen,
koffieboonen,
en
van den
den secretaris,
secretaris, die
die ininkaarsen
kaarsen deed.
deed. En
Endeze
deze edel.
edel.
en van
achtbare
plachten bij
bij de
de uitdeeling
uitdeelingvan
vanambten
ambten een
een
achtbare heeren
heeren plachten
artikel
Romeinsche Recht
Recht in
in praktijk
praktijk tetebrengen,
brengen, vol.
vol.
artikel van
van het Romeinsche
gens
hetwelk «degeen
«degeen die
die het
het recht
rechtheeft
heeft een
een ding
ding te
te ver
ver
gens hetwelk
schenken,
desverkiezende ook mag
mag verkoopen.»
verkoopen.»
schenken, het desverkiezende
Door indirecte
indirecte en
en directe
directe toepassing
toepassing van
van dit
ditbeginsel
beginsel
Door
(want
behalve Mevrouw
Mevrouw von
vonAufhammer's
Aufhammer'sklandisie
klandisiemoesten
moesten
(want behalve
ook
enkele geldstukken
geldstukken uit
zijn eigen
eigen beurs
beurs de
depromotie
promotie
ook enkele
uit zijn
ondersteunen)
dus conrector.
conrector. Daarbij
Daarbij kwam
kwam dat
dat
ondersteunen) werd
werd Fixlein
Fixlein dus
hij,
alweer op
op voorspraak
voorspraak van Frl.
Frl. von
von Thiennette,
Thiennette, door
door
hij, ook alweer
diezelfde Mevrouw
Mevrouw ininhaar
haartestament
testament werd
werd bedacht.
bedacht. Na
Naenkele
enkele
weken kreeg
kreeg hij
hij hierdoor
hierdoor een
een sommetje
sommetje in
in handen,
handen, dat
dathem,
hem,
weken
voor zijnen
zijnen doen,
doen, tot
toteen
eenwelgesteld
welgesteldman
manmaakte,
maakte,—- althans
althans
voor
staat stelde,
stelde, al
al zijn
zijn studieschulden
studieschulden af
af te
te doen.
doen.
in staat
N u scheen
scheen het
het wel,
wel,dat
datniets
niets hem
hem in
inden
denweg
wegstond,
stond,zijn
zijn
Nu
uitverkorene ten
huwelijk te
vragen. Maar
Maar er
er was
was een,
een, voor
voor
uitverkorene
ten huwelijk
te vragen.
zijn gevoel,
gevoel, heel
heel gewichtig
gewichtig beletsel.
beletsel. Hij
Hij verkeerde
verkeerde in
inden
den
zijn
waan,
op zijn
zijn twee
twee en
en dertigste
dertigste jaar,
jaar, en wel
wel op
op den
denvierden
vierden
waan, op
zondag na Pinksteren,
Pinksteren, te zullen
zullen sterven.
sterven. En
Enhet
hetgekke
gekkewas
was nu
nu
zondag
onzekerheid, of
hij dien
dien termijn
termijn al
achter den
rug had
had of
of
de onzekerheid,
of hij
al achter
den rug
niet.
Zijn moeder
moeder beweerde
beweerde van
van wèl,
wèl,maar
maar kon
konhet
hetniet
nietzwart
zwart
niet. Zijn
op wit
wit bewijzen,
bewijzen, daar
daar in
inzijn
zijnkindertijd
kindertijd de
dekerkregisters,
kerkregisters, die
die
toen
nog den
denburgerlijken
burgerlijken stand
stand representeerden,
representeerden, bij
bij éen
een
toen nog
brand beschadigd
beschadigd waren.
waren. Elk
Elk j aar,
brand
aar, als genoemde vierde
vierde zondag
naderde, bereidde
voor op
opdedewaarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid van
van
naderde,
bereidde hij
hij zich voor
zijn
naderend
einde;
en
zoolang
hij
op
dat
punt
niet
volkomen
zijn naderend einde ; en zoolang hij op dat punt niet volkomen
gerustgesteld was,
was, maakte
maaktehij
hijererzich
zicheen
eengewetensbezwaar
gewetensbezwaarvan,
van,
Datstelde
steldehij
hijdus
dus
Thiennettes
aan het
het zijne
zijne te
te verbinden.
verbinden. Dat
Thiennettes lot
lot aan
voorloopig uit.
uit.
De vreugd
vreugdover
overzijn
zijnconrectorswaardighid
conrectorswaardighid werd
werd hem
hem min
min
of meer
meer vergald
vergald door een
een neef
neefdie
dieaan
aandezelfde
dezelfdeschool
schoolwerk,
werk.
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zaam was,
was, en
en wel
wel als
als subrector,
subrector, en
en dus,
dus, naar
naar rang
rang van
van
ancienneteit, recht
de verhooging.
verhooging.
ancienneteit,
recht had
had op de
Deze
neef, Hans
Hansgenaamd,
genaamd, «was
«waszoo'n
zoo'nlomperd,
lomperd, dat
dat het
het
Deze neef,
jammer is dat
dat hij
hijgeen
geenkeurvorstelijk,hannoversch
keurvorstelijk.hannoverschpostbeambte
postbeambte
jammer
was;
had hij
hij misschien,
misschien, tengevolge
tenge\T.Olge van
van een
eenmandaat
mandaat der
der
was ; dan
dan had
Hannoversche
kortgeleden aan
aan al
al hare
hare ambte,
ambte.
Hannoversche Regeering,
Regeering, die
die kortgeleden
naars verbetering
manieren voorschreef,
kans gehad
gehad zich
zich
naars
verbetering van
van manieren
voorschreef, kans
eenigzins te
te verfijnen.»
verfijnen.» Nochtans
Nochtans was
was hij
hij er
er iningeslaagd,
geslaagd,
ook eenigzins
zich
te laten
laten adelen,
adelen,enenzijn
zijn
familienaamteteveranderen
veranderen in
in
zich te
familienaam
«von Filchslein.»
Füchslein.» En
En zijn
zijn groote
groote grief
grief tegen
tegen onzen
onzen Zebedeus
Zebedeus
«von
was:
dat stuk
stuk niet
nietmet
methem
hemwou
woumeegaan,
meegaan, maar
maar
was : dat
dat deze
deze op dat
zich
aan het
het burgerlijke
burgerlijke «Fixlein.»
«Fixlein.» Hans
Hans moest
moest nu
nu «op
«op
zich hield aan
zijn
adelijken triomfwagen,
triomfwagen, getrokken
een voorspan
voorspan van
van
zijn adelijken
getrokken door een
vier familieleden
familieleden uit
vroegere generaties,»
generaties,» een
een levenden
levenden niet,
niet"
vier
uit vroegere
adelijken
nabestaande, als
als bewijs
bewijsvoor
voordedebetwistbaarheid
betwistbaarheidzijns
zijns
adelijken nabestaande,
adels,
achter zich
zich aansleepen.
aansleepen.
adels, achter
Het ergste
ergste was,
was, dat
dat die
dietwee
tweebloedverwanten,
bloedverwanten,bij
bijden
dendood
dood
van
den Senior
Senior te
te Hukelum,
H ukelum,mededingers
mededingers werden
werden voor
voor diens
diens
van den
geestelijke
waardigheid.
Doch
ziet,
bij
die
gelegenheid
kwam
geestelijke waardigheid. Doch ziet, bij die gelegenheid kwam
Wantjuist
juist
adelijketitelatuur
titelatuur
hoogmoed
de de
adelijke
hoogmoed voor
voor den
den val.
val. Want
werd, bij
bij vergissing,
vergissing, oorzaak,
oorzaak,dat
datde
deambachtsheer,
ambachtsheer, wiens
wienskeus
keus
hier
beslissen had,
had, niet
niet Hans
Hans maar
maar Zebedeus
Zebedeus koos.
koos.
hier te beslissen
En
zoo gebeurde
gebeurde het
hetdat
datdeze,
deze,op
opeen
eenmooien
mooienAprilmorgen,
Aprilmorgen,
En zoo
zijn conrectorswoning
conrectorswoning te
te Flachsenfingen
Flachsenfingen naar
naar de Hukelum,
Hukelum.
uit zijn
sche
pastorie verhuizen
verhuizen mocht.
mocht. Drie
Drievrachtwagens
vrachtwagenstranspor,
transporsche pastorie
teeren
zijn inventaris.
inventaris. <<Hijzelf
«Hijzelf loopt er
er naast,
naast, om
om tetezorgen
zorgen
teeren zijn
dat
zijn
meubelen
en
porselein
niet
nog
juist
in
de
achttiende
dat zijn meubelen en porselein niet nog juist in de achttiende
eeuw
beschadigd worden,
worden, nadat
nadat zij
zij onbeschadigd
onbeschadigd uit
uit de
de
eeuw beschadigd
zeventiende
overgekomen zijn.
zijn. Hij
Hijhoort
hoortachter
achterzich
zichde
deschool,
school.
zeventiende overgekomen
klok
luiden;; die
die klank
klank ruischt
ruischt hem
hemals
alsdedeorgeltonen
orgeltonen van
van
klok luiden
rustige toekomstmuziek
toekomstmuziek ininde
deooren
ooren;; hij
hijisisnu
nuuit
uithet
hetjammerdal
jammerdal
van het
het gymnasium
gymnasium verlost
verlost en
en in
in het
hetrijk
rijk der
der zaligen
zaligen opge,
opge.
van
nomen.
Hier woont
woont geen
geen nijd,
nijd, geen
geenadelijke
adelijkesubrector
subrector ; hier,
hier,
nomen. Hier
dithemelrijk,
hemelrijk, isisniemand
niemandverplicht
verplichtaanaan
«Allgemeine
in dit
de de
<<Allgemeine
deutsche
Bibliothek» mee
werken» ; ; in
in dit
dithemelsch
hemelsch
deutsche Bibliothek»
mee te
te werken»
God prijzen
prijzen in
in
Hukelumsch
men niets
niets dan
dan God
Hukelumsch Jerusalem
Jerusalem doet
doet men
de
kerk;; wie
wie eenmaal
eenmaal dit
dit doel
doelbereikt
bereiktheeft,
heeft,behoeft
behoeftzich
zich
de kerk
verder
toewas van
van kennis
kennis en
en kundigheden
kundigheden te
te bekom,
bekom.
verder niet
niet om toewas
meren.»
«'t Kan
Kan wel
wel zijn,»
zijn,» voegt
voegt de
deschrijver
schrijver er
er bij,
bij, «clat
«dat onze
onze
et
predikant op
dit oogenblik
oogenblik wat
watvér
vérging
ginginindedeappreciatie
appreciatie
predikant
op dit
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der
; maar
der heerlijkheden
heerlijkheden van
van zijn
zijnnieuwe
nieuwebetrekking
betrekking;
maar dat
datisis
hem, in
in zijne
zijne omstandigheden,
omstandigheden, niet
niet kwalijk
kwalijk tetenemen.»
nemen.»
Werkelijk gaat,
van dit
dit oogenblik
oogenblik af,
af, zijn
zijnkarretje
karretje op
op een
een
Werkelijk
gaat, van
gemakkelijken weg.
Dooreen
eensamenloopje
samenloopjevan
vanromantisch,.
romantisch~
gemakkelijken
weg. Door
huiselijke omstandigheden
omstandighedenkomt
komtererlicht
lichtininhet
hetduistere
duisterevraagstuk
vraagstuk
huiselijke
van de
de twee,en,dertig
twee~en~dertig jaar.
jaar. De
Deprediker
predikertrouwt
trouwtzijn
zijnarme
arme
van
Fräulein von Thiennette,
Thiennette, na
naeerst
eersteen
eenrijke
rijkeslagersdochter,
slagersdochter, die
die
Fraulein
door den
den vader
vaderaangeboden
aangeboden werd,
werd,tetehebben
hebbenafgewezen.
afgewezen.
hem door
wonen hunne
hunne bruiloft
bruiloft bij,
bij, in
in volle
vollelandelijke
landelijke glorie.
glorie. De
De
Wij wonen
moeder weent
weent dagelijks
dagelijks van
van vreugde
vreugde:: haar
haar zoon
zoonkomt
komt
oude moeder
. ergravures van
haar nu
als een
een der
der figuranten
figuranten op
op de
de kop
kopergravures
haar
nu voor als
haar prentenbijbel.
poosje bij
bij het
hetjonge
jonge
haar
prentenbijbel.Wij
Wij blijven
blijven nog
nog een poosje
paar; ; de
doop van
van hun
hun eerste
eerste kind
kindis ishet
hetslotaccoord.
slotaccoord ...
paar
de doop
..
Eigenlijk valt er
er dan
danniet
nietmeer
meertetevertellen
vertellen;
wanthet
heteinddoel
einddoel
Eigenlijk
; want
van 's's mans
mans streven
streven was
wasde
degeleidelijke
geleidelijke overgang
overgang uit
uit school
school
van
naar
pastorie
...
naar pastorie. . .

Jean Paul
Paul bleef
bleef persoonlijk
persoonlijk niet
niet lang
lang op
opschoolgebied
schoolgebied
Jean
werkzaam.
gafhij
hijzijn
zijnbetrekking
betrekkingteteSchwarzenbach
Schwarzenbachop.
op.
Reeds in 1794
1794 gaf
Reeds
Zijn letterkundige
letterkundige voorspoed stelde
stelde hem
hem ininstaat
staatzich
zichvan
vanalle
alle
Zijn
en»rectors»
»rectors»en
enwat
watdaarmee
daarmee samenhing
samenhing onafhankelijk
onafhankelijk
»seniors» en
maken. In
Indien
dienvoorspoed
voorspoedwenschte
wenschtehij
hijnog
nogzoolang
zoolangmogelijk
mogelijk
te maken.
Hof
bij
haar in.
in.
zijn
moeder
te
doen
deelen
en
trok
weer
te
zijn moeder te doen deelen
trok weer te Hof bij haar
haar dood,
dood,inin1797,
1797,koos
kooshijhijLeipzig
Leipzigtot
totwoonplaats,
woonplaats,
Na haar
maar
bracht meermalen
meermalen verscheiden maanden
maanden teteWeimar
Weimardoor
door
maar bracht
en
te Berlijn,
Berlijn, waar
waar hij
hij in
in1801
1801 de
dedochter
dochtervan
vaneen
eenObertri,
Obertri~
en te
bunalrath
oen vestigde
vestigde hij
hij zich
zich eerst
eerst tete
bunalrathMayer
Mayer trouwde.
trouwde. TToen
Meiningen,
vervolgens te Coburg
Coburg en
eneindelijk
eindelijkteteBayreuth.
Bayreuth.
Meiningen, vervolgens
Daar
hij, ininhuiselijk
huiselijkgeluk
gelukenenmaatschappelijk
maatschappelijk aan
aan~
Daar leefde
leefde hij,
zien,
totdat, na 1821,
1821, zijn
zijn laatste
laatste jaren
jaren omwolkt
omwolkt werden
werden door
door
zien, totdat,
allerlei
(waaraan, volgens
volgens plaatselijke
plaatselijke overlevering,
overlevering, de
de
allerlei ellende (waaraan,
alcohol
niet
vreemd
was.)
alcohol
vreemd was.)
Doch,
al had
had hij
hij ininwerklijkheid
werklijkheid reeds
reeds vroeg
vroeg de
de school,
school, als
als
Doch, al
arbeidsveld,
speelplaats voor zijn
zijn fantazie
fantazie
arbeidsveld, vaarwel
vaarwei gezegd,
gezegd, als
als speelplaats
bleef
zij hem
hem altijd
altijdlief
lief.Zijn
Zijnuitvoerig
uitvoerigwerk
werk:
oder
Levana oder
bleef zij
: Levana
Erziehungslehre
hoe ernstig
ernstig hij
hij zich
zichvoor
voor opvoedkunde
opvoedkunde
toont, hoe
Erziehungslehre toont,
wist te
te interesseeren.
interesseeren. En
En de
deschooltoestanden
schooltoestandenen
engebruiken,
gebruiken, en
en
de
incarnaties, die
daarvan had
had leeren
leeren kennen,
kennen, prikkelden
prikkelden
de incarnaties,
die hij daarvan
voortdurend
humor, zoodat
zoodatererininbijna
bijnaelk
elkzijner
zijnerverhalen
verhalen
voortdurend zijn humor,
iets
daaromtrent voorkomt.
iets daaromtrent
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Het feit
feit dat
dat hij
hij in
inbeide
beidebovengenoemde
bovengenoemde novellen
novellen veel
veel gaf
gaf
wat hij zelf
zelfhad
hadgezien
gezienenengeproefd
geproefdenendoor
doorzijn
zijnziel
zielhad
hadlaten
laten
wat
ze zooveel
zooveelmeer
meerwaard
waard dan
danb.v.
b.v.zijn
zijnroman
roman
heen
gaan, maakt
maakt ze
heen gaan,
Titan, waarin
waarin hij
zich
waagt
aan
een
aristocratisch
milieu,
dat
hij zich waagt aan een aristocratisch milieu, dat
hem
vreemd was.
was.
hem vreemd
deze «idyllen»
«idyllen» leest,
leest, op
opeen
eenmooien
mooienzoraerdag,
zomerdag, in
in de
de
Wie deze
open lucht,
lucht, zal
zal zich
zichuituitdede
verte
kunnen
verplaatstachten
achten
open
verte
kunnen
verplaatst
ergens
een behagelijk
behagelijk zuid,duitsch
zuid~duitschlandschap
landschap;; —
- alal komen
komen
ergens in een
tegen~
er stellig,
stellig, zelfs in
in het
hetmeest
meestafgelegen
afgelegenduitsche
duitschedorpje,
dorpje,tegen,
er
woordig zulke
zulke oer,gemoedelijke
oer~gemoedelijke figuren
figuren als
als Wuz
W uz en
enFixlein
Fixlein
woordig
meer voor.
voor.
niet meer

DE ZWEEDSCHE EN
DE FRANSCHE
EN DE
P
ARLEMENTSVERKIEZIN G EN.
PARLEMENTSVERKIEZINGEN.
A. J.
J. VERBEEK VAN
DER SANDE
SANDE JR.
VAN DER

A

AAN
het slot
AN het
slot van
van een
eenartikel
artikel over
over de
denationale
nationalebeweging
beweging in
inZweden
Zweden
in de
de April_aflevering
dit tijdschrift,
tijdschrift, heb ik
ik gezegd,
gezegd, dat zich van
April,aflevering van dit
het resultaat
resultaat der
der Zweedsche verkiezingen, zoo goed
goed als
als niets
niets zegge!).
zeggen liet,
aangezien
wel alle
alle«fatsoenlijke
«fatsoenlijke menschen» aan
zijde der
der nationalisten
nationalisten
aangezien wel
aan de zijde
kant de
de «politieke
«politieke slimmelingen»
slimmelingen» alles
alles in
in
stonden,
maar aan
aan den
den anderen
anderen kant
stonden, maar
het werk
werk stelden om
om politiek
politiek eigenbelang
eigenbelang en
enpartijgeest
partijgeest de
de overwinning
overwinningtete
van nationale
nationale eenheid, dat
aan hunne
hunne
verschaffen
verschaffen over
over het
het gevoel van
dat dreigde aan
heerschappijvoor
voor goed
goed een einde
heerschappij
einde tetemaken.
maken.
heeft echter
echterbewezen,
bewezen,zich
zichdoor
doorde
defraaie
fraaie voorspiegeHet Zweedsche volk heeft
voorspiege
der politieke
lingen der
politieke scheurmakers niet
de wijs
wijs te
te laten
laten brengen
brengen en
en de
de
niet van de
verkiezingen zijn
zijn geëindigd in eene schoone overwinning
de nationa_
overwinning voor de
nationa,
waarover de liberale
liberale partij,
partij, die
die getoond
getoond
listische partij.
de 102 zetels,
partij. Van de
zetels, waarover
heeft,
in het
hetgewichtige
gewichtige punt
punt der
der landsverdediging, niet te
te weten,
weten, wat
wat zij
zij
heeft, in
wilde, in het
het oude
oudeparlement
parlement beschikte,
beschikte, zijn
zijn er
er niet
niet minder
minder dan
dan 22 aan de
wilde,
nationalisten verloren
terwijl de conservatieven
conservatieven in de
de oude
oude
nationalisten
verloren gegaan
gegaan en
en terwijl
0J0 van
het aantal
aantal burgerlijke zetels
zetels bezaten,
bezaten, bezetten
bezetten zij
zij er
er in
in
Kamer 38 °Jo
van het
de nieuwe
nieuwe Kamer
Kamer 55 %.
Ofo. Aan den
den anderen
anderenkant
kantwerden
werdeninindedevorige
vorigeKamer
Kamer
dan 166 afgevaardigden
socialisten) gekozen op
op
niet
niet minder
minder dan
afgevaardigden (liberalen
(liberalen en
en socialisten)
enverkorting
verkortingvan
van
program, hetwelk
hetwelk vermindering
vermindering der
der militaire
militaire lasten
lasten en
een program,
den oefentijd beoogde, terwijl
80 der gekozenen
gekozenen (de
(de sociaterwijl thans
thans slechts
slechts ±
+ 80
socia,
listen
listen minus
minus een, en
en een tiental anti,militairistische
anti-militairistische liberalen) geacht kunnen
tegen verhooging
verhooging der militaire lasten en verlenging
verlenging van
van den
den oefentijd
worden tegen
te zijn.
zijn. Van
Van verkorting
verkorting van
van den
den oefentijd in het bijzonder en vermindering
algemeen, wordt
wordt ook door
door deze
deze liberalen in het
der militaire
militaire lasten
der
lasten in
in het algemeen,
en door
doorde
desocialisten
socialistennog
nogslechts
slechtsschuchter
schuchtergerept.
gerept.Men
Men
geheel niet meer
meer en
geheel
kan dus met
met gerustheid
gerustheid zeggen, dat
dat er
er van
van 1911 (het jaar
jaar der
der vorige
vorige rijks,
rijks_
dagverkiezing) tot 1914 een
een volledige
volledige omslag
omslag in de
de publieke
publieke opinie
opinie in
in
Zweden heeft
heeft plaats
plaats gehad.
gehad.
Zweden
In verband
verband met
met de
deomstandigheid,
omstandigheid, dat
dat bij de afgeloopen verkiezingen
In
de conservatieve
ge ene meerderheid
meerderheid in de
deTweede
TweedeKamer
Kamer heeft weten
conservatieve partij
partij geene
te verkrtjgen,
verkrijgen, hebben
hebben zich
zich enkele
enkele bladen
bladen ten
ten onzent
onzentaan
aande
devoorstelling
voorstelling
gewaagd
gewaagd als
als zou
zoude
denationalistische
nationalistischepartij
partij eene nederlaag
nederlaag geleden hebben.
hebben.
Ja, zelfs een
een zoo
zoo voornaam
voornaam blad
blad als
als de
de «Nieuwe
«Nieuwe Rotterdamsche Courant»
Ja,
het zich
zich beter
beterzou
zoudoen
doeninlichten,
inlichten, heeft
heeft
waarvan men
verwachten kon,
waarvan
men verwachten
kon, dat het
eene
eene correspondentie
correspondentie geplaatst uit
uit Christiania,
Christiania, waarin
waarin gesproken
gesproken wordt van
het «wespennest,»
«wespennest,» waarin
waarin zich de
de tegenwoordige
tegenwoordige regeering gestoken heeft.
heeft.
Tegenover deze voorstelling meen
meen ik
ik inindedeeerste
eersteplaats
plaatsdedeaandacht
aandacht tete
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moeten
moeten vestigen
vestigen op
opde
deabsolute
absolutefrontverandering
frontveranderingder
derliberale
liberalepartij,
partij, waar
waar_
door deze
deze zich,
zich, zij
zij het
het ook
ook schoorvoetend
schoorvoetend bij
bij de
de nationale
nationale beweging
beweging heeft
heeft
door
Bij de verkiezingen
verkiezingen van
van 1911
1911 schreef zij
zij vermindering
vermindering der
der
aangesloten. Bi_j
aangesloten.
haar program,
program, terwijl
terwijl
militaire lasten
lasten en
en verkorting
verkorting van
van den
den oefentijd
oefentijd in haar
militaire
afgeloop en verkiezingen
verkiezingen de liberale
liberale partij,
partij, althans
althans officieël,
officieël, ook de
de
bij de
de afgeloopen
bij
en verlenging
verlenging van den
noodzakelijkheid van
van verzwaring
verzwaring der
der militaire
militaire lasten en
noodzakelijkheid
en duur en aard
oefentijd erkende,
erkende, alleen omtrent
omtrent de
de mate
mate van
vanverzwaring
verzwaring en
oefentijd
Hadde
deliberale
liberale
der verlenging
verlenging met
met de
denationalisten
nationalistenvan
van meening
meening verschilde. Had
zij ongetwijfeld
ongetwijfeld
partij deze
deze frontverandering
frontverandering niet doorgemaakt,
doorgemaakt, dan zou
zou zij
partij
het
minder zetels
zetels aan
aan de
desocialisten
socialistenverloren
verlorenhebben,
hebben,
maarzou
zoudaarentegen
daarentegenhet
maar
nationalistische zetels
zetels zich
zichaanmerkelijk
aanmerkelijk sterker vermeerderd
vermeerderd hebben.
aantal nationalistische
partij verhouding in de
deKamer
Kamer zou
zou dan
dan b.b.v.
v. 92 conservatieven tegen
tegen
De partijverhouding
en 68 socialisten geworden
geworden zijn.
zijn.
70 liberalen en
dan echter
echterzouden
zoudende
denationalisten
nationalisten in
inde
denieuwe
nieuweKamer
Kamer nog
nogniet
niet
Ook dan
eenvoudige
meerderheid hebben kunnen
kunnen behalen
behalen en dit
dit wel
wel om
omde
de zeer eenvoudige
de meerderheid
in de
depublieke
publieke opinie,
opinie, die
diede
de conserva,
conserva_
reden, dat
dat een
een dusdanige
dusdanige omslag
omslag in
reden,
partij van 64 zetels op
op 116 had gebracht
gebracht in geen
geen enkel land mogelijk
tieve partij
en zeker niet in een
een zoo
zoo typisch
typisch Germaansch land als
als
zou geweest
geweest zijn,
zijn, en
zou
De Zweedsche boer is
is bij uitstek Germaansch, d. w. z. dat
dat hij
hij er
er
Zweden. De
Zweden.
makkelijk toe overgaat
overgaat eene meening,
meening, die eenmaal
eenmaal bij hem
hem heeft
heeft post
post
niet makkelijk
gevat, die
die eenmaal
eenmaal door
door hem
hem voor
voor deugdelijk
deugdelijk isis bevonden,
bevonden, voor
voor eene
gevat,
gele,
andere te
laten varen.
varen. Alvorens
Alvorens hiertoe
hiertoe over
over tetegaan,
gaan, moet
moet hij eerst geleandere
te laten
ver,
hebben gehad
gehad de
de nieu
nieuwe
ideeën behoorlijk
behoorlijk in zijn
zijn brein
brein te
te vergenheid hebben
' we ideeën
werken. De Germaansche boer
boer is niet
niet iemand
iemand van
van plotselinge
plotselinge impulsies,
impulsies, die
werken.
morgen, als de
de koning iets doet, wat hem niet bevalt,
vandaag royalist
vandaag
royalist isis en morgen,
wordt;; die, wanneer
wanneer hij
hij vandaag
vandaag zijn
zijn instemming
instemming heeft betuigd
republikein wordt
wanneer er iemand
met een
een liberaal
liberaalprogram,
program, morgen, wanneer
iemand is, die
die wat
wat goed
goed
met
op dedeconservatieven
conservatievenstemt.
stemt. Hierbij komt,
praten
kan, op
komt, dat de Zweedsche
praten kan,
boer, in tegenstelling
tegenstelling met
met zijn
zijn Noorschen en Deenschen collega, betrekke,
betrekkeboer,
de hoogere politiek, dat
dat hem
hem het
het partijgedoe
geïnteresseerd is
is in de
lijk weinig geïnteresseerd
Onder deze
deze omstandigheden
omstandigheden is
dan ook
ook altijd
altijd
betrekkelijk koud
betrekkelijk
koud laat.
laat. Onder
is het dan
te wekken
bijzonder
moeilijk geweest
geweest zijne
belangstelling te
wekken voor
voor zaken,
zaken,
zijne belangstelling
bijzonder moeilijk
waarvan het
gewicht hem
hem niet
niet direct
direct in
in het
het oog
oogspringt.
springt. De
De Zweedsche
waarvan
het gewicht
nuchter, groote woorden hebben weinig
weinig invloed
invloedop
ophem
hem;;
boer
v66r alles nuchter,
boer is vóór
overtuigen, dan
iemand werkelijk
werkelijk gelukt
gelukt hem
hem te overtuigen,
dan kan
kan hij
hij
maar
maar wanneer
wanneer het iemand
dathethet
zieltje,dat
datdoor
doorhem
hemgewonnen
gewonnenwerd,
werd, niet
nietden
den
er
van op
opaan,
aan,dat
er van
zieltje,
ten deel
deel zal
zalvallen
vallenen
enwanneer
wanneerhet
het
eersten
besten anderen
anderen propagandist
propagandist ten
eersten besten
gelukt
de Zweedsche boeren
te doordringen
doordringen dat
belang of de
de
boeren er
er van
van te
dat hun
hun belang
gelukt de
belangen
vaderland, dat
is, ernstig
ernstig worden bedreigd,
belangen van
van het
het vaderland,
dat hun
hun lief is,
werkelijk overtuigd
overtuigd zijn,
zijn, dat
dat de
detoestand
toestandernstig
ernstig is,
is, dat
dat het
het
wanneer
wanneer zij
zij werkelijk
belang
van hun
hunstand
standofofvan
vanhun
hunvaderland,
vaderland,een
eeningrijpen
ingrijpennoodzakelijk
noodzakelijk
belang van
gaan ; en talrijk
aarzelen tot
tot handelen
maakt,
zij nooit aarzelen
handelen over te
te gaan;
talrijk
maakt, dan
dan zullen zij
of
zijn
de feiten,
feiten, ook
ook inindagen
dagen van
van de
de meest absolute adelsheerschappij of
zijn de
van het
het meest
meest absolute
absolute koningschap, dat
dat het ingrijpen der Zweedsche boeren,
het
taai doorzetten
doorzetten van
van hun
hun wil,
wil, den
denloop
loopvan
vandedegeschiedenis
geschiedenis van
van het
het
het taai
land aanmerkelijk
aanmerkelijk heeft gewijzigd.
gewijzigd.
enkele
De
tocht der
der boeren
boeren naar
mar Stockholm
Stockholm en
ook de
de uitslagen in enkele
De tocht
en ook
conservatieve stemmen
districten (zooals
aantal conservatieve
waar het
het aantal
b. v.
v. in Gottland, waar
(zooals b.
bewijs van
dit «handelen»
«handelen» der
der over,
oversteeg·
van 2000
leverden het
het bewijs
van dit
8000) leverden
2000 tot 8000)
steeg 'van
tuigde
maar in vele andere
andere districten
districten kan
men aannemen,
aannemen, dat de
tuigde boeren,
boeren, maar
kan men
gehad hadden
geen tijd gehad
boeren
niet overtuigd
overtuigd waren,
waren, dat
dat zij
zii nog geen
boeren nog
nog niet
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het nieuwe
nieuwe vraagstuk
vraagstuk behoorlijk
behoorlijk teteoverdenken
overdenkenenendat
daterernog
nogvele
velemaanden
maanden
van politieken
poIitil'ken arbeid
arbeid noodig
zullen zijn,
zijn, om
om ook
ookinindie
diedistricten
districten de
de
van
noodig zullen
meerderheid
burgerlijke kiezers
te doen
doenstemmen.
stemmen.
meerderheid der
der burgerlijke
kiezers nationalistisch te
conservatievekringen
kringenhiervan
hiervanovertuigd
overtuigdwas,
was, bewijst
bewijst
Hoezeer men
men ininconservatieve
Hoezeer
naden,
den,voor
voordede
conservatieven,schitteren,
schitterenwel de
de omstandigheid,
omstandigheid, dat
dat men
men na
conservatieven,
inStockholm,
Stockholm, in
inhet
hetconservatieve
conservatieve kamp
kamp toch
toch nog
nog lang
lang niet
niet
den uitslag
uitslag in
den
omtrent den einduitslag.
einduitslag. %Ja,v
«Ja,» zei
daar, %Stockholm,
«Stockholm, dat
dat
gerust was
gerust
was omtrent
zei men daar,
was te
te verwachten,
verwachten, daar
daarwerkt
werkteen
eendusdanige
dusdanigebeweging
bewegingsnel
sneldoor
door;
maar
was
; maar
het gaan
gaan zal
zal op
ophet
hetland,
land,daar
daaris isnog
nogniets
nietsvan
vantetezeggen,
zeggen, het
het is
is
hoe het
hoe
gaan, of
of ook
ookdaar
daar de
debeweging
bewegingwel
welheeft
heeftdoorgewerkt.
doorgewerkt.
onmogelijk na
onmogelijk
na te
te gaan,
Wanneer men
rekening houdt
houdt met
met deze
deze omstandigheid,
omstandigheid, met
metde.
de·omo
om.
Wanneer
men nu rekening
standigheid
dat de
de Zweedsche
Zweedsche boer
boerniet
nietgemakkelijk
gemakkelijkzijne
zijne opinies
opinies
standigheid dus,
dus, dat
wijzigt,
mag het reeds
reeds verbazend
verbazend heeten,
heeten, dat,
dat, na
na eene
eene campagne
campagne voor
voor
wijzigt, dan
dan mag
landsverdediging van
vanslechts
slechtsenkele
enkelemaanden,
maanden,
niet
minder
dan
Ufovan
van
de landsverdediging
niet
minder
dan
2121
°Jo
aantal liberale
liberale zetels
zetels aan
aan de
denationalisten
nationalistenoverging.
overging.Eene
Eeneovergang
overgangvan
van
het aantal
81
ware geweest
geweest om
omdedeconservatieven
conservatievendedemeerderheid
meerderheidininde
de
81 Ufo,
°to,die
die noodig ware
Kamer te
verschaffen, ware
ware onder
onder die
die omstandigheden
omstandigheden niet
nietdenkbaar
denkbaar
Kamer
te verschaffen,
geweest.
Gelijk
zelfspreekt,
spreekt, heb
hebik ik
deze
becijferingendedesocialistische
socialistische
Gelijk van zelf
bijbij
deze
becijferingen
buiten beschouwing
beschouwing gelaten.
gelaten. Dat
Datiemand,
iemand, die
dieeenmaal
eenmaalvoor
voor
zetels
geheel buiten
zetels geheel
de socialistische
socialistische beginselen
er later
later toe
toe over
overzal
zalgaan,
gaan, op
opeen
een
beginselen gewonnen
gewonnen is, er
conservatief candidaat
stemmen, mag wel
wel uitgesloten
uitgeslotenheeten
heeten;
immers, de
de
conservatief
candidaat te stemmen,
; immers,
ofdemocratisch
democratischdenkende
denkende
gevoelens,die
dieer
eroverigens
overigensliberaal
liberaal of
nationalistische gevoelens,
laatsteverkiezingen
verkiezingenininZweden
Zweden
personen toe brengen
brengen kunnen,
kunnen,enenbijbijdedelaatste
personen
opdedeconservatieve
conservatievecandidaten
candidaten te
te
ongetwijfeld toe
gebracht hebben,
hebben, op
ongetwijfeld
toe gebracht
inhet
hetkamp
kamp
socialistische
industrie_enen
mijnarbeiders
stemmen,
zijn in
stemmen, zijn
derder
socialistische
industrie,.
mijnarbeiders
het algemeen
algemeen slechts
slechts bijzonder
bijzonder zwak
zwak ontwikkeld.
ontwikkeld.
over het
echter de
de nationalistische
nationalistischecampagne
campagne ook
ookaan
aandie
diekringen
kringen niet
niet voorbik
voorbijDat echter
is, zonder
zonder althans
althanseenigen
eenigenindruk
indruk achter
achter te
te laten,
laten, bewijst
bewijst de
de ver,
ver.
gegaan
gegaan is,
Malmö. Deze
Deze
kiezing van
van den
denonafhankelijken
onafhankelijken socialist
socialist Christiernson
Christiernson in Malm6.
kiezing
de Kamer
Kamer gekozen
gekozen onder
onderdedevlag
vlag:
sociaal_democraat
sociaandemocraat was
was oorspronkelijk
oorspronkelijk in
in de
:
engeen
geencent.
cent.NaNaechter
echtereen
eengroot
grootjaar
jaardeel
deeltetehebben
hebbenuitge,uitge_
Geen
man en
Geen man
voor de
delandsverdediging,
landsverdediging, was
washij'
hij
maakt van de
deparlementaire
parlementaire commissie
commissie voor
maakt
de ontdekking
ontdekking gekomen,
gekomen, dat
datdededoorvoering
doorvoeringzijner
zijnerbeginselen
beginselenonder
onderde
de
tot de
tegenwoordige omstandigheden
omstandigheden voor Zweden
Zweden verderfelijk
verderfelijk zou
zou worden.
worden. Als
Als
tegenwoordige
eerlijk
deze, zijn
zijn veranderde
veranderde opinie,
opinie, niet
niet voor zich te
eerlijk man
man meende
meende hij
hij deze,
moeten houden,
houden, met
met het
hetresultaat.
resultaat. dat
dathij
hijnanaeerst
eerstopop
eene
verschrikkelijke
moeten
eene
verschrikkelijke
de socialistische
socialistische pers
pers tetezijn
zijnuitgekleed,
uitgekleed,ten
tenslotte
slottededevriendelijke
vriendelijke
manier in de
manier
uitnoodiging kreeg,
kreeg, zijn
zijn rijksdagmandaat
rijksdagmandaat tete willen
neerleggen. Aan
Aan dit
dit
uitnoodiging
willen neerleggen.
doorChristiernson
Christiernsonvoldaan
voldaanen,
en,aangezien
aangezienininZweden
Zwedentusschen,
tusschen_
werd door
verzoek werd
tijdsche verkiezingen
verkiezingen onbekend
onbekend zijn,
zijn, werd
werd in
inzijn
zijnplaats
plaatsde
desuppleant
suppleantop
op
tijdsche
de
socialistische lijst,
vaster was
was in de
de internationale
internationale leer,
leer, in
in de
dekamer
kamer
de socialistische
lijst, die
die vaster
verkozen
verklaard. Bij
Bij de
de verkiezingen
verkiezingen der
dervorige
vorige maand
maand werd,
werd, bij
bij het
het
verkozen verklaard.
opmaken
socialistische candidatenlijst
candidatenlijst voor het
het district
district Malmii,
Malmö, de
deheer
heer
opmaken der socialistische
opnanatetehouden,
houden,
Christiernson,
eigen opinie
opinieop
Christiernson,die
die zich
zich verstout
verstout had,
had, er
er een eigen
glad voorbijgegaan
voorbijgegaan en
scheen het
kort voor
voor den
den verkiezingsdag,
verkiezingsdag, alsof
alsof
glad
en scheen
het tot kort
hetsocialistisch
socialistisch
de politieke
politieke carrière
carrière van
van den
denopposant
opposantbijbijdecreet
decreetvan
vanhet
de
partijbestuur zou
een dag
dagvan
vantetevoren
voren
partijbestuur
zou worden
worden afgesneden,
afgesneden, totdat
totdat het
het een
had
bekend werd,
werd, dat
dateen
eenaantal
aantalonafhankelijke
onafhankelijke socialisten
socialisten zich
zich verstout
verstout had
bekend
een aparte
aparte lijst in
in te
te dienen
dienenonder
onderdezelfde
dezelfdevlag
vlagalsalsdede
officieëlelijst,
lijst,maar
maar
officieële
waarop als
als eerste
eerste prijkte
prijkte de
de naam
naam van
van het
hetuitgeworpen
uitgeworpen lid
lidChristiernson,
Christiernson,
waarop
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En tot
tot groote
groote ergernis
ergernis van
van de
departij,bonzen
partij_bonzen bleek
bleek het
het op
opden
den dag
dag der
der
En
der socialisten
socialisten gestemd
gestemd had
had op
op
stemming, dat de
deovergroote
overgrootemeerderheid
meerderheid der
stemming,
deze
en dat
dat de
deofficiëele
officiëelecandidatenlijst
candidatenlijst verre
verre in
in de
deminderheid
minderheidbleef,
bleef,
deze lijst en
zoodat de,
de, wegens
wegenszijne
zijnemilitairistische
militairistische neigingen, uitgeworpen
uitgeworpenChristiernson
Christiernson
het grootste
grootsteaantal
aantalder
derininMalmii
Malmöuitgebrachte
uitgebrachte stemmen
stemmen in
in
met
verreweg het
met verreweg
de Kamer
Kamer terugkeerde.
terugkeerde.
Begrijpelijkerwijze was
nationalistische kamp
kamp over
over
Begrijpelijkerwijze
wasdedevreugde
vreugdein
in het nationalistische
bijzonder groot
groot;; in
in de
de eerste
eerste plaats,
plaats, omdat
omdat hierdoor
hierdoor bewezen
bewezen
deze verkiezing bijzonder
ookinindedesocialistische
socialistischegelederen,
gelederen,waar
waarmen
mennatuurlijk
natuurlijkbezwaarlijk
bezwaarlijk
werd,
dat ook
werd, dat
een conservatief
conservatief stemmen
stemmen kan,
kan, toch niet
niet allen
allenvijandig
vijandig staan
staan tegenover
tegenover
op een
in de
detweede
tweedeplaats,
plaats,omdat
omdat deze
deze door
door
verzwaring der
der militaire
militaire lasten
de verzwaring
lasten en in
zijne
eigen partij
partij verloochende
verloochende politicus,
politicus, belooft
belooft een
een frondeur
frondeur te
te worden,
worden,
zijne eigen
die niet
niet alleen
alleen zijne
zijneeigen
eigenpartij,
partij,maar
maar ook
ookdedegeheele
geheelelinkerzijde,
linkerzijde,nog
nogzeer
zeer
veel onbehaaglijkheden
onbehaaglijkheden zal
zal bezorgen.
bezorgen.
uitslag der
derZweedsche
Zweedscheparlementsverkiezingen
parlementsverkiezingenresumeerende,
resumeerende, komen
komen
Den uitslag
wij tot
tot de
devolgende
volgendegetallen
getallen:
nationalisten,waaronder
waaronder81
81conservatieven
conservatieven
wij
: 8686nationalisten,
71liberalen,
liberalen,waaronder
waaronder een
eentiental
tientalzich
zichpersoonlijk
persoonlijk
vroegere liberalen
liberalen;; 71
en 55 vroegere
tegen elke
elke verzwaring
verzwaring der
dermilitaire
militairelasten
lastenverklaard
verklaardheeft
heeften
eneen
eenvijftal
vijftal
tegen
voorbehoudeneventueel
eventueelvoor
voorde
devoorsteIlen
voorstellender
der
desgelijks vrijheid heeft voorbehouden
zich desgelijks
73 socialisten,
socialisten, waaronder
waaronder een
een onafhankelijke,
onafhankelijke,
regeering te stemmen
stemmen;; ten slotte 73
regeering
dat hij
hij bij
bij verschillende
verschillendegelegenheden,
gelegenheden,mede
mede
waarvan men
aannemen mag,
mag, dat
waarvan
men aannemen
aan
de zijde
zijdeder
derregeering
regeeringstaan
staanzal.
zal.Summa
Summasummarum
summarum kan
kan de
deregeering
regeering
aan de
in de
de Tweede
Tweede Kamer
Kamer vermoedelijk
vermoedelijk op 92
92 van
van de
de230
230stemmen
stemmenrekenen.
rekenen.
de Eerste
Eerste Kamer
Kamer zijn
zijndedepartijen
partijenaldus
aldusverdeeld,
verdeeld,dat
datde
deconservatieven
conservatieven
In de
87
zetels bezitten
bezitten tegen
tegen de
deliberalen
liberalen5151enendedesocialisten
socialisten12.
12.Van
Vandedeliberale
liberale
87 zetels
voorde
deregeeringsvoor,
regeeringsvoorafgevaardigden
echter reeds
reeds drie
drieverklaard,
verklaard,voor
afgevaardigden hebben echter
stellen
te stemmen,
stemmen, terwijl
terwijl een
een vierde
vierde zijne
zijneonafhankelijkheid
onafhankelijkheid van
van het
het
stellen te
partijstandpunt bewezen
door in
ineene
eeneopenbare
openbarevergadering
vergadering tetever,
ver_
partijstandpunt
bewezen heeft
heeft door
klaren, dat het
het z.g.n.
z.g.n.«constitutioneele
«constitutioneeleconflict))
conflict»nanadedeverklaring
verklaringdes
deskonings
konings
klaren,
niet
meer bestond.
bestond. Mocht
Mocht zich
zich alzoo
alzoo het
het geval
gevalvoordoen,
voordoen, dat
datde
demilitaire
militaire
niet meer
in de
deTweede
TweedeKamer
Kamerworden
wordenverworpen
verworpenen
enininde
de
voorstellen der
der regeering
regeering in
Eerste Kamer
Kamer aangenomen
aangenomen en de
deregeering
regeeringererdaarna
daarna toe
toeovergaan
overgaan deze
deze
Eerste
aan de
de goedkeuring
goedkeuring der
dervereenigde
vereenigdezitting
zittingteteonderwerpen,
onderwerpen, dan
dan
voorstellen aan
zal
zij vermoedelijk
vermoedelijk inindedevergadering
vergaderingopop183
183van
van380
380stemmen
stemmenkunnen
kunnen- zal zij
ministerie-Hammarskiöld)!r rdus
de overige
overige 113
113
rekenen.
Slaagt het ministerie%Hammarskibld
rekenen. Slaagt
dus in
in van de
liberalen in Eerste
Eerste en
enTweede
TweedeKamer
Kamerslechts
slechts 88voor
voorzijne
zijnevoorstellen
voorstellen tete
liberalen
hetzeker
zekervan
vaneene
eenemajoriteit
majoriteitinindedevereenigde
vereenigdezitting.
zitting.
doen stemmen,
stemmen, dan
dan isishet
beslissing over
over het
hetlotlotder
der
militaireontwerpen
ontwerpenberust
berustdus
dus op
ophet
het
De beslissing
militaire
oogenblik
bij de
de liberale
liberale partij.
partij. Noch
Noch de
deregeering,
regeering, noch
nochde
detegenstanders
tegenstanders
oogenblik bij
en
van de
de verzwaring
verzwaring der
der militaire
militaire lasten
lastenbeschikken
beschikkenover
overeene
eenemeerderheid
meerderheid en
het zal
zal dus
dusinindedemacht
macht
liberale
partij
staan,
schaalnaar
naardeze
dezeofofgene
gene
derder
liberale
partij
staan,
dede
schaal
Inzoo
zooverre
verrezijzijdus
dusopopdedewip
wipzitten
zittenen
enden
densleutel
sleutel
zijde te doen
doen overslaan.
overslaan. In
zijde
van de situatie in handen houden,
houden, kan
kanmen
mennog
nogaltijd
altijdzeggen,
zeggen,dat
datdedeheeren
heeren
c.s. ondanks de
denederlaag
nederlaagbij
bijdedestembus,
stembus,de
demacht
machtininhanden
handenhebben.
hebben.
Staaff
Staaff c.s.
hunne positie
positie echter
echter in
ingeene
geenedeele.
deele.Immers
Immers laten
laten zij
zij zich
zich op
op een
eeil
Aangenaam is hunne
compromis met de tegenpartij
tegenpartij in (en de regeering is ongetwijfeld
ongetwijfeldtot
totbelangrijke
belangrijke
zij daardoor
daardoor een
eendergelijk
dergelijk compromis
compromis kan
kan tot
tot
concessies
wanneer zij
concessies bereid,
bereid, wanneer
stand
brengen), en
en worden
worden de
demilitaire
militaire voorstellen
voorstellen dus
dusmet
methunne
hunnemede;
mede_
stand brengen),
werking aangenomen,
aangenomen, dan
kunnen zij
zij er
erzeker
zekervan
vanzijn,
zijn,dat
datdederadicale
radicale
werking
dan kunnen
vleugel
in dedepartij
partijaan
aan
compromis
niet
medewerktenendat,
dat,wanneer
wanneer
vleugel in
ditdit
compromis
niet
medewerkt
ook alalniet
nietvan
vandedepartij
partijafscheidt,
afscheidt,bij
bijdedekomende
komendeverkiezingen
verkiezingen
deze zich ook
deze
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toch duizenden
toch
duizenden stemmen
stemmen aan de
de socialisten
socialisten zullen
zullen verloren
verloren gaan.
gaan. Gaat
Gaat zij
zij
daarentegen op
op de aanbiedingen
daarentegen
aanbiedingen der
der socialisten
socialisten in
inen
envormen
vormenzij
zij met
met dezen
dezen
linkerzijde, dan heeft
heeft hetzelfde
hetzelfde afscheidings,
afscheidingso
een
antioministeriëel blok
een anti,ministerfeel
blok der linkerzijde,
proces ter rechterzijde
proces
rechterzijde plaats.
plaats.
reeds vast,
vast, dat
dat de
deliberale
liberalepartij
partijinindedekomende
komende
Intusschen staat
staat l].et
het reeds
Door den
den
parlementszitting
socialisten zal samenwerken.
samenwerken. Door
parlementszittingniet
nietmet
met de
de socialisten
leider
der laatsten
laatsten was
was reeds
reedsvriendelijk
vriendelijk voorgesteld
voorgesteld samen
samen te
te werken
werken op
op
leider der
die
punten, welke
welke beide
beide partijen
partijen gemeen
gemeen hebben
de punten
punten van
van
die punten,
hebben en
en de
Nu isisechter
echter het
het
scheiding
het program
program te
te laten
laten vallen.
vallen. Nu
scheiding voorloopig
voorloopig van
van het
van scheiding
scheiding tusschen
tusschen liberalen
liberalen en
en socialisten
socialisten juist
juist het
het
cardinale
cardinale punt
punt van
liberale
defensie program, hetwelk verlenging
verlenging van
vanden
denoefentijd,
oefentijd,versterking
versterking
liberale defensieprogram,
der vloot,
hun
der
vloot, enz.,
enz., bevat
bevatenenhebben
hebbendedeliberalen
liberalenreeds
reedsbij
bijmonde
monde van
van hun
hoofdorgaan
Nyheter» medegedeeld,
medegedeeld, dat
dat zij
zij dit
ditprogram
program onder
onder
hoofdorgaan «Dagens
«Dagens Nyheter»
verklaart n.l.,
dat de
de
geene
voorwaarde zullen
geene voorwaarde
zullen wegmoffelen.
wegmoffelen.Het
Het blad
blad verklaart
n.l., dat
liberale
kamerleden op
op dit
ditprogram
program zijn
zijn verkozen,
verkozen, dat
datzij
zijde
dekiezers
kiezersbeloofd
beloofd
liberale kamerleden
hebben
verwezenlijking ervan
zullen streven
streven en
en dat
dat het
het
hebben naar
naar de
de verwezenlijking
ervan te
te zullen
daarom
thans te
te laten
laten vallen.
vallen.
daarom kiezersbedrog
kiezersbedrogzou
zou zijn,
zijn, het thans
Is
samenwerking met
met d.e
de socialisten
socialisten uitgesloten,
uitgesloten, evenzeer
evenzeermag
mag
Is intusschen samenwerking
het
twijfelachtig heeten,
heeten, of
ofeen
eencompromis
compromistusschen
tusschende
deregeering
regeering en
ende
de
het twijfelachtig
totstand
stand komen,
komen, aangezien
aangezien de
de heeren
heeren ook
ookrekening
rekening moeten
moeten
liberalen
zal tot
liberalen zal
met de
de gevoeligheden
gevoeligheden van
vanden
denradicalen
radicalenvleugel.
vleugel.Intusschen
Intusschenheeft
heeft
houden met
de liberale
liberale partij
partij er
er geen
geenbelang
belangbij,
bij,dat
datdedemilitaire
militairevoorstellen
voorstellenworden
worden
de
ver_
verworpen, integendeel
integendeel brengt
brengt haar
haar belang
belang mee,
mee, dat
dat bij
bij de
de volgende
volgendever,
verworpen,
kiezingen de
militaire quaestie
de baan
baan is,
is,als
alswanneer
wanneerdeze
deze weer
weer
kiezingen
de militaire
quaestie van
van de
kunnen worden
worden gestreden
gestreden op
andere punten.
dat geval
geval kan
kan de
de liberale
liberale
kunnen
op andere
punten. In
In dat
koesteren, dat
dat dedeoude
oude
scheidingslijnentusschen
tusschenliberaal
liberaal en
en
partij hoop koesteren,
partij
scheidingslijnen
conservatief weer
terugkeeren en dat
dat wellicht
wellicht een
een gedeelte
gedeelte van
van de
de
conservatief
weer zullen terugkeeren
onder het
het oude
oude
liberalen, welke
welke thans
thans conservatief
conservatief gestemd
gestemd hebben,
hebben, weer
weer onder
liberalen,
vaandel zullen
zullen terugkeeren.
terugkeeren.
In dit
dit moeilijk
moeilijk geval
eene oplossing,
oplossing, die
die zich
zich als
als vanzelf
vanzelf biedt.
biedt. De
De
In
geval is
is er eene
liberalen hebben
hebben namelijk
namelijk op hun
hun program
program een
een oefentijd
oefentijd met
mettusschen,
tusschenliberalen
poozen, de
dezoogenaamde
zoogenaamde«gedeelde
«gedeeldelijn»,
lijn»,terwijl
terwijlde
denationalisten
nationalistenaanhangers
aanhangers
poozen,
één
stuk,
z.g.n.
«samenhangendelijn».
lijn».
zijn van
van een
eenoefeningstijd
oefeningstijd ininéén
zijn
stuk,
de de
z.g.n.
«samenhangende
schijnt tegen
tegen deze
deze «gedeelde
«gedeelde lijn»
lijn» uit
uittechnisch
technisch oogpunt
oogpuntzeer
zeer veel
veelinin
Nu schijnt
brengen te
te zijn,
zijn,ininhethet
leger
althans
telt
deze
methodevrijwel
vrijwelgeene
geene
te brengen
leger
althans
telt
deze
methode
ookinindedeparlementaire
parlementairecommissie
commissiewas
wasde
degroote
grootemeerderheid,
meerderheid,
aanhangers en
en ook
aanhangers
voor
«samenhangende lijn».
lijn». Volgens
Volgens den
den
zelfs van
van de
deliberale
liberaleleden,
leden,voor
zelfs
dede
«samenhangende
sociaabdemocraat Christiernson,
linkerzijde, isis
sociaal,democraat
Christiernson,het
het «enfant
«enfant terrible»
terrible» van
van de linkerzijde,
ook door
doorliberalen
liberalenspeciaal
speciaaldaarom
daarom tot
totprogrampunt
programpunt
deze «gedeelde lijn» dan ook
zij zoo
zoo graag
graag naast
naast de
de conservatieven
conservatieven en
ensocialisten,
socialisten, ook
ook
verheven, omdat
omdat zij
verheven,
eigen defensieprogram
defensie program hadden.
hadden. Hoe dit
dit zij,
zij, men
menkan
kanmet
metvrij
vrij groote
groote
een eigen
zekerheid zeggen,
zeggen, dat
dat de
deconservatieven
conservatievenenendederegeering
regeeringtot
totwelke
welkeconcessies
concessies
zekerheid
zij ook
ook bereid
bereid mochten
mochtenworden
wordenbevonden,
bevonden,dit
ditpunt
puntuituithet
het
liberaleprogram
program
zij
liberale
nu zoo
zoozijn,
zijn,
niet. zullen
zaken zal nu
niet_
zullen overnemen.
overnemen.De
De vermoedelijke
vermoedelijke gang
gang van
van zaken
da~ de
de liberale
liberale partij
partij bij
bijhaar
haarstandpunt
standpuntwat
watbetreft
betreftdede«gedeelde
«gedeeldelijn»
lijn»
dat
volhardt en
en dus
dus als
alspartij
partij niet
nietgeneigd
geneigdblijkt
blijkteenig
eenig
compromismet
metde
de
voihardt
compromis
rechterzijde aan te
te gaan,
gaan,dat
datechter
echtereen
eenaantal
aantalliberale
liberaleafgevaardigden
afgevaardigdenzullen
zullen
rechterzijde
verklaren de militaire
militaire voorstellen niet
niet om
omdede«gedeelde
«gedeeldelijn»
lijn»tetewillen
willenlaten
laten
verklaren
Hebben de
dezaken
zakendezen
dezen loop,
loop,
stranden en deswege
deswege te
te zullen
zullenvoorstemmen.
voorstemmen. Hebben
stranden
zullen dedemilitaire
militairevoorstellen
voorstellender
derregeering
regeeringworden
wordenaangenomen
aangenomen en
en
dan zullen
kunnen dus
dus de
deherfstverkiezingen
herfstverkiezingen op
opeen
eenandere
anderebasis
basisworden
worden gestreden
kunnen
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van de
delandsverdediging,
landsverdediging, zonder
zonderdat
dathet
hetliberale
liberalepartijbestuur
partijbestuurden
den
dan die van
radicalen vleugel tegen
tegen zich
zich verbitterd
verbitterd heeft.
heeft.
radicalen
is, naar
naar ikikvermoed,
vermoed, alle
alle reden
reden om
om aan
aan te
te nemen,
nemen, dat
dat de
de oplossing
oplossing
Er is,
Er
de crisis
crisisdezen
dezenloop
loopzalzal
nemen.
Intusschenzullen
zullendedeeerstkomende
eerstkomende
van de
nemen.
Intusschen
dagen
liberale
opdedehouding
houdingder
der
liberalepartij
partijen
enininwelke
welke
dagen wel meer
meer licht
licht werpen
werpen op
richting de reorganisatie
reorganisatie van Zweden's
Zweden's landsverdediging
landsverdediging zal
zal plaats
plaats vinden.
vinden.
richting
Geven de
de Zweedsche
Zweedsche rijksdagsverkiezingen
rijksdagsverkiezingen ons
het beeld
beeld tetezien
zienvan
van
Geven
ons het
datlangzaam
langzaam en
enmet
metschrik
schrikontwarende
ontwarendewelke
welkesterke
sterkevorderingen
vorderingen
volk, dat
een volk,
parlementarisme reeds
land heeft
heeft gemaakt
gemaakt en
enhoe
hoenadeelig
nadeelig
het parlementarisme
reedsinin zijn
zijn land
voor de
de nationale
nationale eenheid,
eenheid,
veldwinnen, van
van dit
ditsysteem
systeem dreigt
dreigt te
te worden
worden voor
het veldwinnen,
het partijgedoe
partijgedoe doet hooren
hooren en
en dreigt
dreigt bij
bij eene
eene
met kracht
kracht zijn
zijn stem
stem tegen het
met
het systeem
systeem af
afteterekenen,
rekenen,de
deFransche
Fransche
volgende verkiezing
verkiezing definitief
definitief met
met het
volgende
het beeld
beeld van
vaneen
eenvolk,
volk,datdat
steedsverder
verderen
en
verkiezingen toonen
verkiezingen
toonen ons
ons het
steeds
verder wegzinkt
den poel
poel van
vanhet
hetparlementarisme.
parlementarisme. Kort
Kort voor
voor de
de
verder
wegzinkt in
in den
het volk
volkzijn
zijnregeerders,
regeerders, de
de
verkiezingen zijn
schandalen gebeurd,
gebeurd, heeft het
verkiezingen
zijn er schandalen
kennen op
op eene
eenemanier,
manier, die
die bij
bij
leiders der
der parlementaire
parlementaire partijen
partijen leeren
leeren kennen
leiders
hebbendoen
doenontstaan.
ontstaan.
ander volk
volkeene
eenestorm
stormvan
vanverontwaardiging
verontwaardiging zou
zou hebben
elk ander
Doumergue zouden
zouden in
in ieder
iederander
ander
Staatslieden als
Staatslieden
als Caillaux,
Caillaux, Monis
Monis en Doumergue
eenvoudig onmogelijk
onmogelijk zijn,
zijn, een
een partijleider
partijleider als Augagneur,
Augagneur, die op
op de
de
land eenvoudig
doorzijne
zijnevroegere
vroegere
sprekerstribune, van
waar hij
hij zijne
zijne kiezers
kiezers toespreekt,
toespreekt, door
sprekerstribune,
van waar
in ieder
ieder ander
ander land
land verder
verder van
van den
den
maîtresse wordt
zich in
maitresse
wordt geoorvijgd,
geoorvijgd, zou
zou zich
Fransche volk daarentegen
daarentegen heeft
heeft
parlementairen strijd
parlementairen
strijd terugtrekken,
terugtrekken,het
het Fransche
de zelfde
zelfde bende
bende herkozen
herkozenenenmet
metuitzondering
uitzonderingvan
vaneenige
eenigepersoonsver,
persoonsver.
het Palais
Palais Bourbon
Bourbon het
hetzelfde
zelfdestelletje
stelletjetirannen
tirannen en
en
anderingen
zit in het
anderingen zit
tirannetjes, die
Fransche volk uitzuigen
uitzuigen ten
ten bate
batevan
vanzichzelf
zichzelfen
enhunne
hunne
tirannetjes,
die het Fransche
die de
depolitieke
politiekeenenmaatschappelijke
maatschappelijkemoraliteit
moraliteitmet
metvoeten
voetentreden
treden
vrienden, die
en
die zelfs
zelfs dedejustitie
justitiebenutten,
benutten, zooals
zoo alsdit
dithen
henmet
met het
het oog
oogop
ophunne
hunne
en die
belangen
het beste
beste past.
past.
belangen het
Tot verontschuldiging
verontschuldiging van
van het
hetFransche
Franschevolk
volkkan
kanmen
menalthans
althansaanvoeren,
aanvoeren,
dat
het verkiezingssysteem
verkiezingssysteem inindederepubliek
republiekallerjammerlijkst
allerjammerlijkst is.
is. Wordt
Wordt inin
dat het
Zweden het
het systeem
systeem van
vanevenredige
evenredigevertegenwoordiging
vertegenwoordigingzoo
zooschitterend
schitterend
Zweden
toegepast, dat
op een
een totaal
totaal van
van 230
230 zetels
zetels slechts
slechts een
een fout
fout ontstond
ontstond van
van
toegepast,
dat op
hunstemmenaantal
stemmenaantal te
te weinig
weinig
twee
zetels, welke
welke de
deliberalen
liberalenkrachtens
krachtens hun
twee zetels,
kregen
de socialisten,
socialisten, ininhet
hetland
landvan
vanvrijheid,
vrijheid,gelijkheid
gelijkheid en
enbroe,
broe.
kregen tegenover de
onderdrukt men
men stelselmatig
stelselmatig en
en met
met bedoeling
bedoeling de
deminderheden.
minderheden.
derschap
derschap onderdrukt
de socialisten
socialisten en
en gematigden
gematigden inindedekamer
kamerwordt
wordtaange,
aange.
Wanneer
Wanneer door
door de
drongen
evenredige vertegenwoordiging,
vertegenwoordiging, dan
dan stemmen
stemmen de
de radicalen
radicalen
drongen op evenredige
daartegen,
invoering van
vandit
ditsysteem
systeemeener
eenerverdeeling
verdeelingder
derkamer,
kamer.
daartegen, omdat
omdat de invoering
zetels
naar billijkheid,
billijkheid, de
de «reactie»
«reactie» zoo
zoo versterken
versterken zou.
zou.Blijkbaar
Blijkbaar heeft
heeftdus
dus
zetels naar
Om dat
dat
de
«reactie» recht
de «reactie»
recht op
op aanmerkelijk
aanmerkelijkmeer
meerzetels
zetels dan
dan zij
zij thans
thans bezit. Om
recht
bekommeren zich
echter de radicale
radicale regeerders
regeerders in
in het
het geheel
geheel niet
niet
recht bekommeren
zich echter
en
dat een
een belangrijk
belangrijk deel van
van het
het volk
volkzonder
zonder vertegenwoordiging
vertegenwoordiging MO,
blijft,
en dat
heeft
voor hen
hen niets
nietstetebeduiden.
beduiden.Een
Eenfeit
feitisishet,
het,dat
datopopdedecandidaten
candidaten
heeft voor
van de
deconservatieve
conservatieve enengematigde
gematigderepublikeinsche
republikeinsche
der
monarchale en
der monarchale
en van
partijen
millioen
stemmenzijn
zijn
uitgebracht,terwijl
terwijl
partijen niet
niet minder
minder dan
dan +±2 2'/,,1/"millioen
stemmen
uitgebracht,
deze
partijen slechts
totaal van
van 602
602 in
in de
denieuwe
nieuweKamer
Kamer
deze partijen
slechts 126
126 zetels
zetels op
op een totaal
deze 126
126 zetels
zetelswerden
werden106
106bijbijeerste
eerstestemming,
stemming, en
en over
over
bezetten.
bezetten. Van
Van deze
het algemeen
algemeen met
metzeer
zeergroote
grootemeerderheden
meerderhedenbezet,
bezet,maar
maarbij
bij de
deherstemming,
herstemming,
toen de
deregeering
regeering de
degeheele
geheelemachinerie
machinerievan
vanmaires,
maires, prefecten,
prefecten, enz.
enz.tegen
tegen
de democraten,
democraten, welke
welke groote
groote ver,
ver~
de
«reactie» had
had georganiseerd,
georganiseerd, toen
de «reactie»
toen de
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en welke
welke bittere
bittere haat
haathen
henook
ookoverigens
overigensscheiden
scheidenmogen,
mogen,bijna
bijna
schillen en
overal
gemeene zaak
zaak maakten
maakten om
minderheid dood te
te drukken,
drukken, bij
bij de
de
overal gemeene
om de minderheid
hun aantal
aantalzetels
zetelsnog
nogslechts
slechtsmet
met20
20
herstemming wisten
de gematigden
gematigden hun
herstemming
wisten de
vermeerderen.
te vermeerderen.
resultaat van
verkiezingen is,
is, dat
dat in
in Frankrijk
Frankrijk alles bij
bij het
het oude
oude
Het resultaat
van de verkiezingen
zelfs ininzooverre
zooverrededepositie
positievan
vanhet
hetministerie
ministerie(het
(hetslechtste
slechtste en
en
blijft; ; ja
blijft
ja zelfs
meest corrupte
corrupte sedert de stichting
stichting van
van de
de republiek)
republiek) er
er door
doorwordt
wordtversterkt,
versterkt,
meest
wordt de
de toestand
toestand nog
nogeen
eenweinig
weinigslechter.
slechter.Herkozen
Herkozenwerd
werdCaillaux,
Caillaux, van
van
wordt
men nog
nogvolstrekt
volstrektgeene
geenezekerheid
zekerheidheeft,
heeft,dat
dathij
hijininden
denmoordaanslag
moordaanslag
wien men
meer de hand
hand heeft
heeft gehad
gehad en
en van
van wien
wien
van zijne
van
zijne echtgenoote
echtgenoote niet
niet min
min of meer
allerongepaste wijze
wijze op
op
men
met zekerheid
zekerheid weet,
weet, dat
dat hij
hijalsalsminister
ministeropopallerongepaste
men met
de
beslissingen der
der justitie
justitie heeft
heeftinvloed
invloeduitgeoefend
uitgeoefend;
herkozen werd
werd
de beslissingen
; herkozen
de geoorvijgde,
geoorvijgde,die
dieals
alsgouverneur
gouverneurvan
vanMadagascar
Madagascarde
deberoemde
beroemde
Augagneur, de
canapérekeningen(l) heeft
ieder ander
ander land
land met
metde
de
canapérekeningen(1)
heeftingeleverd,
ingeleverd,die
die hem
hem in ieder
justitie in aanraking
aanraking zouden
zouden hebben
hebben gebracht,
gebracht, maar
maar waarover
waarover men
men in
in
justitie
Frankrijk lacht;
Doumergue, die
dieals
alsminister
ministerdedeschanddaad
schanddaad
Frankrijk
lacht ; herkozen
herkozen werd Doumergue,
den procureuvgeneraal
procureur_generaalFabre,
Fabre,door
doorwiens
wiensschrijven
schrijvenhet
hetparlementair
parlementair
beging, den
schandaal althans
althans gedeeltelijk
gedeeltelijkaan
aanhet
hetlicht
lichtkwam,
kwam,over
overteteplaatsen
plaatsen;
herkozen
; herkozen
staatslieden, die
diezich
zichvoornimelijk
voornamelijkverdienstelijk
verdienstelijk
werd voorts een
een geheele
geheelerijrijstaatslieden,
werd
hun 15.000
15.000 francs
francs op
op te
te strijken
strijken en
enwier
wierparlemen,
parlemenmaken
door ieder
ieder jaar
jaar hun
maken door
zij, wanneer
wanneer de
de partijleiding
partijleiding dit
dit
taire werkzaamheid
werkzaamheid daarin
taire
daarin bestaat,
bestaat, dat
dat zij,
of fluiten,
fluiten, terwijl
terwijl enkelen,
enkelen, die
die meer
meer op
op
van hen
henverlangt,
verlangt, applaudisseeren
applaudisseeren of
voorgrondtreden,
treden,zich
zichonderscheiden
onderscheidendoor
door
den
sprekersder
dertegenpartij
tegenpartij
den voorgrond
den
sprekers
spreken onmogelijk
onmogelijk tetemaken
makendoor
doorgeschreeuw
geschreeuweneninterrupties,
interrupties, zulke
zulke
het spreken
als:: «sale
cochon, sale
sale bete,
bête, crapeaud»,
crapeaud», enz.
enz.
als
«sale cochon,
Het schijnt
schijnt inderdaad,
inderdaad, dat
dat het
het Fransche
Fransche volk,
volk, dat
dat door
door de
degroote
groote
Het
meerderheid onzer
intellectueelen nog steeds
steeds voor
voorbeschaafd
beschaafd en
enverlicht
verlicht
meerderheid
onzer intellectueelen
wordt gehouden, alle
alle schaamtegevoel
schaamtegevoel verloren
verloren heeft.
heeft.
wordt
Wanneer men
men de
derelazen
relazenleest
leestvan
vandeze
deze
verkiezingscampagne,wanneer
wanneer
Wanneer
verkiezingscampagne,
grooteschaal
schaal
men
ziet, hoe
hoededeFransche
Franschebladen
bladenzelf
zelf
deze
bedriegerijopopgroote
men ziet,
deze
bedriegerij
van een
een volk,
volk,dat
datwil
wilbedrogen
bedrogen
worden,
belachelijkmaken,
maken,dan
danvraagt
vraagtmen
men
worden,
belachelijk
Hoekomen
komenwij
wijererininonze
onze
Germaanschelanden,
landen,
zich
met verbazing
verbazing afaf:: Hoe
zich met
Germaansche
die
in beschaving
beschaving zoo
zoomijlen
mijlenver
verboven
bovenFrankrijk
Frankrijk staan,
staan, er
er toch toe, zoo
zoo
die in
optetezien,
zien,
hoe
komen
toe,
terwijlwijwijdagelijks
dagelijksde
de
tegen dit
dit land
land op
tegen
hoe
komen
wijwij
er er
toe,
terwijl
bewijzen van
tegendeel voor
oogen zien,
zien, nog
nog steeds
steeds dit
dit volk
volk tete
bewijzen
van het
het tegendeel
voor oogen
beschouwen als
als het
het verlichte
verlichtevolk
volkbijbijuitnemendheid
uitnemendheid?
Welkereden
redenbestaat
bestaat
beschouwen
? Welke
er
voor ons
ons om
omopopte te
zien
tegen
volk
de Septembermoorden,
er voor
zien
tegen
het het
volk
vanvan
de Septembermoorden,
schrikbewind, de noyades
noyades ininNantes,
Nantes,dedewitte
witteTerreur
Terreuren
endedeCommune,
Commune,
het schrikbewind,
om
maar eens
eens eenige
eenige feiten
feitenaan
aantetehalen
halenuituit
Frankrijk'saan
aanschanddaden
schanddaden
om maar
Frankrijk's
zoo rijke
rijke geschiedenis
geschiedenis?
?
mijniets
nietsverwonderen.
verwonderen.alsalsdedeonbeschaamdheid,
onbeschaamdheid,waarmede
waarmede de
de
zoumij
Het zou
Franschen hunne
goede eigenschappen
eigenschappen en
de fouten
foutenhunner
hunnervijanden
vijanden
Franschen
hunne goede
en de
is, dat
dat
tegenover
wereld proclameeren,
proclameeren, per slot
slot van
vanrekening
rekeningdedeoorzaak
oorzaakis,
tegenover de wereld
de geheele
geheele wereld,
wereld, en
enFrankrijk
Frankrijk inindedeeerste
eersteplaats,
plaats, van
van die
dieeigen
eigenvoor,
voor_
de
inhet
het
treffelijkheid
die fouten
fouten der
dertegenstanders,
tegenstanders, van
vande
deDuitschers
Duitschers in
treffelijkheiden
en die
ofeen
een
bijzonder, overtuigd
hoeft maar
maar een
eenFransche
Fransche krant
krant of
bijzonder,
overtuigd raakt.
raakt. Men
Men hoeft
opteteslaan,
slaan,om
omdaarin
daarin tetelezen
lezen
Fransch tijdschrift
welke kleur
kleur ook,
ook, op
Fransch
tiidschrift van
van welke
paysdede
l'art
et des
sciences,»
«laFrance,
France, le
Ie pays
pays de
de
van «la
«la France,
France, leIepays
van
l'art
et des
sciences,»
%la
Hevelbedroevende
bedroevendeis,
is,dat
datmen
mendat
dat
la politesse»,
politesse», en
enhet
hetvermakelijke
vermakelijkeofofliever
in plaats
plaats van
van om
om het
het
onzeGermaansche
Germaansche landen
landen maar
maar rustig
rustig slikt
slikt;; en
en in
in onze
gesnoef der
der Franschen
Fransehen te lachen,
lachen, in
inverband
verbandmet
metwat
watmen
menininwerkelijkheid
werkelijkheid
rr
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van
merkt, blijft
blijft men
van Frankrijk
Frankrijk merkt,
men door
door dat
datgesnoef
gesnoefvoortdurend
voortdurend van
van de
de
hetonbeschaamde,
onbeschaamde,domme
domme
meerwaardigheid der
republiek overtuigd.
overtuigd. InInhet
meerwaardigheid
der republiek
met de
de grootste
grootstegemoedsrust
gemoedsrust gezegd
gezegd«Les
«Les
tooneelstuk
«Alsace» wordt
tooneelstuk %Alsace»
wordt met
Allemands
comprennent pas
pas la
la plaisanterie»,
plaisanterie», terwijl
terwijl ik ervan
ervan overtuigd
overtuigd
Allemands ne comprennent
ben, dat
dat de
de geachte
geachte schrijver
schrijver nog
nog nooit
nooiteen
eenamusant
amusantDuitsch
Duitschboek
boekgelezen
gelezen
ben,
ookbeschouwt
beschouwtde
de
heeft, misschien
misschien heelemaal
heelemaal geen
geen Duitsch
Duitschkent.
kent./VIisschien
Misschien ook
heeft,
schrijver als
plaisanterie bij
uitnemendheid de
de schunningheden
schunningheden van
van
schrijver
als plaisanterie
bij uitnemendheid
«Vie parisienne»
parisienne» of
of«Rire»,
«Rire», waarin
waarin Frankrijk
Frankrijk bijzonder
bijzonder uitmunt
in
uitmunt en
en die in
Duitschland minder
minder «geschatzt»
«geschätzt» worden.
worden.
is geen
geenland,
land,waar
waarmen
meninindomme
dommezelfgenoegzaamheid
zelfgenoegzaamheidvan
van«grande
«grande
Er is
Er
op't'tgebied
gebiedvan
vankunst
kunsten
enlitteratuur
litteratuur
nation» minder
minder notitie
notitieneemt
neemtvan
vanwat
water
erop
in het
het buitenland,
buitenland, voornamelijk
voornamelijk in
in de
deGermaansche
Germaansche landen,
landen, wordt
wordt gv
geproduceerd; ; maar
deGermaansche
Germaansche landen
landen blijft
blijftmen
menbij
bijvoortduring
voortduring
produceerd
maar in
in de
in aanbidding
aanbidding opkijken
opkijken naar
naar den
den afgod
afgodvan
vanden
denFranschen
Franschensmaak,
smaak, zonder
zonder
dat die
die afgod
afgod innerlijk
innerlijk reeds
reeds door en
en door
door verrot
verrot is.
is.
bedenken, dat
te bedenken,
afgeloopen verkiezingen
verkiezingen hebben
hebben ons
ons bewijzen
bewijzen te
te over
over geleverd
geleverd van
van
De afgeloopen
gevaar af
afmij
mij de
de eeuwige
eeuwigeverachting
verachting der
der francophilen ten onzent
onzent op
op
wat ik, op gevaar
hals te
tehalen,
halen,wil
wilnoemen
noemen:
minderwaardigheidder
derFransche
Fransche natie.
natie.
den hals
: dedeminderwaardigheid
Ik heb
heb er
er reeds
reeds op
opgewezen,
gewezen,hoe
hoedede
Franschenatie
natietelken
telkenkeere
keereeen
een
Ik
Fransche
het in
inelk
elkander
anderland
landniet
nieteens
eenszouden
zoudenwagen,
wagen,
stelletje
politici herkiest,
herkiest, die het
stelletje politici
is ook
ook het
hetkiezersbedrog
kiezersbedrog op
op groote
groote
zich
candidaat te
te stellen.
stellen. Opmerkelijk
Opmerkelijk is
zich candidaat
bedrog blijkt
blijkt reeds
reeds
schaal,
Franschen blijkbaar
blijkbaar gesteld
schaal, waarop
waarop de Franschen
gesteld zijn.
zijn. Dit bedrog
uit de
de namen
namen der
derverschillende
verschillende partijen.
partijen. Niet
Nietminder
minderdan
danpl.m.
pl.m.360
360van
van
uit
602 afgevaardigden heeten «socialistd»
«socialistè» onder
verschillende vormen
vormen:: «socialiste
«socialiste
onder verschillende
«socialisterévolutionaire»,
révolutionaire»,«radicabsocialiste»,
«radical.socialiste»,
unifié», «socialiste indépendant»,
indépendant», «socialiste
Dat zijn
zijn dan
dande
demeest
meestvooruitstrevende,
vooruitstrevende,d.w.z.
d.w.z.degenen,
degenen,die
dievoor
voor
enz.
enz. Dat
enz. enz.
meest vooruitstrevend
vooruitstrevendwillen
willendoorgaan,
doorgaan,want
wanteen
een«républicain,socialiste»
«républicain_socialiste»
het meest
ofMillerand
Millerand staat
staat ininzijne
zijne
ideeën
aanmerkelijknader
nader bij
bij de
de
als
Briand of
als Briand
ideeën
aanmerkelijk
dan
gematigden,
bij een
een «socialiste
«socialiste unifié»
unifié» en
en isis b.v.
b.v.veel
veelgematigder
gematigder dan
gematigden, dan
dan bij
een «radical»
alsalsCaillaux.
socialisten zijn
er nog
nog een
een
een
%radical»
Caillaux.Behalve
Behalvealal deze
deze socialisten
zijn er
ook niet
nietvoor
voorsocialisten
socialisten door.
door_
massa
massa afgevaardigden,
afgevaardigden,die
diealal willen
willen zij
zij dan ook
zeer democratisch
democratisch en
en zeer
zeerlinksch
linkschgerekend
gerekendworden.
worden.
gaan,
graag voor zeer
gaan, toch graag
«(radical». «fédération
«fédération des
des gauches»
gauches» en
en
Namen als
als «union
«uniondémocratique»,
démocratique», «radical»,
Namen
zelfs
«républicain de gauche»
gauche» wijzen
wijzen op
opeen
eendergelijk
dergelijkstreven.
streven.Wanneer
Wanneer
zelfs «républicain
men bedenkt,
bedenkt, dat
dat de
de «droite»
«(droite»gevormd
gevormdwordt
wordtdoor
doorde
demonarchisten
monarchisten en
eneen
een
men
tot de
de«gauche»
«(ga uche»behoort,
behoort,dan
dandient
dientdat
dat
republikein
meer reeds
reeds tot
republikein zonder
zonder meer
«gauche» natuurlijk
de kiezers
kiezers nog
nogeens
eensduidelijk
duidelijkdedebijzondere
bijzondere
«gauche»
natuurlijk slechts
slechts om de
van den
dencandidaat,
candidaat, die
diezich
zichininons
onsland
landvrij,liberaal
vrij-liberaal zou
zou
vooruitstrevendheid van
noemen,
onder het
het oog
oogtetebrengen.
brengen.Zoo
Zoozijn
zijndede«progressistes»
«(progressistes»::wat
watmen
men
noemen, onder
in
ons land
land zou
zounoemen
noemenouctlberalen
oud-liberalenmet
metrechtsche
rechtsche neigingen
neigingen en
en de
de
in ons
dan
«libéraux»:
meest principieele
principieele reactionairen,
reactionairen, principiëel,
principiëel, behalve
behalve dan
«libéraux»: de
de meest
natuurlijk, dat
volk zand
zand in
inde
deoogen
oogenstrooien
strooien
natuurlijk,
datzij
zij zich
zich ten
ten einde
einde het
het lieve volk
«libéraux»
«libéraux» noemen.
Een ander
ander staaltje
staaltje van
vankiezersbedrog
kiezersbedrogzijn
zijndedeprogramma's
programma'sder
dercandidaten,
candidaten,
met uitzondering
uitzondering dan
dan van
vandie
dievan
van
«(union
catholique»,wier
wierprogram
program
met
dede
«union
catholique»,
duidelijk is.
einde den
den heeren
heeren kiezers
kiezers te
te believen,
believen,worden
wordener
er
klaar en
klaar
en duidelijk
is. Ten einde
verband met
met de
de eischen
eischen des
des tijds,
tijds, die
die heel
heeldikwijls
dikwijls
programma's
programma's opgesteld
opgesteld in verband
flagranten strijd
strijd zijn
zijn met
methet
hetstandpunt
standpunt door
doorden
denafgevaardigde
afgevaardigde in
in de
de
in flagranten
kamer ingenomen
diedikwijls
dikwijlsmet
methet
hetoog
oogopop
herstemmingweer
weer
kamer
ingenomen en die
dede
herstemming
op het
het
geheel
worden herzien.
geheel worden
herzien.Wij
Wij hebben
hebben destijds
destijdsb:v.
b,v. gezien,
gezien, hoe
hoe op
congres te
Pau de
de geunifiëerde radicalen
radicalen en radiccwsocialisten
radico-socialisten zich
zich tegen den
congres
te Pau
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driejarigen
optreden van
van het
het
driejarigendiensttijd
diensttijduitspraken,
uitspraken,hoe
hoedaarna
daarnana
na het
het optreden
kabinet.Doumergue,
aanhangers van
het kabinet
kabinet dat
dat gedeelte
gedeelte van
van hun
hun
kabinet,Doumergue, de
de aanhangers
van het
program
opborgen, om
om het
het vervolgens
vervolgens bij
bij de
deverkiezing
verkiezing al
al
programweer
weer netjes
netjes opborgen,
naar
district, al
of niet
niet weer
weer voor
voor den
dendag
dagtetehalen.
halen.
naar de
de behoeften
behoeften van
van het district,
al of
men de
de hulp
hulpder
dersocialisten
socialisten noodig
noodighad,
had,
totdat
bij de herstemmingen,
herstemmingen, toen men
totdat bij
het
program van
van Pau
Pau weer
weer fonkelnieuw
fonkelnieuw opgepoetst
opgepoetstvoor
voorden
dendag
dagwerd
werd
het program
op grond
grond daarvan
daarvan dedeverbroedering
verbroederingtusschen
tusschengeunifiëerde
geunifiëerde
gehaald
gehaald en
en op
In ieder
ieder ander
ander
socialisten,
radico.socialisten mogelijk
mogelijk werd.
werd. In
socialisten, radicalen
radicalen en radico,socialisten
land
zou men
meneen
eendergelijk
dergelijkgekonkel
gekonkelwalgelijk
walgelijknoemen,
noemen,den
denFranschen
Fransehen
land zou
kiezer echter
echter schijnt
schijnt men
men alles
kunnenwijs
wijsmaken.
maken.
kiezer
alles te
te kunnen
tot kiezersbedrog
kiezersbedrog getuigt
getuigt ook
ookhet
hetoptreden
optredenvan
vanden
denprogreso
progres.
Van
Van poging tot
sistischen vicomte
vicomte Lannes
sistischen
Lannes de
de Montebello,
Montebello, overigens
overigensmisschien
misschien de
demeest
meest
verdienstelijke
niet.herkozen afgevaardigden.
afgevaardigden. Deze edelman,
edelman, die een
een
verdienstelijke der
der nietoherkozen
uithet
heteerste
eerstekeizerrijk
keizerrijkdraagt,
draagt, dient
dientzich
zichbij
bij
der
meest schitterende
schitterende titels
titels uit
der meest
als «citoyen»
«citoyen» Lannes
Lannes de Montebello.
Montebello. Men
Men moet
moet een
een volk
volk
zijne
kiezers aan
zijne kiezers
aan als
het op
op zoo
zooplatte
plattewijze
wijzeom
om
toch wel
wel zeer
zeerverachten,
verachten, wanneer
wanneer men
men tracht
tracht het
toch
tuin te
te leiden
leiden!
1
den tuin
Ook op
op de
dehooggeroemde
hooggeroemdeFransche
Franschebeschaving
beschavingwerpen
werpendeze
dezeverkiezingen
verkiezingen
hunneijverige
ijverige beo
be.
een
eigenaardig licht.
licht. Wanneer
Wanneer men
mende
deFranschen
Franschen en
enhunne
een eigenaardig
wonderaars
Frankrijk «le
«Ie pays
pays de
de la
la politesse».
politesse». Welnu
Welnu op
op
wonderaars hoort,
hoort, dan
dan isis Frankrijk
verschillende
vergaderingen heeft
heeftmen
mendedesprekers
sprekersder
dergematigde
gematigdepartijen
partijen
verschillende vergaderingen
het woord
woord laten
laten komen,
komen, op
op andere
andere heeft
heeft men
men de
de
eenvoudig
eenvoudig niet
niet aan
aan het
candidaten
met rotte
eiëren gegooid of
candidaten met
rotte eiëren
ofhun
hundedeautomobielbanden
automobielbandendoorgeo
doorge.
sneden.
Fransche snoeverij
snoeverij diene
dieneook,
ook,dat
datdedevroegere
vroegereprefect
prefect
Als staaltje
staaltje van Fransche
na zich
zichsterk
sterkbeklaagd
beklaagd tetehebben,
hebben,dat
datzijn
zijn·
tegencandi.
van
politie, Lépine,
Lépine, na
van politie,
tegencandio
had ontstolen,
ontstolen,pathetisch
pathetischuitriep
uitriep:: Maar
Maar één
daat
zijn geheele
geheele program
program had
daat hem zijn
an
mij niet
niet ontstelen,
ontstelen, dat
dat is mijn verleden,
verleden, «ma
«mapeau
peautrout&
trouée de
de
kan men
men mij
ding kan
den oorlog
oorlogvan
van'70.
'70.InIn
onze
Germaanscllelanden
landen zou
zou men
men
balIes» in den
balles»
onze
Germaansche
zeggen: : Zoo iets
iets laat
laatikikliever
lievereen
een
ander
zeggen,maar
maarininFrankrijk
Frankrijkslaat
slaat
zeggen
ander
zeggen,
somtzijn
zijndeugden
deugden op
opininhet
hetpubliek,
publiek, zoo
zoo ono
on.
men zich
zich op
op dedeborst
borstenensomt
men
geveer op de
de wijze,
wijze, waarop
waarop de
de Arabieren
Arabieren dit
dit doen.
doen.
geveer
voorFrankrijk
Frankrijkwel
welop
opdezelfde
dezelfdewijze
wijze
komende legislatieve
legislatieve periode
periodezal
zalvoor
De komende
inhet
hetparlement
parlement hevig
hevig
voorbij gaan
als de
de laatste
laatste jaren.
jaren. Men
Menzal
zalelkaar
elkaar in
voorbij
gaan als
rastempo
tempoblijven
blijvenopvolgen,
opvolgen,met
met
uitschelden, de ministeries
ministeries zullen
z.ullenelkaar
elkaarininras
uitschelden,
ieder ministerie,
ministerie, dat
dat aftreedt,
aftreedt, zal
zalerereeneen
nieuw
stelletje
ambtenarenrijp
rijp
ieder
nieuw
stelletje
ambtenaren
voor pensioneering,
pensioneering, en
enmet
metieder
iederministerie,
ministerie,dat
datoptreedt
optreedtzullen
zullenerer
worden voor
voorhet
hetlegioen
legioen
een aantal
aantal ambtenaren
ambtenaren en trouwe
trouwe kiezers
kiezers rijp
rijp worden
wordenvoor
een
gelukkigworden
wordengemaakt
gemaaktmet
meteen
eentabaksbureau
tabaksbureau en
en in
in onze
onze
van eer
eer ofofgelukkig
van
Germaansche landen
wel bij
bijvoortduring
voortduringFrankrijk
Frankrijk blijven
blijven be,
be.
Germaansche
landenzal
zal men
men wel
schouwen als het
het land
land van
vanbeschaving
beschaving en
enverlichting,
verlichting, waarbij
waarbij wij
wij nog
nogeen
een
schouwen
heel eind
ten achter
achter zijn.
zijn.
eind ten
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Frederik

tweede boek
boekvan.
vandit
ditvreemdsoortiwschoone
vreemdsoortig-sehooneverhaal,
verhaal.dat
datgeen
geenroman
roman
Het tweede
geen lyriek,
lyriek. en eigenlijk
eigenlijk geen
geen tusschenvorm
tussehenvorm ook.
ook. Maar
Maar een
eenheel
heelbijzonder
bijzonder
is en geen
hetzeker,
zeker.prachtig
prachtig gestyleerd
gestyleerd en
en van
van eene
eene hooge,
hooge. exotische
exotischesymboliek.
symboliek.
boek isishet
de omgeving
omgevingvan
vanSan.
SanFrancisco
Franciseogroeit
groeithet
hetwonderlijke
wonderlijkekind
kindSirius
Siriusop
op;
In de
;
ziehier hoe de
de stad
stad inindedeeerste
eerstebladzijden
bladzijdenvan
vanhethet
werk
wordtgeteekend
geteekend;
ziehier
werk
wordt
;
getevens
tevenseen
eenvoorbeeld
voorbeeldvan
vanden
denschoonen,
schoonen,gedragenen
gedragenenschrOrant
schrijftrant:
hebt ge
dan hebt
:
«Als een
een helle
hellespotlach
spotlachschaatert
schaatertde
denaam
naamdier
dierschoone
schoonehoofdstad
hoofdstadaan
aande
de
zonnige baai,
baai, de stad uit gouddorst
gouddorstgeboren
geborenen
endoor
doorhebzucht
hebzuchtinnerlijk
innerlijkverrot,
verrot,
genaamd
Heilige, die
diemet
metdedearmoe
armoewilde
wildehuuwen
huuwenen
enden
den
genaamd naar
naar den
den goeden Heilige,
zijnen het
hetaanraaken
aanraakenvan
vanalle
allegeld
geldverbood
verbood:
SanFrancisco,
Francisco,de
deschitterende
schitterende
: —- San
wraak van
van Mammon,
Mammon, om
omveel,eeuwige
veel-eeuwigeverguizing
verguizingtrots
trotsongeschokt
ongeschoktgezag.
gezag.
wraak
Daarbij woonden
woonden moeder
moeder en
en kind,
kind, digt
digt genoeg
genoeg om
omhaar
haar schoonheid
schoonheid te
te
Daarbij
zien als
als een
een vizioen
vizioenvan
vandedeapokalyptische
apokalyptischeheemelstad
heemelstad—
- de
dehooge
hoogegeevels
geevels
in den
denavon&zonnebrand
avond-zonnebrandalsalsvan
vangloeyend
gloeyendképer,
kóper.—- de
deblaauwe
blaauweblikkerende
blikkerende
totaan
aanhaar
haartrotsche
trotschedrempels
drempels—- maar
maartoch
toch
zee deemoedig
deemoedig uitschuimend
uitschuimendtot
ook
ver genoeg
genoeg om
om buiten
buiten dedesfeer
sfeerte te
blijven
van
haarzieke
ziekeweelde,
weelde,
ook ver
blijven
van
haar
gevrijwaard
stank van
van haar
haar innerlijk
innerlijk bederf.»
bederf.»
gevrijwaardvoor
voor den stank
hetziele::
zieleWonder-eigenaardig, en alleen
alleen als
alssynaboliek
symboliek teteaanvaarden,
aanvaarden, isishet
Wondeveigenaardig,
kind;; vreemd
vreemd als
alsstelsel
stelselvan
vaneducatie
educatieininhet
hetalgemeen,
algemeen,isisook
ook
van dit
dit kind
leven van
de opvoeding
opvoeding van
van de
debegrijpende
begrijpende moeder.
moeder.
Men
vertelt dat
dat Rousseau
Rousseau een
eenvader,
vader,die
diehem
hemmededeelde
mededeeldedat
dathij
hijzijn
zijn
Men vertelt
denEmile
Emileneergelegde
neergelegdetheorieën
theorieënhad
hadopgevoed,
opgevoed,
geheel volgens
volgens de
deininden
zoon geheel
antwoordde
zoo veel te
te erger
erger was,
was, zoowel
zoowel voor
voor het
het kind
kind als
als voor
voor
antwoordde dat
dat dit zooveel
den
vader. En
En ditzelfde
ditzelfde zou
zou men
menkunnen
kunnentoevoegen
toevoegenaan
aanouders
oudersdie
diehunne
hunne
den vader.
hetsysteem
systeemwaaraan
waaraan Enna,
Enna, de
de moeder
moeder
kinderen
opvoeden volgens
volgens het
kinderen gingen opvoeden
van Sirius,
Sirius, zich
zich houdt
houdt. ....
...
Maar Sirius
ook geen
geengewoon
gewoonkind.
kind.Als
Als
vele
werkenvan
vanVan
VanEeden
Eeden
Maar
Sirius is ook
inin
vele
werken
ook hier
hier een
eenwezen
wezenmet
metbovennatuurlijke
bovennatuurlijkebegaafdheid,
begaafdheid, een
eenmensch
menschdie
diebij
bij
zijn
komst op
opaarde
aardemet
metsterkere
sterkerekoorden
koordenaan
aanhet
hetonzichtbare
onzichtbare blijft
blijft ver
ver_
zijn komst
bonden dan gewoonlijk
gewoonlijk het geval
geval is
is
bonden
scheppen van
van deze
deze creaties
creaties deinst
deinst de
de schrijver
schrijver voor
voor geen
geenenkele
enkele
Bij het scheppen
zesjaren
jaren
mogelijkheid terug.
Sirius gedichten
gedichten te
te maken,
maken, als
als hij
hij zes
mogelijkheid
terug. Zoo
Zoo begint Sirius
oud is,
is, en
ennog
noggeen
geen
letter
kanlezen
lezenof of
schrijven;
hij dicteert
dicteert de
de prozv
prozaoud
letter
kan
schrijven
; hij
aan zijne
zijne moeder.
moeder.
verzen aan
door
Hier
volgt een
een van
vande
de«brieven
«brieven aan
aan zijn
zijn vader»,
vader», zooals
zooals de
de verzen
verzen door
Hier volgt
Sirius
worden genoemd
genoemd::
Sirius worden
Ik
langs het
het zilveren
zilveren meer
meer
Ik liep langs
de
zon scheen
scheen over
over den
denbergrand
bergrand
de zon
in de
de schaduw
schaduw stroomde
stroomde de
de beek.
beek.
duif dreef
dreef in
in het
het meer
meer
Een
doode duif
Een doode
boa ven.
met
gekromde pootjes
pootjes naar
naar booven.
met de gekromde
Toen werd
werd ik
ik bedroefd
bedroefd
en verlangde
verlangde naar
naar mijn
mijn moeder.
moeder.
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Ligt er
er niet
? Herinnert
Ligt
niet een
een wereld
wereld van
van gevoel
gevoel in
indie
dieenkele
enkeleregels
regels?
Herinnert de
de
simpele schoonheid
schoonheid van
van dit gedichtje
simpele
gedichtje niet
niet aan
aan het
het beste
beste wat Van
Van Eeden gaf?
hoeveelzuivere
zuivere
«Toen
ik bedroefd
bedroefdenenverlangde
verlangdenaar
naarmijn
mijnmoeder»
moeder»...., ,hoeveel
«Toen werd ik
eenvoud, hoeveel poëzie
1
eenvoud,
poëzie in
ineen
eenpaar
paarkinderlijke
kinderlijkewoorden
woorden!
Er
zijn bij
bij deze
deze brieven
brieven van
vanSirius
Siriusverscheidene,
verscheidene,waaruit
waaruit een
een diepe
diepe
Er zijn
intuïtieve levenswijsheid
levenswijsheid opstraalt. Als voorbeeld
voorbeeld hiervan
hiervan haal
haal ik
ik het
het volgende
volgende
aan :
aan:
hebben een naam
Alle menschen
menschen hebben
naam
en toch heeten
en
heeten allen
allen hetzelfde.
hetzelfde.
Ze heeten allemaal
Ze
allemaal «i10).
«ik».
Als
de boomen
hoomen konden
konden spreeken
spreeken
Als de
zich «ik»
«ik»
noemden
noemden ze zich
en
steenen en
en de
desterren.
sterren.
en de steenen
mij Sirius
Sirius Gotama
Gotama
Men
Men noemt mij
«ik»,
maar ik
ik ben
ben ook «ik»,
maar
net als
als alle
alle menschen.
menschen.
Alle menschen
menschen zijn
zijn «ik».
«ik».
lk ben alle
alle menschen
menschen
Ik
ik ben ook
ik
ook de
de boomen
boomen
ik
ook de
de steenen
steenen en
ende
desterren.
sterren.
ik ben ook

Hierin
ligt een
eendiep
diepgevoel
gevoelvan
vanidentiteit
identiteitmet
metalles
alleswat
watbestaat,
bestaat, en
en de
de
Hierin ligt
in de
de ziel
zielvan
vaneen
eenzes$
zes_of
ofzeven,
zeven_
bewustheid
deze innige
innige verwantschap
verwantschap In
bewustheid van deze
jarig kind
kind:: waarlijk,
waarlijk, wanneer
den symbolieken
symboliekenopzet
opzetniet
nietvoortdurend
voortdurend
jarig
wanneer men den
in het
hoevelen
zullen
datdat
kunnen
? —- kan
het oog
ooghoudt
houdt—-enen
hoevelen
zullen
kunnen?
kanmen
men zich
zich
moeilijk bij
waarde dezer
dezer subtiele uitingen,opaichaelf
uitingen_op-zich.zelfbepalen.
bepalen.
moeilijk
bij de waarde
ze., Welk
Welkeen
eenteedere
teederebespiegeling
bespiegeling van
van eene
eene
Overigens, hoe
mooizijn.
zijn ze
Overigens,
hoe mooi
subtielste isis inisschien
misschien dit
dit:
in-zich schouwende
inozich
schouwende ziel.
ziel. Het subtielste
:
Als ik
ik Ida
Ida zie
zie
dan
gaat Ales
alles leeven,
leeven,
dan gaat
de palmbladen
palmbladen fluisteren,
fluisteren,
grasjes wenken,
wenken,
de grasjes
vaarens wuiven
wuiven heel mts,
wijs,
de vaarens
de rotsen
rotsen krijgen
krijgen getichten.
gezichten.
verstaa ook de
de voogels,
voogels,
Ik verstaa
wat
zee zegt is cluideltik,
duidelijk,
wat de zee
zie wat
wat de
de zon
zonbedoelt:
bedoelt;
ik zie
Maar des
Ida weg is
is
Maar
des aavonds
aavonds als
als Ida
ik alles
allesvergeeten,
vergeeten,
ben ik
het is
is stil
stil en
enzwart.
zwart.
Alleen de sterren
sterren knipoogen,
knipoogen,
die weeten
weeten het
het nog.
nog.
innieuwe
nieuwe
bijzonder isis ook
ookhet
hetvisioenaire
visioenaireleven
levenvan
vanSirius.
Sirius.Inzicht
Inzichtin
Uiterst bijzonder
levens waarheden heeft
heeft dedeprofetische
profetischeschrijver
schrijverhierin
hieringesymboliseerd
gesymboliseerd;
hij
levenswaarheden
; hij
een nieuwe
nieuwecultuur,
cultuur,wordend
wordenduit
uitstrijd
strijdenen
velerleiellende
ellende;
hij
overschouwt een
velerlei
; hij
denvalen
valenglans
glans
toont ons
ons de
deachter
achter onze
onzebeschaving
beschavingliggende
liggendeperioden
periodenininden
toont
van voorbijgegane
voorbijgegane beteekenis.
beteekenis.
Met verschillende
verschillende personen
personen komt
komtde
dejonge
jongeSirius
Siriusinin
aanraking;
Sheldon,
Met
aanraking
; Sheldon,
de Christelijke
Christelijke reverent
reverent en
en de
de Boeddhist
Boeddhistininden
dengelen
gelen
mantelzijn
zijntwee
tweeder
der
de
mantel
In de
desnedige
snedigeantwoorden
antwoordenvan
vanden
denknaap
knaapaan
aanden
dendonvbruten
dom-bruten
voornaamste. In
voornaamste.
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geestelijke komt
komt weer
den schrijver tegen de praktijk
geestelijke
weer het oude
oude sarcasme
sarcasme van
van den
het Christendom
Christendom aan
aan den
den dag.
dag.
van het
de conventie
conventie der
derbestaande
bestaande menschelijke begrippen
Sirius door
door de
Zoo wast Sirius
heen, zoekend
zoekend achter alle
verschijningen het diepere
diepere wezen
wezen der
der dingen.
alle verschijningen
heen,
Eigenaardig isis zijn
van Wijk, de beroemde
beroemde pianiste,
pianiste, die
die
Eigenaardig
zijn omgang
omgang met
met Ellie van
zijn vraag:
eigenlijk muziek?
bevredigend antwoord
antwoord
wat is eigenlijk
Sirius
muziek ? geen bevredigend
vraag : wat
Sirius op zijn
geven, en
enhet
hethem
hemook
ookdoor
door
machtvan
vanhaar
haarspel
spel niet leeren kan.
weet te geven,
dede
macht
Doch op
ophet
hetconcert
concertheeft
heeftSirius
Sirius een
eenvisioen,
visioen, dat
dathem
hem meer openbaart,
openbaart,
dan eenig menschelijk
menschelijk wezen
hem verkondigen
verkondigen kan:
wezen hem
kan :
«Des
avonds op het
het concert
concert speelde
speelde Ellie
Ellie van
van Wijk een concert
concert van
van
«Des avonds
Brahms met
midden in deze
deze woelende
woelende zee
zeevan
vanbruisende,
bruisende,
Brahms
met orkest.
orkest. En
En midden
wervel van
van toon
en, die den
den luisteraar
luisteraar
schuimende klanken,
schuimende
klanken,in
in den
den wilden wervel
toonen,
hun onstuimige
onstuimige macht en hun
hun fijne verwikkeling
bijna verbijsterden
verbijsterden door hun
bijna
-— had
had Sirius
Sirius een
een vreemd
vreemd vizioen. De zaal
zaal was
was halfrond,
halfrond, schelpvormig -—
en op
opeenmaal
eenmaal was
was het
hetSirius
Sirius alsof
alsofhet
heteen
eenoorschelp
oorschelpwas.
was. Hij
zag al
Hij zag
al die
luisterende
menschenhoofden in rijen om
een kern
kern van
van bewegende
bewegende men,
men.
om een
luisterende menschenhoofden
en ze
één luisterend
ze vormden
vormden te samen één
luisterend orgaan, éèn
schenhanden en
één groot
oor.
De klanken
klanken stroomden
stroomden van uit
uit het
het midden
midden als
als luchtbeweeging, maar
oor. De
harmonie en schoonheid
schoonheid in
in al
al die
die hoorende wezentjes.
ze werden
werden eerst
eerst tot harmonie
ze deeden. Ze gehoorzaamden
gehoorzaamden
weezentjes wisten
wisten zelf
weer niet
niet wat
wat ze
zelf weer
Die weezentjes
voelden bevreediging
- maar de Groote, de Glansrijke,
aan een aandrift
aandrift en voelden
bevreediging —
aan
waarin ze
allen leefden,
leefden, die omvatte
omvatte al
al hun
hunaandoeningen
aandoeningen met
metvol
volbegrip
begrip
waarin
ze allen
tot één aandoening
harmonie en
en schoonheid.
schoonheid. Zoo
Zoo
en verbond
verbond ze
ze tot
en
aandoening van
van harmonie
Hem, die hun
hun
maakten al die
die menschjes tesamen
tesamen een gehoor.orgaan
maakten
gehooporgaan voor
voor Hem,
bladeren het orgaan
orgaan tot
tot ademen
ademen vormen
vormen voor
voorden
denboom».
boom».
de bladeren
Ik is, zooals de
Ik haal
Ik
haal dit
dit fragment
fragment aan
aan als
als een
een voorbeeld van
wijze waarop
waarop de
de
van de wijze
meening over
over de
de verhouding
verhouding tusschen verschijning
zijne meening
schrijver zijne
verschijning en
wezenlijkheid uiteenzet.
uiteenzet. Het beschouwen
beschouwen van
van deze
dezeverhouding
verhouding maakt een
wezenlijkheid
bij vroegeren
belangrijk bestanddeel
van het werk,
belangrijk
bestanddeel uit van
werk, dat daardoor aansluit bij
arbeid,
Lied van Schijn
Schijn en
en Wezen.
Wezen.
arbeid, speciaal
speciaal bij
bij het
het Lied
boekdatdat
blijdschapenen
dankbaarheid
Waarlijk -— dit
eenboek
dit isis een
wijwij
metmet
blijdschap
dankbaarheid
de eenheid
eenheid in
in Van
Van Eeden's diepere
be.
ontvangen, èn omdat
omdat het de
moeten ontvangen,
diepere be,
schouwing
en dood
dood bevestigt,
bevestigt, èn
èn omdat
het, als
als kunstwerk
kunstwerk op
schouwing van
van leven
leven en
omdat het,
bezielde schoonheid
schoonheidmag
maggeplaatst
geplaatst worden naast des schrlJvers
zich zelf,
zelf, in bezielde
schrijvers
beste werk.
HERMAN MIDDENDORP.

o
0
Stijn Streuvels.
Eerste deel.
deel. —
- Amsterdam,
Amsterdam, L.
J. Veen.
Veen.
Streuvels. Dorpslucht.
Dorpslucht. Eerste
L. J.

«Met die
die twee
twee dingen:
breedte buiten
diepte binnen,
binnen, heeft
heeft een
een
dingen : breedte
«Met
buiten en
en diepte
honderden jaren aan
aan zijn
zijn werktafel
werktafel te
te zitten
zitten
schrijver
om eenige
eenige honderden
schrijver alal genoeg
genoeg om
pennen en . . . .. boeken
boeken vol te
te schrijven».
pennen
Zoo schreef
schreef Stijn
Stijn Streuvels
Streuvels in
inzijn
zijnbelangrijk
belangrijk ;tutobiografisch
autobiografisch artikel: Hoe
men
schrijver wordt.
Dezeuitspraak
uitspraak bevat
bevat ininweinige
weinige woorden
woorden het
het ge.
men schrijver
wordt.1 Deze
ge
geheim van
van Streuvels'
Streuvels' kunst;
de
heele geheim
kunst ; deze groote Vlaming
'Vlamingziet
ziet om
om zich de
en natuur,
natuur, wording,
wording, bloei
bloei en
en vevwording
ver.wording van
grootc
van leven
leven en
groote lijnen
lijnen van
beschaving en
ras, de
de grootschheid der onbezielde schepping.
En in zich
zich
beschaving
en ras,
schepping. En
voelt hij
hij de
de tee
der. zinnige, verzachtende
van menschen en
voelt
teeder,zinnige,
verzachtende bekoring
bekoring van
1.
Tijdspiegel, 1911,
1911, afl.
1. Tijdspiegel,
afl. I.
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simpele leven
leven van
vankleine
kleinezielen,
zielen,die
diehij
hijuitbeeldt
uitbeeldtmet
metgroote
groote
menschjes, het simpele
liefde en
en eindeloos
eindeloos geduld.
geduld.
Streuvels
hetzelfde artikel
artikel nog
nogiets
ietsnaders
nadersover
overdedeuitgangs,
uitgangs_
Streuvels zelf
zelf geeft in hetzelfde
punten die
die ik
ikdaareven
daareven noemde
noemde::
nu tetewerken
werkenzit,
zit,hier
hieropop
mijneheuv'elhoogte,
heuvel hoogte, heb
heb ikikdus
dus
«Waar ik
ik nu
mijne
voor de
dehandeling
handelingmet
metden
den groote
grootèn,
«buiten mij»
breede ruimte.
ruimte. Dat
«buiten
mij» de
de breede
Dat is voor
. n,
zwierig gebaar
gebaar met de
de wabberende
wabberende lijnen;
lijnen; het
hetkleuren,
kleuren_
groven
borstel, het zwierig
groven borstel,
enzon,
zon,wind
winden
enwolken,
wolken,
spel over
over de
de onmetelijke
onmetelijke uitgestrektheid
uitgestrektheid van licht
licht en
met
velden vol
vol vruchten,
vruchten, met
met huizen
huizen er
er ininen
endorpen,
dorpen,met
metmenschen
menschen in
in
met velden
hun poenderige
poenderige doening,
doening, als
als nietige
nietige stippels
stippels in
in de
de groote
grootenatuur.
natuur.
nog: «de
«de diepte»
diepte» te
te zoeken
zoekenininme,zelf
me_zelf—- mensch
mensch te
te zijn
zijn
Daarbij heb
Daarbij
heb ik nog:
onder
de menschen,
menschen, zonder
zonder meer.
meer. Dat is
is voor
voor de
detafereelen
tafereelen met
met het
het fijne
fijne
onder de
penceel; de
de dingen
dingen van
van naderbij
naderbij gezien;
gezien; het
het kleine
kleine leven
leven als
als hoofdrol
hoofdrol inin
penceel;
de
groote natuur.
natuur. De
Detegenkomsten
tegenkomsten en
en de
deverwikkelingen
verwikkelingen en
en de
deverschil,
verschil_
de groote
het bestaan
bestaan der
der boeren
boeren en
ender
derdorpelingen
dorpelingenondereen;
ondereen;
lende gestalten
gestalten van
van het
dat altijd
altijd anderend,
anderend, altijd
altijd gelijkig
gelijkig en
en altijd
altijd verschillend
verschillend spel
spelder
dermensche,
mensche.
dat
het eenvoudige,
eenvoudige, het
het gewone
gewone buitenleven
bedaarde,
lijke comedie
comedie in het
lijke
buitenleven met zijn bedaarde,
gelijkvloeiende
oppervlak;; maar
maar ook met
met zijn
zijn diepen,
diepen, verdokenen,
verdokenen, wissel,
wissel.
gelïjkvloeiende oppervlak
keerenden ondergrond
zijne diepe
diepe ziel.»
zieb
keerenden
ondergrond -— met zijne
Breedte
en diepte
diepte —
- beide
beide begrippen
begrippen genomen
genomen in
in dezen
dezen gansch
gansch bijzon,
bijzon_
Breedte en
inStreuvels'
Streuvels' scheppingen
scheppingenbijeen,gevoerd
bijeen_gevoerdtot
toteene
eenegrootsche
grootsche
zin —
- zijn
zijn in
deren zin
kunst. en kunst. ,
eenheid van van
leven en
eenheid
leven
Zoo ook
ook in
in het
het boek,
boek, w
waàrva'n'
thans voor
voor mij
mijligt
ligt:
Zoo
' aa'rva'n'het
heteerste
eerste deel
deel thans
:
DeTijdspiegehlezers
TijdspiegeMezersheboen
de bladzijden
bladzijden van
van
Dorpslucht.
Dorpslucht. De
-heblieti 'het
let reeds
reeds op de
àisboekdeel,
boekdeel,zal
zalhet
hetden
dentoen
toenverkregen
verkregen
tijdschrift gevolgd, doch
doch thans,
thans, ais
dit tijdschrift
indruk verdiepen
verdiepen en verinnigen.
verinnigen. Men
Men merkt
merkt beter
beter op,
op, welk
welk een
eengrootsche
grootsche
indruk
compositie men
hier voor zich
zich heeft.
heeft.
compositie
men hier
in dit
ditverhaal
verhaaluitgesponnen;
uitgesponnen; met
met
Eigenaardig
verhoudingen· in
Eigenaardigzijn
zijn de
de verfioudingen
en krachtigekrachtigénn trek
trek' 'van
lijning, geeft
geeft de
deschrijver
schrijver
breeden opzet,
opzet, en
breeden
van grJpte
gr8ote Wiling,
hierbinnen
minutieuze; tot
tot·'in
'inuiterst4
uiterstk\1
verzorgdedétail,bewerking,
détaibbewerking,
hierbinnen een minutieuze;
verzorgde
die evenzeer
evenzeer getuigt
getuigt van
vanbewonderenswaardig
bewonderenswaardig opmerken
opmerken als
als van liefdevol
liefdevol
die
Streuvels kènt
kènt zijne
zijne Vlamingen,
Vlamingen, en
en wat
watmeer
meerzegt,
zegt, hij
hij
medevoelen.
medevoelen. Want Streuveis
heeft
lief.
'
heeft ze lief.
Wat
moet het
het voor
voordezen
dezenschrijver
schrijver eene
eeneexquise
exquisegenieting
genietingzijn,
zijn,zijne
zijne
Wat moet
in de
defijnste
fijnste nuances
nuances af
af te
tewerken,
werken, alaldie
diedenkbeeldige
denkbeeldige levens
levens
figuren
figuren tot in
te doorvoelen,
doorvoelen, en
en ze
zevoor
voortetestellen,
stellen,ieder
iedernaar
naar zijn
zijn
te doorschouwen
doorschouwen en te
te
«aert en eigenschappen»,
eigenschappen», en
dan deze
deze levens
levens ininelkaar
elkaartetedoen
doengrijpen,
grijpen,
«aert
en dan
tot
de wondere,
wondere, levende
levende wisselwerking
wisselwerking van
van ziel
ziel tot
tot ziel
zieldedewelvende
welvende
tot de
zijner stijgende
stijgende conceptie
conceptieberoert.
beroed.
booglijnen zijner
dit boek
boeklas,
las,heb
hebikik
Misschien is
vergelijking vreemd
vreemd —
- maar
Misschien
is de vergelijking
maar toen
toen ik dit
teruggedacht aan
groote ontroering
ontroering die:'
eenigen tijd
tijd geleden
geleden ondev
onderteruggedacht
aan een groote
die ik eenigen
in de
deSainte,Chapelle
Sainte-Chapellevan
vanhet-Palais
hefPalais de
deJustice.
Justice. Ik
Ik bezichtigde
bezichtigde
te Parijs,
Parijs, in
ging te
ingang, toen
toen plotseling
plotseling de zon
zon door,
door_
het groote
groote ronde
ronde venster
venster boven
het
boven den ingang,
brak, en
onder de lijning
lijning van
van den
denkerkbouw
kerkbouweensklaps
eensklaps het
hetlicht
lichtin
inschitte,
schitte_
brak,
en onder
door de
detachtig
tachtigininronde
rondeomlijsting
omlijstinggevatte,
gevatte,gekleurde
gekleurde
rende schakeering
schakeering door
rende
ruiten
naar binnen viel.
viel.
ruiten naar
Dat was
was zoo
zoo schoon,
schoon.dat
datikikdiedie
gewaarwordingmoet
moetblijven
blijvenbeschouwen
beschouwen
gewaarwording
uit mijn
mijn leven.
leven.
als een zeer
zeer bijzonder
bijzonder moment
moment uit
als
nubijbijdede
lezing
van
Streuvels'laatste
laatste
En aan
aan dit
dit oogenblik
oogenblik dacht
dacht ikiknu
En
lezing
van
Streuvels'
kunstwerk: : grootsch
lijning, van
vanopzet;
opzet;
maardaar,binnen
daar_binnenverzorgd
verzorgd
kunstwerk
grootsch van
van lijning,
maar
met fijne nuanceering
nuanceering van
van onderscheidene
onderscheidene tinten,
tinten, met
metlevende
levendesprankeling
sprankeling
met
en onuitsprekelijke
onuitsprekelijke mildheid
mildheid van
van licht.
licht.
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Van
door den
denschrijver
schrijver op
op den
den voorgrond gevoerde
gevoerde personen noem
noem
Van de
de door
in de
de eerste
eerste plaats Koornaert, den stillen,
stillen, goedmoedigmijsgeerigen
goedmoedig_wijsgeerigen
ik in
weloverdacht, maar
maar vooral
vooral hoe
hoe weldoorvoeld
weldoorvoeld is het
het ge
ge.
rentenier. Hoe weloverdacht,
rentenier.
dezen eenzelvigen,
eenzelvigen, deftigen burgerman,
burgerman, die, voor heel
dachtenleven van dezen
in zijn
zijn romantische fantasieën,
fantasieën,
wereld ongeweten,
ongeweten, zijn
zijn vermaak
vermaak vindt in
de wereld
tot hij,
hij, als
als Unmaal
éénmaal zijn
zijn verholen
verholen gedroom
gedroom komt tot een
een daad
daad —
- het
tot
den dief,
dief, die
die zijne tabaksplanten
tabaksplanten komt weghalen
weghalen —
- zich
doodschieten van den
overrompelt, en uit
uit zijn opgeschroefde
opgeschroefde verbeelding plotseling
plotseling wordt
wordt
zelf overrompelt,
teruggestort in wanhopige
wanhopige werkelijkheid.
werkelijkheid.
teruggestort
In deze
deze passage
passage in
ineen
eeneigenaardige
eigenaardige spanning,
spanning, die
die tot
tot beklemming
beklemmingver%
ver.
den «kriekelaarz
«kriekelaar» gezeten,
gezeten, met geladen
geladen geweer
geweer de
de
innigt, als Koornaert, in den
den dief
diefafwacht.
afwacht.
tweede komst van den
een klein
klein fragment,
fragment, waaruit
waaruit die
die zwoelte
zwoelte opstijgt
opstijgt;; het geeft
geeft u
Ziehier een
den goeden Koornaert,
Koornaert, die,
die, door
door zijne naieve
naïeve fantasiën
fantasiën
tevens een kijk
kijk op den
tevens
den boom
boomafwacht
afwacht wat
waterergebeuren
gebeurengaat,
gaat,met
metangst
angst
medegevoerd, in den
luisterend naar
naar de
de maanlichte stilte
stilte::
luisterend
«In die
die vreeselijke stilte gingen de boomen en heesters
heesters in den
den tuin,
tuin, aan
aan
gin
aan 't'tpraten
praten met
met schelle
schelle of
ofzware
zware stemmen,
stemmen, met
met gegil
gegil
't fluisteren eerst, aan
dooreen tot
tothet
heteen
eenwarreling
warrelingvan
vanroezemoezige
roezemoezigezotteklap
zotteklap
en gebrom, al dooreen
plechtige uitspraken
uitspraken zonder
zonder zin. Dan
Dan op
op een
een teeken,
werd, overgalmd door plechtige
ver,
den adem op, hijgden
hijgden de dingen
dingen in
in bange
bange veralles stil,
stil, hield alles
alles den
viel alles
en niet
nietgebeurde.
gebeurde.
naar iets
gebeuren ging en
iets dat gebeuren
wachting naar
dorp en
die gapende
gapende ijlte vielen
vielen de klokslagen
klokslagen uit den
den toren
toren over
over 't dorp
In die
open als
alseen
eenstreng
strengvermaan.
vermaan.Verder,
Verder,uit
uitandere
andererichtingen,
richtingen,werden
werden
ronkten open
op alalde
detorens
torensder
derdorpen
dorpenover
overden
denomtrek.
omtrek.
de zware
zware slagen
slagen herhaald,
herhaald, op
de
dooreen
eenzelfde
zelfde
Iedere slag was als
als een
een ronkende
ronkendeweeklacht
weeklachtdie
dieuitstierf
uitstierfen
endoor
ledere
van verwijt
verwijt voor
voor
weeklacht werd
werd herhaald.
herhaald. Ze klonken
als een
een uitspraak
uitspraak van
klonken als
weeklacht
den
slaap
rechtvaardigheidverzonken.
verzonken.
al
wie niet
niet tetebedde
beddewas
wasenenininden
al wie
slaap
derder
rechtvaardigheid
naden
dentwaalfden
twaalfden slag
slag viel
viel
Hij
telde telkens
telkens weer
weer elke
elke nieuwe
nieuwe reeks
reeks en
enna
Hij telde
een ijzige
ijzige stilte.
stilte.
alles terug
terug in een
alles
Uit zijne
zijne kindscheid
kindscheid had Koornaert den
indruk van
van afschrik
afschrik en
en gruw
gruw
den indruk
uurtetemiddernacht,
middernacht,en
enhier
hierop
opzijnen
zijnenboom,
boom,
bewaard voor het
het spookachtig
spookachtig uur
bewaard
dat er
dan ooit
ooit van
van bewust
bewust:: dat
dit zonderling
zonderling postuur,
postuur, was
was hij
hij er
ermeer
meer dan
in dit
dat er iets wakker
de natuur
natuur -— dat
wakker wordt in
in
te
middernacht iets
gebeurt in de
te middernacht
iets gebeurt
komen en dat
den algemeenen slaap
slaap;; dat
er geheimzinnige
dat
geheim.zinnige krachten los komen
dat er
dan deze
de boomen en
beesten alsdan
alsdan een
een andere
andere gedaante
gedaante aannemen dan
deze
en beesten
hem gebeurd
gewend zijn,
zien. Nog
Nog nooit
nooit was
was 't hem
gebeurd in
waaronder
waaronder wij
wij gewend
zijn, ze
ze te
te zien.
dat uur
uur in
in die
dieakelige
akeligestilte.
stilte.
zulke omstandigheid,
omstandigheid, alleen buiten
zijn op dat
buiten te
te zijn
niet voor de
had het
het niet
niet voorzien
voorzien en
en nu
nuwerd
werdhij
hijbang
bang -— niet
de dieven,
dieven,
Hij
Hij had
den nacht
nacht die
die ininroere
roerekwam.
kwam.
maar
den geheimzinnigen geest
geest van den
maar voor
voor den
Hij verbeeldde
de boomen onderling afspraak
afspraak hielden:
hielden : dat ze zijn
verbeeldde zich
zich dat de
waarop hij
hij zat, hem
geval beoordeelden
de kriekelaar waarop
hem uit de
de kruine
beoordeelden en
en dat de
zou schudden.
schudden.
De nacht
nacht scheen
scheen hem
hem wreed,
wreed, iets
iets waar
waar de
de mensch zich verdrongen ziet en
mane?) (Pag. 139-140).
andere krachten
krachten heerschen in den valschen sching der mane.»
de twijfel
twijfel die
die in
in hem
hem
Kenschetsend
Kenschetsendvoor
vooreen
eennatuur
natuurals
alsdeze
dezeisis ook
ook de
hem het
het uitzicht
uitzicht opent
opent op
op een
een
ontstaat, als
de burgemeesters.vacature
burgemeesterwacature hem
als de
ander
Aan de
de eene zijde lokt hem
bestaan van -machthebber,
hem het bestaan
ander leven.
leven. Aan
doch aan de
wakend
wee van
van gansch
gemeente;; doch
de andere
andere
gansch eene gemeente
wakend over
over wel
wel en wee
zonder be,
zijde
trekt hem
hem zijn
zijn vreedzaam,
vreedzaam, onbewogen
onbewogen renteniersleven, zonder
be.
zijde trekt
slommeringen en
zonder verantwoordelijkheid.
zich.
maakt Koornaert zich
verantwoordelijkheid. Wel maakt
en zonder

LITERAIRE KRONIEK.

201

zelven
zelven wijs
wijs dat
dat dit
dit laatste
laatste voor
voor hem
hem het
hetbeste
besteis,
is,en
entoch,
toch,hoe
hoegroot
grootisis
zijne
teleurstelling, als
de zaak
zaak bij
bijden
denpastor
pastorbesproken
besprokenwordt,
wordt, en
ende
de
zijne teleurstelling,
als de
oude geestelijke
geestelijke zonder
zonder de
de minste
minsteaarzeling
aarzelingzijne
zijnemeening
meeninguitspreekt
uitspreekt:
:
gaapt gelijk een
een oven,
oven,—- Blondeel!
BlondeelIwie
wiezou
zou
andersburgemeester
burgemeester
«Dat gaapt
ereranders
worden tenzij
tenzij Blondeel
Blondeel?
I»
?!»
Treffend isis ook
ook de
deteekening
teekeningvan
vanden
denouden,
ouden,zelfgenoegzamen
zelfgenoegzamenpastor,
pastor,
Treffend
die
zijn aandacht
aandacht verdeelt
verdeelt tusschen
tusschentwee
tweebelangrijke
belangrijkedingen
dingen:: lekker
lekker eten
eten
die zijn
drinken ten
ten eerste,
eerste, en
en dan
danhet
hetbewaren
bewarenvan
van'den
'denlieven
lievenvrede,
vrede,door
door
en drinken
alle dingen
dingen te
te laten
latenzooals
zooalszeze
zijn.Kostelijk
Kostelijkisiszijn
zijngemopper
gemoppertegen
tegen den
den
alle
zijn.
kapelaan, het
het «mager,
«mager, zwarte
zwarte manneke,»
manneke,» en
endiens
diens«verwaandheid
«verwaandheid
nieuwen kapelaan,
van
inzicht en
eneen
eenbest%weten
best.weten met
met een
eenminachting
minachtingen
eneen
eenonverdoken
onverdoken
van inzicht
wat naar
naar 't oude rook».
rook».
misprijzen voor
misprijzen
voor alles wat
En wat
wat de
degezonde
gezondeetensveerdigheid
etensveerdigheidvan
vanden
dengoeden
goedenpastor
pastorbetreft
betreft—En
men
leze op
oppag.
pag.250-254
250-254eens
eens
beschrijvingvan
vanhet
het«noenmaal,»
«noenmaal,»dat
dat
men leze
dede
beschrijving
Colete,
meer meesteres
meesteres dan
dan dienstmaagd,
dienstmaagd, «gewend
«gewend was
te dienen
dienen met
met
Colete, meer
was op te
statigheid».
En
niet minder
minderdan
dandeze
dezetwee,
twee,
zijn
al de
hoofd.enen
bijpersonenvoor%
voor.
En niet
zijn
al de
hoofd%
bijpersonen
gesteld met
met grandioze
grandioze distinctie
distinctieen
eneene
eenefijnheid
fijnheidvan
van
pychologische
weder.
pychologische
weder%
gave
die groote
groote bewondering
bewondering afdwingt.
afdwingt.
gave die
Ik
nog de
debeschrijving
beschrijvingvan
van«het
«hetGangske,»
Gangske,»het
hetwarnet
warnetvan
vansteegjes
steegjes
lk noem nog
slopjes, waar
waar het
hetschuim
schuimvan
vandededorpsbevolking
dorpsbevolkingbijeenhokt,
bijeenhokt,waar
waareen
een
en slopjes,
engewoonten,
gewoonten,een
eengespuis
gespuiswaar
waarniemand
niemand
ras woekert
woekert «met
«met eigen
eigen zeden
zeden en
ras
of pak
pak aan
aan heeft
heeft en
ennoch
nochmet
metgoedheid
goedheidnoch
nochmet
metkwaadheid
kwaadheidteteleiden
leiden
vat of
vat
te bekeeren
bekeerenviel».
viel».Het
Hetsinistere
sinisterebestaan
bestaanvan
vanditditruwe
ruwebestanddeel,
bestanddeel,ondero
onder.
of te
door onuitgesproken,
onuitgesproken, eigen
eigen wetten
wetten van
van recht
recht en
en
ling
verstandhoudend door
ling verstandhoudend
moraal,
door Streuvels
Streuvels met
met weergalooze
weergalooze harmonie
harmonie van
vankunstoen,kunnen
kunst_en_kunnen
moraal, is door
het tooneel,
tooneel,waar
waar de
de
weergegeven, en
bereikt hij
hij zeker
zeker in het
weergegeven,
en een
een hoogtepunt bereikt
door Koornaert
Koornaert isisgekwetst,
gekwetst,na
nageweldigen
geweldigen
ruwe,
sterke Busschere,
Busschere, die
ruwe, sterke
die door
doodstrijd sterft.
sterft.
En dan Poortere,
Poortere, de uit
uit het
hettuchthuis
tuchthuisontslagen
ontslagenstrooper,
strooper,die
diezijn
zijnvrouw
vrouw
En
in het
hetGangske,
Gangske, de
deeenige
eenigebuurt,
buurt,waar
waar
als een verworden
verworden slons
slons terugvindt
terugvindt in
als
zij, de
de vrouw
vrouwvan
vaneen
eengevangene,
gevangene,niet
nietmet
metverachting
verachtingafgestooten
afgestootenwordt,
wordt,
zij,
en
waar ook
ook Poortere
Poortere zelf
zelfwordt
wordt binnengeleid
binnengeleid als
als een
een koning,
koning, die
die door
door
en waar
zijn
wordt ingehaald!
ingehaald 1
zijn onderdanen wordt
Wat nog
nog meer
meer te
te schrijven
schrijven van
Ik wil
wil
Wat
van dit
dit schoone
schoone en
en rijke
rijkeboek
boek.... .. .. Ik
niet
zeggen dat
dat het
het Streuvels'
Streuvels' beste
beste werk
werk is,
is,want
wantbij
bijhetgeen
hetgeenhij
hijreeds
reeds
niet zeggen
schonk, is
zooveel schoons,
schoons, dat
datmen
menmet
meteeneen
dergelijke
uitspraakniet
niet
schonk,
is zooveel
dergelijke
uitspraak
voorzichtig
kan zijn.
zijn.
voorzichtig genoeg kan
Maar dit
is zeker,
zeker, dat
dathier
hiereen
eenwerk
werkwordt
wordtsamengesteld,
samengesteld, dat
dat in
inieder
ieder
Maar
dit is
denschrijver.
schrijver.
opzicht
mag geplaatst
geplaatst worden
worden naast
naast den
den besten
bestenarbeid
arbeid van
vanden
opzicht mag
hettweede
tweededeel,
deel,thans
thansininden
den
Tijdspiegelverschijnend,
verschijnend,
voltooiing van
van het
De voltooiing
Tijdspiegel
voor dit
ditjaar
jaaraangekondigd.
aangekondigd.
wordt
wordt nog voor
HERMAN
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APHORISMEN.
J.J. PETRI.
PETRI.
meeste menschen
De meeste
menschen kennen
wild alleen
alleen op
op hun
hun schotel
schotel;;
kennen het wild
zoo zijn
zoo
zijn hunne
hunne passiën als dagelijkschheden, met
met de saus van
een enkelen
een
enkelen feestdag.
feestdag.

o0

De tachtigers
tachtigers hebben
hebben zich overeten aan
aan hors d'oeuvre
d'oeuvre;; door
veel soep
zetten wij
nu den
wij nu
den maaltijd voort.
veel
soep zetten

o0
Zij die
Zij
die alle dag alledaagsch zijn,
zijn, hebben zelfs geen kans om
te verjaren,
zich zelfs
zelfsniet
niettot
toteen
eenommezientje.
ommezientje.
verjaren, zij vereeuwigen zich

o0
Velen gaan liefjes
liefjes met
met de
de liefde
liefde om;
wat wil je
om ; mijn
mijn liefje wat
nog meer?
o0
De futuristen
futuristen zijn
zijn een
een kolossaal anachronisme,
anachronisme, zij
zij behooren
thuis
thuis in het
het praehistorische en
zijn het
het mooist in het chaotisch
en zijn
duister.
o
0
zevende symphonie is de
de ideale
ideale kermis.
Beethovens zevende
o
0
Dichters loopen
loopen met
met het hoofd
hoofd boven
boven de
de wolken,
wolken, daarom
Dichters
noemt de wereld
wereld hen
hen bijziende
bijziende en
enverstrooid.
verstrooid.
noemt
0
o
paradox isisals
alsde
dezon
zonopopsidderend
sidderendwater,
water, men
menmoet
moet
De paradox
er
er oog
oog voor
voor hebben.
hebben.
o
0
Woorden zijn
zijn voor
voor de
de menschen
menschen als ratels,
ratels, yoor minnenden
Woorden
brieven, voor
voor dichters
dichters als
als bloesems,
bloesems, wior
voor denkers
denkers als
als
als brieven,
telescopen naar
naar den
den hemel.
hemel.

ONZE LEESTAFEL.
De Roman
Roman van
van een
een Student,
Student, door
doorJo
Jovan
vanAmmers—Kiiller.
Ammers-Küller. —
- H. D.
D.Tjeenk
Tjeenk Willink
Willink
en Zoon, 1914.
en
1914.

Een
greep uit
uit het
hetleven
levenvanvan
student,
te midden
zijner
academie.
Een greep
eeneen
student,
te midden
zijner
academie%
op veler
velerbelangstelling
belangstelling rekenen.
rekenen.
vrienden
kennissen kan
kan stellig
stellig op
vrienden en kennissen
Ik zie
inmijn
mijngedachten
gedachten de
de jonge
jonge hoofden
hoofdenzich
zichover
overdezen
dezen goedgeschreven,
goedgeschreven,
Ik
zie in
passievollen
gretig kennis
kennis van
van nemend.
nemend. En
En al
al isis het
het
passievollen roman
romanbuigen,
buigen, er
er gretig
is er
er een,
een, zou
zouikikhaast
haastzeggen,
zeggen,dat
datnooit
nooitveroudert.
veroudert.
thema
thema niet
niet nieuw,
nieuw, het is
Altijd
zullen jonge
jonge mannen
mannen ininzoo
zoolistig
listiggespannen
gespannenstrikken
strikkenverward
verward
Altijd weer zullen
raken en ook altijd
raken
altijd weer
weer zullen
zullenzij
zijbedrogen
bedrogenuitkomen.
uitkomen.
Het eerste
eerste hoofdstuk
hoofdstuk brengt
brengt ons
onsalaldadelijk
dadelijkop
opdedehoogte
hoogtevan
van
ge.
hethet
ge%
vaarlijk spel,
spel, waaraan
Walda zich
Nietdoor
doorellenlange
ellenlange
vaarlijk
waaraan Walda
zich gaat
gaat wagen.
wagen. Niet
beschrijvingen raken
raken wij
wij «ou
beschrijvingen
«au milieu,»
milieu,» maar
maar door
dooreen
eenvlot
vlotgesprek
gesprektusschen
tusschen
den held en
den
en zijn
zijn vriend
vriend Hegel.
Hegel. Auteur
Auteur weet
weetininenkele
enkeletrekken,
trekken, een
eenkleine
kleine
schijnbaar los
los daarheen
daarheen geworpen
geworpen woorden
onderstreepte opmerking, een paar schijnbaar
vrij wat
verwarrende
vrij
wat tetevertellen.
vertellen.Hier
Hiergeen
geenovervloed
overvloedvan
van
verwarrendeepitheta
epitheta;; iets
iets
sobers, iets
de de
werkelijkheid
afteekenend
sobers,
iets leuks,
leuks, iets
ietseenvoudig
eenvoudig
werkelijkheid
afteekenendmarkeert
markeert
het geheele
geheele boek.
boek. Elze
Elze blijft
blijfthaast
haastiets
ietsteteveel
veelin in
schaduw,
maarWalda,
Walda,
de de
schaduw,
maar
Hegel,
Rand en de
de perverse
perverse Constance,
Constance, wij
voor ons.
ons.
Hegel, Rand
wij zien
zien ze voor
boeiend, met
met de
degeschiedenis
geschiedenisinnig
innigsaamgeweven,
saamgeweven, is
is de
de
Gloedrijk en
en boeiend,
inhet
hetteeken
teekenvan
vanLaga's
Laga's
roeiwedstrijd beschreven,
waarbij «de dag
dag staat
staat in
roeiwedstrijd
beschreven, waarbij
hoogtepunt van
van jong
jongleven
levenenenstudentengenot,
studentengenot, zoo
zoozonnig,
zonnig,
glorie.» Dit hoogtepunt
glorie.»
hetniet
nietmede.
mede.
zoo frisch,
frisch, zoo
zoo vol
volvan
van
forschekracht,
kracht,arme
armeElze
Elzeviert
vierthet
zoo
forsche
Constance triomfeerde,
triomfeerde, zich
zichals
alsgetrouwde
getrouwdevrouw
vrouwvrij
vrijmal
malaanstellend
aanstellend
Waar Constance
hetbootenveld,
bootenveld,ondervond
ondervondElze
Elze
grievendeveronachtzaming.
veronachtzaming.Met
Meteen
een
op het
grievende
stilnaar
naarhuis
huisterug
terug;
anderervreugde
vreugdehad
hadhaar
haar
hartje vol
vol leed
leedkeerde
keerdezijzijstil
hartje
; anderer
smart gebracht,
gebracht, «martelende
«martelende teleurstelling.»
teleurstelling.»
slechts smart
verhouding tusschen
tusschenWalda
Waldaen
enzijn
zijnmoeder
moederisismede
medezeer
zeernatuurlijk
natuurlijk
De verhouding
geschetst, behoort tot
tot de
de best
bestgeschreven
geschreven bladzijden
bladzijden van
van dezen
dezenboeienden
boeienden
geschetst,
liefhebbend
hart, die
dieniet
nietbeminnelijk
beminnelijk
roman. De gesloten
gesloten vrouw
vrouw met
met het
hetlief
roman.
hebbend hart,
kon zijn,
zijn, maar
maar voor
voorwie
wiehaar
haarzoon,
zoon,haar
haareenige,
eenige,haar
haar alles
alles is,
is,zoodat
zoodatzij
zij
lam
zelfs den
den trots
trots van
vanhaar
haar geslacht
geslacht buigt,
buigt,om
omhem
hemuituitonwaardige
onwaardigeketenen
ketenentete
hareouderwetsche,
ouderwetsche,haast
haastongenaakbare
ongenaakbare
bevrijden; ; die
vrouw vormt
vormt ininhare
bevrijden
die vrouw
degelijkheid, een prachtige
prachtige tegenstelling
tegenstelling met
met Constance.
Constance. Blonde
BlondeElze
Elzeisisnog
nog
degelijkheid,
te veel
'Walda
om'
Waldatetekunnen
kunnenbeinvloeden,
beinvloeden,maar
maardeze
dezetwee,
twee,zijn
zijn
veel kind,
kind,om
moeder en zijn
zijn minnares,
minnares, hoe zwak
zwak staat
staat hij
hij voor
voor beiden!
beiden!
moeder
Arme moeder!
voorhet
het
Senaatsjaar,dreef
dreefzij
zij
moeder 1 Met haar
haar blanco
blancocrediet
credietvoor
Senaatsjaar,
haar zoon
zoon zelve
zelveden
denweg
wegop,
op,waarvan
waarvanalalhaar
haarliefde
liefdehem
hemniet
nietweer
weerkon
kon
haar
afbrengen. En toch
toch was
was het
hethare
hareenergische
energischeweigering
weigeringop
opdedelaatste
laatstevraag,
vraag,
afbrengen.
hij haar
haar ooit
ooitzou
zoudoen,
doen,waardoor
waardoorWalda
Waldaten
tenslotte
slottevoor
voor
ergstedat
dat
die hij
hethet
ergste
een
een man
man kan
kantreffen,
treffen,werd
werdbewaard.
bewaard.
Ook het
het einde
einde isisgoed
goedgezien
gezienen
engevoeld.
gevoeld. In
In 's's menschen
menschen jeugd
jeugd is
is er
er
Ook
geen onverwinnelijk
onverwinnelijk leed.
leed. Het
Het leven
levenstrekt
strektzich
zichdan
dannog
noguituitmet
metwijde,
wijde,
geen
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zij 't't over grijze
grijze zeeën,
zeeën, in
in betrokken
betrokken lucht.
lucht. Het
Hetkan
kanniet
niet
wijde horizonten,
horizonten, zij
wijde
nieuwdoorbreken,
doorbreken, de
de zon,
zon,
eeuwig stormen.
stormen. De zon
zon moet
moeteindelijk
eindelijkopopnieuw
eeuwig
die tranen
tranen doet
doet vervluchtigen
vervluchtigen en
ensmart
smartstilt.
stilt.
die
ELISE
EusE SOER.
SOEK.
o
0
Janneke de Pionierster,
Pionierster, door
door Louize
Louize B. B.
B. ModemBibliotheek,
Modem-Bibliotheek, v. Holkema
Holkema en
Janneke
Warendorf, Amsterdam.
Amsterdam.
Warendorf,

goede bekende
bekende uit
uitc(Eigen
«Eigen Haard,»
Haard,» die men
men gaarne
gaarne weder
weder eens
eens ont,
ontEen goede
moet; ; een
allerliefste noyelle,
die zich
zich eenige
eenigejaren
jarengeleden
geledenreeds
reedsvele
vele
moet
een allerliefste
noyelle, die
Er isis iets
ietsgezelligs
gezelligsin,in,hethet
moedigeJanneken
J annekennog
nogweer
weereens
eens
vrieden maakte.
maakte. Er
itnoedige
haar proeftocht
proeftocht te
te volgen.
volgen.
op haar
indit
ditverhaal
verhaalmet
methaast
haast
kracht en
en volharding
volhardingwedijveren
wedijveren in
Hollandsche kracht
sprookjesachtige teerheid.
teerheid. Ouder
Ouder verruwde
verruwde bolsters
bolsters kloppen
kloppengoede
goedeharten
harten
sprookjesachtige
heteenzame
eenzamedal
dalvan
vanRameleh,
Rameleh,dat
dattusschen
tusschenhooge
hoogebergwanden
bergwanden inge,
inge_
in het
sloten, door
door woud,
woud, Indisch
Indisch oerwoud
oerwoudomgeven,
omgeven,opopeen
een
grafkuilgelijkt,
gelijkt,
sloten,
grafkuil
waarin alle beschaving
beschaving aan
aan het
het versterven
versterven is.
is.
waarin
Maar Janneke,
J anneke, het
het jonge,
jonge, dappere
dappere vrouwtje,
vrouwtje, doet
doethaar
haarherleven
herleven;; weet
weet
Maar
ruwe zeden
zeden te
te verzachten,
verzachten, gezelligheid
gezelligheid tetebrengen,
brengen,waar
waardoodelijke
doodelijkeverve,
ververuwe
totallerlei
allerleimisbruiken,
misbruiken, ja
jaondeugden
ondeugdenvoerde
voerde bij
bij de
de
heerschte, die tot
ling heerschte,
arme opgeslotenen,
opgeslotenen, te
te Rameleh.
Rameleh.
arme
Echtelijke
liefde, angst
angst haar
Echtelijke liefde,
haar man
man ook
ook zoo
zootetezien
zienverworden,
verworden, als
als zijn
zijn
Tot ....
totook
ookhaar
haar het
het
voorgangers, helpen
voorgangers,
helpen Janneke
Janneke wonderen
wonderen doen.
doen. Tot
. . tot
klimaat overmeestert
na een
eenhevige
hevige ziekte,
ziekte, die
diehaar
haarliefste
liefste hoop
hoop
klimaat
overmeesterten
en zij,
zij, na
zware apathie
apathie vervalt.
vervalt. Dan
Dan beginnen
beginnen de
de zaden,
zaden, door
door haar
haar
vernietigde, in zware
vernietigde,
en welig
weligopwassend,
opwassend,weer
weerteteverstikken
verstikken
onder
allerleionkruid
onkruid;
uitgestrooid en
onder
allerlei
;
het kritiekste
kritiekste oogenblik
oogenblik doen
doen de
de liefde
liefde van
vanhaar
haar man,
man, de
deteere
teere
maar
maar op het
op den
denOedjong,
Oedjong,
zorg van
van de
de vrienden
vrienden voor
vooreen
eenminiatuur,grafje,
miniatuur-grafje, boven
boven op
zorg
totinkeer
inkeerkomen.
komen.Zij
Zijwerpt
werpthare
harezwaarmoedigheid
zwaarmoedigheid van
van zich,
zich, als
als
J anneke tot
janneke
richtzich
zichop,
op,gestaafd
gestaafd
een looden
looden last,
last, die
diehaar
haardiep
diepgebukt
gebuktdeed
deedgaan
gaan;
; zijzijricht
door
den plicht,
plicht,die
diehaar
haar
waarschuwendheeft
heeftaangezien.
aangezien ...
Metheldere
heldere
door den
waarschuwend
. . Met
zij haar
haar man,
man, haar
haar aan
aan zijn
zijn zijde
zijde tetelaten
latenblijven.
blijven.Wat
Watzou
zou
oogen bezweert
bezweert zij
er
hem, wat
wat van
vanRameleh
Rameleh worden
wordenzonder
zonderJanneke
J anneke?
er van hem,
?
En
zij krijgt
krijgt vrouwelijke
vrouwelijke hulp,
alleen van
van het
hetlieve
lieveChineesche
Chineesche
En zij
hulp, niet alleen
wasal al
lang
haarvriendinnetje
vriendinnetje;
maar van
van
vrouwtje,
kleine Yum,
Yum,die
diewas
vrouwtje, de
de kleine
lang
haar
; maar
één schaapje
schaapje over
over de
debrug
brugkwam.
kwam ...
meisjes
moederland. Nu één
meisjes uit
uit het moederland.
..
In
het overvolle
overvolle laatste
laatste hoofdstuk
hoofdstuk wordt
wordt ons
onsvrij
vrijwat
watmedegedeeld
medegedeeld
In het
Rameleh's toekomst
helderder leeren
leeren inzien.
inzien.
waardoor
waardoor wij
wij Rameleh's
toekomst helderder
zeg nu niet,
niet, gij,
gij, die
diedit
ditfijn
fijngesponnen
gesponnen gegeven,
gegeven, hier
hier te
te lande,
lande, ge,
geEn
En zeg
makkelijk
uw armstoel
armstoel gezeten,
gezeten, leest,
leest,dat
datdedeRamelehsche
Ramelehschetoestanden
toestanden
makkelijk in
in uw
Opvele
veleplaatsen
plaatsen ininonzen
onzenArchipel
Archipel
met
te zwarte
zwarte kool
kool zijn
zijngeteekend.
geteekend.Op
met te
kunnen
leven
eenzamen, als
dokter Spaan
consorten. Weinig
Weinig vrouwen
vrouwen kunnen
leven eenzamen,
als dokter
Spaan en
en consorten.
en
zich voorstellen
voorstellen welk
welk een
een leven
leven hare
hare zonen,
zonen, broeders,
broeders, vrienden
vrienden
en willen zich
minder hebben
hebben den
den moed,
moed, de
degeestkracht,
geestkracht, de
de zelf,
zelfdaar
daar ginds
ginds leiden.
leiden. Nog minder
verloochening,
zulke woestenijen
woestenijen den
te zetten.
zetten. Maar
Maaroverbekend
overbekend
verloochening, in
in zulke
den voet te
is,
hoe Jan
Janvan
vanRiebeeks
Riebeeksvolkplanting
volkplantingaan
aan«De
«DeKaap»
Kaap»dat
datheerlijk
heerlijk land,
land,
is, hoe
pas
vooruitging, toen Amsterdams
Amsterdams vroede
vroede vaderen
vaderen er
er vrouwen
vrouwenhadden
hadden
pas vooruitging,
heengezonden.
op zijn
zijneigen
eigenhoutje
houtjeofofdedevrouw
vrouw
alleen
kunnen
eenmaat,
maatNiet de
de man
man op
alleen
kunn
en een
schappij,
stichten, hervormen,
hervormen, doen
doen bloeien.
bloeien.Samen
Samen moeten
moeten
schappij,groot
groot of
of klein, stichten,
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zij
èn vrouw,
zij werken,
werken, man
man èn
vrouw, beiden.
beiden. Dit
Dit isisde
degroote
grooteles,
les,die
dieJanneke,
Janneke, de
de
pionnierster, predikt;
predikt; maar
maar laat
laat men
mengoed
goedluisteren.
luisteren.Want
Wantdedetoepassing
toepassing
pionnierster,
eischt verloochening
verloochening van
eigen ik,
ik, eischt
eischtopgaan
opgaanininanderer
andererbelangen,
belangen,
eischt
van het eigen
vooralles
allesgeduldige
geduldige
onbezweken volharding,
volharding, eischt
eischtvoor
eischt trouwe toewijding,
toewijding, onbezweken
verdraagten
envergeeft.
vergeeft.
liefde. De
De liefde,
liefde, die
die alle
alledingen
dingenbedekt
bedektenenverdraagt
liefde.
weemoedig gevoel
gevoel bekruipt
bekruiptons,
ons,wanneer
wanneerwe
webedenken,
bedenken,dat
datdedehand,
hand,
Een weemoedig
dit en
enzoovele
zooveleandere
andereinnige
innigeverhalen
verhalen teteboek
boekstelde,
stelde, voor
voor goed
goed isis
die dit
die
verstijfd. De uitgave
uitgave van
vandit
ditwerkje,
werkje,zoo
zookort
kort
heengaander
derbeminde
beminde
verstijfd.
nana
hethet
heengaan
schrijfster, zij
eeresaluut bij
bij haar
haargraf.
graf.
schrijfster,
zij als
als een eeresaluut
ELISE
EusE SOER.
o
0
Judas Ish,Karioth,
Ish.Karioth, Tooneelspel
Tooneelspel in
indrie
driebedrijven,
bedrijven,door
doorJ. L.
J. 1.
Walch.
TooneeI.
Judas
Walch.
— -Tooneel%
1. Simons.
Simons.
bibliotheek, onder
onder leiding van
van L.
bibliotheek,

als bovengenoemd moet men zien spelen, wil men het
het volkomen
Een stuk als
het ook
ooksterk
sterkonder
onderhet
hetlezen.
lezen.De
Deoude
oude
recht laten wedervaren.
wedervaren. Toch
recht
Toch boeit het
metveel
veelvaardigheid,
vaardigheid,met
metecht
echtartistiek
artistiekgevoel
gevoelbehandeld.
behandeld. Hoe
Hoe
stof isis met
satanisch Judas ook
ookisisafgebeeld,
afgebeeld,Njhij
blijft
mensch.
ietsdeerniswekkend
deerniswekkend
satanisch
blijft
mensch.
ErErisisiets
zijn liefde
liefdevoor
voorMaria
Mariavan
vanMagdala,
Magdala, de
deschoone
schoonezondares,
zondares, die
diebekeerd
bekeerd
in zijn
hare booze
booze wegen,
wegen, gretig
gretig luistert
luistert naar
naar de
de woorden
woorden van
vanJezus.
Jezus. Zij,
Zij, de
de
van hare
hunkerendnaar
naarvergiffenis,
vergiffenis,voelt
voelt
zich
door
verheven
goed~
boetvaardige, hunkerend
zich
door
dede
verheven
goed%
van haar
haarHeer
HeerenenHeiland
Heiland
wedergeboren.
werdveracht,
veracht,bij
bijhem
hem
heid van
alsals
wedergeboren.
ZijZij
werd
zij mededoogen
mede do ogen ; zij
zij was
was zoo
zoo moede,
moede, bij
bij hem
hem vond
vondzij
zijrust.
rust. In
Inhare
hare
vond zij
kennismaking met
naïf onschuldigs
onschuldigs voor
voor
kennismaking
met Judas
Judas Ish.Karioth
IsIpKariothisis iets
iets haast
haast te
te naïf
een vrouw
vrouw met
meteen
eenverleden
verledenalsalshet
hethare.
hare.Aangr‘ijpend
Aangrijpend moet
moet het
het tooneel
tooneel
een
zijn, waarbij
waarbij zij,
hare diepe
diepe vereering
vereering voor
v~orden
denNazarener,
Nazarener,geen
geen
zijn,
zij, juist
juist door hare
voordertig
dertig
vergiffenis
kan schenken
schenken aan
aan den
denellendige,
ellendige,die
diehem
hemverried
verriedvoor
vergiffenis kan
zijhet
hetgebod
gebod
Christelijkeliefde
liefde:
«Vergeeft
zilverlingen. Diep
voelt zij
zilverlingen.
Diep voelt
derder
Christelijke
: Wergeeft
elkander
misdaden.» Maar
Maar de
detegennatuurlijke
tegennatuurlijke daad
daad van
van Judas,
Judas, het
het
elkander uwe misdaden.»
den man,
man, dien
dienzij
zijeerst
eerstbegroette
begroetteals
alseen.
eenbroeder,
broeder, hem
hem
monsterachtige
monsterachtige in
in den
denMeester
Meesterwanend,
wanend,berooft
beroofthaar
haar van
van alle
allebezinning.
bezinning. Zij
Zij
volgeling
van den
volgeling van
ontvlucht hem vol
vol walging,
walging, eigen.
eigen zonden
zondenvolkomen
volkomenvergetend.
vergetend.De
Denatuur
natuur
ontvlucht
sterker
leer. Een
Een mooie
mooiecréatie,
créatie,deze
dezeMaria
Mariavan
vanMagdala
MagdalaI I
sterker dan
dan de leer.
Ook het
het motief
motiefvoor
voorJudas'
Judas'gruwelijk
gruwelijkverraad
verraadisis menschkundig
menschkundig gevoeld,
gevoeld,en
en
Kajafas,
zoo slim
slim 's mans
te vinden,
vinden, den
denweifelaar
weifelaar
mans zwakke
zwakke punt
punt weet
weet te
Kajafas, die
die zoo
verleidt
de misdaad,
misdaad, is
is prachtig
prachtig uitgebeeld,
uitgebeeld, vooral
vooral in
in tegenstelling
tegenstelling met
met
verleidt tot de
Abraham,
Hoogepriester niet
niet durft
durft oordeelen
oordeelen en
entoch
toch. ....
Abraham, die
die den Hoogepriester
...
Deze vreeselijke
vreeselijke tragedie,
overbekend, is
is echt
echt zielkundig
zielkundig
tragedie, ons
on.s aHen
alien zoo overbekend,
behandeld;
ware artisten
artisten vertolkt,
vertolkt, diepen
diepen indruk
indruk nalaten
nalaten;; ons
ons
behandeld ; moet,
moet, door ware
voordedediepte
dieptevan
vanellende,
ellende,waarin
waarineen.
eenmenschenziel
menschenzielkan
kan
doen
huiveren voor
doen huiveren
ondergaan.
De dialogen
dialogen winnen
winnenaan
aanzeggingskracht
zeggingskracht naarmate
naarmate de handelingvoorschrijdt.
handeling voorschrijdt.
E.
E. S.
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Staatkunde, Letteren,
Letteren, Wetenschap
Wetenschap en
enKunst,
Kunst,
P. J.
J. Blok,
Blok, P.P.D.
D.Chantepie
Chantepie de
delalaSaussaye,
Saussaye, G.
G. F.F.
onder redactie
redactie van
onder
van P.
Haspels,
en J.
J. D. van
Haspels, E.
E. B. Kielstra,
Kielstra, K.
K. Kuiper,
Kuiper, Jhr.
Jhr. H.
H. Smissaert
Smissaert en
van der
der
F. Bohn.
Bohn.
Waals Jr.
Haarlem, de
Erven F.
Waals
Jr. Haarlem,
de Erven
heer P.
P. Raëskin zijne novelle "Nonneke».
besluit de heer
In de Mei,aflevering besluit
«Nonneke». Prof.
K. Kuiper
Kuiper vervolgt den ontwikkelingsgang
ontwikkelingsgang der
der Grieksche tragedie.
K.
tragedie. Dr. A. G. van
Hamel geeft Iersche
Iersche indrukken.
indnlkken. De heer
heer D.
D. J.
J. van
van der
der Ven
Venbehandelt
behandeltde
deyolks,
volks,
poëzie der
der spinneweken. Dr.
J. de
de Jong
Jong verhaalt
verhaalt de
de loopbaan
loopbaan van
van Lilly
Lilly
Dr. J.
poëzie
B. van
van Herwerden.
Lehmann.
Lehmann.Verzen
Verzenvolgen
volgenvan
van C.
C. A.
A. B.

Gids. Onder
redactie van
van D.
D. van
van Blom,
Blom, H.
H.T.T.Colenbrander,
Colenbrander, C.
C. Th.
Th.
Onder redactie
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van Hall,
Hall, A.
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W.Hubrecht,
Hubrecht, E.E.J.J.De
DeMeester,
Meester,
van Deventer,
Deventer, J.
van
J. N. van
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Molengraaff en
enR.R.P.P.J. J.Tutein
TuteinNolthenius.
Nolthenius.Amsterdam,
Amsterdam,
W.
W. L.
P.
van Kampen
Kampen 6P. N. van
a Zoon.
de Mei,aflevering begint
begint een roman
roman van
Dr. P.
P. H.
H. van
van Moerkerken, getiteld
In de
van Dr.
Mr. P.
"De
Bevrijders». Over Anatole
Anatole France
France schrijft de
heer P.
P. Valkhoff. Mr.
P.Otten
de heer
Otten
«De Bevrijders».
zingt eene ballade "lsenbe1e».
heer H.
H.J.J.Westerling
Westerlingverhaalt
verhaalteen
eenstukje
stukje
aIsenbele». De heer
Midde1eeuwsche
Jodengeschiedenis. Johan Wesselink dicht
een novelle
novelle uit
uit de
de
dicht een
Middeleeuwsche Jodengeschiedenis.
van
groote stad.
Dirk Coster
Coster behandelt.
behandelt' Carry
Heleen, Prof.
Prof. C. van
Carry van Bruggen's Heleen,
stad. Dirk
Vollenhoven
strijd om het adatrecht, Prof.
G. Sleeswijk pest
pest,
pest en pest,
Prof. J.
J. G.
Vollenho4en den strijd
bestrijding.

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,
en wijsbegeerte,
wijsbegeerte, onder
onder redactie
redactie van
van:: Dr.
Dr.H.
H.J.J.Boeken,
Boeken,Lodewijk
Lodewijk van
van
en
Deyssel, Mr.
Mr. Frans
Frans Erens,
Erens, Willem
Kloos, Jac.
Jac. van
van Looy,
Looy, Frans
Frans Netscher.
Netscher.
Willem Kloos,
Uitgegeven te
te 's Gravenhage door de
de N.
N.V.V.Electr.
Electr.Drukkerij
Drukkerij(cLuctor
«Luctor
Uitgegeven
et Emergo».
Emergo».
In de
de Mei,aflevering
Hulzenzijn
zijn roman
roman «Aan
"Aan 't lichtende
Mei,aflevering vervolgt de heer G. van Hulzen
een schets
strand».
van Looy
geeft een "Uitvaart»,
Aleida van Pellecom een
schets
«Uitvaart», Aleida
Looy geeft
strand». Jac.
Jac. van
Fe1ix Timmermans
Timmermans drie
drie krachtig
krachtig schoone herfst,
herfst, en winterstemmingen
"Oud»
«Oud» en Felix
J. R.
R. van
van Stuwe Hzn.
Hzn. vervolgt
natuurtafereelen. De heer
heer J.
uit zijn serie Vlaamsche natuurtafereelen.
John Masefield, Dr.
studies rondom
rondom
zijn verhandeling
verhandeling over
over John
zijn studies
Dr. A. Aletrino zijn
zijn
Mej. Mien
Mien Vermeulen
geeft een gedicht.
gedicht. Ten slotte worden drie nieuw
Vermeulen geeft
Napoleon. Mej.
ontdekte
van Keats
Keats gepubliceerd.
ontdekte verzen van

De Beweging,
Beweging, algemeen
maandschrift voor letteren,
letteren, kunst,
kunst, wetenschap
wetenschap en
en
algemeen maandschrift
Berlage Nz.,
J. de
deBoer,
Boer,Albert
Albert
staatkunde,
staatkunde,onder
onder redactie
redactievan
vanH.
H. P.
P. Berlage
Nz., T. J.
Is. P.
P. de
de Vooys.
Vooys.Amsterdamsche
AmsterdamscheBoekhandel,
Boekhandel,Amsterdam.
Amsterdam.
Verwey,
Verwey, Is.
In het
het Meinummer vangt
Prof. T.
T. J.
J. de
de Boer
Boer een
een studie
studie over
over psychanalyse
vangt Prof.
In
van Alex.
Alex. Gutteling gewijd.
gewijd. De heer
heer
aan.
is een
een nagelaten
nagelaten gedicht
gedicht van
aan. Aan
Aan Shelley is
plaatst zijn
H. P.
P. Berlage
Nzn. plaatst
zijn derde
derde lezing
lezing over
over Stedebouw.
Stedebouw. De
Deheer
heer Jacob
Jacob
Berlage Nzn.
H.
Israël de
bezingt den
den bloemendag van
fonds. Giza
Giza
van het Joodsche nationale fonds.
Israël
de Haan bezingt
G. Danser
Danser en
en Joosken den Beer
Beer Poortugae1
liederen.
Rischl, J.
Poortugael zingen liederen.
J. G.
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des Tijds, Maandschrift
Stemmen des
Maandschrift voor
voor Christendom
Christendom en Cultuur. Onder redactie
van
Aalders, Mr.
Mr. A. Anema,
Anema, H.
H.Colijn,
Colijn, Mr.
Mr. P.
P. A.
A. Diepenhorst,
Diepenhorst,
van Dr. W.
W. J.
J. Aalders,
Dr. P.
P. J.
J. Molenaar,
Molenaar, Dr.
Dr. J.
J. c.
C. De Moor,
Dr.
P. J. Kromsigt,
Kromsigt, P.
Moor, Dr.
Dr. E.
E. H.
H.Renkema,
Renkema,
Mr.
H. Rutgers,
Rutgers, Dr.
Dr. J.
J. R.
R.Slotemaker
Slotemaker de
deBruine,
Bruine, Dr.
Dr. J.
J. Th.
Th. De
De Visser,
Visser,
Mr. V.
V. H.
Dr. B.
B. Wielinga.
Wielinga. Utrecht,
Dr.
Utrecht, G. J. A.
A. Ruys.
Ruys.
De Mei,aflevering
geopend met
met onderhoudende
onderhoudende brieven van den
den oud,
Mei.aflevering wordt
oudo
wordt geopend
minister Z.
Z. Exc.
Exc. Colijn
Colijn van zijn reis
T. Oberman
Oberman behandelt
behandelt
minister
reis naar
naar China.
China. Dr.
Dr. H. T.
Rabindranath Tagore.
«Als 't't vertrouwen
titel eener
Rabindranath
Tagore. «Ais
vertrouwen sterft»
sterft» isis de titel
eener novelle
novelle door
Bernarda. Dr.
Dr. D. Plooy
Bemarda.
beschouwingen over
grenzen van
van
Plooy vervolgt
vervolgt zijn
zijn beschouwingen
over de
de grenzen
Antike en Christendom.
Christendom.
Ons Tijdschrift.
Tijdschrift. Christelijk
redactie van
van
Christelijk letterkundig
letterkundig maandblad
maandblad onder
onder redactie
L.
Gerretson, J.
J. Lens,
Lens, G.
G. Schrijver,
Schrijver, Dr. J. van
van der
der Valk.
Valk.
L. Bückmann,
Biickmann, C.
C. Gerretson,
D. A.
's Gravenhage, D.
A. Daamcn.
Daamcn.
Het Aprilnummer
Het
Aprilnummer wordt
wordt geopend
geopend met
met eene novelle
«Jong Vrouwtje» door
novelle «Jong
mevr. J.J. M. Westerbrink-Wirtz.
Ritter Jr.
Jr. houdt
houdt beschouwingen
beschouwingen over
over
mevr.
Westerbrink—Wirtz. Mr.
Mr. P.
P. H. Ritter
proza en
en poëzie.
poëzie. H. van
van Meerenveldt
geeft een schets
schets:: «De oude Man».
Man». Willem
proza
Meerenveldt geeft
den Tuin en
R. Tharod geeft mede eene novelle:
de Mérode bezingt Eroos, uen
en Pieta.
Pieta. R.
novelle :
«Verjaardag».
Onze Kunst,
Kunst, geïllustr.
Onze
maandschrift voor
voor beeldende
beeldendekunst
kunst;
bestuurder:
geillustr. maandschrift
; bestuurder
:
Dr. P.
Dr.
P. Buschmann
Buschmann Jr.
Jr.;; Uitgave
Uitgave der
der naamlooze
naamloozevennootschap
vennootschap «Onze
«Onze
Kunst»
Nederland :: L.
1. J. Veen,
Veen, Amsterdam,
Amsterdam, —
- voor
Kunst» Antwerpen,
Antwerpen, -— voor
voor Nederland
Duitschland : F.
Duitschland:
F. V6lckmar,
Völckmar, Leipzig.
Leipzig.
In de
In
de Mei,aflevering
betoogt Dr.
Six, dat
dat de
de Rommelpotspeler van
Genève
Mei.aflevering beioogt
Dr. J.
J. Six,
van Genève
moet toegeschreven
toegeschreven worden aan Aert de Gelder. De
Deheer
heer Ary
Ary Delen
Delen behandelt
behandelt de
kunst
kunst van
van heden
heden in
in de
de Antwerpsche tentoonstelling
ditjaar,
jaar, o. a.
tentoonstelling van dit
a. Vincent
van
van Gogh,
Gogh, Jacob
Jacob Smits,
Smits, James
James Ensor, Rik
Wouters. De
heer J.
D. Kronig
Rik Wouters.
De heer
J. D.
dusver onbekenden
onbekenden Rembrandt
Rembrandt «Ariadne en Bacchus
Bacchus op Naxos».
Naxos».
den dusver

Natuur, populair geïllustreerd
geïllustreerd maandblad,
maandblad, gewijd
gewijd aan
aande
denatuurkundige
natuurkundige
De Natuur,
wetenschappen en hare
hare toepassing,
toepassing, onder
onder redactie
redactie van
vanDr.
Dr.Z.
Z.P.P.Bouman.
Bouman.
wetenschappen
Utrecht,
Utrecht, J. G.
G. Broese.
Broese.
het nummer van 15 Mei
Mei deelt
deelt de
de heer
heer G.
G.M.
M.Claus
Clausiets
ietsmede
mede over
over ver.
ver,
In het
voerbare stations voor draadlooze telegrafie,
M. Mieras iets over
over het
het
telegrafie, de
de heer
heer W. M.
onderzoek van
goud en
en zilver,
zilver, en
enMimosa
Mimosa iets
iets over
over hagedisachtige dieren.
dieren. Dr.
Dr.
onderzoek
van goud
J. D.
D. Mounier bepleit, in
in overeenstemming
overeenstemming met
met onze
onze «christelijke» jaartelling,
jaartelling,
G. J.
G.
voortaan
voortaan alle
alle klokken
klokken op
op de
dewereld
wereld naar
naar die
dievan
vanBethlehem
Bethlehem te regelen,
regt'len, zoodat
de
de tijd
tijd van
van Bethlehem
Bethlehem op de
de geheele
geheele wereld uniform
uniform de
de eenige officieele
officieele zou
zijn. Dr.
Dr. D.
D. Knuttel
Knuttel besluit
besluit zijn
zijnbeschouwingen
beschouwingen over
over photoluminiscentie.
photoluminiscentie. Dr.
Dr. D.
Gulik stelt eene beveiliging van
van ontvangtoestellen
ontvangtoestellen voor draadlooze telegrafie
van Gulik.
tegen
voor. Dr.
tegen den bliksem
bliksem voor.
Dr. Calkoen beschrijft
beschrijft den
vanuiterst
uiterst geringe
geringe
den invloed van
A. J.J.
van sommige
sommige bodembestanddeelen op den
den plantengroei.
plantengroei. Dr.
Dr. A.
hoeveelheden van
C.
e. Snijders
Snijders berekent de
de verbrandingswaarde
verbrandingswaarde der
der steenkool.
steenkool. De
heer E. K.
K. L.
1. A.
A.
De heer
Beyen
1. beschrijft
beschrijft den toekomst.akkumulator
toekomst,akkumulator van Prof.
Prof. Dr.
Dr. H.
H. J.J. Hannover.
Hannover.
Beyen E. I.
De Levende
Levende Natuur,
Natuur, onder
onder redactie
redactie van
van E.
E.Heimans
Heimans en
enJac.
Jac.P.P.Thijsse,
Thijsse,
uitgave
uitgave van
van W.
W. Versluys
Versluys teteAmsterdam.
Amsterdam.
In het
het nummer
nummer van 11 Mei handelt
handelt de
de heer
heer Jac.
Jac. P.
P. Thijsse over
over stofzaad.
stofzaad. De
de heer
heer J.J. Vijverberg
Vijverberg van kievit,
kievit, kraai
kraai
heer J.
J. Drijver
Drijver verhaalt
verhaalt van
van den
den grutto,
grutto, de
heer
en
B. Wigman
Wigman
en tureluur,
tureluur, beiden
beiden met
met opnamen
opnamen van
nesten. De
De heer
heer A.
A. B.
van vogels
vogels en nesten.
beschrijft
beschrijft een excursie
excursie in
in koude
koude Aprildagen,
Aprildagen, waarin
waarin sneeuw
sneeuw de
debergen
bergenbedekte,
bedekte,
M.E.E.van
vanLeeuwen
Leeuwenschetst
schetstBussums
Bu~sums
naar Bingen
Bingen en
en omgeving.
omgeving. De
De heer
heer W.
W.L.1.M.
naar
lage landen.
landen. Mej.
Mej. Marie
Marie Gijsen
Gijsen vertelt
vertelt aardig
aardig van
vande
de ganzen,
ganzen, die
die zij
zij door een
een
lage
Minorca
Drijverzijn
zijnervaringen
ervaringen mede
mede van
van
Minorca liet
liet uitbroeden.
uitbroeden. Nog
Nog deelt
deelt de
deheer
heerJ.J.Drijver
het
Kohnhorst de
het wielrijden
wielrijden met
met licht
licht over
overdonkere
donkere landwegen
landwegen en
ende
deheer
heerJ.J. Kohnhorst
ztjne
zijne van
van ee.ue
eene lentewandeling.
lentewandeling.
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15 Mei behandelt
In het
het nummer van 15
behandelt de heer
heer E.
E. Heimans den oorsprong van
Jansen en
de Geulflora, terwijl
terwijl de
de heeren Jansen
en Wachter
Wachter Zuid.Limburgsche
Zuid,Limburgsche grassen
beschrijven.
beschrijven. aVrouwke»
"Vrouwke» vertelt
vertelt van een zwaluwnest binnenskamers in
den
in den
De heer
heer W.
W. L.
L.
huiselijken kring.
kring. Beschreven wordt een tocht
tocht naar
naar de
de Betuwe.
Betuwe. De
M. E.
E. van
van Leeuwen
Leeuwenbespreekt
bespreektBussums
Bussums hooge landen.
landen. De heer
heer D. W
oltman ver,
verWoltman
haalt
haalt van enkele vogels
vogels op Schiermonnikoog.

De Hollandsche Revue,
Revue, geredigeerd
Frans Netscher en uitgegeven
uitgegeven door
door
geredigeerd door Frans
Vincent Loosjes
Loosjes te
te Haarlem.
Haarlem.
Het nummer
April bevat de
Het
nummer van
van 25 April
de karakterschets van Herman
Herman Heyenbrock,
den schilder
schilder der
der groot_industrie.
groot,industrie.
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BOEKEN.
P. C.
C. Boutens,
Boutens, Verzen.
N. van
vanKampen
Kampen en
en Zn.,
Zn., A'dam.
A'dam.
P.
Verzen. P.
P. N.
F. Haspels,
Haspels, Wisselend
van Kampen
Kampen en
en Zn.,
Zn., A'dam.
A'dam.
G. F.
Wisselend uitzicht.
uitzicht. P.
P. N. van
Kalff, Inleiding
totdedestudie
studie
literatuurgeschiedenis. H. D.
D. Tjeenk
Tjeenk
Dr.
G. Kalif,
Dr. G.
in/eiding tot
derder
literatuurgeschiedenis.
Willink en
en Zn.,
Zn., Haarlem.
Haarlem.
moeten wij
wijPaul's
Paul'sontwaken
ontwakenvan
vanFrederik
Frederikvan
van
Constant van Wessem,
Wessem, Hoe moeten
Constant
W. Versluijs, Amsterdam.
Amsterdam.
Eeden eigenlijk lezen. W.
Jo van
vanAmmersoKiiller,
Ammers_KüIler, De roman
roman van
van een
eenstudent.
student. H.
D. Tjeenk
Tjeenk Willink
Willink
H. D.
en Zn.,
Zn., Haarlem.
Haarlem.
hetduister.
duister. Vertaald
Vertaald door Louise Stuart.
P. N.
N. van
vanKampen
Kampen
KeIler, Uit het
Helen Keller,
Stuart. P.
en Zn.,
Zn., A'dam.
A'dam.
St. Aulaire,
Aulaire, De maagd
maagdvan
vanNeurenberg.
Neurenberg. Naar het Fransch,
Graaf
Graaf A.
A. de St.
Fransch, door
du Quesne—van
Quesne-van Gogh. E.
E. J.
J. Bosch
Bosch Jbz.,
Jbz., Nijverdal.
Nijverdal.
E. H. du
Mevr. E.
Joh. Limankoski,
Limankoski, Het
Het lied
lied van
van de
de vuurroode
Zweedsch,
vuurroode bloem.
bloem. Naar
Naar het Zweedsch,
door Bertel
Bertel Gripenberg.
Gripenberg. W.
W. Versluijs,
Versluijs, A'dam.
A'dam.
C. J.J.Wijnaendts—Francken,
Wijnaendts-Francken, Van Kaapstad
Kartoem. H. D.
D. Tjeenk
Tjeenk
Dr. C.
Kaapstad tot Kartoem.
en Zn.,
Zn., Haarlem.
Haarlem.
Willink en
dierenwereld van
van Insulinde, Afl.!.
van der
der
Hendrik
Balen, De dierenwereld
Hendrik van Balen,
Afl. 1. Joh. J. van
Burgh,
Burgh, Deventer.
Onze
F. Fokkens.
Fokkens. De
Deafschaffing
afschaffing der laatste
laatste heerendienstcn
Onze Kolonien,
Kolonien, J,
I, 6. F.
op Java.
Hollandia-Drukkerij, Baarn.
Baarn.
Java. Hollandia,Drukkerij,
Oudhollandsche
toegelicht door
doorL.L.van
vanEck
EckJr.
Otzdhollandsche Levenswijsheid,
Levenswijsheid, verzameld
verzameld en toegelicht
Jr.
J. C.
C. van
vander
derBurgh,
Burgh, Deventer.
Deventer.
Joh. j.
Joh.
Dr. W.
W. J.J.Aalders,
Aalders, Groote Mystieken.
Mystieken. Santa
Feresa. Hollandia,Drukkerij,
Hollandia-Drukkerij,
Dr.
Santa Feresa.
Baarn.
Van Rechts
Rechts en
en Links,
Links, II,
Evert Femme,
Femme, De oplossing
oplossing van de Schoolkwestie
II, 6.
6. Evert
of Beginselverza.king
Beginselverzaking in
schoolstrijd. Hollandi.Drukkerij,
Hollandia.Drukkerij, Baarn.
Baarn.
in de
de schoolstrijd.
Godsdienst, 111,
Dr. G.
G. J.
J. Heering,
Heering, Het
Gods Voor,
Voor.
HI, 6. Dr.
Redelijke Godsdienst,
Het geloof in Gods
zienigheid. Hollandia,Drukkerij,
Hollandia-Drukkerij, Baarn.
Uit
Zenuw~ en Zieleleven,
6. J.J.M.
M.Reitsema,
Reitsema, over
overmisdadige
misdadige krank,
krankZieleleven, lIl.
III. 6.
Uit Zenuw.
zinnigen en
en hunne
hunneverpleging.
verpleging.Hollandia,Drukkerij,
Hollandia-Drukkerij, Baarn.
Baarn.
en Contra,
Contra, Vrije
van de
degeneeskuncle.
geneeskunde. Pro:
Mr. J.
J. A.
Vrije uitoefening van
Pro : Prof. Mr.
Pro en
Hamel, Contra:
E. C.
C. van.
van Leersum.
Leersum. Hollandia,Drukkerij,
Hollandia_Drukkerij,
Prof. Dr. E.
van Hamel,
Contra : Prof.
Baarn.
P. Plantenga,
Plantenga, Eenige geneeskundige
wenkenomtrent
omtrenthet
het wielrijden.
wielrijden. HollandiaHollandia%
geneeskundige wenken
P.
Drukkerij, Baarn.
Baarn.
Groote
Il. 1.
Bruno, Hollandia.Drukkerij,
Hollandia.Drukkerij, Baarn.
Baarn.
1. Giordano Bruno,
Groote Mystieken, II.
voorgeschiedenis van
vanden
den Rotferdamschen
Stadhuisbouw beoordeeld.
W.
beoordeeld. W.
Rotterdamschen Stadhuisbouw
De voorgeschiedenis
L. J. Brusse,
Brusse, R'dam.
R'dam.
L.
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STREUVELS.
STUN

DEEL.
TWEEDE DEEL.

VII.
konden de
de dokter
dokter en
en zijn
zijn vrouw
vrouwhun
hunverdriet
verdriet niet
niet
konden
N uUlanger
N
Zij zagen
zagen het
hetmalkander
malkander aan
aan en,
en, ge,
meer verduiken. Zij
ge~

om elkaar
elkaar te
te troosten,
troosten, moesten
moesten zij
zij wel
welspreken.
spreken. Hunne
Hunne
drongen om
ontgoocheling was bij
bij beiden
beiden even
even groot
groot en
en van
van de
de voldoening
vo~doening
ontgoocheling
die zij
zij bij
bij Albert
Albertverwacht
verwacht hadden,
hadden, was
wasniets
nietsuitiekomen.
uitgekomen.
die
dieontgoocheling
ontgoochelingechter
echterspraken
sprakenzij
zijniet,
niet,maar
maarhadden
haddenhet
het
Van die
heel het
het geluk
geluk
alleen
de vrees
vrees voor
voor 't geen gebeuren zou en heel
alleen over de
en de
de gerustheid
gerustheidvan
vanhun
hunouden
oudendag
dagmoest
moestvernietigen.
vernietigen. 't Geen
er met Albert op 't dorp gebeurde werd hun
hun met
met halve
halve woorden,
woorden,
meest onder
onder vorm
vormvan
vanhuichelende
huichelendedeelneming,
deelneming,teteverstaan
verstaan
en meest
gegeven;
de zuivere
zuiveretoedracht
toedracht kregen
kregen ze
zeteteweten
weten—gegeven ; nooit
nooit de
zij
te zeer
zeer afgezonderd
afgezonderd en
entetever
verbuiten
buitenalle
allebetrek,
betrek~
zij woonden te
king
met 't't minder
minder volk. Het
Het kwam
kwam hun,
hun,als
alseen
eenkwade
kwade wind,
wind,
king met
dorpovergewaaid
overgewaaid en
endaarvan
daarvanvingen
vingen
uit
de richting
richting van
van't 'tdorp
uit de
zij
nu en
en dan
dan eene
eenevlaag
vlaag op,
op,waaruit
waaruit zij
zij 't ergste
ergste konden
zij nu
onderstellen.
ten andere,
andere, trachtte
trachtte in
in geenen
geenen deele
deele zijn
zijn
onderstellen. Albert ten
gedrag
verduiken;; hij wilde
wilde vrij
vrij zijne
zijnewegen
wegengaan
gaanen
enleven
leven
gedrag te verduiken
gelijk
hij 't verkoos.
Dat juist
juist bracht
bracht de
despanning
spanning in
in hun
hun
verkoos. Dat
gelijk hij
wederzij
dsche betrekkingen:
verwijt bleef
bleef er
er hangen
hangen als
als
wederzijdsche
betrekkingen : het
het verwijt
een
onuitgesproken dreiging
dreiging en
en 't'tvertrouwen
vertrouwen scheen
scheen van
van
een onuitgesproken
beide
kanten gebroken.
gebroken. In
In Albert
Albert verkenden
verkenden zij
zij hun
hun zoon
zoon
beide kanten
gewor~
niet
meer van
van voorheen
voorheen —
- hij
hij was
was een
een ander
ander mensch
mensch gewor,
niet meer
den waarvoor
waarvoor zij
zij ontzag
ontzaggevoelden
gevoelden—- enendat
datvermoeilijkte
vermoeilijkteden
den
omgang
huis. Albert
Albert stond
stond tegenover
tegenover hen
hen als
als een
eenmensch
mensch
omgang in
in huis.
op
zichzelf, die
diezijn
zijneigen
eigenlevensinzichten
levensinzichten gekregen
gekregen heeft
heeft en
en
op zichzelf,
de
ouders vreesden
vreesden dat
dateene
eenehaastige
haastigebemerking
bemerking hem
hem nog
nog
de ouders
II.
14
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meer
meer van
van hen
hen afkeeren
afkeeren zou
zouenenhem
hemopstandig
opstandigmaken.
maken.
In
de oogen
oogen van
vanzijn
zijnvader
vaderhad
haddedejonge
jongegeleerde
geleerde te
te veel
veel
In de
aanzien gekregen
hem nog
nog als
als wederspannige
wederspannige zoon,
zoon, te
te
aanzien
gekregen om
om hem
durven
berispen. Tegenover
Tegenover zijn
de doktor
dokt or het
het
durven berispen.
zijn vrouw
vrouw wilde de
niet bekennen
bekennen dat
datalles
allesverioren
verlorenscheen
scheen;; zij
zij·hadden
hadden te
te
nog niet
vast op
op dat
datvoorgenomen
voorgenomen geluk
geluk gerekend
gerekend om
om het
hetnu
nureeds
reeds
vast
te
durven loochenen.
loochenen. Tegen
Tegen alle
alle hoop
hoopin,
in,wilden
wildenzijzijelkaar
elkaar
te durven
den waan
waan houden
houden dat
dat een
een plotse
plotseommekeer
ommekeer hen
hen in
in 't bezit
in den
hun niet
niet ontgaan
ontgaan kon.
kon. Mevrouw
Mevrouw vooral
vooral
zou stellen
stellen van
van 't geen hun
trachtte
zich
zooveel
mogelijk
kloek
te
houden
en
den
toestand
trachtte zich zooveel mogelijk kloek te houden en den toestand
te verbloemen
verbloemen om
om 't'tvértrouwen
vértrouwen en
en dedegerustheid
gerustheid bij
bijharen
haren
te
man op te
te wekken.
wekken. Uit
Uiteergierigheid
eergierigheid wilde
wilde zij
zij niet
nietbekennen
bekennen
man
't
haar zelf zoozeer
zoozeer pijnigde
pijnigde en hoe
hoe zij
zij nipte
nipte op
op 't'ttoe,
toe~
't geen
geen haar
geven
stond om
om hare
hare verteedering
verteedering uit
uit tetestorten,
storten, daar
daar de
de
geven stond
lieveling ongevoelig
ongevoelig geworden
geworden was
was en
en zij
zij niets
nietsmeer
meer op
opzijn
zijn
lieveling
gemoed kon teweeg
gemoed
teweeg brengen.
brengen. De
Dedokter
doktermeende
meende alles
alles goed
goed
te maken
maken met
met er
er zich
zich uitwendig
uitwendig boven
boven op
op te
te houden
houden en
en
te
vroolijkheid
te gebaren
vroolijkheid te
gebaren opdat
opdat men
men alzoo
alzoo niet
niet raden
raden zou
zou wat
wat
hem inin't'tharte
harteneep.
neep. Hij
Hijvergat
vergatzichzelf
zichzelfen
enzijn
zijneigen
eigenverdriet
verdriet
er hem
omdat
hij merkte
merkte hoe Justine
Justine verachterde
verachterde en
endoor
doorhare
harehart,
hart~
omdat hij
ziekte ernstig
ernstig bedreigd
bedreigd werd.
werd. Met
Metgroeiende
groeiendeonrust
onrustzag
zaghij
hijdat
dat
ziekte
. haar
haar gelaat soms
somseen
eenpurperwendige
purperwendige kleur
kleur kreeg,
kreeg, dat
dathaar
haar adem
adem
stokte
de minste
minste inspanning
inspanning en
ende
despieren
spierenvan
vanhaar
haarwezen
wezen
stokte bij de
verslapten; ; die
blauwe adertjes
adertjes over
over haren
haren neus
neus voorspelden
voorspelden
verslapten
die blauwe
dan kwaad.
kwaad. Justine,
Justine, van
vanharen
haren kant,
kant, merkte
merkte
hem ook
ook niets
niets dan
hem
beter hoe
hoe de
dedokter
dokterafviel
afvielenenzienderoogen
zienderoogenvermagerde
vermagerde;;
nog beter
zij
hem maar
maar altijd
altijd aanwakkeren
aanwakkeren meer
eten en
en goed
goed
zij moest hem
meer te eten
zijne
te nemen.
nemen. InInhun
hunverdriet
verdrietschaarden
schaardenzij
zijzich
zichdichter
dichter
zijne rust te
zij bij
bij hun
hun zoon
zoon
bijeen en zochten
zochten in
in elkaar
elkaar den troost
troost dien
dien zij
bijeen
niet vinden
vinden konden.
konden. Stilzwijgend
Stilzwijgend gingen
zoek elk
elk in
in
niet
gingen zij
zij op zoek
eigen richting
richting naar
naar middelen
middelen om
om het
het ongeluk
ongeluk af
aftetewenden.
wenden.
eigen
J ustine stelde
stelde vooral
vooral vertrouwen
vertrouwen in God
Goden
envan
vandaar
daar ver,
ver~
Justine
wachtte
zij de
de eenige
eenigemogelijke
mogelijkehulp.
hulp.Zij
Zijnam
namharen
harentoevlucht
toevlucht
wachtte zij
tot het
het gebed
gebed en
en deed
deedbidden
bidden opdat
opdatde
de«Goede
«GoedeHerder»
Herder»het
het
Voor God
God
verdoolde schaap
schaap naar
naar den stal
stal zou
zouterug
terugbrengen.
brengen. Voor
verdoolde
bekende zij
zij hare
hare onmacht
onmacht en
en de
deonmacht
onmacht van
van alle
alle mensche,
mensche~
bekende
lijke
tusschenkomst. Hare
overtuiging was
was: : dat
dat men
men haar
haar
lijke tusschenkomst.
Hare overtuiging
en er
er niet
niet
jongen, ginder
den vreemde
vreemde bedorven
bedorven had
jongen,
ginder in
in den
had en
minder dan
dan een
een mirakel
mirakel noodig was
was om
om hem
hem te
te reinigen
reinigen en
en
minder
zijne
goede
gevoelens
terug
te
schenken.
In
haren
nood
zocht
zijne
gevoelens terug te schenken. In haren nood zocht
zij
rond en
en kwam
kwam alzoo
alzoo op
op den
den inval
inval om
om Armand
Armand er
er toe te
te
zij rond
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gebruiken -— die kon
konAlbert
Alberttenminste
tenminstebepraten.
bepraten. Henri
Henri en
en
gebruiken
Ce!este
hem bidden.
bidden.
Celeste zouden
zouden voor hem
De dokter
dokter zag
zagdedezaken
zaken
meervan
vanden
denwerkelijken
werkelijken kant.
kant.
meer
Hij
had het
het van
vanAlbert
Albertniet
nietverwacht
verwacht en
enhij
hij kon
kon het
het niet
niet
Hij had
uitmaken,
ernstig gewerkt
gewerkt heeft,
heeft, zich
zich nu
nu
uitmaken, hoe
hoe iemand
iemand die
die zoo ernstig
ineens aan
aan zulke domme
domme uitspattingen
uitspattingen kon overgeven
overgeven en
en zijn
zijn
ineens
eerlijken
niet doen.
doen. Maar
Maar dat
dat was
was nog
noggeen
geenreden
reden
eerlijken naam
naam te
te niet
om te
te wanhopen.
wanhopen. Bij
Bij den
deneenen
eenenmensch
menschkomen
komendedeapenjaren
apenjaren
om
soms
laat, daarna
daarna echter
echter zou
alles wel
wel weer
weer op
opzijn
zijn plooi
plooi
soms wel laat,
zou alles
geraken,
want het
het was
was altijd
altijd 's dokters
overtuiging ge,
ge~
dokters vaste
vaste overtuiging
geraken, want
weest:
dat
de
goede
grond
moet
bovenkomen.
Ik
heb
al
het
weest : dat de
grond moet bovenkomen.
heb al het
mogelijke gedaan, zegde hij, om de kinderen een gelukkige jeugd
jeugd
te verschaffen,
verschaffen, hun
hun ouderlijke
ouderlijke woning,
woning, hunne
hunne omgeving
omgeving aan,
aan~
genaam
lustig tetemaken
makenen,
en,waar
waareen
eenmensch
mensch een
eengelukkige
gelukkige
genaam en lustig
kindsheid beleefd
beleefd heeft,
heeft, daar
daar komt
komthij
hijaltijd
altijdnaar
naarterug,
terug,want
want
kindsheid
het
blijft hem
hemininheel
heelzijn
zijnverder
verderleven
levenals
alseen
eenspiegelbeeld
spiegelbeeld
het blijft
waar
in weerkaatst
weerkaatst wordt.
wordt. Als
Als hij
hij't'tnu
numaar
maar niet
niet
waar 't
't geluk
geluk zelf in
dorpe~
te
bont
miek
en
zijn
goeden
naam
verbeurde
bij
de
te bont miek en zijn goeden naam verbeurde bij de dorpe,
lingen ! Want
Want dat
datkon
konhem
hemeen
eenonuitwischbare
onuitwischbare vlek
vlekblijven
blijven
lingen!
op zijn
zijn beroep
beroep als
als geneesheer
geneesheer —
- daar
daar men
men op
op een
een dorp
dorp de
de
op
buitensporigheden van
van een
een voornamen
voornameningezetene,
ingezetene,nooit
nooitkwijt,
kwijt~
buitensporigheden
scheldt.
Andere, 't'tgeen
geen zijne
zijneeigene
eigeneverhouding
verhoudingraakte
raakte als
als
scheldt. 't't Andere,
dokter,
hij gedoken,
gedoken, praatte
praatte het
hetzichzelf
zichzelf uit
uit den
denkop
kop
dokter, hield
hield hij
veran~
met
de reden:
reden: dat
datdededingen
dingeninineeuwigen
eeuwigenkringloop
kringloopveran,
met de
deren; ; dat
iedereen zijn
zijn beurt
beurt kreeg
kreeg en
enelk
elkmaar
maarwerken
werken
deren
dat iedereen
moest
volgens eigen
eigen inzicht
inzicht...
dat het
het hem
hemals
alstroost
troost bij,
bij~
moest volgens
. . . dat
mogen zeggen
zeggen:: in
in alles
alles 't'tbeste
beste gezocht
gezocht tetehebben
hebben en
en
bleef te mogen
in de
de mate
mate zijner
zijner krachten,
krachten, met
met de
de wetenschap
wetenschap die
die men
men hem
hem
onderwezen
had, zijn
zijn evenmensch
evenmensch ter
ter hulp
hulpgekomen
gekomenwas
was;
onderwezen had,
;—
dat
het later
later wel
wel blijken
blijken zou
zou wie
wieerer't 't
rechte eind
eind hield
hield
dat het
rechte
in de
de zaak.
zaak. Het
Hetwas
washem
hemwel
weleene
eenewreede
wreedeontgoocheling
ontgoocheling tete
moeten
verzaken aan het
het droombeeld
droombeeld dat
dathij
hijaltijd
altijdgekoesterd
gekoesterd
moeten verzaken
had
om hier
hierdoor
doorzijn
zijnzoon
zoonopgevolgd
opgevolgd teteworden,
worden, om
omhem
hem
had om
onder
leiding aan
aan te
te stellen
stellen in
in het
hetambt
ambtdat
dathij
hij er
er
onder eigen
eigen leiding
vijftig
jaren
geoefend
had;
maar,
als
dat
nu
niet
te
verwezen~
vijftig jaren geoefend had ; maar,
dat nu niet te verwezen,
lijken was,
was, zou
zou hij
hij ererzich
zichtoch
tochweten
wetenininteteschikken.
schikken. Als
Als
lijken
Albert
er niet toe
toe gesteld
gesteld scheen,
scheen, zou
zouhij
hijhem
hemnooit
nooitdwingen
dwingen
Albert er
geenhem
hemniet
nietlustte
lustte!JVoor
Voorzichzelf
zichzelfkwam
kwam het
het er
er
te doen
doen 't 'tgeen
te
hijwilde
wildeererwel
weltoe
toebesluiten
besluitenzich
zich
niet zoo
zoo zeer
zeer op
opaan
aanenenhij
niet
terug te
trekken om het
het ambt
ambt aan
aan een
eenvreemde
vreemde over
overtetelaten.
laten.
terug
te trekken
Zijn
eigen bezigheid
bezigheid zou
zou hij
hij altijd
altijd weten
weten tetevinden.
vinden.
Zijn eigen
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Dit zegde
zegde hij
hijvoornamelijk
voornamelijkom
omzijn
zijnvrouw
vrouwaan
aan't'tgedacht
gedacht
gewend te maken
gewend
maken van
van 't't geen
geen gebeuren
gebeuren kon,
kon, maar
maar dat
dat hij
hij zelt
zelt
nog
niet gelooven
gelooven wilde.
wilde. Justine
Justine had
had zooveel
zooveel van
van haren
haren
nog niet
Albert verwacht,
verwacht, en
en gevoelde
gevoeldezulke
zulkebehoefte
behoefteaan
aanverteedering,
verteedering,
zoodat de
de dokter
dokter zooveel
zooveelmogelijk
mogelijktrachtte
trachttegoed
goedtetemaken
maken
zoodat
't
zij aan
aan haren
haren zoon
zoon verloren
verloren had.
had. Hij
Hij zou
zouniet
nietmeer
meer
't geen
geen zij
opgeslorpt worden
worden door
door werk,
werk,zich
zichniet
nietmeer
meerafsluiten
afsluitenen
endoor
door
opgeslorpt
zijn
omgang en
en tegenwoordigheid,
tegenwoordigheid, zijn
zijn vrouw
vrouw wat
watopbeuren
opbeuren
zijn omgang
en
verlustigen. Met
Met zijn
zijn karakter
karakter kon
kon hij
hij dat
datzonder
zonderveel
veel
en verlustigen.
inspanning
weet, misschien
misschien viel
viel alles
alles nog
nog
inspanning volhouden.
volhouden. En,
En, wie weet,
wel anders
anders uit
uit dan
danzeze't 'tvreesden
vreesden11
Als zij
zij alleen
alleen waren,
waren, spraken
spraken de
de dokter
dokter en
en zijn
zijnvrouw
vrouw heel
heel
zij vreesden
vreesden het
het onderwerp
onderwerp aan
aanteteraken
raken
zelden
over Albert
Albert;; zij
zelden over
omdat
wat ze.
ze· er
er over
over zeggen
zeggen konden,
konden, den
den toestand
toestand niet
niet
omdat al
al wat
verbeterde. De
dokter waagde
waagde 't soms
maar als
als 't gelegen
verbeterde.
De dokter
soms maar
kwam,
moed in
in te
te spreken
spreken door
doorhaar
haar zijne
zijne over,
over~
kwam, zijne
zijne vrouw
vrouw moed
tuiging
mede te
te deelen
deelen:: dat
dat de
de vroegere
vroegere gevoelens
gevoelens in
in Albert
Albert
tuiging mede
later weer
weer zouden
zoudenterugkeeren
terugkeeren;; dat
dat hij
hij den
den slechten
slechten invloed
invloed
later
der stad
stad zou
zouontgroeien
ontgroeienen
enweer
weergewend
gewendworden
wordenaan
aan het
hetkalme
kalme
dorpsleven.
Hij steunde
steunde zich
zichop
opden
denstelregel
stelregelwaarmede
waarmede hij
hij
dorpsleven. Hij
de kinderen
kinderen had
had opgebracht
opgebracht en
en hij
hij van
vanzijn
zijneigen
eigenvader
vaderals
als
grondslag
opvoeding had
hadovergenomen.
overgenomen.
grondslag van
van alle opvoeding
-— Die oude
oude man
man zegde
zegdemij
mij als
alsuiterste
uitersteraadgeving
raadgeving eer
eer hij
hij
stierf: <<Zorg
«Zorg dat
kinderen uutot
tothun
hun
tiende
jaarvreezen
vreezen; ;
dat uwe kinderen
tiende
jaar
zij uu tot
tot hun
hun twintigste
twintigste liefhebben
liefhebben;; en
en dat
dat zij
zjj uueerbiedigen
eerbiedigen
dat zij
Wees tot
tot hun
huntiende
tiendejaar
jaarhun
hun
al de
de dagen
dagen uws
uws levens
levens!1 Wees
al
meester,
twintigste hun
vader, tot hun
hun dood
dood toe
toe hun
hun
meester, tot
tot hun
hun twintigste
hun vader,
bes~e
en vertrouwelijkste
vertrouwelijkste vriend.»
vriend.»
beste en
-— Men mag
mag ook
ookniet
niette te
nauwgezetzijn,
zijn,meende
meendedededokter
dokter;
nauwgezet
;
nuniet
nietmeer
meer't 'tgeen
geenzezewaren
waren over
over
de
tijden en
en zeden
zeden zijn
zijnnu
de tijden
vijftig
jaren. En van
van iemand
iemand die
die zoo
zoolang
langin
instad
stadheeft
heeftgeleefd,
geleefd,
vijftig jaren.
kan
men niet
niet vragen
vragen dat
dat hij
hij de
de wereld
wereld den
den rug
rugtoekeere.
toekeere. De
De
kan men
moet zich
zich uitleven
uitlevenenendat
datuitleven
uitlevenvatten
vattende
dejongelingen
jongelingen
jeugd moet
Dat
van dezen
dezen tijd
tijd wat
wat breeder
breeder op
op dan
dan wij
wij ininden
denonzen.
onzen. Dat
van
geraakt
echter
alles
veel
eerder
uitgetamboerd
dan
we
't
wel
geraakt echter alles veel eerder uitgetamboerd dan we 't wel
uit~
meenen
en Albert
Albert moet
moet niet
niet tetevroeg
vroegden
dendroogstoppel
droogstoppel uit,
meenen en
hangen,
zal er
er later
later wel
wel de
de gelegenheid
gelegenheid toe
toekrijgen.
krijgen.
hangen, -— hij
hij zal
't Geen de
de dokter
dokterzoo
zooluidruchtig
luidruchtigen
enonbedwongen
onbedwongenuitsprak,
uitsprak,
was niet
niet heelemaal
heelemaal volgens
volgens zijn
zijn hart
hart enengemoed;
gemoed;hij
hijdeed
deed
was
zich
geweld aan
aan den
dentoestand
toestand teteverbioemen
verbloemenzoowel
zoowelvoor
voor
zich geweld
zichzelf
als
voor
zijn
vrouw,
want
hij
was
te
zeer
op
de
zichzelf als voor zijn vrouw, want hij was te zeer op de
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onbesproken
eerbaarheid van
zijn goeden
goeden naam
naam gesteld
gesteld om
om
onbesproken eerbaarheid
van zijn
eerbaarheid
iets te
te kunnen
kunnen toegeven
toegeven wat
wat dien
diennaam
naam ofofdedeeerbaarheid
in iets
zijner familie
bevlekken.
zijner
familie kon beviekken.
bijzonderste oorzaak
oorzaak van
van het
het ongeluk
ongeluk met
met Albert,
Albert, stond
stond
Als bijzonderste
het
den dokter
dokter nog
nog altijd
altijd voor,
voor,dat
datdedebetrekkingen
betrekkingen met
met
het den
Koornaert
zulk een
eendomme
dommegeschiedenis
geschiedenisverbrod
verbrodwaren
waren1J
Koornaert door
door zulk
Daardoor was
was de
de heele
heele opzet
opzeten
endedeschikkingen
schikkingenvan
vanvroeger
vroeger
Daardoor
omver gegooid.
gegooid. Albert
Albertmoest
moesthier
hierbij
bijzijne
zijnethuiskomst
thuiskomst door
door
omver
een
aanminnig vriendinnetje
vriendinnetje gekaapt
hem
een aanminnig
gekaapt worden
worden -— dat
dat zou hem
van eerstenaf
eerstenaf voor alle
alle andere
andere afwijkingen
afwijkingen bevrijd
bevrijd hébben
hébben
van
en
dat ook
ook zou
zouveel
veeldingen
dingenhebben
hebbengoedgemaakt
goedgemaakt die
die nu
nu
en dat
verkeerd liepen.
liepen.
verkeerd
Die meening
meening stelde
stelde hij
hijtelkens
telkensvooruit,
vooruit, en
endedeverzoening
verzoening
zij als
als het
heteenige
eenigeredmiddel
redmiddel en
en
met den gebuur
gebuur beschouwden
beschouwden zij
met
zochten langs
langs alle
allekanten
kantennaar
naarde
demogelijkheid
mogelijkheideener
eenervreedzame
vreedzame
oplossing. Dat bracht
bracht hen
dan ook
ook soms
soms op
opden
denalgemeenen
algemeenen
oplossing.
hen dan
toestand en de
de gebeurtenissen
gebeurtenissen die
die erermede
medeininverband
verbandwaren.
waren.
toestand
Volgens de
de dokter
dokter was
was 't'tde
de kapelaan
kapelaan die in
in heel
heel de
de zaak
zaak
Volgens
't
zou
van
hem
alleen
afhangen
om
de
groote
rol
speelde;
en
de groote rol speelde ; en 't zou van hem alleen afhangen om
er
gunstig verloop
verloop aan
aan te
te geven.
geven. Maar,
Maar, als
alszeze't'tvan
vanhem
hem
er een gunstig
moesten bekomen,
waren ze er
er wel aan
aan toe
In zijn
zijn onbezonnen
onbezonnen
bekomen, waren
toe!1In
ijver
had hij
hij Albert
Albertalaldadelijk
dadelijkvan
vanzich
zichafgekeerd
afgekeerd en
enhem
hem
ijver had
openlijk aangevallen
aangevallen in
den preekstoel.
preekstoel. En
Enhad
hadhij
hijniet
nietoveral
overal
openlijk
in den
gezegd:
zich sterk
sterk miek
miekdien
dienjongen,
jongen,verwaanden
verwaanden god,
god~
gezegd : dat
dat hij zich
loochenaar
doen wegloopen
wegloopen?!
loochenaar van 't dorp
dorp te doen
?I
De parochianen
parochianen moesten
moesten er
er geen
geentweemaal
tweemaal naar
naar raden
raden om
om
te
weten wie
wie ererbedoeld
bedoeldwerd
werdwaar
waar't'tongeloof
ongeloofen
en't'tzeden,
zedente weten
zoover gekoznen
gek01l1en
de ergernis
ergernis tete pas
paskwamen.
kwamen. 't Was
bederf en de
Was zoover
dat mevrouw
mevrouw Blondeel
Blondeel het
het niet
niet meer
meer wagen
wagen mocht
mocht 's zondags
dat
naar de
vroegmis te gaan
gaan uit
uit vrees
vrees iets
ietstetemoeten
moetenhooren
hoorendat
dat
naar
de vroegmis
haar ontstelien
ontstellen zou.
En was
was het
hetvan
vaneen
eenanderen
anderen kant
kant niet
niet
haar
zou. En
voor
iedereen zichtbaar
zichtbaar dat
datdedekapelaan
kapelaanKoornaerts
Koornaerts nichtje
nichtje
voor iedereen
voor den
den vrijdenker
vrijdenker afkeerig
afkeerig zocht
zocht tetemaken?
maken?Verwekte
Verwektehij
hij
voor
niet de
de algemeene
algemeene opspraak
opspraak in
in 't dorp
zijn omgang
omgang bij
bij
niet
dorp door zijn
den rentenier,
rentenier, waar
waar hij, volgens
volgens 't zeggen van
wie 't'tweten
weten
den
van al wie
wilde, tot
tot tweemaal
tweemaal daags
daags naartoe
naartoe liep
liep?!
?!
-— Daaraan
Daaraan moogt
Casimir, zegde mevrouw
mevrouw
moogt ge niet meedoen, Casimir,
dat er
er iets
iets van
vandien
dienaard
aardbij
bijeen
een
die niet
niet verdragen
verdragen kon
die
kon dat
priester kon
verondersteld, late
late varen
varen uitgesproken
uitgesproken mocht
mocht
priester
kon verondersteld,
niet naliet
naliet dat
dathare
harenieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid gewekt
gewekt
worden!
worden! 't't Geen niet
hun
oorsprong
namen
werd
te
achterhalen
waar
die
praatjes
werd te achterhalen waar die praatjes hun oorsprong namen
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en wat men
en
men er
er van
van hebben
hebbenwilde.
wilde.Allerhande
Allerhandegeruchten
geruchtenover
over
den onderpastor
den
onderpastor waren
waren tot
tothier
hierdoorgedrongen
doorgedrongen;; Albert
Albert had
had
en dan
dan met
met spotlust
spotlust over
over bezig
bezig geweest
geweest en
enzij
zijzelf
zelfhad
had
er
er nu
nu en
wel
iets moeten
moetenmerken
merken van
van 't'tgeen
geen rond
rond den
denbiechtstoel
biechtstoel en
en
wel iets
in de
dekerk,
kerk,onder
onderdedemeisjes
meisjesgebeurde
gebeurde;
maar niettegenstaande
niettegenstaande
; —- maar
alles,
bleef hare
hareeerbied
eerbiedvoor
voorden
denpriester
priesteronaantastelijk.
onaantastelijk. Zij
Zij
alles, bleef
geloofde
niet enenkon
konevenmin
evenminaannemen
aannemendat
dateen
eengeestelijke,
geestelijke,
geloofde niet
die alle
misoffer
die
alle dagen
dagenhet
hetheilige
heilige
misofferopdraagt,
opdraagt,ongeoorloofde
ongeoorloofde
betrekkingen kan
kan onderhouden,
betrekkingen
onderhouden, —
- de
de gratie
gratie moest
moest hem
hem van
van
zulke
dingen bevrijden
bevrijden —
- dat
dat zegde
zegdehaar
haar't'tgezond
gezondverstand.
verstand.
zulke dingen
Waar zij
zij echter
echter zoo
zoovertrouwelijk
vertrouwelijk samen
samen zaten,
zaten, kon
konzij
zijniet
niet
weerstaan
het geval
geval met
met Casimir
Casimir tete bespreken
bespreken en
en alle
alle
weerstaan om
om het
kwade
veronderstellingen inin 't
haren man
man te
te
kwade veronderstellingen
't gemoed
gemoed van
van haren
eigenlijk ook
ookmeer
meerom
omhaar
haarteteplagen
plagendat
dat de
de
verdrijven. 't Was eigenlijk
dokter
tegenovergestelde meening
meening staande
staande hield.
hield. En
Enzij
zij kon
kon
dokter de tegenovergestelde
dan
ook geen
geen weg
wegmet
metde de
opwerping:
hoe't mogelijk
't mogelijkwas
was
dan ook
opwerping
: hoe
gaf
dat
een verstandig
verstandig man,
man, wetens
wetens en
enwillens,
willens,aanleiding
aanleiding gaf
dat een
door zijne
zijne handeling,
handeling, tot
tot opspraak
opspraak ofofergernis
ergernis?
Zijmoest
moest
door
? Zij
zich alsdan
alsdan verweren
verweren met
met te
te zeggen
zeggen:: dat
datererveel
veelgepraat
gepraatwerd
werd
zich
zonder grond,
grond, dat
dat men
men er
er genot
genot in
in zag
zag de
dezaken
zakenteteoverdrijven;
overdrijven;
dat
de kapelaan
kapelaan voorzeker
voorzeker met
met een
een goed
goedinzicht
inzichttetewerke
werke
dat de
ging
en voor
voor doel
doelhad
hadden
denijver
ijverenenden
dengeest
geestvan
vangodsvrucht
godsvrucht
ging en
bij de
de meisjes
meisjes tete bevorderen.
bevorderen.
bij
- Door hun
hun geestelijken
geestelijken staat
staat alleen
alleen zijn
zijn de
depriesters
priesters ge,
ge~
—
vrij waard tegen
tegen alle
alle aanvechtingen
aanvechtingen van
vandien
dienaard,
aard,herhaalde
herhaalde
vrijwaard
zij. Maar
Maar die
die bewering
bewering juist
juist zette
zette den
dendokter
dokteraan
aanmeeningen
meeningen
zij.
uit te
te spreken,
spreken, die
die hij
hij tot
tot nu
nualtijd
altijd voor
voorzich
zichhad
hadgehouden.
gehouden.
- De gratie
gratie waarvan
waarvan gij
gij spreekt,
spreekt, zegde
zegdehij,
hij,kan
kanalleen
alleenhare
hare
—
degelijke werking
werking hebben
hebben bij
bijgeestelijken
geestelijkendie
diewaarlijk
waarlijk voor
voor
degelijke
geestelijken staat
staat geroepen
geroepenzijn,
zijn,—- voor
voordedeuitverkorenen1
uitverkorenen!
den geestelijken
zijn uit
uit tetekennen
kennenbuiten
buitendedeandere
andere:: zij
zij houden
houden zich
zich
Dezulken zijn
hoog boven
bovenalle
allewereldsche
wereldschebetrekkingen
betrekkingen;
stellenzich
zichschrap
schrap
hoog
; zezestellen
om
minst toe te
te geven
gevenaan
aan 't geen beneden
beneden of
ofbuiten.
buiten
om niet
niet in
in 't minst
Dàt
hunnen staat
staat en
ende
dewaardigheid
waardigheid hunner
hunner bediening
bediening valt.
valt. Dàt
hunnen
zijn er
er van
van de
degoede
goedesoort
soort! 1Bij
Bijde
degratie
gratievan
vanhet
hetambt,
ambt,hebben
hebben
zijn
zij nog
nog de
deaangeboren
aangeboren begaafdheid
begaafdheid met
metmenschen
menschenom
omtetegaan
gaan
zij
een gevoel
gevoel van
van meerderheid
meerderheid straalt
straalt tot
de toppen
toppen hurl.
hun~
en een
tot in de
vingers door,
door,zoodat
zoodathunne
hunneverschijning
verschijningalleen
alleenreeds
reedsontzag,
ontzag,
ner vingers
Datzijn
zijndedepriesters
priesters
eerbied en
en vooral
vooralgenegenheid
'genegenheidafdwingt
afdwingt!
eerbied
1 Dat
rijkefamilieën
familieënaf~
die uit
uit den
denhoogeren
hoogerenburgerstand
burgerstandofofuituitrijke
die
af,
komstig zijn
zijn en
en hunne
hunne beschaafdheid
beschaafdheid en
en taktvol
taktvol optreden
optreden als
als
komstig
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eene gave
gave van
van huis
huis uit,
uit, mearijgen
meêkrijgen;; want
want men
men leert
leert het
hethun
hun
eene
ginder
ginder in
in't'tseminarie
seminarie niet
niet en
enbij
bijjongens
jongensvan
vanminderen
minderenrang
rang
ontaardt die
«waardigheid» zoo
zoo gauw
gauwininverwaandheid
verwaandheid en
en
ontaardt
die «waardigheid»
vermetel optreden.
optreden.
- Ge
Ge zult
zult nu
nutoch
tochniet
nietloochenen
loochenendat
daterereene
eeneroeping
roeping
—
bestaat, Casimir,
die roeping
roeping niets
nietstetemaken
makenheeft
heeftmet
met
bestaat,
Casimir, en
en dat die
staat van
van fortuin
fortuin of
of van
van opvoeding
opvoeding?
staat
?
haar
- De
De ware
wareroeping
roepingmoet
moetuituit
haareigen
eigenkracht
krachtontwikkelen.
ontwikkelen.
—
mennu
nuverstaat
verstaatdoor
doorroeping
roeping isis het
het eenvoudig
eenvoudig toegeven
toegeven
't Geen men
aan een
een goed
goedingerichten
ingerichten dienst
dienstvan
vanaanwerving.
aanwerving.En
Enmet
metzulk
zulk
aan
systeem krijgt
krijgt men
men een
eengoede
goedevijftig
vijftigprocent
procentseminaristen,
seminaristen,
een systeem
die beter
beter ordentelijke
ordentelijke burgers
burgers zouden
zoudengebleven
geblevenzijn,
zijn,omdat
omdat
zij
zij niet
niet weten
weten wat
wat aan
aan tetevangen
vangen met
metdedegratie
gratievan
vanhun
hun
ambt . .. . .waarvoor
waarvoor zij
zij eigenlijk
eigenlijkniet
nietgeroepen,
geroepen,maar
maargelokt
gelokt
ambt
er met
met Armand,
Armand, Henri
HenrienenCeleste
Celestegebeurd
gebeurd is,
is,
werden. 't Geen er
ik uutoegeven
toegevenalsalsroeping,
roeping,maar
maarweet
weetgegenog
noghoeveel
hoeveel
kan ik
kan
studenten uit
de klas
klas van
van rhetorica
rhetorica er
er met
met onze
onze jongens
jongens
studenten
uit de
meê naar
naar 't'tseminarie
seminarie trokken
trokken!I Vijftien
Vijftien opOP'vijf
vijfenentwintig
twintig!
meê
1
Van
Van die
die vijftien
vijftien waren
waren ereracht
achtdie
dieop
op't 'tvoorstel
voorstel om
omhunne
hunne
studiën kosteloos
kosteloos voort
voorttetezetten,
zetten,ingegaan
ingegaanzijn
zijnen
endus
duspriester
priester
werden, ja,
ja, omdat
omdat ze
zemet
methun
hunlatijn
latijnniets
nietsanders
anderswisten
wistenaan
aan
werden,
vangen!
te vangen
1
-— Die studiebeurzen
studiebeurzen zijn
zijn toch
toch eene
eene liefdadige
liefdadigeinstelling
instelling....
..
-— Die dienen
dienen moet
moet om
omde
deroeping
roepingtetebevorderen1
bevorderen!Ik
Ikweet
weet
zelf
hoe er
er met
metdie
diezaak
zaakomgesprongen
omgesprongen wordt
wordt onder
onder de
de
zelf hoe
studenten.
Vooreerst
hebt
gij
de
overdreven
godsvrucht,
die
studenten. Vooreerst hebt gij de overdreven godsvrucht, die
de
leerlingen in de
de colleges
colleges wordt
wordt opgelegd
opgelegd;; van
van jongs
jongs af
af
de leerlingen
worden
de braafste
braafste leerlingen
leerlingen in
in 't oog gehouden
gehouden en
en aange,
aange~
worden de
wakkerd
leeraar ;; -— hun
die van
van een
een
wakkerd door
door den leeraar
hun levensregel
levensregel is
is die
kloosterling;
of hooren
hooren niets
niets tenzij
tenzij heiligheid en gods.
gods~
kloosterling ; zij
zij zien
zien of
vrucht
- al
al 't'tandere
andere wordt
wordt met
met zorg
zorg geweerd
geweerd en
en als
als zonde
zonde
vrucht —
beschouwd.
vroeg verbinden
verbinden of
of voelen
voelen die
dieknapen
knapen zich
zich
heschouwd. Heel
Heel vroeg
verbonden
door beloften
beloften tegenover
tegenover henzelf of
of tegenover
tegenover den
den
verbonden door
biechtvader
zij weten
weten wat
wat de
de wereld
wereld is,
is, eer
eer de
de drift
drift
biechtvaderen
en eer
eer zij
of lusten
lusten in
in hen
hen ontwaakt
ontwaakt zijn,
zijn, hebben
hebbenzij
zijeene
eenewijding
wijdingen
en de
de
soutane
er iets
iets aan
aan tetezeggen
zeggenhad,
had, zou
zou elke
elke
soutane ontvangen!
ontvangen IAls
Als ik
ik er
ten minste,
minste, een
eenjaar
jaar
seminarist
seminarist eerst
eerst een
een jaar
jaar caserne
caserne doen
doen of ten
zij eene
eenewijding
wijdingontvangen;
ontvangen;—- dezen
dezendie
dieongeo
onge~
universiteit,
universiteit, eer zij
schikt
zouden wegvallen
wegvallen;; maar
maar de
rest zou
zou uit
uitgestaalde
gestaalde
schikt zijn,
zijn, zouden
de rest
mannen
hunne roeping
roeping bewust
bewust en
en in
in de
de vrije
vrije
mannen bestaan
bestaan die
die van
van hunne
uiting
van een
een ontwikkelden
ontwikkelden wil
wil gehandeld
gehandeld hebben.
hebben. En
En de
de
uiting van

216
216

DORPSLUCHT.
DORPSLUCHT.

ondervinding van
van 't't leven
leven zou
zou in
in 't't uitoefenen
uitoefenen van
van hun
hun ambt
ambt ook
ook
ondervinding
niet ten
ten onpas
onpas komen1
komen! Wat
Wat isis de
devrije
vrijewil
wilvan
vaneen
eenpiepjong
piepjong
niet
studentje
studentje dat
dat nooit
nooitanders
andersdan
dangeestelijken
geestelijkenalsalsleeraars
leeraarsgekend
gekend
heeft
heeft en
en dan
daneene
eeneplechtige
plechtigeuitspraak
uitspraakdoet
doetwaardoor
waardoorde
devrijheid
vrijheid
van
van het
het verder
verder leven
leven verbeurd
verbeurd wordt
wordt?? En
En wat
wat wordt
wordterervan
van
jongens
jongens uit
uitdedekleine
kleineburgerij,
burgerij,die,
die,zonder
zonderinnerlijke
innerlijkebeschaving,
beschaving,
vier en
entwintig
twintigjaar,
jaar, op
op een
eendorp
dorpkomen
komenenengeestelijk
geestelijkgezag
gezag
aan vier
moeten uitoefenen
uitoefenen over
over eene
eene heele
heele bevolking
bevolking?
Datgebeurt
gebeurt
moeten
? Dat
juist
hun alle
alle
juist op
op het
hettijdstip
tijdstip dat
dathunne
hunne driften
driften ontwaken
ontwaken en
en hun
en geoefende
geoefendewilskracht
wilskrachtontbreekt.
ontbreekt.Ik
Ikkan
kan
levensondervinding en
gevallen aanhalen
aanhalen waar
waarzulke
zulkekapelaantjes
kapelaantjes moesten
moestenoptreden
optreden
u gevallen
als geestelijke
geestelijke raadgever
raadgever in zaken
zaken waar
waar een
een oude
oudedorpsge,
dorpsge.
als
neesheer geen
geen uitspraak
uitspraak zou wagen,
wagen, uit
uit vrees
vrees van
vande
deverant,
verant.
neesheer
woordelijkheid; ;-— en
meent gij
gij dat
datdie
diemannetjes
mannetjes met
met hun
hun
woordelijkheid
en meent
boeken.theologie er
oogenblik aan
aan dubben
dubben hun
hun gezag
gezag
boeken,theologie
er een
een oogenblik
uit teteoefenen
? —- Korts
oefenen?
Kortsdaarna
daarnaechter
echterondervinden
ondervinden zij
zijdat,
dat,
niettegenstaande hunne
hunne gratie,
gratie, de
de
niettegenstaande
hunnegeleerdheid
geleerdheiden
enalal hunne
menschelijke krankheid
krankheid haar
haarrechten
rechteneischt
eischten
enmen
men
eenvoudige menschelijke
verplicht is
de schatting
schatting tetebetalen
betalenI1Zij
Zijdoen
doenvooreerst
vooreerstde
de
verplicht
is de
aangename
ondervinding op
op:: dat
dathunne
hunneverschijning
verschijning overal
overal
aangename ondervinding
indruk maakt
maakt en
bewondering wekt
wekt en
en zezelaten
laten zich
zich mee,
mee.
indruk
en bewondering
misschien wel
wel hoogst
hoogstzeldzaam
zeldzaam dat
dat er
er zich
zich
drijven
Is misschien
drijven....:; .. 't Is
geen we
we hier
iemand
te buiten
buitengaat
gaat;
maar 't geen
hier nu op
op 't dorp
iemand te
; maar
Datspectakel
spectakel
zien
gebeuren, komt
komt maar
maar al
al té
te dikwijls
dikwijls voor.
voor. Dat
zien gebeuren,
geen er
rond
biechtstoel is
is recht
recht belachelijk
belachelijk en
en 't geen
er omgaat
omgaat
rond den biechtstoel
in de
de meisjeswereld
meisjeswereld kan
kanniets
nietsdan
danverkeerde
verkeerdegevolgen
gevolgenhebben.
hebben.
Al die
die godsvrucht
godsvrucht isismaar
maar comedie
comedieen
enmet
metdedemanier
manierwaarop
waarop
ze
verwekt wordt
wordt kan
kan het
het ook
ook niet
nietanders.
anders.
ze verwekt
-— Maar
zegt de
de pastor
pastordaarvan
daarvan?
Casimir.
Maar wat
wat zegt
? Casimir.
-— Niets,
denk ik.
ik. Dat
Dat zijn
zijn van
van die
diedingen
dingen die
dieonuitge,
onuitge.
Niets, denk
sproken
blijven hangen,
hangen, maar
maar die
noodzakelijk op een
een storm
storm
sproken blijven
die noodzakelijk
moeten
uitdraaien. Heel
dat spel
spel steekt
steekt den
den pastor
pastor fel
fel tegen
tegen
moeten uitdraaien.
Heel dat
en
ik denk
denk dat
dathet
hetzonder
zonderveel
veelwoorden
woorden tusschen
tusschen die
die twee
twee
en ik
tot
een imtknooping
ontknooping zal
zal komen.
komen. 't'tSlot
Slotvan
vande
degeschiedenis
geschiedenis
tot een
zal
zijn:: dat
de kapelaan
kapelaan zijn
zijn matten
matten moet
moetoprollen
oprollen!
zal zijn
dat de
I
valt toch
toch niet
niet teteloochenen
loochenen dat
dat hij
hij een
eenijverige
ijverige
-— Het
Het valt
't dorp?
Erkomt.
komt.meer
meer
priester
veel goed
goed sticht
stichtop
op't dorp
priesterisis die
die veel
? Er
meer godsvrucht
volk
volk ter
ter kerk,
kerk, er
er is
is meer
godsvrucht. . .. .
Ja, maar
men kan
-— Ja,
maar men
kan ook te
te veel
veel ijver
ijver hebben
hebben en
en te
te veel
veel
goed
stichten
I
't
Is
te
zien
welke
soort
godsvrucht
er
gewekt
goed stichten I 't Is te zien welke soort godsvrucht er gewekt
wordt
met welk
welk inzicht
inzicht men
men ze
ze oefent.
oefent. Meent
Meent ge
ge dat
dat er
er
wordt en
en met
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van al
al dien
dien ijver
ijverbij
bijdie
diemeisjes
meisjesdoorstraalt
doorstraalt ininhaar
haarwero
wer~
iets van
kelijk leven?
moet die
die heilige
heilige zielen
zielen eens
eens doende
doende zien
zien in
in
kelijk
leven? Ge
Ge moet
den
huiselijken kring!
kring 1Zoogauw
Zoogauwgodsvrucht
godsvruchtzich
zichobjectiveert
objectiveert
den huiselijken
wordt
uit den
den booze.
booze. Ik
Ik heb
heb te
te veel
veelgevallen
gevallen hier
hier op
op
wordt ze
ze iets
iets uit
't dorp
waar de
de heiligheid
heiligheid uitloopt
uitloopt op
ophysterie
hysterie ofofzinnelooso
zinneloosdorp waar
heid.
En waarom,
waarom, 'k vraag
vraag het
u, moet
moet een
eenjorige
jongegeestelijke
geestelijke
het u,
heid. En
tot
zich
uitsluitelijk toeleggen
toeleggen om
om eenige
eenige uitverkorene
uitverkorene zieltjes
zieltjes tot
zich uitsluitelijk
de heiligheid
heiligheid tetebewerken
bewerken?
Dieeenzijdige
eenzijdigehandeling
handelingjuist
juist
de
? Die
wekt
opspraak bij
bij de
degedaagde
gedaagdemenschen,
menschen, die
die het
hetzottespel
zottespel
wekt opspraak
minachting gade
gade slaan.
slaan. Wat
Watmoet
moetmen
mendenken
denkenvan
vanmeisjes
meisjes
met minachting
die tweemaal
tweemaal op denzelfden
denzelfden uchtend
uchtend bij
bij den
den kapelaan
kapelaan tete
die
biechte gaan
gaan en
en die
die ruzie
ruziekrijgen
krijgen onder
onderelkaar
elkaaromdat
omdat de
de eene
eene
biechte
er wat
wat langer
langer gehoor
gehoorkrijgt
krijgtdan
dandedeandere
andere11Die
Diebiechtstoel
biechtstoel
er
vooral
niet ininorde
orde11
vooral is niet
is alaloverdreven,
overdreven, Casimir..
Casimir....
-— Dat is
..
-— Ik
Ik vind
vind dat
dateen
een
geestelijkevooral
vooralvermijden
vermijden moet
moet dat
dat
geestelijke
de godsvrucht
godsvrucht naar
naar hem
hem toegaat
toegaat in de
de plaats
plaats van
vannaar
naar God
God1I
eene heeft
heeftmeer
meermoeite
moeiteom
omden
denbijval
bijvalafafteteweren
weren dan
dan
De eene
de andere,
andere, maar
maar zoeken ze
ze 't zelf niet
niet een
een beetje?
beetje? Wat
Wat moet
moet
hij hier
hier met
met dat
dat meisje
meisje komen
komen wandelen
wandelen in
in den
den hof,
hof, tete
hij
Koornaerts
te verwonderen
verwonderen dat
dat Albert
Albert er
er den
den spot
spot
Koornaerts? ?IsIs het
het te
mede drijft?
drijft?
mede
- Hij tracht
tracht haar
haar in
in 't klooster
krijgen, misschien?
misschien?
—
klooster te krijgen,
-— En
bij die
die naaistertjes
naaistertjes op
op den
denwinkel,
winkel,wat
watheeft
heefthij
hijdaar
daar
En bij
te verrichten
verrichten? ? Is
het om
omtetebeletten
belettendatdat
onbetamelijke
te
Is het
er er
onbetamelijke
kleeren
gedragen worden?
worden? Dat
Dathij
hijdan
danmaar
maareerst
eerst met
metzijn
zijn
kleeren gedragen
er dan
dannergens
nergens anders
anders goed
goedtetebeo
be.
zuster
zuster beginne
beginneI 1En
En is
is er
werken?
Waarom gaat
gaat hij
hij alleen
alleen waar
waar jonge
jonge meisjes
meisjes zijn
zijn en
en
werken? Waarom
niet in
in de
dearme
arme huizen
huizen en
enbij
bij 't mannenvolk
mannen volk ? Justine
niet
Justine wist
opperdealleen
alleendedebemerking
bemerking:
niets meer
meer te
te antwoorden
antwoordenenenzijzijopperde
niets
:
-Hoe
komt het
het toch
toch dat
datzulk
zulkeen
eenverstandig
verstandigmensch
mensch
— Hoe komt
het gevaar
gevaar niet
niet inziet?
inziet? Hij
Hij die
die zoo
zoonauwgezet
nauwgezet is
is in
in alles
alles en
en
het
zoo
streng om
goede zeden
zeden te
te bewaren.
bewaren....
zoo streng
om de goede
...
-— Ja,
dat komt
komt veelal
veelal uit
uit een
een lust
lustom
omtetebehagen,
behagen, om
om
Ja, dat
bewonderd te worden;
worden; eene
eenebehoefte
behoefteaan
aaneen
eenauditorium
auditorium —
bewonderd
een
huis waar
waar men
men praten
praten kan
kan en
enwaar
waarmen
menvol
voleerbied
eerbied
een huis
luistert naar
woord dat
dat uit
uitden
denkapelaan
kapelaanzijn
zijnmond
mondkomt.
komt.
luistert
naar elk
elk woord
Maar
grond van
van alles
alles isisdedenood
nood
menschelijkenatuur,
natuur,
Maar de grond
derder
menschelijke
uitgaat van
van het
het
nieuwsgierigheid naar
naar 't geheimzinnige
de nieuwsgierigheid
geheimzinnige dat uitgaat
zij onbewust
onbewustnaartoe
naartoegetrokken
getrokkenworo
wor.
vrouwelijk wezen,
wezen, waar
waar zij
vrouwelijk
hun
den
- zooveel
zooveel te
te meer
meer dat
datalle
alleinnige
innigebetrekkingen
betrekkingen hun
den —
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verboden
verboden zijn.
zijn. Als
Als 't nu enkel
enkel om
om de
deheiligheid
heiligheid der
derzielen
zielentete
doen ware,
ware, zou
zoudie
diegeestelijke
geestelijkegenegenheid
genegenheidmoeten
moetenuitgaan
uitgaan
doen
naar geëmatiëerde
geëmatiëerde figuren,
figuren, waar
waar de
devrouwelijke
vrouwelijke natuur
natuur ver,
ver.
naar
storven is
is;; maar
maar 't't geen
geen hen
hen integendeel
integendeel aantrekt,
aantrekt, 't't is de
de
storven
openbloeit!1
waar de
de vrouwelijke
vrouwelijke natuur
natuur pas
pasontluikt
ontluiktofofopenbloeit
jeugd waar
ze 't gevaar
gevaar inloopen
inloopenenenhet
hetbenaderen
benaderenals
alsware
ware 't om
Men ziet
ziet ze
Men
hun eigen
eigen natuur
natuur tetekwellen
kwellenmet
met't 'tgeen
geenzezeniet
nietbenaderen
benaderen
hun
mogen. Bij
Bij velen
velen wordt
wordt het
het eene
eeneechte
echtebezetenheid
bezetenheiden
enzeze
mogen.
zijn er
er zoodanig
zoodanig door
doorverblind
verblind dat
dat ze
zeerernooit
nooitaan
aandenken
denken
zijn
dat iemand
iemand de begeerlijkheid
begeerlijkheid in
blik kan
kan lezen,
lezen, waar
waar ze
ze
dat
in hun blik
tegenwoordigheid komen
een mooi
mooi gevormd
gevormd jong
jong
in tegenwoordigheid
komen van
van een
zulke geestelijken
geestelijken het
het met
met zich
zich zelf
zelfeffen
effenspelen,
spelen,
meisje. Hoe zulke
meisje.
weet ik niet,
niet, maar
maar veel min
min weet
weet ik
ik wat
wat ze
zedenken
denkenover
overden
den
weet
dien ze
zemaken
makenbij
bijdede
onervarenjonge
jongeschepselen
schepselenwelke
welke
indruk dien
onervaren
verdraaien.
ze 't hoofd verdraaien.
we erer.toch
tochover
overbezig
bezigzijn,
zijn, Casimir,
Casimir, moet
moet ik uu iets
iets
- Nu we
—
vragen: :hebt
niet bemerkt
bemerkt hoe
hoe onze
onze Celeste
Celeste voor
voor den
den
vragen
hebt gij
gij nog niet
kapelaan ingenomen
hare oogen
oogen open
open gaan
gaan als
als ze
ze
kapelaan
ingenomen is?
is ? Hoe hare
zijn
naam
hoort
uitspreken?
zijn naam
uitspreken?
Dokters wezen
wezen betrok
betrok en
en zonder
zonder zijn
zijn vrouw
vrouw aan
aan te
te zien
zien
's Dokters
hij aan
aan den
den baard
baard streelen.
streel en.
bleef hij
-— Ik
Ik heb
heb erermij
mijaltijd
altijdtegen
tegenverzet,
verzet,zegde
zegdehij,
hij,dat
datonze
onze
dochter hier
hier op
op 't dorp
hebt uw zin
zin
klooster ging.
ging. Gij
Gij hebt
dorp in 't klooster
dochter
gekregen
gekregen.. .. ..
-— Zij was
toch wel
wel toe
toegeroepen
geroepen?
was er toch
?
roep
was
niet
speciaal
voor
kloostertjehier
hier;
Die
roep
was
niet
speciaal
voor
datdat
kloostertje
;
—
ware
ze
niet
even
goed
geweest
in
een
groote
orde
waar
ware ze niet even goed geweest in een groote orde waar
alles
beter isisingericht
ingericht en
enhet
hetgeestelijk
geestelijkbestuur
bestuurininbekwame
bekwame
alles beter
handen
Er gebeuren
gebeuren hier
hier dwaasheden,
dwaasheden, als
als ze
ze in
in een
een
handen rust?
rust? Er
burgerlijk huis
moesten voorvallen,
voorvallen, men
men eene
eenegerechtelijke
gerechtelijke
burgerlijk
huis moesten
vervolging
zou oploopen.
oploopen. Albert
Albert heeft
heeft gelijk
gelijk:: Celeste
Celeste is
is niet
niet
vervolging zou
goed
en men
men isiszeze
langzaamaan
aan't vermoorden.
't vermoorden. En
En niets
niets
goed en
langzaam
helpt
er aan
aan 11 Als
Als ikikaanmerkingen
aanmerkingen maak,
maak, knikt
knikt men
men mij
mij
helpt er
vriendelijk
me gelijk,
gelijk, maar
maar men
men doet
doetjuist
juistlijk
lijk
vriendelijk toe,
toe, men
men geeft me
voorheen.
denken dat
datikikoverdrijf
overdrijfomdat
omdatCeleste
Celestemijne
mijne
voorheen. Ze denken
dochter is
is —
- ze
gezondheidI1Daar
Daar
ze zeggen:
zeggen : dat
dat ze
ze bloost
bloost van.
van . .... gezondheid
heerscht
eene mentaliteit
mentaliteit onder
onder die
die nonnen
nonnen waar
waar een
eenredelijk
redelijk
heerscht eene
aanzien het leven
leven als
als
mensch
aan verloren
verloren heeft
heeft;; ze
mensch het
het eind aan
ze aanzien
eene
beproeving en
als naar
naar de
de
eene beproeving
en verlangen
verlangennaar
naarde
de dood
dood als
ze
bevrijdenis
van
alle
kwalen;
maar
ondertusschen
laten
bevrijdenis van alle kwalen ; maar ondertusschen laten ze
vrijen
aan hun
hun bekrompen,
bekrompen, kleinzieligen
kleinzieligen eigenzin.
eigenzin. Bij
Bij die
die
vrijen loop aan
brave
Chisti.bruiden is
haat, en
en dat
dat om
om dingen
dingen
brave Chistiobruiden
is er
erafgunst,
afgunst, nijd,
nijd, haat,
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die
doen lachen.
lachen. En
En wat
watererdaar
daarom
omenenrond
ronddien
dienonder,
onder~
die ons doen
pastor gekonkelfoesd
pastor
gekonkelfoesd en
en geintrigeerd
geïntrigeerd en
engecaballeerd
gecaballeerd wordt,
wordt,
is
om tetehuilen.
huilen.De
Deschoolkinderen
schoolkinderenvertellen
vertellendat
dathij
hij de
deklassen
klassen
is om
komt
bezoeken, maar
maar enkel
enkel om
om erermet
metde
dezuster
zustertetepraten
praten
komt bezoeken,
in 't Fransch
kristelijke leering
kerk
Fransch 11 De kristelijke
leering werd
werd vroeger
vroeger in
in de kerk
onderwezen,nu
nu heeft
heeft de
de onderpastor
onderpastor dat
dat veranderd
veranderd en
en 't
onderwezen,
gebeurt
voortaan in
in de
demeisjesschool.
meisjesschool.In
In't'tspreekplaatsje
spreekplaatsje heeft
heeft
gebeurt voortaan
mijnheerzijn
zijngoudsche
goudschepijp
pijphangen
hangen. . .. . Veel
prulle~
mijnheer
Veel andere
andere prune,
rijen vertelt
vertelt men
men meer,
rijen
meer, die
die een
een verstandig
verstandig mensch
mensch doen
doen
schokschouderen.Als
Als de
schokschouderen.
de moeder,overste
moeder~overste een
een vooruitziende
vooruitziende
vrouw
die weet
weet wat
wat er
er omgaat,
omgaat, zou
zou zezewel
welgewaar
gewaar
vrouw was,
was, die
worden
dat
een
jonge
priester
precies
geen
cherubijntje
en
worden
een jonge priester precies geen cherubijntje isis en
een
kloostermaagd ook
ook nog
nogaltijd
altijdhaar
haarmenschelijk
menschelijk hart
hart be,
be~
een kloostermaagd
waart
onder haar
haar witten
witten wimpel
wimpel ...
en dat
dat er
er evengoed
evengoed ver,
ver~
waart onder
. . . en
bodene betrekkingen
betrekkingen kunnen
kunnenontstaan
ontstaanonder
ondergeestelijke
geestelijke zoowel
zoowel
als onder
als
onder wereldlijke
wereldlijke menschen.
menschen.
-— Waarom
de pastor
pastor daar
daar niet
niettusschen
tusschen?
Waarom komt de
?
-— Och,
die zaken
zaken steken
stekentoch
tochzoo
zoo
wonderlijkineen
ineen!
In
Och, die
wonderlijk
1 In
dat
klooster liggen
liggen de
de nonnen
nonneninintwee
tweekampen
kampen:: de
de ouden
ouden
dat klooster
tegen de
de jongen,
jongen, en
en wat
watkan
kandede
pastor
uitrichtenmet
met de
de
tegen
pastor
uitrichten
klachten waarmede
't hart
oprijdt?? Als
er geen
geen
klachten
waarmedemen
men hem
hem 't
hart oprijdt
Als er
vertrouwelijkheid heerscht
ware deemoed,
deemoed, kan
kan men
men zulke
zulke
vertrouwelijkheid
heerscht en
en ware
onderwerpen
onderwerpen niet aanraken
aanraken zonder
zonder storm
storm te
te wekken.
wekken. 't Geen
gij denkt
denkt tetebestaan
bestaaninindedebetrekkingen
betrekkingentusschen
tusscheneen
eenpastor
pastor
gij
zijn kapelaan
kapelaan blijft
blijft een
een vrome
vromeveronderstelling
veronderstelling —
- zij
zij leven
leven
en zijn
samen
in
de
kerk,
maar
hun
innerlijk
leven
loopt
elk
in
eigen
samen de kerk, maar hun innerlijk leven loopt elk in eigen
eigenlijke, de
deware
warevertrouwelijkheid
vertrouwelijkheid bestaat
bestaat
richting. De eigenlijke,
richting.
alleen tusschen
tusschen man
man en
en vrouw
vrouwinineen
eengoed
goedhuwelijk
huwelijk;
daar
alleen
; daar
ofniets.
niets. En
En dan
dan
tenminste kan
men elkaar
elkaar gles
àlles zeggen
zeggen —
- of
tenminste
kan men
blijft ererbijbijelken
eIken
mensch
binnenkamertjegesloten
gesloten
nog blijft
mensch
eeneen
binnenkamertje
waar er
er dingen
dingen geborgen
geborgen zijn
zijn die
die men
menniet
nietmededeelen
mededeelen
waar
kan omdat
omdat er
er een
een deel
deelvan
vanons
onseigen
eigenwezen
wezenzelfs,
zelfs,aan
aan ons
ons
kan
eigen bewustzijn
bewustzijn onbekend
onbekend blijft
blijft en
en waarvan
waarvan we
we de
debeweeg,
beweeg~
eigen
redenen en roering
roering liefst
liefst onopgemerkt
onopgemerkt laten
laten gebeuren.
gebeuren. Indien
Indien
redenen
van zijn
zijn
een mensch
mensch moest
moest mededeelen
mededeelen wat
wat hij
hij in
in 't diepste van
een
gemoed als
als mogelijkheden
mogelijkheden gewaar
gewaar wordt
wordt die
die bij
bij't 't
minste
gemoed
minste
toegeven een
een leefbaren
leefbaren vorm
vormkunnen
kunnenkrijgen
krijgen—
- we
wezouden
zouden
toegeven
en gruwen.
gruwen. Gelukkig
Gelukkig is er
er de
de
allen voor
voor malkaar
malkaar schrikken
schrikken en
allen
kalme, bedaarde
bedaarde geest en
en 't'tberedeneerende
beredeneerende inzicht
inzicht die
diesamen
samen
kalme,
Bij
meesterhand houden
de gekke
gekkesprongen
sprongen beletten.
beletten. Bij
de meesterhand'
houden en de
iedereen
van
ons
leeft
niet
één
mensch
maar
wel
een
half
iedereen van ons leeft niet één mensch maar wel een half
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dozijn, elk
met eigen
eigenhoedanigheden
hoedanighedenen
engebreken
gebreken;; en
en waar
waar
elk met
de
eene wil
wil toegeven,
toegeven, stelt
stelt de
de andere
andere zich
zich schrap.
schrap. Zoo
Zoo komt
komt
de eene
het dat
dat we
we allen
allen heel
heelgoed
goedweten
wetenhoe
hoehet
hetkwaad
kwaadkan
kanver,
ver.
het
meden en
en in
in 't beste
beste gekeerd
gekeerd worden,
worden, zonder
zonder dat
dat wij
wij er
er toch
toch
meden
ooit toe
toe komen
komen die
diegoede
goedevoornemens
voornemensuitgevoerd
uitgevoerdtetekrijgen.
krijgen.
Waar
we zelf
zelfnog
nogtetebewegen
bewegen zijn
zijn om
om een
een stap
stap te
te doen
doen in
in
Waar we
de
goede richting,
richting, houdt
houdt het
hetwantrouwen
wantrouwen ons
ons tegen
tegen en
en de
de
de goede
vrees
vrees om
om op
opongewilligheid
ongewilligheidtetebotsen.
botsen.Als
Alswij
wijzien
zienhoe
hoemoeilijk
moeilijk
het isis om
omons
onseigen
eigenongelijk
ongelijktetebekennen
bekennenen
enonze
onzegedaagde
gedaagde
het
geest
verstokt blijft
blijft bij
bij dit
ditminste
minsteongelijk,
ongelijk,moeten
moeten we
wedan
dan
geest verstokt
niet
niet wat
wat geduld
geduld hebben
hebben met
met de
dejeugd
jeugddie
diealle
alleeigendwang
eigendwang
mist en
enmaar
maar spontaan
spontaanden
deninwendigen
inwendigen(czot»
«zot»laat
laat boven,
boven.
nog mist
komen
hij zich
zich aanmeldt?1
aanmeldt?! Aan
Aan die
die jaren
jaren laat
laat men
men
komen zoogauw hij
zich leven
leven volgens
volgens het
hettemperament
temperament dat
dat de
de natuur
natuur ons
ons inge,
inge.
zich
geven
heeft; later
later eerst
eerst zien
zien we
werond
rondons,
ons,op
opdedeomgeving
omgeving
geven heeft;
en
worden wij
wijbewust
bewustvan
vanden
denvorm
vormdie
dieonze
onzeverschijning
verschijning
en worden
op onze
onze medemenschen
medemenschen gemaakt
naar dat
dat model
model
op
gemaakt heeft
heeft en
en naar
schikken
wij
onze
handelingen.
Als
er
dan
nog
iets
bovenkomt
schikken
onze handelingen. Als er dan nog iets bovenkomt
den hooveerdigaard,
hooveerdigaard, den
dengierigaard,
gierigaard,den
denonkuischaard
onkuischaard. ...
van den
..
die in
in ons
onsleeft,
leeft,dan
danduiken
duikenwij
wijdat
datgauw
gauwnaar
naaronder.
onder. Op
Op
die
predikstoel noemt
noemt men
men dat
dat;; de
de zeven
zeven hoofdzonden,
hoofdzonden, 't zijn
den predikstoel
veeleer de zeven
zeven persoonlijkheden
persoonlijkheden van
van ons
ons wezen
wezen—- de
dezeven
zeven
veeleer
wijonder
onderonzen
onzenjasjasoveral
overalmeedragen
meedragen
slapende
duivels die
die wij
slapende duivels
en die
die ons
ons beletten
beletten te
te doen
doen 't geen
wij als
als goed
goed en
en voortref,
voortref.
geen wij
en
't dat
we er
er wel
welwat
watover
overpraten
praten
felijk
aanzien. Daarom
felijk aanzien.
Daarom isis 't
dat we
geen ons
ons
mogen, maar
maar altijd
altijd moeten
moeten rekening
rekening houden
houden:: dat
dat 't'tgeen
mogen,
verkeerd schijnt,
een ander
ander te
te machtig
machtig is
is en
en hij
hij er
erniet
nietaan
aan
verkeerd
schijnt, een
weerstaan kan.
kan.
weerstaan
-— Spreekt
pastor u nooit
nooit over
overdie
diezaken,
zaken,Casimir
Casimir?
Hij
Spreekt de
de pastor
? Hij
weet toch
toch wat
wat er
er op
op de
deparochie
parochieomgaat?
omgaat?
weet
wij met
met
-— Beter
dan gij
gij en
enik.
ik.Maar
Maar hier
hier weeral
weeral hebben
hebben wij
Beter dan
't gesloten
kamerken te
doen:: onder
beste vrienden
vrienden heeft
heeft
gesloten kamerken
te doen
onder de beste
~vertrouwelijkheid hare
grenzen en
entegenover
tegenoverzijn
zijnbesten
besten
de ,vertrouwelijkheid
hare grenzen
op den
den
vriend
de mensch
mensch een
eenfiguuri
figuur maken
maken dat
dat soms
soms op
vriend wil de
inwendigen
mensch niet
niet gelijkt.
gelijkt. De
Debenauwderik
benauwderik zal
zalpochen
pochen
inwendigen mensch
zijn stoutmoedigheid
stoutmoedigheid en
en de
de zwakkeling
zwakkeling zal
zal stoffen
stoffen op
op zijn
zijn
op zijn
kracht.
pastor wil
wilbij
bijzichzelf
zichzelfdoorgaan
doorgaanenenmeent
meentwerkelijk
werkelijk
kracht. De pastor
zijn een
een vastberaden
vastberaden en
en wilskrachtig
wilskrachtig man
man en
en hij
hij weet
weetniet
niet
te zijn
dat men
men met
met een
eenweinig
weinigdoorzicht
doorzichtininhem
hemoveral
overalden
dentwijfelaar
twijfelaar
den schroomvalligen
schroomvalligen vent
vent verkennen
verkennen kan
kan die
dieniet
niethandelen
handelen
en den
durft,
die zich
zich de
demoeite
moeite ontziet
ontziet en
envooral
vooral bang
bang is
is in
in iets
iets
durft, die
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den gewonen
gewon en loop
loopvan
vanzijn
zijn
gerustleven
leventeteverstoren;
verstoren;—
- iemand
iemand
gerust
dat alles
alles van
van zelfs
zelfsterecht
terechtzal
zalkomen
komen
die
zichzelf voorliegt
voorliegt dat
die zichzelf
omdat
hij daarmede
daarmede zijn gemoed
gemoed tracht
tracht te
te sussen.
sussen.
omdat hij
De pastor
pastor heeft
heeft veel
veelgeduld
geduldenenzalzalzoolang
zoolangmogelijk
mogelijk de
de
zaken
laten loopen; hij
hij heeft
heeftdaarbij
daarbij veel
veelmenschenkennis
menschenkennis en
en
zaken laten
hij
weet heel
heel goed
goeddat
datdedevoortvarendheid
voortvarendheidvan
vanzijn
zijnkapelaan
kapelaan
hij weet
ontstaat uit
een gemis
gemisaan
aanbedaarde
bedaardelevensinzicht.
levensinzicht. Hij
Hij weet
weet
ontstaat
uit een
wel dat
dat ererbij
bijafgetrokken
afgetrokken mysticisme
mysticisme en
engeestelijke
geestelijke ver,
ver~
ook wel
voering
geern een
een greintje
greintje wellust
wellustschuilt
schuiltvan
vanvleeschelijken
vleeschelijken
voering geern
aard.. .... Mala sunt
sunt vicina
vicina bonis,
bonis,—- dat
en kwaad
kwaad soms
soms
dat goed en
aard
over
evenwijdige lijnen
lijnen loopen
loop en enendedesympt6men
symptomenininelkaar
elkaar
over evenwijdige
versmelten zoodat
er de
de patient
patient zelf
zelfniet
nietklaar
klaar in
in ziet.
ziet. Ten
Ten
versmelten
zoodat er
andere:
expellasfurca,
furca,tanem
tanemusque
usque
recurret. Dat
recurret.
andere : Naturam expellas
wil zeggen
zeggen:: Waar
Waar men
men de
denatuur
natuurhaar
haarrecht
rechtontneemt
ontneemtlangs
langs
den eenen
eenen kant,
kant, neemt
neemt ze
ze 't langs den
den anderen
anderenterug1
terug 1Bij
Bij den
den
den
mensch blijft
blijft er
er altijd
altijd eene
eene zware
zware behoefte
behoefte aan
aangenegenheid
genegenheid:
mensch
:
dat gevoel
gevoel gaat
gaat door
door ons
onsgemoed
gemoed als
alseene
eenezee
zeeiningedurige
gedurige
dat
neiging en
en 't is maar
maar te zien
zien waarop
waarop die
die neiging
neigingzich
zichneerzet
neerzet
neiging
want: : men
waar men
krijgen kan
kan en
en aan
aan God
God
want
men neemt
neemt het
het waar
men het krijgen
of aan
aan den
den hemel
hemelhebben
hebbende
deheiligen
heiligenzelf
zelfsoms
somsniet
nietgenoeg
genoeg—zij ook
ook ondergingen
ondergingenhet
hethevigst
hevigstdedevleeschelijke
vleeschelijkeaanvechtingen.
aanvechtingen.
zij
over~
En de
de pastor
pastor weet
weet best
bestwat
wateen
eenjonge
jongeseminarist
seminarist kan
kan over,
En
komen: aan
aan die jaren
jaren stijgt
stijgt de roes
roes hen
hen naar
naar 't hoofd
hoofd eer
komen:
eer ze
't zelf gewaar
gewaar worden
worden en de
de verwaandheid
verwaandheid komt
komt eerst
eerst op
opbij
bij
de nuchterste
nuchterste sujecten.
sujecten. 't
Ongeluk wil
wil dat
dat die
die twee
twee nu
nu juist
juist
't Ongeluk
tegenovergestelde geaardheid
geaardheid zijn
zijn:: de
de pastor
pastoraanveerdt
aanveerdt de
de
van tegenovergestelde
wereld gelijk
met alalwat
watereropop
leeft,
menschen
wereld
gelijk zij
zij is, met
leeft,
dede
menschen
incluus; ; de onderpastor
onderpastor daarentegen
daarentegen zou
zou alles
alles anders
anders willen
willen
incluus
hij heeft
heeft zich
zichvoorgesteld
voorgesteldalles
allesteteveranderen
veranderen
en 't ergste,
ergste, hij
naar
zijn eigen inzicht.
inzicht.
naar zijn
Justine keerde
keerde echter
echter 't gesprek
weer op
op 't onderwerp
dat
Justine
gesprek weer
onderwerp dat
bekommerde::
haar 't meest bekommerde
- Gebeurt
waarlijk dat
dat een
eenjong
jongmeisje
meisjehare
harezinlien
zinpen
Gebeurt het waarlijk
—
stelt
een geestelijke
geestelijke?? vroeg
vroeg zij.
zij.
stelt op een
- Dat weet
weet gij
gij beter
beter dan
dan iemand,
iemand, meende
meende de
dedokter.
dokter.
—
- Hoe
dat? veronderstelt
veronderstelt gij
gij misschien
misschien dat
dat ik
ik er
er eenige
eenige
—
Hoe dat?
heb?
ondervinding
ondervinding van heb
?
- Ondervinding
in dien
dienzin
zin:
datgijgijbeter
beterweet
weetdan
danik
ik
—
Ondervinding toch in
: dat
een dorpsmeisje
dorpsmeisje omgaat.
omgaat. Haar
Haarvoorraad
voorraad
wat er in
in 't hart
wat
hart van een
zij aan
aan den
den jongeling
jongelingdie
diehaar
haar liefde
liefde
van
genegenheid schenkt
schenkt zij
van genegenheid
zij hare
hare natuurlijke
natuurlijke neiging
neiging;; waar
waar die
die
toedraagt, daarin
daarin volgt zij
toedraagt,
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jongeling
echter niet voorhanden
voorhanden is, blijft
blijft er
erde
dewellust
wellustonder
onder
jongeling echter
latenten staat
staat opgeborgen
en zet
latenten
opgeborgen en
zet zich
zich gewoonlijk
gewoonlijk om
om in
in
godsvrucht.
jongegeestelijke
geestelijkewordt
wordtalsdan
alsdannoodzakelijk
noodzakelijk
godsvrucht. De jonge
het
midden punt, de
de oorzaak
oorzaak waar
waar alalhare
hareheiligheid
heiligheidnaartoe
naartoe
het middenpunt,
straalt
haar raadgever
raadgever en
geleider is.
is. Uit
Uitzijne
zijne
straalt omdat
omdat hij
hij haar
en geleider
persoonlijkheid
er iets
ietsgeheimzinnigs
geheimzinnigsdat
dathaar
haaraantrekt.
aantrekt.
persoonlijkheid gaat
gaat er
Waar
het natuurlijk
natuurlijk vrouwen,instinct
vrouwen.instinct den
den man
manbewondert,
bewondert,
Waar het
wordt de
wordt
de schroomvallige
schroomvallige zedigheid
zedigheid niet
nietverontrust
verontrust door
door den
den
priester.
vrees komt
komt ininhaar
haar niet
niet op
opwant
want
priester. Wantrouwen
Wantrouwenof
of vrees
ze
ziet in
in hem
hem een
eengeïdealiseerd
geïdealiseerd wezen
wezendat
datvoor
voorgeen
geenwellust
wellust
ze ziet
vatbaar is. 't Geen
vatbaar
haar eerst
eerst aanzet
de drang
drang om
om bij
bij hem
hem
Geen haar
aanzet is
is de
in aanmerking
aanmerking te
te komen,
komen, om
omzich
zichbelangrijk
belangrijk te
te maken.
maken. Daarom
Daarom
roept
zij zijne
zijne hulp
hulpininenenvertrouwt
vertrou wthem
hemheel
heelhaar
haarinnerlijk
innerlijk
roept zij
gedachtenleven.
Geleidelijk ontwaakt
ontwaakt erernaderhand
naderhanddat
datander
ander
gedachtenleven. Geleidelijk
gevoel waarmede
waarmede zij
zij bewust
bewustofofonbewust
onbewustharen
hareninvloed
invloedop
ophem
hem
wil doen gelden
geldenen
endaartoe
daartoezijn
zijnalle
allemiddelen
middelengoed
goeden
engebruikt
gebruikt
ze
vooreerst deze
deze door
doorde
denatuur
natuurhaar
haar geschonken
geschonken en
en waar,
waar.
ze vooreerst
mede zij
zij bij
bij ingeving
ingevingweet
weethet
hetmeeste
meeste macht
macht te
te kunnen
kunnen uit,
uit.
mede
oefenen
zelfs het
het naïfste
naïfste en
en 't heiligste
oefenen11 Coquetteeren
Coquetteerendoet
doet zelfs
en ze
ze meent
meent er
er geen
geenkwaad
kwaadmede
medeals
alshaar
haarvoorkomen
voorkomen
meisje en
meisje
iemand ontroeren
ontroeren kan.
kan.
-— In
In mijn
mijn jeugd
heb ik
ik nooit
nooit de
degunsten
gunstengenoten
genoten van
van een
een
jeugd heb
dat ik
ik toch
tochzou
zougeweten
gewetenhebben
hebben
kapelaan, maar
kapelaan,
maarme
me dunkt
dunkt dat
wààr het ongeoorloofde
ongeoorloofde begint,
begint, merkte
merkte Justine.
Justine.
wààr
-— 't Meerendeel denkt er niet Over
civer na;
of
betrouwen
na ; of liever,
liever, ze betrouwen
zich op
op den
den geestelijke
geestelijke die
die toch
toch best
best moet
moet weten
weten wat
wat er
er
zich
toegelaten of verboden
verboden is.
is. Ze
Zelaten
latenzich
zichgaan
gaan inineene
eenezalige
zalige
toegelaten
behagelijkheid en
en verduiken
verduiken voor
voorzichzelf
zichzelfwaar
waarde
dearglistigheid
arglistigheid
behagelijkheid
begint of
of de
de dubbelzinnige
dubbelzinnige bedoeling.
bedoeling.
begint
—
- En
En denkt
denkt ge
ge niet
niet dat
datwe
weerermoeten
moetentusschen
tusschenkomen
komenom
om
te verwittigen
verwittigen?
waagde zij
zij eindelijk.
eindelijk.
Celeste te
? waagde
neen, vrouw
vrouwl1 Dat
Datnooiti
nooitlOns
Onsmeisje
meisjeheeft
heeftverstand
verstand
- God, neen,
—
en met
met haar
haar zal
zal 't niet verkeerd
verkeerd loopen,
loop en, vrees
vreesniet
niet11
genoeg en
Hij
gevoelde
hare
onrust
en
door
een
algemeene
beschou.
Hij gevoelde hare onrust en door een algemeene beschou,
wilde hij
hij den
denindruk
indrukwat
watverdrijven.
verdrijven.
wing wilde
praten niet ver,
ver.
- Och
Och kom,
kom, loech
loechhij,
hij, wij
wij zullen
zullen 't met praten
—
Menschelijk gemoed
gemoed is
is z66
zóógemaakt.
gemaakt. Op
Op een
een dorp
dorp
anderen. 't Menschelijk
wordt zulk
zulk een
eengevalletje
gevalletjezoo
zoogewichtig
gewichtigopgenomen
opgenomenomdat
omdat
wordt
or niets
niets anders
anders tetebepraten
bepraten is.
is. Wat
Watkwaad
kwaadkan
kanhet
heteigenlijk
eigenlijk
or
dat er
er wat
watroering
roeringkomt
komtinindede
meisjeswereld—- zezemoeten
moeten
dat
meisjeswereld
heen?? En
En als
als die
diejonge
jongekapelaan
kapelaan
ergens met
met haar
haar hartje
hartje heen
toch ergens
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nu gesteld
geestelijke
nu
gesteld isisom
omdiedie
geestelijkealmoezen
almoezeninintetezamelen
zamelen en
en
er
zijn eigen
eigen tekort
tekort aan
aangenegenheid
genegenheid mee
meeaanvult,
aanvult, wie
wie zal
zal
er zijn
het
hem misgunnen
misgunnen waar
waar hij
hij hier
hier verstoken
verstoken zit ver
ver van
van alles
alles
het hem
wat
hem ander
ander genot
genot kan
kan geven?
geven?
wat hem
, Mevrouw
Blondeel sprak
hare tevredenheid
tevredenheid uit om
om
Mevrouw Blondeel
sprak alsdan
alsdan hare
dat
zij nooit
nooit iets
iets van
van zulken
zulken aard
aard bij
bij Armand
Armand of
ofHenri
Henri
dat zij
ontdekt
had...
en als
alsdede
inzichtenwaarmede
waarmedeCeleste
Celestehaar
haar
ontdekt had
. . . en
inzichten
hart
aan God
God had
had gegeven
gegevennu
numaar
maarzuiver
zuiverbleven1
bleven]
hart aan
-— Ons
meisje is
is een
een heilig
heilig kind,
kind, merkte
merkte de
de dokter,
dokter, en
en de
de
Ons meisje
eenige is
in 't
onderpastorhoudt
houdtv~n
vanhaar
haaromdat
omdatzijzijde
de eenige
is in
onderpastor
klooster
vatbaar is
voor 't geen
hij in 't onderwijs
klooster die
die vatbaar
is voor
geen hij
onderwijs wil
tot stand
stand brengen
brengen;; de
de eenige
eenige waarmede
waarmede hij
hij praten
praten kan.
kan.
Telkens
zij alzoo
alzoogoed
goedhun
hun
hartgeopend
geopendhadden
haddenen
enininlange
lange
Telkens zij
hart
samenspraken
het gemoed
gemoed trachtten
trachtten te ver,
ver~
samenspraken elkaar
elkaar de onrust uit het
jagen, waren
waren ze
ze weer
weertevreden
tevredenenengingen
gingenzeze—- dededokter
dokternaar
naar
jagen,
zijne
zieken en mevrouw
mevrouw aan
aan haar
haar bezigheid.
bezigheid. Voor
Voor 't overige
zijne zieken
bij den
den ouden
ouden
zocht de
de dokter
dokter nog
nogaltijd
altijdzijn
zijn troost
troost en
en genoegen
genoegen bij
pastor. Nu
Nu dedeandere
anderebezoekers
bezoekersmeestal
meestalwegbleven,
wegbleven,mieken
mieken
pastor.
zij de
de avonden
avondengezeiliger
gezelliger onder
onder hun
hun getweeën.
getweeën. Bij
Bij 't rooken
rooken
zij
hun goudsche
goudsche pijp
pijp deelden
deelden zij
zij hunne
hunnebeschouwingen
beschouwingen en
en
van
van hun
uitspraken over
loop ende gebeurtenissen
gebeurtenissen in de
de wereld,
wereld~
uitspraken
over de
de loopende
politiek en
en met
met een
eentikje
tikjespotlust
spotlustvelden
veldenzijzijhun
hunmeening
meening
politiek
over
mogend~
over de
de onuitputtelijke
onuitputtelijke comedie
comedie waarmede
waarmede de
de groote
groote mogend,
heden onder
onder elkaar
elkaar huis
huis hielden.
hielden. Hun
Hun gezond
gezond oordeel
oordeel en
en
heden
zij tegenover
tegenover dedeschreeuwende
schreeuwende on,
on~
bedaarden geest
stelden zij
bedaarden
geest stelden
rechtvaardigheden die
staatshoofden voor
voor 't aanschijn
rechtvaardigheden
die door
door de staatshoofden
der wereld
wereld gepleegd
gepleegd werden.
werden. De
Dedokter
dokterwon-cl
wond zich
zich wel
weleens
eens
der
enliet
lietzijne
zijneverontwaardiging
verontwaardiging los
losover
overdedemachtvoerders
machtvoerders
op en
zich aanstelden
aanstelden als
alsontoerekenbare
ontoerekenbare kinderen
kinderen die
die openlijk
openlijk
die zich
zottigheid bedrijven
bedrijven of
ofbaldadigheden
baldadigheden plegen.
plegen. De
De pastor
pastor in,
in~
zottigheid
tegendeel vergoelijkte
uit eege
eel1e serene
serenehoogte.
hoogte. Hij
Hij
tegendeel
vergoelijkte alles
alles van
van uit
duwde zijn
zijn vette,
kin op de
de borst,
borst, stak
stak de
depijp
pijpmet
met
duwde
vette, dubbele
dubbele kin
steenen kruikske
kruikske waar
den bak
bak in
in de
de hoogte
hoogte en
enreikte
reikte naar
naar 't steenen
den
't bier
bier zoo
zoo smakelijk
smakelijk uit
uit stroelde.
stroelde. De
Debeschouwing
beschouwing sloot
sloothij
hij
gewoonlijk met een
een gemoedelijken
gemoedelijken monkel.
monkel.
gewoonlijk
—
- 'k Weet wonder,
wonder, zegde
zegde hij
hij soms,
soms, wat
wat de
de zon
zonererzou
zouvan
van
ze alal dat
datgeploeter
geploetergadeslaat
gadeslaathier
hieropopden
denaardbol
aardbol]
peinzen als
als ze
peinzen
ze echter
echter de
detoestanden
toestandenbespraken
besprakenen
ende
degebeurte,
gebeurte~
Wanneer ze
nissen uit
uit hunne
hunneonmiddelijke
onmiddelijke omgeving,
omgeving, werd
werd de
de toon
toon van
van
nissen
weerskanten ernstiger.
Gebeurde nog
nog wel
wel dat
dat de
depastor
pastor eene
eene
ernstiger. 't Gebeurde
aanspeling miek
miek over
over Koornaert
Koornaert enenover
overden
dengemeenteraad,
gemeenteraad,
aanspeling
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maar
maar die
die onderwerpen
onderwerpenwaren
warennu
nuniet
nietmeer
meeractueel
actueeltetenoemen,
noemen,—
waren ererover
overuitgepraat
uitgepraat;; er
er was
wasgeen
geennieuwigheid
nieuwigheidmeer
meer
ze waren
aan en
en ook
ook geen
geenkans
kans meer
meer voor
voor den
denpastor
pastor om
omzijn
zijn vriend
vriend
aan
het genomen
genomen besluit
besluit tetedoen
doenterugkomen.
terugkomen. InInden
denlaatsten
laatsten
op het
scheen de
de pastor
pastorbijzonder
bijzonderkalm
kalmenengerust
gerustenenwaar
waarereriets
iets
tijd scheen
één oog
ter sprake
sprake kwam
kwam over
over de
deparochiezaken,
parochiezaken, neep
neep hij
hij 't één
ter
spitste de
delippen
lippenenen
scheen
met
zijninzichtigen
inzichtigengelaatstrek
gelaatstrek
toe, spitste
scheen
met
zijn
willen zeggen
zeggen:: dat
dat hij
hij er
er meer
meer van
van wist
wisten
enererzonder
zonderzijne
zijne
te willen
tusschenkomst niets
gebeuren zou van
van 't'tgeen
geen men
men op
op't'tdorp
dorp
tusschenkomst
niets gebeuren
was.
aan 't beredderen was.
dokter was
was teteeergierig
eergierig om
omtetevragen
vragennaaf
naaI:inlichtingen
inlichtingen
De dokter
over de
de benoeming
benoeming van
vanden
dennieuwen
nieuwenburgemeester
burgemeester en
en het
het
over
was hem
hem ook
ookonverschillig
onverschillig;
maar de
de pastor
pastor had
had er
erzienling
zienling
was
; maar
gelaat, herhaalde
herhaalde hij
hij
behagen in
en met
met een
een open
open lach
lach op
op 't gelaat,
behagen
in en
krijgen erergeen
geen!
zegdat
datzeze
geen
krijgen!
telkens: : ze krijgen
telkens
1 ikikzeg
er er
geen
krijgen
1
Hij trachtte
trachtte ook
ook den
den dokter
dokter niet
nietmeer
meer teteoverhalen
overhalen om
omnaar
naar
Hij
gemeentehuis te gaan
gaan en
en hij
hij droeg
droegblijkbaar
blijkbaar iets
iets anders
anders in
in
't gemeentehuis
schild dat
dat hij
hij voorloopig
voorloopig gedoken
gedoken hield.
hield.
't schild
gerucht over
over 't gedrag
en de
de houding
houding van
van
gedrag en
eerste gerucht
Bij 't eerste
Albert was
de pastor
pastor afgekomen
afgekomen om
den dokter
dokter en
en zijn
zijn
Albert
was de
om den
vrouw te
te troosten
troosten en
enmoed
moedinintetespreken.
spreken. Hij
Hijzette
zettezich
zich inin
vrouw
den zetel
zetel met
met de
deknieën
knieënopen,
open,schudde
schuddeden
denkop
kopenenmiek
mi ekdaar
daar
den
al
geen zwarigheid
zwarigheid in.
in.
al geen
-— Een
Een be
bèetje
de jongen
jongen zal
zal zelf
zelfwel
wel zien
zien dat
dat
' etje geduld
geduld en
en de
hij op
op de
de verkeerde
verkeerde baan
baan is,
is, zegde
zegde hij.
hij. Dat
Datzal
zalzich
zich wel
wel
hij
zetten; ;dat
de overgang.
overgang. Er
Er kan
kanwel
weliets
ietsdolen
dolen in
inzulk
zulk
zetten
dat is
is de
een
hoofd maar
maar het
het komt
komt zeker
zeker in
in orde
orde—- ererligt
ligteen
een te
te
een hoofd
goede grond
grond in1
in!
Wanneer
mevrouw hare
hare vrees
vreesuitsprak
uitsprak omdat
omdat zij
zij meende
meende
Wanneer mevrouw
ver~
dat
Albert ook
ook bij
bij zijne
zijnegoede
goedezeden,
zeden, nog
noghet
het geloof
geloofver,
dat Albert
loren
schudde hij
hij nog
nog driftiger
driftiger het
het hoofd.
hoofd.
loren had,
had, schudde
-— Gerust
niet bepreken
bepreken of
ofweerleggen
weerleggen!I Dat
Dat
Gerust laten!
laten1 vooral niet
zijn
jaren der
der brooddronkene
brooddronkene jeugd,
jeugd,—- laat
laatdat
datafkoelen
afkoelen!
zijn de jaren
1
Ons-Heer
weet wel hoe
hoe hij
hij de
demenschen
menschen aan
aan den
den band
band legt;
legt;
Ons,Heer weet
er iets
iets komt
komt dat
datden
denjongen
jongenaan
aan 't leven
wacht
wacht maar
maar tot
tot er
bindt!
is dat
datloutere
louterewildvangerij
wildvangerij —
- gelijk
gelijk een
een onge,
onge~
bindt 1Nu
Nu is
breideld
veulen ...
komt op
opzijn
zijntijd.
tijd.ErErzijn
zijnmenschen
menschen
breideld veulen
. . . Alles komt
die
zouden beletten
beletten dat
dat er
er tetemeie
meieblaren
blarenop
opde
deboomen
boomen
die zouden
zij vreezen
vreezen maar
maar altijd
altijd dat
dat de
de bloei
bloeieene
eenebaldadig,
baldadig~
komen
komen en zij
heid
is. Die
Diemenschen
menschen denken
denken nooit
nooit dat
dateen
eenherfst
herfstvolgt
volgt
heid is.
waar
alles
zich
inkeert
en
naar
de
rede
luistert.
Albert
is
de
waar alles zich inkeert en naar
rede luistert. Albert de
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leven gewend,
luidruchtigheid en 't breede
breede leven
gewend, het
het moet
moet dus
dus wat
wat
luidruchtigheid
tijd kosten
kosten eer
eer hij
hijweer
weeraan
aande
destilte
stiltegeraakt.
geraakt. De
Demenschen
menschen
tijd
oordeelen
iedereen naar
naar hun
huneigen
eigenopvatting.
opvatting. Hij
Hijbetreurde
betreurde
oordeelen iedereen
het
ten zeerste
zeerste dat
dat de
deonderpastor
onderpastor er
er in
inden
denpreekstoel
preekstoel over
over
het ten
ten -stelligste
stelligste af dat men
gezinspeeld had
en hij
hij raadde
raadde 't ten·
men
gezinspeeld
had en
Albert
over geloofszaken
geloofszaken zou
zouaanspreken.
aanspreken.
Albert over
gelijk hij
hij nu
nugesteld
gesteld isisen
enbeslagen,
beslagen,zal
zalhij
hijiedereen
iedereen
-— Want, gelijk
rollen
die er
eraan
aanroert
roertenen
zijne
eigen
redeneeringzal
zalhem
hem
rollen die
zijne
eigen
redeneering
sterken
zijne verkeerde
verkeerde opvatting.
maar alsof
alsof ge
ge niets
niets
sterken in
in zijne
opvatting. Doe maar
aan hem
merkt en
hem in
in 't gedacht dat hij onmogelijk
onmogelijk
aan
hem merkt
en houdt hem
anders
zijn kan
kan dan
danchristenmensch.
christenmensch. Laat
Laat hem
hem maar
maar eens
eens
anders zijn
getrouwd
een vroom
vroom vrouwtje
vrouwtje en
enhier
hier gesteld
gesteld als
als
getro.uwd zijn
zijn met
met een
geneesheer,
de inwoners
inwoners stichten
stichten die
die nu
nuininzijn
zijn
geneesheer, dan
dan zal
zal hij
hij al de
gedrag verergerd
verergerd worden.
worden.
De dokter
dokter durfde
durfde niet
niet zoo
zoo stellig
stellig gelooven
gelooven aan
aan 't geen
geen de
pastor voorhield,
voorhield, maar
maar toch klopte
klopte 't met zijne eigen opvatting
pastor
en 't deed
hem deugd
deugd den
den pastor
pastor tetehooren
hoorenzeggen
zeggen:: dat
dat een
ecn
deed hem
mensch
indruk zijner
zijner jeugd
jeugd door
door 't leven
leven mee~
mensch altijd
altijd den
den indruk
mee,
draagt
waar hij
hij noodlottig
noodlottignaar
naarterugkeert.
terugkeert.
draagt als
als iets waar
Er bestonden
bestonden echter
echter andere
andere redens
redens om
om ongerust
ongerust te
te zijn
zijn en
en
Er
daarmede
pastor geen
geen rekening
rekening te
te houden.
houden.
daarmede scheen
scheen de
de pastor
De dokter
dokter had
hadnamelijk
namelijk bij
bijAlbert
Albertgemerkt
gemerkt dat
dat er
er in
in de
de
aansluiting met
met het
hetvoorgaande
voorgaande geslacht,
geslacht, iets
ietsverbroken
verbroken was
was
aansluiting
onder de
de jeugd
jeugd:: een
eengemis
gemisaan
aaneerbied
eerbiedvoor
vooralle
alleoverlevering,
overlevering,
onder
zijwilden
wildenhet
hetverleden
verleden van
van
het ontzag
ontzag voor
voordedeoverheid
overheid—- zij
het
zich afschudden
afschudden en
de wetenschap
wetenschap zoowel
als in
in den
den
zich
en in
in de
zoowel als
godsdienst
niets meer
meer aanvaarden
aanvaarden wat
niet aan
aan hun
hun eigen
eigen
godsdienst niets
wat ze niet
critische
inzicht geproefd
geproefd hadden.
hadden. De
Deonafhankelijkheid
onafhankelijkheid was
was
critische inzicht
nu de
de bijzonderste
bijzonderste deugd
met dat
dat gedacht
gedacht kon
kon de
dedokter
dokter
nu
deugd en met
zich
niet voorstellen
voorstellen hoe
hoeAlbert
Alberteens
eenshet
hètambt
ambtvan
vangeneesheer
geneesheer
zich niet
zou uitoefenen.
uitoefenen.
hier
hier op 't dorp
dorp zou
pastor vertrok
vertrok alevenwel
alevenwel in
in de
demeening
meeningdat
dat hij
hij zijn
zijn
De pastor
beste vrienden
vrienden gerustgesteld
gerustgesteldhad
haden
enwaar
waarde
dedokter
doktererernaderhand
naderhand
zij 't werkelijk
zijn vrouw
vrouw over
over onderhield,
onderhield, gebaarden
gebaarden zij
zijn
werkelijk voor
elkaar:
geen reden
redenwas
wasom
omboven
bovenmate
matebeangst
beangsttetezijn
zijn en
en
elkaar : dat
dat er geen
dat
ze wel
wel gelaten
gelaten de
detoekomst
toekomstzouden
zoudenafwachten.
afwachten. Bij
Bijzichzelf
zichzelf
dat ze
bleef mevrouw
mevrouw Blondeel
Blondeel echter
echter bij
bij haar
haarmeening
meening:: dat
dat het
het
bleef
alleen
dat zij
zij met
met de
de eerste
eerste ge,
ge~
alleen met
met gebeden
gebeden te
te doen
doen was
was en dat
legenheid
Armand er
er op
opafsturen
afsturen zou
zou om
om zijn
zijn broer
broer te
te be,
be~
legenheid Armand
keeren.
dokter liet
liet Albert
Albertnu
numaar
maarzijn
zijngang
ganggaan,
gaan, want
want
keeren. De dokter
zijn
statige eergierigheid
eergierigheiden
ende
degemoedelijke
gemoedelijkeomgang
omgangwaarmede
waarmede
zijn statige
II.
IL

15
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hij gewend
hij
gewend was
waszijn
zijnzoon
zoontetebehandelen,
behandelen,beletten
belettenhem
hem aan,
aanmerkingen
te maken
merkingen te
maken of 't vermoeden
laten blijken
blijken dat
dat hij
hij
vermoeden te
te laten
eenige oneerlijkheid
oneerlijkheid bij
bij hem
hem onderstellen
onderstellen kon.
kon.
eenige
In het
het groote
groote huis
huisontstond
ontstondtoch
tochgeleidelijk
geleidelijk de
de dwang
dwang en
en
In
ongemak in
in het
het wederzijds
wederzijds verkeer;
verkeer; het
hetgemis
gemisaan
aanonder,
onderhet ongemak
ling vertrouwen,
vertrouwen, waar
waar men
men altijd
altijd in
in de
deopperste
opperstegezelligheid
gezelligheid
geleefd
heeft, verwekt
verwekt een
een wrang
wrang gevoel
gevoelvan
vanonrust.
onrust. Men
Men
geleefd heeft,
ging elkaar
elkaar sprakeloos
sprakeloos voorbij
voorbij of
ofmen
menpraatte
praatteover
overonver,
onverging
zien. Maar
Maar 't
schillige
zaken, zonder
zonder elkaar
elkaar in
in 't wezen
schillige zaken,
wezen te zien.
er tastelijk
tastelijk tusschen
tusschenhen
henhing,
hing,raakte
raaktemen
menniet
nietaan
aan;
- het
het
geen er
;—
stilzwijgen
als een
een geopende
geopende kloof
kloofdie
diemen
mengebaarde
gebaarde
stilzwijgen bleef
bleef als
te overkijken.
overkijken. De afstand
afstand die
diehen
henonderling
onderlingvan
vanelkander
elkander
te
scheidde,
trachtte men
nog teteontveinzen
ontveinzendoor
dooruitwendige
uitwendige
scheidde, trachtte
men nog
voorkomendheid
beleefden omgang.
omgang. Albert
Albert alevenwel
alevenwel
voorkomendheid en
en beleefden
scheen
er 't minst
door verongemakt.
verongemakt. Hij
Hij stond
stond op,
op, kwam
kwam
minst door
scheen er
bij tafel,
tafel, ging
ging uit
uitenenin,in,
werkteopop
zijnkamer,
kamer,las
lasboeken
boeken
bij
werkte
zijn
den hof,
hof, ging
ging wandelen,
wandelen, zette
zette uit
uit op
opreis
reisenenkeerde
keerdeterug,
terug,
in den
vergenoegd,
vroolijk
alsof
al
't
geen
hij
deed
naar
den
rechten
vergenoegd, vroolijk
al
hij deed naar den rechten
eisch was
en het
het den
den zoon
zoon van
van 't huis
toekwam in
in alles
alles
eisch
was en
huis toekwam
aanspraak tete maken
een lustig
lustig leven
leven waar
waar alles
alles hem
hem ten
ten
aanspraak
maken op
op een
moest staan.
staan.
dienste moest
Een
enkelen keer
keer had
had de
dedokter
dokterhet
hettoch
tochgewaagd
gewaagdzijn
zijn
Een enkelen
zoon
aan tetespreken
sprekenover
overdedehartziekte
hartziektevan
vanmama
mama om
omhem
hem
zoon aan
alzoo
tot inkeer
inkeer tetebrengen
brengenenenvoorzichtig
voorzichtig tetezijn;
zijn;maar
maar de
de
alzoo tot
jonge
geleerde
had
er
met
luchtigheid
op
geantwoord
en
jonge geleerde had er met luchtigheid op geantwoord en
zijn
wetenschappelijke overtuiging
uitgesproken: dat
dat men
men met
met
zijn wetenschappelijke
dvertuiging uitgesproken:
wordt. Hij
Hij scheen
scheen niet
niettete
eene
hartziekte honderd
honderd jaar
jaar oud
eene hartziekte
oud wordt.
ofeenige
eenigeonrust
onrust
begrijpen dat
hij iemand
iemand verdriet
verdriet aandeed
aandeed of
begrijpen
dat hij
veroorzaakte. Als 't gebeurde
dat zijn
zijn zuster
zusterhem
hemaanmer,
aanmergebeurde dat
veroorzaakte.
kingen miek,
miek, nam
nam hij
hij het
hethaar
haarniet
nietkwalijk,
kwalijk,omdat,
omdat,zegde
zegde
kingen
hij:
nonnetje altijd
altijd opmerkingen
opmerkingen maken
maken moest.
moest. Hij
Hij
hij : een
een heilig nonnetje
plaagde haar
haar wel gaarne
gaarne met
met zich
zich aan
aantetestellen
stellenals
alseen
eengroote
groote
plaagde
zondaar
niets inziet
inziet dan
dan de
delusten
lustenvan
vanhet
hetjong
jongleven.
leven.
zondaar die
die niets
Wanneer 't hem
verveelde
begon
hij,
als
afleiding,
met
haar
hem verveelde
hij, als afleiding, met haar
onbezonnene harer
handel,
harer handel"
over
de ziekte
ziekte te
te spreken
spreken en
en over
over 't onbezonnene
over de
wijze.
Hij hield
hield haar
haar ernstig
ernstig voor:
dat zij
zij te
te leven
leven had
had voor
voor
wijze. Hij
voor: dat
daaromstipt
stiptzijne
zijne voor,
voorhem
en voor
voor hare
hare ouders
ouders en
enzijzijdaarom
hem en
schriften
onderhouden. Een
Een onfaalbaar
onfaalbaar middel
middelom
omhaar
haar
schriften moest onderhouden.
voorstelom
om
aanstonds
preektoon te doen
doen afleggen,
afleggen, was
was't'tvoorstel
aanstonds den
den preektoon
haar
in
eene
cliniek
te
zenden
en
haar
te
onttrekken
aan
dat
haar in eene cliniek te zenden en haar te onttrekken aan dat
nest waar
waar de
de tering
tering woekerde.
woekerde.
nest
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Met
een opgelucht
opgelucht gemoed,
gemoed,vertrok
vertrokdedejonge
jongeheelmeester
heelmeester
Met een
van
voorbij 't'thuis
huis van
vanden
denonderpastor,
onderpastor,recht
rechtnaar
naar
van 't't klooster, voorbij
de Dagsterre. Hij
Hij trachtte
trachtte 't voor zichzelf
zichzelf niet
niet meer
meer te loochenen
loochenen
dat
de zwartoogige
zwartoogige meid
pakken had,
had, —
- hij
hij wilde
wilde 't
dat de
meid hem
hem te pakken
alleen
voorwenden als
als eene
eene jongelingsgril
jongelingsgril —
- iets
iets om
om
alleen nog
nog voorwenden
zich
te verlustigen
verlustigen in dat
dat saaie
saaie dorpsleven.
dorpsleven. Hij
Hij stelde
stelde er
er
zich wat
wat te
zijne
eer op
op eene
eenegemakkelijke
gemakkelijke zegepraal
zegepraal te behalen
behalen over
over de
de
zijne eer
stumpige
kerels en
en de
deheeren
heerenv-an
van 't omliggende,
te doen
doen
stumpige kerels
omliggende, met te
zien
dat hij
hij hen
hen iets
iets van
van voor
voor den
den neus
neus had
had weggepikt
weggepikt en
en
zien dat
hij
alleen waardeeren
waardeeren kon
wat voor
voor kostelijkheid
kostelijkheid hij
hij hun
hun
hij alleen
kon wat
ontstolen
er behagen
behagen in
in te
te stellen
stellen zijn
zijn stand
stand
ontstolen had.
had. Hij
Hij toonde er
van jongeheer
van
jongeheer te buiten
buiten tetegaan
gaanenenergernis
ergernistetewekken
wekken bij
bij
de respectabele
respectabele ingezetenen
ingezetenen van
van 't dorp.
Daarmede wilde
wilde hij
hij
dorp. Daarmede
den
weerzin wegpraten
wegpraten en
en 't zelfverwijt
zelfverwijt als
het soms
soms in
in hem
hem
den weerzin
als het
opkwam omdat
opkwam
omdat hij
hij zich
zich in
in de
demacht
macht wist
wist van
van eene
eenegemeene
gemeene
deerne,
hem aantrok
aantrok als
als eene
eene betoovering.
betoovering. Hij
Hij had
had
deerne, die
die hem
zijn
geval langs
langs alle
alle kanten
kanten bezien
bezien en
en ontleed
ontleed en
en als
als hij
hij de
de
zijn geval
waarheid
niet verwerpen
waarheid niet
verwerpen wilde,
wilde, moest
moest hij
hij bekennen
bekennen dat
dat de
de
dorpslucht hem
te pakken
pakken kreeg
kreeg —
- dat
dat hij
hij hier
hier vast
vast zat
zat en
en
dorpslucht
hem te
wijde wereld
wereld aan
aan 't vergeten
was, en wel door
door den
den invloed
invloed
de wijde
vergeten was,
van
een schepsel
schepsel waarvoor
waarvoor hij
hij geen
geen achting
achting voelde,
voelde,liefde
liefdenog
nog
van een
veel minder
minder —
- dat
dat hij
hij alleen
alleen door
door de
de bekoorlijkheid
bekoorlijkheid van
van een
een
prachtig vrouwenlijf,
kluisters zat
zat en
en ererzijne
zijnezinnen
zinnenbij
bij
prachtig
vrouwenlijf, in
in de kluisters
verloor. Het
Het was
washem
hemeene
eenebehoefte
behoeftegeworden
geworden haar
haar tetezien
zien
verloor.
te genieten
genietenvan
vandedeverrukkelijke
verrukkelijkeonbezonnenheid
onbezonnenheidwaarmede
waarmede
en te
dat jonge,
jonge, vermetele
vermetele schepsel
schepselhaar
haarnatuurlijke
natuurlijke gave,
gave, als
als eene
eene
dat
verweking voor
hem uitstalde
uitstalde en
en tetepakken
pakken bood.
bood. Hij
Hij be,
be..
verzoeking
voor hem
wonderde in haar
haar de
de roekeloosheid
roekeloosheid die
dienergens
nergensgevaar
gevaarducht
ducht
wonderde
zich heelemaal
heelemaal geeft
geeftzonder
zonderachterdocht
achterdocht of
ofbijgedachte
bijgedachte of
of
en zich
zelfzucht of inzichtig
inzichtig eigenbelang.
eigenbelang. Hij zag
zag in
inhaar
haar eene
eeneechte
echte
zelfzucht
hetaere die
den aard
aard van
van haar
haar wezen
wezen uitleeft
uitleeft en die
die in
in de
de
hetaere
die den
uitdrukking van
haar open
open gelaat
gelaatenendedezwierige
zwierigeveerkracht
veerkracht
uitdrukking
van haar
van elke
elke koppeling
koppelingder
derlidmaten,
lidmaten,het
hetlevendig
levendiggebaar
gebaarmaakt
maakt
van
getuigt van
vaneen
eenvurig
vurigtemperament.
temperament. 't Kon hem niet
niet schelen
schelen
dat getuigt
wat ze
ze vertelde,
vertelde, als
als hij
hijmaar
maar hoorde
hoorde den
denklank
klankvan
vanhaar
haar
wat
stem
stem die
die de
de begeleiding
begeleiding was
was van
van 't geen het
hetstraal
straalharer
harer
donkere oogen
zeggen had.
had.
donkere
oogen te zeggen
't Was maar
maar als
als hij
hij thuis,
thuis, en
en in
in den
denhof
hofrondliep
rondliepdat
dathem
hem
't ongerijmde
ongerijmde zijner
opviel. Met
Met 't ge,
ge..
zijner handeling
handeling telkens
telkens weer opviel.
zijner eigenwaarde,
eigenwaarde, herleefde
herleefdesoms
somsdat
datandere
anderemeisjes,
meisjes ..
voel zijner
beeld waarvan
waarvan zijne
zijne eerste
eerste jeugd
jeugd zoozeer
zoozeer vervuld
vervuld was
was en
en hij
hij
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stelde zich
zich de
de mogelijkheid
mogelijkheid voor
voor:: als
als Elvire
Elvire nu
nueens
eensde
dezelfde
zelfde
betooverende
kracht op
hem had
had moeten
moeten uitoefenen,
uitoefenen, hoe
hoe hij
hij
betooverende kracht
op hem
dan
zijn leven
leven de
degeleidelijk
geleidelijkvoorgetrokken
voorgetrokken richting
richting zou
zoulaten
laten
dan zijn
volgen
hebben en
en erergeen
geenerg
erghad
hadiningezien
gezienhet
hetambt
ambt van
van
volgen hebben
dorpsgeneesheer
aanvaarden en zijn
zijn idealen
idealen van
vanhoogere
hoogere
dorpsgeneesheer te
te aanvaarden
vlucht zou
zou vergeten
vergeten hebben!
hebben 1 Zoo
Zoo nauw
nauw was
was hij
hij er
er aan
aan toe!
toe 1
vlucht
Was het
het clAt
dàt misschien
misschien waar
doelde met
met zijn
zijn oogen,
oogen~
waar Pros
Pros op
op doelde
paar en
en zijn
zijn glazen
glazensliffertje
sliffertje dat
datininstaat
staatisisden
denernstigsten
ernstigsten
paar
geleerde
van den
den baan
baan afaftetebrengen?
brengen?Gelukkiglijk
Gelukkiglijk was
was 't nog
geleerde van
ver niet,
niet, want
wantdan
danriep
riephij
hijzichzelf
zichzelfdedewaarchuwing
waarchuwingtoe
toe:
zoo ver
:
-— Ik geloof
geloof niet
niet aan
aande
deliefde
liefde!
wilererniet
nietaan
aangelooven
gelooven—1 wil
dat
struikelblok,
dat isis het
hetkwaad,
kwaad,dede
struikelblok,dedehinderpaal
hinderpaal!1 De
De liefde
liefde
is alleen
alleen goed
goedvoor
voormijmerende
mijmerendemeisjes
meisjesenendorpskosters
dorps kosters met
met
poëtischen aanleg...
hij eens,
eens, toen
toenhet
hetgesprek
gesprekmet
met
poëtischen
aanleg . . . zegde
zegde hij
Armand over dat
dat onderwerp
onderwerp liep. Armand
Armand was
was de
de eenige
eenige in
in
Armand
zijne huidige
huidige omgeving,
omgeving,waarmede
waarmede Albert
Albertover
overzaken
zakendie
die
heel zijne
't diepere
gemoed betroffen,
betroffen, vertrouwelijk
vertrouwelijk spreken
spreken kon.
kon. Als
Als
diepere gemoed
gebroers
en
studiemaats
hadden
zij
malkaar
altijd
hunne
ge~
gebroers en studiemaats hadden zij malkaar altijd hunne ge,
voelens en
en gewaarwordingen
gewaarwordingen medegedeeld.
medegedeeld. Latertijd
Latertijd waren
waren ze
ze
elk
eeneeigen
eigenrichting
richtingingeslagen,
ingeslagen, maar
maar behielden
behielden toch
toch eene
eene
elk eene
wederzijdsche
en een
eenonbedwongen
onbedwongenvertrouwelijkheid.
vertrouwelijkheid.
wederzijdsche achting
achting en
vermoedde niet
niet 't minst met
met welke
welkeinzichten
inzichtenzijn
zijnbroer
broer
Albert vermoedde
op hem
hem afgestuurd
afgestuurd werd,
werd, —
- hij
hij kende
kende Armand
Armand als
als een
een kerel
kerel
met
openen, breeden
breeden geest, die
die priester
priester geworden
geworden was
was omdat
omdat
met openen,
hij
er zich
zichtoe
toegetrokken
getrokkenvoelde,
voelde,maar
maar die
diedaarom
daarom nog
nog alle
alle
hij er
zelfstandigheid
in
denken
en
doen
niet
had
opgegeven.
Het
zelfstandigheid in denken en doen niet had opgegeven. Het
lustte hem
hem met
met zijn
zijn broer
broerom
omtetegaan
gaanenenover
overveel
veeldingen
dingen
lustte
zijn gemoed
gemoed teteluchten.
luchten.Armand,
Armand,van
vanzijnen
zijnen kant,
kant, had
had zich
zich
zijn
altijd gewacht
gewacht eenige
eenige vermaning
vermaning uit
uit te
te halen
halen of
ofiets
ietsover
over 't
altijd
gedrag van
van zijn
zijn broer
broeraan
aantetemerken.
merken.Hij
Hijgebaarde
gebaarde er
erzich
zich
gedrag
onwetend
of veinsde
veinsde er
er zich
zichniets
nietsvan
vanaan
aantetetrekken.
trekken.
onwetend in
in of
De gebeurtenissen
gebeurtenissen en
enbevindingen
bevindingenuit
uithunne
hunnejeugd
jeugdvormden
vormden
't gewone
onderwerp van
van hunne
hunne gesprekken.
gesprekken. Elken
EIken dinsdag
dinsdag
gewone onderwerp
zij nu
nu samen,
samen, na
na 't eten
dat
Armand naar
kwam, liepen
liepen zij
dat Armand
naar huis
huis kwam,
wat in de
de warande
warande en
ende
dedokter
dokterenenzijn
zijnvrouw,
vrouw,lieten
lietende
detwee
twee
wat
zij de
degelegenheid
gelegenheid zouden
zouden
gebroers
met opzet
opzet alleen
alleenomdat
omdat zij
gebroers met
hebben samen
samen wat te
te kouten.
kouten.
hebben
Om 't even
deugd hadden
hadden zij
zij er
er van
van de
de dingen
dingen uit
uit
even veel deugd
optetehalen
halenenentetetoetsen
toetsenaan
aanhunne
hunne huidige
huidige
het verleden
verleden weer
weer op
ze zich
zichvroeger
vroegervoorgesteld
voorgesteldhadden
hadden als
als
Geen ze
opvatting. 't Geen
't
vooruitzicht
der
toekomst
en
hoe
de
werkelijk~
idealen
in
idealen in
vooruitzicht der toekomst
hoe de werkelijk.
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geen ze
heid het
het hun
hun gebracht
gebrachthad
had;; 't geen
ze samen
samen gedroomd
gedroomd en
en
gefantaseerd
hadden, hier
hier in
in dien hof,
gefantaseerd hadden,
hof, onder
onderdie
dieboomen
boomenvan
van
waaruit
wereld en
en 't leven
hun voorkwam
voorkwam binnen
binnen den
den
leven hun
waaruit de
de wereld
engen kring
nu nagezien
nagezien
engen
kring hunner
hunner verbeelding
verbeelding —
- dat
datalles
alles werd
werd nu
en
heropgehaald om
de eigenaardige
eigenaardige bekoring
bekoring die als
als een
een
en heropgehaald
om de
geur, hen
henaan
aanhet
hetverleden
verledenherinnerde.
herinnerde. —
- Qui
Qui dit
dit passé,
passé,
goede geur,
Ie passé
passé n'est,i1
n' est.il pas la jeunesse
imagination ?
dit poësie
poësie;; le
jeunesse de
de notre imagination?
haalde
Albert aan,
aan, om die
die toeneiging
toeneiging uit
uittetedrukken
drukkendie
diehem
hem
haalde Albert
aan 't verleden
en die
die hij
hijwilde
wildeafschudden.
afschudden. In
In dat
dat
verleden hield
hield en
verleden verkenden
de zelfde
zelfdepoësie
poësiedie
diede
deschoon,
schoon.
verleden
verkenden zij
zij beiden de
heid van
van hunne
hunne jeugd
jeugd had
haduitgebeeld
uitgebeeld enendat
datgevoel
gevoelhield
hield
heid
nu nog
nog*samen
"samen omdat zij
zij het
hetbij
bijelkaar
elkaarkonden
kondenaanvullen
aanvullen
hen nu
en
versterken tot
totiets
ietswezenlijks
wezenlijksdat
datboven
bovendroomgedachten
droomgedachten
en versterken
verstelligd werd.
werd.
verstelligd
Sedert
tijd echter
echter was
wasererveel
veelveranderd
veranderd in
in hun
hun gemoed
gemoed
Sedert dien tijd
en
waar Albert
Albert zijn
zijn broer
broerstaan
staan zag
zag in
in die
die toga,
toga, moest
moesthij
hij
en waar
zich soms
soms geweld
geweld aandoen
aandoen om
om er
er nog
nogdienzelfden
dienzelfden broer
broer in
in te
te
zich
verkennen,
waar hij
hij eens
eens zoo
zooinnig
innigmede
medeverbonden
verbonden was.
was. Het
Het
verkennen, waar
bleek
er dus
dus ook
ookver
vervan
vandat
dathunne
hunnegedachten
gedachtenenenmeeningen
meeningen
bleek ex
alles nog
nogovereen
overeenkwamen
kwamen;
enArmand
Armandmoest
moestererwaarlijk
waarlijk
in alles
; en
geen moeite
moeite voor
voor doen
doenzijn
zijnbroer
broeropophet
hetterrein
terreintetekrijgen
krijgen
geen
waar er
er discussie
discussie kon
konontstaan.
ontstaan. Albert
Albert was
was ererzelfs
zelfslichtelijk
lichtelijk
waar
gesteld den
denjongen
jongengeestelijke
geestelijkedoor
dooreen
eenvoorgewend
voorgewend scepti,
scepti.
op gesteld
cisme wat
wat teteverbluffen
verbluffenom
omalzoo
alzoo't 'tgesprek
gesprekeen
eenbeetje
beetjemeer
meer
cisme
leven
bij tetezetten.
zetten.Hij
Hijzorgde
zorgdeer er
immervoor
vooreen
eengreintje
greintje
leven bij
immer
spotlust
den toon
toon tetehouden
houdenom
omdesnoods
desnoodseen
eendubbele
dubbele
spotlust in
in den
opvatting
zijne uitspraken
uitspraken mogelijk
mogelijk tetemaken.
maken. Op
Opzekere
zekere
opvatting voor zijne
punten
echter behield
behield Armand
Armand een
eenwaardigen
waardigen ernst
ernst en
en aan
aan
punten echter
de manier
manier waarop
waarop hij
hij 't gesprek
zijne leiding
leiding gaf,
gaf,
gesprek inzette
inzette en zijne
den jongeren
jongerengeestelijke
geestelijke wel
weleens
eens
schemerde 't prosylitisme van den
door.
Maar hij
hij bleef
bleefaltijd
altijdzeer
zeervoorzichtig
voorzichtigomdat
omdat hij
hij wist
wist
door. Maar
dat er
er onderwerpen
onderwerpen zijn
zijn die
diemen
menzelfs
zelfsonder
ondergebroers,
gebroers,met
met
dat
uiterste
behandelen uit
uit vrees
vrees van
vanalle
alletoenade,
toenade_
uiterste voorzorg
voorzorg moet behandelen
ring op dat
dat terrein
terrein voor
voor altijd
altijd onmogelijk
onmogelijk te
te maken.
maken.
ring
Aan
den raad
raad van
vanden
denpastor
pastorom
omdien
dienontvoogden
ontvoogden geest
geest
Aan den
Albert tetelaten
latenbezinken
bezinkenenengeen
geendiscussie
discussieteteverwekken,
verwekken,
in Albert
had
Armand zich
zichechter
echter niet
nietgelegen'
gelegen" gelaten.
gelaten. Hij
Hij was
was over,
overhad Armand
tuigd de
de aangewezen
aangewezen persoon
persoon te
te zijn
zijn om
om zijn
zijnbroer
broerde
dewaar,
waar"
tuigd
op
heden van
van den
den godsdienst
godsdienst voor
voor te
te houden
houden en
en hem
hem weer
weer op
heden
den rechten
rechten weg te
te brengen.
brengen. Albert
Albertdacht
dachtererniet
nietaan
aaniets
ietsvan
van
den waren
waren innerlijken
innerlijken toestand
toestand te
te verduiken.
verduiken. Hij
Hij vertelde
vertelde
den
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dus maar
maar bij
bij de
de eerste
eerste aanleiding,
aanleiding, hoe de
de ommekeer
ommekeer in
in zijne
zijne
dus
christelijke
begonnenwas
wasvan
vanininden
denstudententijd
studententijdtete
christelijke gevoelens begonnen
Leuven
en tot
tot een
eenvolslagene
volslageneberedeneerde
beredeneerde nieuwe
nieuwe opvatting
opvatting
Leuven en
gekomen,
later in
in Duitschland,
Duitschland, waar
waar hij
hijmet
metmoderne
moderne wijs,
wijs~
gekomen, later
geerige steisels
stelsels had
had kennis
kennis genomen.
genomen.
geerige
-— Religie
Religie voor
voor mij,
mij, isis eene
eenekwestie
kwestievan
vangevoel,
gevoel,beweerde
beweerde
Albert,
praat het
mensch niet
aan en ook
ook niet
niet afafAlbert, men
men praat
het een
een mensch
niet aan
—
men
ondergaat er
invloed van
van wanneer
wanneer de
delucht
luchtdie
diemen
men
men ondergaat
er den invloed
In eene
eeneomgeving
omgevinggekomen
gekomen
inademt,
bezwangerd is.
inademt, er
er door
door bezwangerd
is. In
waar niets
niets meer
meer aan
aan 't godsdienstig
herinnert, heb ik
ik
waar
godsdienstig leven herinnert,
mijweggaan,
weggaan, als
als iets
iets dat
datereruitslijt
uitslijt
het
onbewust voelen
voelen uit
uitmij
het onbewust
en
er niet
nietmeer
meerbij
bijhoort.
hoort.Een
Eenteeken
teekenwel
welhoe
hoeoppervlakkig
oppervlakkig
en er
alle
formalisme het
het zieleleven
zieleleven ingrijpt
ingrijpt!1 Ik
was nu
nu niet
niet beter
beter
alle formalisme
Ik was
en
niet slechter
slechter dan al
al de
deknapen
knapen van
vanmijn
mijn soort
soorten
envan
vanheel
heel
en niet
die wel
wel verzorgde
verzorgde geestelijke
geestelijke opvoeding
opvoeding isis er
er niets
niets °verge,
overge~
die
bleven. Zonder
Zonder tragischen
tragisch en afstand
afstand of
ofplechtige
plechtigeverloochening
verloochening
bleven.
heeft het
het phenomeen
phenomeen plaats
plaats gegrepen.
gegrepen. Veel
Veelmeer
meer:: ik
ikdenk
denkdat
dat
het overdreven
overdreven godvruchtige
godvruchtigeelement
elementde
deommekeer
ommekeerbespoedigd
bespoedigd
heeft. Als men
men voor
voor 't eerst
de wijde
wijde wereld
wereld komt,
komt, staat
staat
eerst in
in de
heeft.
men
versteld over al
al 't geen men
men een
een college,knaap
college~knaap verdoken
verdoken
men versteld
houdt. Die
Dievrije
vrijelucht
luchtwerkt
werktals
alseene
eenebedwelming
bedwelming;; men
men laat
laat
houdt.
maar gaan
gaan door
door de
de verrukking
verrukking van
van onbekende
onbekende idealen,
idealen, men
men
zich maar
gelooft alleen
alleen nog
nog aan
aan de
dewetenschap
wetenschap en,
en,eens
eensdat
datmen
mentot
totde
de
ontdekking
komt dat
dat de
degeest
geestontvoogd
ontvoogdis,is,van
vanalle
alledrukkende
drukkende
ontdekking komt
vooroordeelen, en
enmen
menzijn
zijndenken
denkenen
endoen
doenheeft
heeftaangepast
aangepastmet
met
de omgeving,
omgeving, schouwt
schouwt men
men met
met kleinachting
kleinachting op
op alal 't geen
de
waarmede men*
men' ons
bezwaard heeft
den
waarmede
onsgemoed
gemoed nutteloos
nutteloos bezwaard
heeft in den
jongenstijd ! Men
gaat alleen
alleen nog
nog rekenen
rekenen op
opeigen
eigenkracht
krachten
en
jongenstijd1
Men gaat
verantwoordelijkheid
met bewusten
bewusten zin,
zin, bouwt
bouwtmen
men zijn
zijn
verantwoordelijkheiden
en met
eigen
levensplan op
op volgens
volgensdedeaangenomen
aangenomenphilosophische
philosophische
eigen levensplan
en ethische
ethische stelsels
stelsels;; —
- men
mendenkt
denktereralleen
alleennog
nogaan
aan:
zijnleven
leven
: zijn
te richten
richten en
en teteevolueeren
evolueeren tot
toteene
eenebereikbare
bereikbare hoogte
hoogtedie
die
in te
beantwoordt aan
aan het
het voorgestelde
voorgestelde schoonheids,ideaal.
schoonheids~ideaal.
beantwoordt
Armand
had er
er zich
zich eenigszins
eenigszins aan
aan verwacht
verwacht en
en toch
toch schrikte
schrikte
Armand had
te weten
weten of
ofer
er ook
ook
hij bij die
cynische uiteenzetting.
uiteenzetting. Om
die cynische
Om te
eenige gevoeligheid
gevoeligheidininzijn
zijnbroer's
broer' sgemoed
gemoed was
wasoverge,
overge~
nog eenige
bleven, haalde
haalde hij
hij de
deherinneringen
herinneringen aan
aan uit
uit hunne
hunne jeugd
jeugd en
en
bleven,
sprak
hem over
over den
denblijden
blijdentijd
tijdvan
vanhet
hetcollegeleven.
collegeleven.Maar
Maar
sprak hem
dat wekte
wekte alleeq
alleett nog
nogeen
eenmisprijzenden
misprijzenden glimlach
glimlach bij Albert.
dat
gevoel ik
ik nu
nu nog
nogden
denweerzin,
weerzin,
-— Bij 't gedacht
gedacht alleen
alleen gevoel
zegde
hij, als
als ikikdenk
denkaan
aandedezes
zesjaren
jarenvan
vanmijn
mijnjong
jongleven
leven
zegde hij,
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die ik daar
daar in dwang
dwang en
en verveling
verveling heb gesleten.
gesleten. Die
Die winter,
winter"
die
diezomernamiddagen
zomernamiddagen op
op de
destoffe,
stoffe"
avonden in
in de
destudie
studieenendie
avonden
of
rige speelplaats,
speelplaats, waar
geen beschutting
beschutting was
was tegen
tegen hitte
hitte of
rige
waar geen
wind,
- waar
waar een
een boompje
boompje of
oftronk
tronkgebannen
gebannen werd
werd als
als
wind, —
baldadigheid -—geven
nog den
den indruk
indruk van
van akelige
akelige
baldadigheid
geven me
me nu
nu nog
Ik ben
benvan
vanmeening
meening
heimwee
en grondelooze
grondelooze triestigheid.
triestigheid. Ik
heimwee en
dat al die
die opgelegde
opgelegde en
enaangaweekte
aangèkweektevroomheid
vroomheid in
in 't college,
dat
juist de
de oorzaak
oorzaak isisvan
vanden
den
ommekeerdien
dienmen
menondergaat
ondergaat
juist
ommekeer
zoo
gauw men
men ereruit
uitkomt.
komt.Wat
Watziet
zietmen
mengebeuren
gebeuren bij
bij de
de
zoo gauw
studenten
als heiligen
heiligen leefden
leefden in 't't college,
college, eens
eens dat
datze
ze in
in
studenten die
die als
de
hoogeschool komen
komen?? De reactie
reactie blijft
blijft niet
niet lang
lang uit
uiten
en
de hoogeschool
eens dat
dat men
men inineene
eenebreedere
breederelucht
luchtademt,
ademt, komt
komt de
de ver,
ver"
eens
achting boven
heel het
hetvalsche
valsche systeem
systeemwaarin
waarin men
men ons
ons
achting
boven voor heel
initiatief,
ons verantwoordelijkheidsgevoel
verantwoordelijkheidsgevoel en
en onze
onzewilskracht
wilskracht
initiatief, ons
heeft willen
willen stikken
stikken!I Heel
Heelhet
hetopvoedingsoprinciep
opvoedings:<princiep is
er op
op
heeft
is er
gesteld de leerlingen
gesteld
leerlingen tot
tot de
deheiligheid
heiligheid tetebrengen
brengenen
enmen
men
denkt
er nooit
nooit aan
aan er
er menschen
menschen van
van tetemaken
maken die
die in
in de
de
denkt er
wereld moeten1
moeten! Ik
Ik voel
voel nog
nogalalhet
hetdrukkende
drukkende van
van die
die om,
om"
wereld
geving ginder,
ginder, den
angst en
en de
devrees
vreesom
omelkelkonschuldig
onschuldig
geving
den angst
woord,
elk vrij
vrij gebaar
gebaar dat
dat de
deverdachtmaking
verdachtmaking wekte
wekte bij
bij dien
dien
woord, elk
be"
zwarten
als een
een cerbère,
cerbère, ons
ons gedurig
gedurig te
te be,
zwarten surveillant
surveillantdie
die als
spieden stond
stond en
enininalles
allesdede
«verdorveneinzichten»
inzichten»veronder,
veronder"
c<verdorvene
stelde.
Die priester
priester had
had de
de manie
manie om
om ininiederen
iederenleerling
leerling een
een
stelde. Die
te verdenken
verdenken en
en 't is mij
mij gebeurd
gebeurd dat
dat ik
ik beschuldigd
beschuldigd
vuilpot te
werd en
en ondervraagd
ondervraagd over
overdingen
dingenwaarvan
waarvan ik
ik niet
niet wist
wist dat
dat
werd
ze bestonden
bestonden!1 Al goed
goed en
enwel
welvoor
voordezen
dezendie
dienaar
naar 't seminarie
- die
beschouwd
gaan, —
die zijn
zijn de
de gods"kinderen,
godsokinderen, de anderen werden beschouwd
als
het minderwaardig
minderwaardig soort —
- halve
halve verlorenen
verlorenen op
op weg
wegnaar
naar
als het
de
hel! En
En er
er hoort
hoort waarlijk
waarlijk moed
moed toe
toe om
om zich
zich ininde
dewereld
wereld
de hel1
te wagen,
wagen, want
want met
met zulke
zulkeopvoeding
opvoedingvoelen
voelendedeleerlingen
leerlingenzich
zich
te heilig
heilig en
en het
hetkwam
kwammij
mijzelf
zelfvoor
vooralsals
misstap,als
alsikikhet
het
te
eeneen
misstap,
voornemen nam
de medicijnen
medicijnen te
te gaan
gaan studeeren
studeeren 1I Niet
Niet tete
voornemen
nam in
in de
verwonderen dat
godsvrucht gauw
gauw aan
aan de
debotten
bottenlapt
lapt
verwonderen
dat men
men de godsvrucht
als
men
op
vrije
voeten
geraakt!
Het
ordre"du"jour
van
het
als men op vrije voeten geraakt 1 Het ordreoduojour van het
me nu
nu nog
nog aan
aan met
met eene huivering, alsof
alsofik
ikdaar
daaraan
aan
college doet me
de discipline
discipline onderworpen
onderworpen werd
werdvan
vaneen
eenverbeteringsgesticht.
verbeteringsgesticht.
Drie vier
vier keeren
keeren's'sjaars
jaarsalgemeene
algemeenebekeeringsotijd
bekeerings"tijdmet
metsermoe,
sermoe"
door vreemde
vreemde predikanten
predikariten;; retraites
retraites religieuses,
religieuses, noemden
noemden
nen door
ze dat.
dat. Verder,
Verder, bidden
bidden van
van 's's morgens
morgens vroeg,
vroeg, voor
voor en
en na
na de
de
ze
klas;
paternosters
binst
de
studie;
kerkbezoek
voor
en
na
den
klas ; paternosters binst
studie ; kerkbezoek voor en na den
speeltijd;
meditatie...
er misselijk
misselijk van
van teteworden.
worden.Maar
Maar
speeitijd ; meditatie
. . . om er
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de ergste
ergste abominatie,
abominatie, dat
dat waren
waren de
de zondagen
zondagen die
die wij
wij er
er als
als
de
levenslustige
knapen van
levenslustige knapen
van zestien
zestien jaar,
jaar, tusschen
tusschen die
die grijze
grijze
ge 't nog, beste
beste broer
broer?
muren,
hebben doorgemaakt.
doorgemaakt. Weet ge
muren, hebben
?
Ik
zal
't
u
zeggen:
Ik zal 't u zeggen :
1/ 2 uur
uur tot
tot 71/2
7 1/ 2 uur,
uur,mis
mismet
metalgemeene
algemeenecommunie.
communie.91/2
9 1/ 2 uur
uur
551/2
hoogmis
met sermoen.
sermoen. 11
11 uur,
uur, compositie
compositie —
- 't werk
hoogmis met
werk dus
waarvoor wij
geest 't meest ingianning
inspanning te
te geven
geven hadden.
hadden.
waarvoor
wij onzen geest
2 uur
uur Vincentiusgenootschap
Vincentiusgenootschap; ;33 uur
uur vespers
vespers en
en lof; 44 uur
uur
Congregatie
en 's avonds
gebed met
metgeestelijke
geestelijke overweging1
overweging!
Congregatie en
avonds gebed
was 't geen
geen men
men ons voorzette
voorzette den
waarop God de
de
Dat was
den dag waarop
rust
heeft opgelegd
opgelegdenendede
armsteburger
burgerder
derwereld,
wereld,zijn
zijnverzet
verzet
rust heeft
armste
zoekt!
heb me
medikwijls
dikwijlsafgevraagd
afgevraagd waarom
waarom we
we dien
dien dag
dag
zoekt 1 Ik
Ik heb
eenverademing
verademing
beste kleeren
kleeren hoefden
hoefden aan
aan tetedoen?!
doen?Wat
! Wateen
ons beste
was het
het voor
voor mij
mij opeens
opeensinineen
eenander
andermidden
middentetekomen
komenwaar
waar
was
Welk
men niets
niets van
van die
dieverclericaliseering
verclericaliseeringmeer
meergewaar
gewaar werdi
werd! Welk
men
een
flikker heb
heb ik
ikgeslegen
geslegen om
omheel
heeldat
datduffe
duffegedoe
gedoeineens
ineens
een flikker
van me
me af
af te
te gooien.
gooien.En
Enikikwas
wasdede
eenige
niet,
geloof
van
eenige
niet,
geloof
meme!
1 —Van
toen voort
voort waren
waren we
we ons
ons aan
aan 't emancipeeren
emancipeeren en
de
Van toen
en de
vrijheid
die men
menons
onsafgenomen
afgenomenhad
hadals
alshet
hetkwaad,
kwaad,bestormden
bestormden
vrijheid die
wij nu
nu met
metalalde de
kracht
onzer
jeugd!!
Naderhand heb
heb ik
ik
wij
kracht
onzer
jeugd
I I Naderhand
zelfstandig
dingen nagedacht
nagedacht en
en 't geen.
geen ik rond mij
mij
zelfstandig over
over veel dingen
heb
zien gebeuren
gebeuren —- ook
ookbijbijdede
geestelijken—,
-,heeft
heeftmijn
mijn
heb zien
geestelijken
heeft me
me langen
langen tijd
tijd mis,
misgodsdienstig ideaal
ideaal gebroken.
gebroken. Het heeft
godsdienstig
troostig
gemaakt omdat
omdat die
die schoone
schooneillusie
illusieininmij
mijverloren
verloren
troostig gemaakt
ging als
als iets
iets wat
wat me
me zeer
zeer duurbaar
duurbaar was.
was. En
En dan
dan heb
heb ik
ikalles
alles
ging
weggeschud ....
weggeschud....
onderwerp bracht
bracht de
de twee
twee gebroeders
gebroeders op
op de
deverschil,
verschil.
Het onderwerp
lende manieren
manieren van
Albert kwam
kwam met
met redenen
redenen
lende
van opvoeding
opvoeding en Albert
aan om
om de
devoortreffelijkheid
voortreffelijkheid van
vanhet
hetengelsch
engelschsysteem
systeemaan
aan
aan
te prijzen
prijzen —
- waardoor
waardoordedeleerlingen
leerlingenbijzonderlijk
bijzonderlijkdedewilskracht
wilskracht
gevoel van verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid ontwikkeld
ontwikkeldwordt.
wordt.Armand
Armand
en 't gevoel
in:: dat
dat het
hetsysteem
systeem niet
nietpaste
paste op
op
bracht er
er bezwaren
bezwaren tegen
tegen in
bracht
karakter van ons
ons volk
volkenenalsalspriester
priesterverdedigde
verdedigdehij
hijverder
verder
het karakter
zijn standpunt
standpunt: : dat
men de
de leerlingen
leerlingen vooral
vooral een
eengoeden,
goeden,
zijn
dat men
godsdienstigen
grondslag moest
moest geven.
geven.
godsdienstigen grondslag
uwgeloof
geloofvan
vanchristenmensch
christenmenschbewaard
bewaard?
-— Gij hebt toch
toch uw
?
vroeg hij
hij ineens
ineens boudweg.
boudweg. Hij
Hij kon
konzich
zichniet
nietvoorstellen
voorstellen dat
dat
vroeg
zijn
eigen broer
broer de
de andere
andere richting
richting was
was opgegaan
opgegaan en
en als
als een
een
zijn eigen
genomen.
tegenstrever
tegenstrever stand
stand had genomen.
-— 't Is
te zien
zien hoe
hoe gij
gij het
hetbedoelt?
bedoelt?merkte
merkte Albert.
Albert.
Is te
- Wel, dat
dat ge
geininzake
zakegodsdienst
godsdienstgeen
geenafvallige
afvalligegeworden
geworden
—
zijt —
- een ongeloovige
ongeloovige?
zijt
?

DORPSLUCHT.

233

-— Oh,
Oh, wat
wat dat
datbetreft
betreft11antwoordde
antwoordde Albert
Albertontwijkend.
ontwijkend.
alleenmaar
maarverschil
verschil
Tusschen
T
usschen uwe
uwe godsdienst
godsdienstenendedemijne
mijneisisereralleen
in
den vorm
vorm—
- de
deinhoud
inhoud komt
komt overeen
overeen uit.
uit. Wij
Wij zijn
zijn allen
allen
in den
staan als
als tegenover
tegenover iets dat
dat
menschen die
voor 't Oneindige
Oneindige staan
menschen
die voor
ons
te groot
grootenentetemachtig
machtigisis;
wenoemen
noemen het
hetelk
elkop
opzijne
zijne
ons te
; we
manier «God».
Wat het
het verschil
verschil betreft
betreft in
in onze
onzevoorstelling
voorstelling
manier
«God». Wat
Ik heb
heb wel
weleens
eens
van dat
dat Opperwezen,
Opperwezen, komt
komt er
er niet op
op aan.
aan. Ik
van
gepiekerd over
dingen, maar
er nooit
nooit in
in 't klare
gepiekerd
over die
die dingen,
maar ben
ben er
mee gekomen
gekomen en
en dan
dan heb
hebikikhet
hetmaar
maarlaten
latensteken.
steken. De
Deweten,
weten~
mee
schap
is ererbijbijmij
mijvoor
voorinin
plaatsgekomen
gekomeneneneindelijk
eindelijk
schap is
dede
plaats
heb
ik het
het conflict
conflict tusschen
tusschen hart
hart en
engeest,
geest,tusschen
tusschengevoel
gevoelen
en
heb ik
verstand,
en een
eensoort
soortgodsdienst
godsdienstaangenomen
aangenomenvan
van
verstand, doorgehakt en
alle
formalisme ontdaan...
er op
op gesteld
gesteld dat
dat
alle formalisme
ontdaan . . .Armand
Armandbleef
bleef er
de vorm
vorm in
inden
dengodsdienst
godsdiensteen
eenonmisbaar
onmisbaaronderdeel
onderdeel is,
is, zonder
zonder
't welk de voorstelling
voorstelling van
van het
het geestelijk
geestelijk leven
leven onmogelijk
onmogelijk wordt.
wordt.
-— Eenvoudige
onontwikkelde lieden
lieden alleen,
alleen, hebben
hebben be,
be~
Eenvoudige en onontwikkelde
hoeften aan
aan ceremoniEn
ceremoniën en uitwendigen
uitwendigen praal,
praal, merkte
merkte Albert.
Albert.
landman, die
die zich
zich God
Godvoorstelt
voorstelt als
alseen
eenouderling
ouderling met
met
Den landman,
zalmen
menden
den
witten
een wereldbol
wereldbol in
in de
de hand,
hand, zal
witten baard
baard en
en een
godsdienst niet
ni~t onder
onder den
denzelfden
zelfdenvorm
vormvoorstellen
voorstellen als
als aan
aan
godsdienst
cultuur~mensch die
die van
vanhet
hethiernamaals
hiernamaals een
een voorstelling
voorstelling
den
den cultuur,mensch
van Tijd
Tijd en
enRuimte
Ruimte....
die in
in elke
elke
heeft buiten
buiten 't begrip
heeft
begrip van
. . die
materieële gewaarwording
gewaarwording den
den «schijn»
«schijn» onderstelt
onderstelt;; voor
voor wie
wie
materieële
niets van
van 't omgevende
zich zelf
zelf bestaat
bestaat en die
die zich
zich de
de
niets
omgevende op zich
kleur~, en
enlichtloos
lichtlooskan
kanindenken
indenkenI1
dingen geluid, kleur,,
dingen
God staat
staat dedegeleerde
geleerdeen
ende
deeenvoudige
eenvoudige op
op de
de
-— Voor
Voor God
zelfde lijn,
de eene
eene gelijk
gelijk de
de andere,
andere, heeft
heeft zich
zich in
in alles
alles tete
zelfde
lijn, en
en de
en de
deschikkingen
schikkingen
gedragen naar
veropenbaring van
gedragen
naar de
de veropenbaring
van God en
der
heilige Kerk,
Kerk, beweerde
beweerde Armand.
Armand. Of hoe
hoe wilt
wiltge
gedan,
dan,
der heilige
als één soort
menschen buiten
buiten de
de wet
wetstaan
staan —
- dat
dat er
er nog
nog
soort menschen
wetgeving mogelijk
mogelijk isis?
wetgeving
?
-— Dat heeft
iedereen voor
voor zichzelf
zichzelf uit
uittetemaken,
maken, beste
beste
heeft iedereen
Wat
mij
betreft,
ik
zeg
u:
aan
anthropomorphisme
doe
broer.
broer. Wat mij betreft, ik zeg u : aan anthropomorphisme doe
niet meé
meê;; God
Godgelijk
gelijk men
men hem
hem ons
ons hier
hier voorstelt,
voorstelt, is
is een
een
ik niet
parochie~god —
- de
de baas
baas van
vaneen
eenhoopje
hoopjekleinzielige
kleinzieligeburgers
burgers
parochie.god
die hem
hem dienen
dienen en
en vereeren
vereeren op
optijd
tijdenenstond,
stond,uit
uiteigenbelang,
eigenbelang,
en die
die verder
verder aan
aanhun
hunzaakjes
zaakjesblijven
blijvenwaar
waarzezedien
diengod
godbuiten
buiten
laten,
tenzij er
er goed
goed weer
weer of
ofregen
regenmoet
moetafgesmeekt
afgesmeektworden.
worden.
laten, tenzij
godsdienst vind
vind ik
ikoveral
overaltetezeer
zeervermenschelijkt,
vermenschelijkt, te
te zeer
zeer
De godsdienst
ingericht
naar de
de behoeften
behoeften van
van het
hetpractische
practische leven
leven en
en om
om
ingericht naar
bijvelen
velenmaar
maar
belangen der
dermaatschappelijke
maatschappelijke économie,
économie.'t'tIsIsbij
de belangen
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een vorm
te doen
een
vorm om 't't gemeenebest
gemeenebest te
doen bloeien,
bloeien, met
meteen
eenbeetje
beetje
metaphysica
erbij, omdat
omdat de
metaphysica erbij,
de menschelijke
menschelijke natuur
natuur en
en 't gevoel
daar
behoefteaan
aan heeft.
heeft. IkIkechter
echterheb
hebbehoefte
behoefteaan
aan
daar ook alalbehoefte
een
grooteren God, aan
aan iets
ietsontzaglijks,
ontzaglijks, dat
datover
over't'toneindige
oneindige
een grooteren
reikt, waarbij
waarbij alle
alle rechtstreeksche
rechtstreekschemenschelijk
menschelijk betrek
betrekenenvero
ver~
reikt,
trouwelijken
buitengesloten blijft.
blijft. Ik
Ikwil
wilmijn
mijn godheid
godheid
trouwelijken omgang buitengesloten
door een
een mysterie
mysterie omgeven,
omgeven, door
doorgeen
geensterfelijken
sterfelijken geest
geest te
te
door
wijze waarop
waarop men
men ons
ons God
God tracht
tracht voor
voor te
te
begrijpen.
. .... De wijze
begrijpen..
stellen,
stoot me
me 't hart
spreekt er
er van alsof
alsof 't een
stellen, stoot
hart in!
in 1 Men
Men spreekt
oom
ware
uit
Amerika,
een
ontzaglijke
ouderling,
op een
een
oom ware uit Amerika, een ontzaglijke ouderling, op
hoogen
troon gezeten,
gezeten, waarvoor
waarvoor men
men ontzag
ontzag voelt
voelt omdat
omdat hij
hij
hoogen troon
straffen
overlaadt hem
hem met
met alle
alle
straffenen
en belooningen
belooningen uitdeelt.
uitdeelt. Men overlaadt
soort
menschelijke eigenschappen,
eigenschappen, alsof
alsof hij
hij niet
niet bestaan
bestaan zou
zou
soort menschelijke
zonder onze
onze vereering
vereering en
liefde niet
niet missen
missen kon.
kon.
zonder
en onze liefde
-— God heeft
heeft ons
ons toch
toch geschapen
geschapen naar
naar zijn
zijn eigen
eigen beeld
beeld en
en
gelijkenis en ons
gelijkenis
ons met
met verstand
verstand begaafd
begaafd opdat
opdatwij
wijhem
hem zouden
zouden
kennen en
..
kennen
en dienen? ...
-— Zoo leert
leert men
men ons,
ons, en
en de
demensch
mensch stelt
stelt zich
zich geem
geernals
als de
de
middenmaat
het geschapene.
geschapene...
DerMensch
Mensch ist
istdas
das
middenmaatvan
van al
al het
. . Der
maar van
van 't oneindige
Mass aller
aller Dinge
Dinge!1 zegde
zegde Protagoras
Protagoras ....
Mass
. . maar
en van
van 't eeuwige
met al de
de inspanning
inspanning van
van ons
ons
eeuwige kunnen
kunnen wij,
wij, met
denkvermogen,
den
denkvermogen,geen
geen duidelijke
duidelijke voorstelling
voorstelling vormen
vormen en
en den
Schepper
oneindigheid stelt
stelt men
men ons
onsvoor
vooronder
onder
Schepper van
van heel
heel die oneindigheid
menschelijke
afmetingen,
als
een
burger
die
van
ginder
hoog
menschelijke afmetingen, als een burger die van ginder hoog
op ons
ons neerziet
neerziet en
en er
er maar
maar op
op uit
uitisisons
onsvoor
vooreeuwig
eeuwigte
te doen
doen
als we
wehier
hierniet
nietheel
heelbraaf
braafzijn
zijn en
en de
de Wet
Wetonderhouden
onderhouden! 1
branden als
-— Dan maar
maar geen godsdienst?
godsdienst? merkte
merkte Armand,
Armand, geen
geengoddeo
godde~
lijkheid in
in Christus,
Christus, geen
geentegenwoordigheid
tegenwoordigheidinin't 'tsacrament?
sacrament?
lijkheid
-— Ho, wat
wat mij
mijbetreft,
betreft,ikikwil
wilalles
alles
aamlemengelijk
gelijkmen
menhet
het
aannemen
mij
voorhoudt;; zulke
zulkedingen
dingenlaat
laatikikdoor
doortheologen
theologenuitvechten
uitvechten;
mij voorhoudt
;
godsdienst't
eenigemiddel
middel
ben verder
verder van
van meening
meening dat
datdedegodsdienst
ik ben
't eenige
is om
om dedeethische
ethischewaarde
waardebij
bijdedemenigte
menigte op
optetehouden
houden en
en
is
buiten
't
verschil
van
vorm,
komt
de
opvatting
van
't
boven~
buiten verschil van vorm,
de opvatting van
boveno
aardsche bij
bij alle
alle menschen
menschen van
toch op
op 't zelfde
van goeden
goeden wil,
wil, toch
maar te
zien hoe
hoe men
men dat
dat bovenaardsche
bovenaardsche in
in 't dageo
dage~
uit;; 't't isis maar
uit
te zien
lijksche leven
te pas
pasbrengt,
brengt, zonder
zonderhet
hettot
totfitischisme
fétischismeonto
ont~
leven te
aardt.
Een weinig
weinig minder
minder formalisme
formalisme en
en wat
watmeer
meerberekening
berekening
aardt. Een
om
ethisch de menschen
menschen op een
een hooger
hooger plan
plan tetebrengen
brengen!1 Ik
Ik
om ethisch
zou
willen dat
dat ininalaldede
kerken
koor
afgeslotenwordt
wordt
zou willen
kerken
hethet
koor
afgesloten
door
een zwaar
zwaar gordijn,
gordijn, waarachter
waarachter de plechtigheid
plechtigheid geschiedt
geschiedt
door een
zonder de geloovigen
geloovigen ereriets
ietsvan
vantetelaten
latenzien
zien—
- iets
ietsgelijk
gelijk
zonder
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bij de
de oude
oudeegyptenaren,
egyptenaren,die
dieten
tenminste
minsteden
dengeestelijken
geestelijkenhuiver
huiver
bij
kenden
kenden in
in hunne
hunne tempels
tempels;; —
- waar
waar men
men het
het ons
ons hier
hier inricht
inricht
als
een salon
salon met
metals
alsmiddenpunt,
middenpunt,een
eenbeeld
beelddat
dateen
een«beau
«beau
als in een
monsieur»
zijn vlammend
vlammend hart
hart ontbloot
ontbloot voor
voor de
de
monsieur» voorstelt
voorstelt die zijn
vrome vrouwlieden
vrouwlieden1J
Armand liet zijn
zijn broer
broer doordraven.
doordraven.
Armand
-— Beschouw
Beschouw nu
maar eens
godsdienstig element
element in
in het
het
nu maar
eens het godsdienstig
leven der
der dorpelingen
dorpelingen hier
hier;; wat
wat een
eengekke
gekketegenstelling
tegenstelling van
van
leven
de natuurlijke
natuurlijke levenswet
levenswet die
dieininconflict
conflictgebracht
gebrachtwordt
wordtmet
metde
de
onderwezene
voorgehoudene gods,idee
gods.idee?? Vertel
Vertel maar
maar eens
eens
onderwezene en
en voorgehoudene
aan
die ererheelemaal
heelemaalzou
zoubuiten
buitenstaan
staanof
ofer
er mede
mede onbe,
onbe.
aan iemand die
dat de
deSchepper
Scheppervan
vanhemel
hemelenenaarde
aardehier
hierdag
dagen
ennacht
nacht
kend isis:: dat
dekerk
kerk tegenwoordig
tegenwoordig isis en
enzie
ziedan
dandedechristen,geloovige
christen.geloovige
in de
gemeente die hier
hier rond
ronddie
diekerk
kerkleeft
leeften
enamper
amper's
gemeente
's zondags even
den
«plicht» komt vervullen
vervullen en
en verder
verder dien
dien grooten
grooten God
Godaan
aan
den «plicht»
dingen samen
samen brengt,
brengt, kan
kan
zichzelf
overlaat 11 En
zichzelf overlaat
En waar
waar gij
gij die dingen
het niet
niet anders
anders:: erermoet
moetnoodzakelijk
noodzakelijkconflict
conflict ontstaan
ontstaan tus,
tus.
het
schen
verstand en
instinct. We
We wennen
wennenaan
aanalles,
alles, ook
ookaan
aanhet
het
schen verstand
en instinct.
buiten, ons
ons leven
leven in
in
schromelijkste,
schromelijkste,maar
maarwe
we kunnen
kunnen er
er nooit
nooit buiten,
te
richten gelijk
gelijk de
denatuur
natuur het
het ons
ons oplegt.
oplegt. Men
Menvergeet
vergeet de
de
te richten
beteekenis van
van de grootste
grootste wonderen
wonderen als
als ze
ze met
met onze
onzenatuur
natuur
beteekenis
botsing komen.
komen.
in botsing
-— Hoe zoudt
zoudt ge
ge't'tdan
dan willen
willen?
?
-— 'k Weet
niet 1 Ik
doel enkel
enkel op
op de
de inconsekwentie.
inconsekwentie. Als
Als
Weet niet1
Ik doel
wij
aan
dat
groote
wonder
geloofden,
gij
en
ik,
we
zouden
nu,
wij aan dat groote wonder geloofden, gij en ik, we zouden nu,
en
al de
de geloovige
geloovigeparochianen
parochianen met
metons,
ons,—- nil,
nu,zeg
zegik,
ik,heel
heelde
de
en al
kerk vol,
vol, op
opdede
trappenvan
vanhet
hetautaar
autaarneergeknield
neergeknield liggen
liggen
kerk
trappen
en
alle aardsche
aardsche bezigheid
bezigheid er
er bij
bij vergeten,
vergeten, zoo
zoo lang
lang tot
tot de
de
en alle
Godkomt
komtvereenigen
vereenigenI1
dood ons
ons met
met God
wil dat
dat
-— Maar
Maar ons.Heer
ons,Heer vraagt
vraagtzulks
zulksvan
vanons
onsniet?
niet? Hij wil
wij
leven 1
wij leven1
-— Goed,
maar de eenvoudige
eenvoudige consekwentie
consekwentie eischt
eischt het,
het, dat
dat
Goed, maar
wij, nietige
nietige schepselen,
schepselen, aangetrokken
aangetrokken door
doordedeonmiddelijke
onmiddelijke
wij,
tegenwoordigheid
den ontzaglijken
ontzaglijken God,
God, niets
nietsanders
anders
tegenwoordigheidvan
van den
meer verlangen
verlangen en
en ereralle
allelevens,functies
levens.functiesbijbijverwaarloozen.
verwaarloozen.
meer
Maar we
we laten
laten God,
God,stilletjes
stilletjeswaar
waar hij
hij isis en
enwe
wehalen
halen hem
hem
Maar
voor den dag
dag als
als 't pas
pas geeft,
geeft, nadat
nadat onze
onzeaardsche
aardsche bezigheden
bezigheden
voor
Degodsdienst
godsdienstslacht
slachtvan
vandedeandere
andereformi,
formi.
afgehandeld
zijn De
afgehandeld zijn
zeook
ook
dabele voorvallen
voorvallen waar
waar wij
wij gewend
gewend aan
aanworden
wordenalalzijn
zijnze
dabele
oneindige
in dezelfde
dezelfde tegenstelling
tegenstelling en
en inindedeverhouding
verhoudingvan
van't'toneindige
Neem nu
nu't'tgeval
gevaldat
datiemand
iemandonder
onderons
onssterft,
sterft,
met 't eindige 1I Neem
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is dat
of geboren
geboren wordt,
wordt, is
dat niet
niet voldoende
voldoende om
om de
deheele
heelewereld
wereld
te
verpaffen en
en alle
alle mindere
mindere bezigheid
bezigheid voor
voor altijd
altijd stop
stop te
te
te verpaffen
zetten?!
moeten vooral
vooral leven,
leven, beste,
beste, anders
anders zou
zoueen
een
zetten ?! Maar
Maar we
we moeten
blik
naar omhoog
omhoog in
in den
densterrenhemel,
sterrenhemel, al
al genoeg
genoeg zijn
zijn om
om
blik naar
ons voor
ons
voor altijd
alt~id 't gedacht aan eten en drinken en
en allen
allen aardschen
aardschen
wellust
doenvergeten.
vergeten. AlAI't geen
't geenonze
onzeeigen
eigenafmetingen
afmetingen
wellust te doen
overtreft,
verlagen wij
wij tot
tot onze
onzegrootte
grootteen
en't'tisis
overtreft, verminderen
verminderen en
en verlagen
de
eenige verontschuldiging
verontschuldiging voor
voor 't'tfeit
feit waardoor
waardoor wij
wij God
God
de eenige
eene menschelijke
menschelijke gedaante
gedaante toeschrijven
toeschrijven —
- 't'tisisomdat
omdatwe
weniets
niets
kunnen
verdragen of uitdenken
uitdenken dat
dat ons
ons zelf
zelfteteboven
bovengaat.
gaat.
kunnen verdragen
Ik
ben tot
tot de
deovertuiging
overtuiginggekomen
gekomendat,
dat,als
alsdoor
dooreen
eenmirakel,
mirakel,
Ik ben
de levenswetten
de
levens wetten die
die 't mecanisme van
heelal in
in werking
werking
van het heelal
wij in
in de
deonmoge,
onmoge.
zetten,
moesten veropenbaard
veropenbaard worden,
worden, wij
zeften, ons moesten
lijkheid
zouden zijn
zijn erermet
metonze
onzezintuigen
zintuigenenenons
onsverstand
verstand
lijkheid zouden
iets
van te
te begrijpen.
begrijpen. Wat
Wat denkt
denkt ge
gedan
daniets
ietstetewillen
willenformu,
formu.
iets van
leeren over de
?
godheid?
leeren
de godheid
-— Maar
waar vaart
vaart ge dan
dan met
metde
dewereldorde,
wereldorde, met
met de
de
Maar waar
zedeleer, met
met uw eigen
eigen drang
drang naar
naar waarheid?
Ge hebt
hebt toch
toch
zedeleer,
waarheid? Ge
behoefte aan
aan eene
eene conclusie,
conclusie, aan
aaneene
eeneordening
ordeningwaarop
waarop uw
uw
behoefte
levensgedrag gesteund
gesteund isis —
- eene
eene richting
richting waar
waar uw
uw handelen
handelen
levensgedrag
naartoe streeft
...
naartoe
streeft?? ...
-— Die
ongelukkigeconclusie
conclusie?!
maardie
diekan
kanik
ikbest
bestmissen!
missen!
Die ongelukkige
? 1 maar
neem, onder
onder vorm
vormvan
vanwetenschap,
wetenschap, 't geen me voor de hand
hand
Ik neem,
ligt en
enwaarvan
waarvanikikeen
een
betrekkelijke
samenhang
kan
vaststellen.
betrekkelijke samenhang kan vaststellen.
Ik neem
neem van
van de
de aarde
aarde 't't geen ik
ik er
er van
vangrijpen
grijpen kan,
kan, met
met het
het
Ik
wonder der oorzaak
oorzaak als
als achtergrond.
achtergrond. Ik
me gevangen
gevangen in
in
wonder
Ik voel me
mijn beperkte
beperkte natuur
natuur als
als mensch,
mensch, omgeven
omgevendoor
doorhet
hetoneindige
oneindige
mijn
wezen en
enpotentie
potentieenendaarom
daaromontgaat
ontgaatmij
mijalle
allenoodzakelijk,
noodzakelijk.
in wezen
heid en
en behoefte
behoefteom
omeene
eeneverklaring
verklaring tetevinden
vinden over
overdingen
dingen
heid
die ik
ik niet
niet bevatten
bevatten kan.
kan. Oh
Oh!1 ik heb
heb allen
allen eerbied
eerbied voor
voor elke
elke
die
redelijke verklaring,
een lust
lustvoor
vooronzen
onzengeest
geestaan
aan
redelijke
verklaring, want
want het
het is een
spel mee
meetetedoen,
doen,om
omals
alsvlindertjes,
vlindertjes,rond
rondde
delamp
lampte
te vliegen
vliegen
het spel
wil alles
alles
en er
er wat
wat van onze
onze vleugelen
vleugelen aan
aan te
te verbranden.
verbranden. Ik wil
aannemen wat
wat men
men mij
mij voorhoudt
voorhoudt als
als de
de absolute
absolute waarheid
waarheid en
en er
er
aannemen
mijn leven
leven eenigszins
eenigszinsnaar
naarschikken,
schikken,want
wantmen
menmoet
moetzich
zichaltijd
altijd
mijn
waarin men leeft.
leeft.
naar de
de meerderheid
meerderheid van
van 't gezelschap waarin
voegen naar
zal het
het echter
echter nooit
nooitwagen
wagenaan
aaniemand
iemandeene
eenemeening
meeningop
opte
te
Ik zal
Voorzoover
zoovergij
gijvan
vande
de
dringen gelijk
ambt het uu oplegt.
oplegt. Voor
dringen
gelijk uw
uw ambt
waarheid fel
fel overtuigd
overtuigdzijt,
zijt, kan
kanikikhet
hetgoedkeuren,
goedkeuren,maar
maar 't geen
waarheid
gij meent
meent te
te weten,
weten, hebt
hebtgij
gijtoch
tochlangs
langsdede
wegen
van
hetvrije
vr~ie
gij
wegen
van
het
onderzoek niet
niet beproefd
beproefd!1 Het
Het hangt
hangttoch
tochten
tenslotte
slottealleen
alleenvan
van
onderzoek
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ons temperament
temperament af,
richting ons
onsdenkvermogen
denkvermogen neemt?
neemt?
af, welke richting
De goden
godenmaken
makendedemenschen
menschentot
tothun
hunevenbeeld
evenbeelden
engelijkenis,
gelijkenis,
maar de
de menschen
menschennog
nog veel
veel meer,
meer, maken
maar
maken de
de goden
goden elk
elk naar
naar
noodwen~
eigen
opvatting en gesteitenis
gesteltenis —
- als eene
eene geschikte
geschikte noodwen,
eigen opvatting
wendigheid
gemoed. Wat
Wat mij
mij betreft,
betreft, ikikkan
kangerust
gerust
wendigheid voor
voor hun gemoed.
voortleven
mij al
al 't geschapene
als gedachten
gedachten
voortleven en
en mij
geschapene voorstellen
voorstellen als
van
God die
dieeffenaan
effenaanzezeontstaan,
ontstaan,substantie
substantieworden
wordenen
enobjec,
objec~
van God
tieve
werkelijkheid verkrijgen
zintuigen, die
die weer
weer
tieve werkelijkheid
verkrijgenvoor
voor onze
onze zintuigen,
vergaan
een fata
fata morgana,
morgana, om
om in
in eeuwige
eeuwige wisseling
wisseling te
te
vergaan als
als een
veranderen
voor toeschouwers
toeschouwers
veranderen buiten
buiten allen
allen tijd
tijd en
en ruimte
ruimte ...
. . . ook
ook voor
van
anderen aard
wij, die
die toevallig
toevallig met
met iets
ietsals
alszintuigen
zintuigen
van anderen
aard dan
dan wij,
en denkvermogen
zouden begaafd
en
denkvermogen zouden
begaafd zijn.
zijn. Als
Als leveling
levelingblijf
blijf ik
ikin
in
het
leven en
en van
van 't geestelijke aanveerd
aanveerd ik
ikhet
hetdonkere
donkeremysterie
mysterie
het leven
dat
als positieve
positieve essentie
essentie al
al 't geschapene beheerscht.
De natuur
natuur
dat als
beheerscht. De
't leven
dood en
en de
de dood
dood
beschouw
als de
de molen
molen waar
waar 't
beschouw ik
ik als
leven tot dood
tot
leven gemalen
gemalen wordt
wordt—- waar
waardedetwee
tweeprinciepen
princiepenelkaar
elkaar
tot leven
opvolgen.
Maar wie
er den
den molen
molendraaien
draaien doet,
doet, weet
weetgij
gijnoch
noch
opvolgen. Maar
wie er
zal ik mij
mij door
geen sterveling
stervelinglaten
latenverklaren.
verklaren. Het
Heteenige
eenige
ik en zal
door geen
wij doen
doenkunnen
kunnenisishet
hetlevensprobleem
levensprobleemesthetisch
esthetischoplossen
oplossen
dat
dat wij
en
daarom gaat
gaat mijne
mijne vereering
vereering van
van het
het leven
leven als
als een
een zang
zang
en daarom
naar Appolo
en Dyonusos,
Dyonusos,ininwisselwerking
wisselwerkingvan
vanlichaamlijke
lichaamlijke
naar
Appolo en
geestelijke strooming.
strooming.
en geestelijke
vielArmand
Armandniet
nietmoeilijk
moeilijkhet
hetholle
hollevan
vanAlberts
Albertsdualisme
dualisme
Het viel
aan te
te toonen
toonenen
endedeondoelmatigheid
ondoelmatigheidvan
vankoude
koudewijsgeerige
wijsgeerige
aan
stelregels te bewijzen
bewijzen tegenover
tegenover den
den dogma,bouw
dogma~bouwwaarop
waaropeen
een
stelregels
godsdienst gesteund
gesteund is en
en overeind
overeind staat,
staat, die
dieaan
aan't'tleven
levenzijn
zijn
godsdienst
verklaring geeft
deugd in
in stand
stand houdt.
houdt. Hij
Hijhield
hieldzijn
zijn
verklaring
geeft en
en de
de deugd
broer voor
voor waar
waar hij
hij komen
komen zou
zouals
alszulke
zulkeopvatting
opvatting van
van het
het
broer
bovenaardsche tot
eenige leering
leering aan
aan de
demenigte
menigte moest
moestaan,
aan~
bovenaardsche
tot eenige
gepredikt worden
Hij wees
weeshem
hemopopdedeinnerlijke
innerlijkewerking
werking die
die
gepredikt
worden Hij
meer dan
achtien eeuwen
eeuwen reeds,
reeds, over
over de
deheele
heelewereld,
wereld, de
de
meer
dan achtien
natuurwet
der baatzucht
baatzucht en
en eigenliefde
eigenliefde veranderd
veranderd had
had in
in
natu
. urwet der
opoffering en
naastenliefde. Hoe
Hoe die
diegodsdienst,
godsdienst, vooi
voormeer
meer
opoffering
en naastenliefde.
dan vijf
vijf honderd
honderd millioen
millioen menschen,
menschen, de
die hen
hen
dan
de hefboom
hefboom is die
boven
't
aardsche
tot
in
't
geestelijke
plaatst,
waar
de
deugd
boven 't aardsche tot in 't geestelijke plaatst, waar de deugd
ontstaat en de
de zielenschoonheid
zielenschoonheidI!
ontstaat
—
- Ik loochen
loochen dien
dien heilzamen
heilzamen invloed
invloed niet,
niet,merkte
merkteAlbert
Albert;
;
zeker moet
moet erereene
eenewet
wetzijn
zijnenen
maatschappelijkbeschouwd,
beschouwd,
zeker
maatschappelijk
degodsdienst
godsdienst onder
onder dat
datopzicht
opzichteen
eenuitstekend
uitstekendmiddel
middel
is de
de zeden
zeden zuiver
zuiver tetebewaren
bewarenen
enden
denéconomischen
économischenbloei
bloeite
te
om de
bevorderen. Daarom
Daarom wordt
religie, ook
ook door
doorongeloovige
ongeloovige
bevorderen.
wordt de religie,
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staatshoofden
zelfs, beschermd
beschermd;; —
- maar
maar tusschen
tusschen dit en
en het
het
staatshoofden zelfs,
ander
casuïsten op
na te
te houden
houden die
die elke
elke
ander uiterste:
uiterste :om
om er
er casuisten
op na
menschelijke daad
goed ofofkwaad
kwaadII zoo
zoo
menschelijke
daad moeten
moeten keuren
keuren tot goed
iets
dient enkel
enkel om
om de
de lagere
lagere soort
soort uit
uit te
te baten
baten —
- die
die
iets dient
slechts
geleid wordt
wordt door
door vrees
vreesvoor
voorstraf
strafofofbelofte
belofteeener
eener
slechts geleid
belooning.
Oh, in
belooning. Oh,
in 't meerendeel van 't geen
de menschen
menschen als
als
geen de
aangerekend wordt,
wordt,isisereralleen
alleennatuurlijke
natuurlijkeaandrang
aandrangvan
van
zonde aangerekend
gezonden levenslust
levenslust en
en veel
veeldeugdzaamheid
deugdzaamheid isisniets
nietsanders
anders
gezonden
dan
een vorm
vorm van
vaneigenbaat
eigenbaaten
enikzucht
ikzucht;; men
men ontzegt
ontzegt zich
zich
dan een
een
genot om
omerereen
eenander
anderte te
bemachtigenII Bij
Bij 't'tbegin
begin
een genot
bemachtigen
en
den oorsprong
oorsprong bestond
bestonderermaar
maar één
één soort
soort kwaad
kwaad en
en dat
dat
en den
was:: het werk
werk der
derschepping
scheppingvernietigen,
vernietigen,dedenatuurlijke
natuurlijkelevens,
levens~
was
wet overtreden,
overtreden, al
al 't andere werd er uit afgeleid,
afgeleid, en
en men
men verengt
verengt
die
voorstelling van
van den
den godsdienst
godsdienst tetegemakkelijk
gemakkelijk door
door het
het
die voorstelling
goede uitwerksel
uitwerksel uitsluitend
uitsluitend aan
aan de
de christelijke
christelijke leer
leer toe
toe tete
goede
wat er
er buiten
buiten staat
staat wordt
wordt door
door den
den katholiek
katholiek als
als
kennen. Al
kennen.
Al wat
verdacht
verdorven aanzien.
aanzien. Begin
Begin maar
maar eens
eens te
te zeggen
zeggen
verdacht en
en verdorven
aan de brave
brave parochianen
parochianen hier,
hier, dat
datererlanden
landenzijn,
zijn,grooter
grooterdan
dan
aan
de
onze waar
waareenige
eenigemillioenen
millioenenBoudhisten
BoudhistenenenBrahmanen
Brahmanen
de onze
wonen die
die ook
ook deugden
deugden oefenen
oefenen gelijk
gelijk hier
hierenenhet
hetmaat,
maat~
wonen
schappelijk
er even
even goed
goedineen
ineenzitzitenen
onverroerbaar
schappelijkleven
leven er
onverroerbaar
zijn loop
loop volgt
volgt als
als hier.
hier. Zien
Zien we
weniet
niethedendaags,
hedendaags, hoe
hoe heele
heele
zijn
volkeren
debarbaarschheid
barbaarschheid tot
totdedebeschaving
beschavingovergaan
overgaanen
en
volkeren uit de
zich onze
onze zedeleer
zedeleer aanpassen
aanpassen zonder
zonder het
hetChristendom
Christendom door
door tete
zich
Denk maar
maar aan
aan Japan.
Japan. En
Enhier
hierininonze
onzechristenlanden
christenlanden
maken? Denk
of
zelf,
in
de
groote
steden,
en
weelde-centrums,
waar voelt
voelt of
zelf, de groote steden, en weelde,centrums, waar
ziet
men nog
nogiets
ietsvan
vandie
dienoodwendigheid
noodwendigheidaan
aan een
eenritugen
rituëlen
ziet men
godsdienst? Het
Het leven
leven zelf
zelfdraagt
draagt in
in zich
zich eene
eene blinde
blindemacht
macht
godsdienst?
van dat
dat leven
die
eigen wetten
wetten voorhoudt
voorhoudt om
om in
in 't onderhoud van
die eigen
Hetisisiets
ietsals
alseen
eenorganisme
organismewaar
waaralal de
de onderdeelen
onderdeelen
te voorzien. Het
de économie
économievan
vanhet
hetgeheel
geheelmedewerken
medewerken —
- dat
dat uit
uitzich
zich
tot de
tot groei,
groei, van
vandaar
daartot
totbloei
bloeienenlater
latertot
tot
zelf opgestuwd
opgesfuwd wordt tot
verval
verrotting komt,
komt, waaruit
waaruit ererweer
weernieuw
nieuwleven
levencrista,
cristaverval en verrotting
liseert. Alles wat
watbestaat
bestaatdraagt
draagtde
dewetten
wettender
dernoodwendigheid
noodwendigheid
liseert.
in
zich en
enisisin in
onderlingbetrek
betrekmet
metde
deomgeving
omgeving die
die een
een
in zich
onderling
of
geheel vormt
vormt waaruit
waaruit niets
niets kan
kan weggenomen
weggenomen worden
worden of
geheel
bijgevoegd.
Op die
diewijze
wijzekon
konmen
mendoorpraten
doorpratenzonder
zondertot
toteen
eenovertuiging
overtuiging
geraken. Armand
Armand merkte
merkte wel
weldat
datzijn
zijn broer
broer de
de lucht
luchtinvloog
invloog
te geraken.
en steeds
steeds wijder
wijderkringen
kringenmiek,
miek,maar
maarhij
hijtrachtte
trachttehem
hemweer
weerneer
neer
te
halen door
door de
debeschouwingen
beschouwingen over
over het
het eenvoudige
eenvoudige geloof
geloof
te halen
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waarin
zij samen
samen opgebracht
opgebracht waren
waren en
envan
vanouders
ouderstot
totkinderen
kinderen
waarin zij
't eenige
eenige wat
wat de
deware
waregemoedsrust
gemoedsrust kon
kon
hadden
overgeërfd, 't
hadden overgeërfd,
geven
en den
den vasten
vasten stand
stand in
in het
het huiselijk
huiselijk geluk.
geluk. Alzoo,
Alzoo, met
met
geven en
eene
zalvende vermaning,
vermaning, liep de
desamenspraak
samenspraak over
over 't'tgewich,
gewich~
eene zalvende
Gebeurde soms
soms ook
ook wel dat
tige
onderwerp ten
ten einde.
einde. 't Gebeurde
dat zij
zij
tige onderwerp
in 't drukke
van
't
gesprek
gestoord
werden
door
mama
en
dan
gestoord werden door mama en dan
drukke
vonden zij
zij 't alle twee geraadzaam
geraadzaam aan
aan iets
ietsanders
anderstete beginnen.
beginnen.
vonden
Als Albert
Albert zich
zich alal eens
eens liet
lietgaan
gaantot
toteen
eenheviger
hevigeruitval
uitval over
over
't geen hij
hij aan
aan de
deinrichting
inrichting van
van den godsdienst,
in de
de diploma,
diploma~
godsdienst, in
tie der
der hoogere
hoogere geestelijkheid
geestelijkheidtetelaken
lakenwist
wistenenArmand
Armandgeërgerd
geërgerd
en
in zijn
zijn priesterschap
priesterschap beleedigd, afbrak
afbrak en
enheenging,
heenging, mieken
mieken
en in
zij
van weerskanten
weerskanten 't besluit
niet meer
meer aan
aan tetebeginnen,
beginnen,—
zij van
besluit er niet
omdat
het
achteraf
beschouwd,
toch
nutteloos
bleek
over
zulke
omdat het achteraf beschouwd, toch nutteloos bleek over zulke
onderwerpen
twisten. Maar
Maar altijd
altijd vielen
vielenzij
zijtoch
tochop
op 't zelfde
onderwerpen te
te twisten.
spitsvondig~
terug,
want bij
bij Albert
Albert was
was ererdedeneiging
neigingom
omdoor
doorspitsvondig,
terug, want
heid
zijn geest
geest tete oefenen
oefenen en
en door
door 't spel
der dialectiek,
dialectiek, als
als
heid zijn
spel der
in
een toernooi
toernooi den
den aanval
aanval en
en 't verweer
beurtelings af te
te
in een
verweer beurtelings
BijArmand
Armandechter
echterwas
was hët
het
in altijd
altijdgewaagder
gewaagderzetten.
zetten.Bij
wisselen in
de ernstige
ernstige taak
taak van
van den
denapostel
aposteldie
die't'tonmogelijke
onmogelijkeaanwenden
aanwenden
wil om
om zijn
zijn broer
broertot
totdedegoede
goedegevoelens
gevoelensterug
terugtetebrengen.
brengen.
wil
Zij
het nog
nogvol,
vol,als
alszezevoelden
voelden
dathunne
hunneredeneering
redeneering
Zij hielden het
dat
elkaar
zonder doel
doel tetetreffen
treffenenenzijzijmalkaar
malkaarniet
niet
elkaar voorbijschoot
voorbijschoot zonder
meer begrijpen
begrijpen konden
omdat de woorden
woorden voor
voorelk
elkeene
eenever,
ver~
meer
konden omdat
schillende beteekenis
schillende
beteekenis hadden
hadden gekregen.
gekregen. Zij
Zijbleven
blevenelk
elkvan
van hun
hun
standpunt
dingen inzien
inzien en
en de
de kloof
klooftusschen
tusschen hen
hengaapte
gaapte
standpunt de dingen
wijder naarmate
naarmate zij
zij gewaar
gewaarwerden
werdenhoe
hoeelk
elkzich
zichvastschoorde
vastschoorde
al wijder
aan eigen
eigen overtuiging.
overtuiging. De
De luchtig
luchtig joviale
jovialetoon
toonwaarmede
waarmede
aan
Albert
zijn
sceptiscisme
uitsprak,
behield
altijd
eene
zekere
Albert zijn sceptiscisnie uitsprak, behield altijd eene zekere
voorkomendheid
voorkomendheid en achting
achting om
omhet
hetzuivere
zuivereenenrechtschapen
rechtschapen
ver~
inzicht
inzicht waarmede
waarmede de
de priester
priester bij
bij Armand
Armand zijn
zijn opvatting
opvatting ver,
dedigde. Maar
Maar Albert
Albert voelde
voelde niet
niet dat
dat het
hetzijn
zijn broer
broer niet
niet tete
dedigde.
doen was
was om
omgelijk
gelijktetehalen,
halen,dat
dathet
heteerder
eerdereen
eenwanhopige
wanhopige
doen
was om
om hem
hem teteredden
reddenenentottotdedezaligheid
zaligheidtetebrengen.
brengen.
poging was
Hij merkte
merkte niet
dat de jonge
jonge geestelijke
geestelijke den
den moed
moed begon
begon op
op
Hij
niet dat
geven enentelkens
telkensvertrok
vertrokmet
methet
het
schrijnendegevoel
gevoeldat
dat
te geven
schrijnende
er hem
hem niets
niets overbleef
overbleef dan
bidden om
bij God
God de
de bekee,
bekee~
er
dan te
te bidden
om bij
ring van
van den
den verdwaalde
verdwaalde te
te bekomen.
bekomen. 't Geen
Geen hem
hem door
door de
de
ring
wetenschap en
den omgang
omgang met
metdedegoddeloozen
goddeloozenontroofd
ontroofd
wetenschap
en den
Gods
werd, kon
kon Albert
Albert nog
nogalleen
alleendoor
dooreen
eensprankel
sprankelvan
vanGods
werd,
genade terug
terug krijgen.
krijgen.
afgehan~
Blondeelraadde
raaddewel
welwat
waterergaande
gaandewas
wasen
enafgehan,
Mevrouw Blondeel
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deld werd tusschen de twee
twee broers
broers en
en ze
ze wachtte
wachtte zich
zicher
er tusschen
tusschen
komen. Telkens
TelkensArmand
Armand weer
weernaar
naar 't college
college vertrokken
vertrokken was,
was,
te komen.
herkreeg zij
telde de
de dagen
dagen tot het
het vol,
vol.
herkreeg
zij nieuwen
nieuwenmoed
moed en
en ze
ze telde
bezoek,waarop
waarophij
hijweer
weerAlbert
Albertzou
zouonder
onderhanden
handennemen.
nemen.
gende bezoek,
Alom
even schenen
schenen zij
zij op
op dat
dat wekelijksch
wekelijksch bezoek
bezoek gesteld
gesteld
Al
om 't even
op.
zijn omdat
omdat het
het telkens
telkens iets
iets als
als eene
eeneverademing,
verademing, eene
eene op,
te zijn
luchting bracht
brachtin
in huis,
huis,want
wantArmand
Armand-werd
werd voortaan beschouwd
beschouwd
luchting
als het
het aanknoopingspunt
aanknoopingspunt tusschen
tusschen ouders
ouders en
enkinders
kinders;; hij
hij
als
bracht voor
dag het
het vertrouwen
vertrouwen weer
weer en
enden
denblijden
blijdenom.
om.
bracht
voor een dag
gang, iets
iets van
van de
de oude
oudegezelligheid
gezelligheid van
van eertijds
eertijds toen
toen ze
ze nog
nog
gang,
gevoel vereenigd
vereenigd waren
waren en
en niet
niet vermoedden
vermoedden dat
dat
in 't zelfde gevoel
allen in
het ooit
ooit kon
kongestoord
gestoordworden.
worden.Albert
Albertzelf
zelf
keerde
alsdan
weer
keerde alsdan weer
den huiselijken
huiselijken kring
kring en
enhij
hijvoelde
voeldeaan
aanhoeveel
hoeveelbanden
bandenzijn
zijn
in den
gemoedsleven hier
vast lag.
lag. 't Kwam
Kwam soms
hem op
op als
als
soms in hem
gemoedsleven
hier nog vast
een bekoring
bekoring om
te geven
geven 't'tgeen
geen Armand
Armand hem
hem zoo
zoo goed
goed
een
om toe te
voorschilderenals
alshet
hetc<reine
«reine geluk
dorpslu·cht.»
kon voorschilderen
geluk in de kalme dorpslticht.»
Met één
één enkel
enkelgebaar
gebaaren
enhij
hijhad
hadhet
hetvoor
voor't 'tgrijpen
grijpen en
enmet
met
Met
zijn eigen
eigen geluk,
geluk, schonk
schonkhijhij't 'tgeluk
gelukweer
weeraan
aanzijne
zijneouders,
ouders,
zijn
en zuster
zuster en
enaan
aandat
datgebutirmeisje,
gebuurmeisje, dat,
dat,volgens
volgensArmand
Armand
broers en
broers
zegde, op
op hem
hemtetewachten
wachtenzat
zatenenvan
vanniets
nietsanders
andersweten
weten wilde.
wilde.
zegde,
het dorp,
dorp, heel
heeldedestreek
streekkon
konhij
hijbemeesteren,
bemeesteren, ererzijne
zijne
Heel het
talenten uitoefenen
uitoefenen en
en beroemd
beroemd worden,
worden, terwijl
terwijl het
hetkalme
kalme
talenten
van een
eenzachtminnende
zachtminnende huisvrouw
huisvrouwhem
hem't'tinnerlijk
innerlijk leven
leven
geluk van
zou maken
maken tot
tot eene
eenezaligheid.
zaligheid...
Maarzoo
zoogauw
gauwArmand's
Armand's
zou
. . Maar
overredende
vergaan waren,
waren, verzwond
verzwond ook
al het
het
overredende woorden
woorden vergaan
ook al
bekoorlijke van
van 't geen hem een
ecn stonde
stondeals
alseen
eentooverzicht
tooverzichthad
had
bekoorlijke
zijne eigen
eigen oogen
oogenbeschouwd,
beschouwd, zag
zag Albert
Albert
voorgespiegeld. Met
voorgespiegeld.
Met tijne
niets
dan
zoeterigheid
en
futlooze
verveling,
de
verte
lokte
niets dan zoeterigheid en futlooze verveling, de verte lokte
hem
weer en
en 't'tgeen
geen hij
hijhier
hierdoende
doendewas
wasknaagde
knaagdehem
hem als
als
hem weer
een vermaan omdat hij
hij hier zijn tijd vertreuzelde aan nietigheden.
nietigheden.
Maar
was ook
ook nog
nogaltijd
altijddie
dieSara
Saradie
diehem
hemde
deeentonigheid
eentonigheid
Maar er
er was
van
het dorpsleven
dorpsleven heel
heel deed
deed vergeten,
vergeten, en
en die
die hij
hij niet
nietmeer
meer
van het
laten
de onderhandelingen
onderhandelingen om
om te
te Parijs
Parijs in
inbedie,
bedie.
laten kon,
kon, zoodat de
ning
komen nooit
nooit ernstig
ernstig werden
werden doorgevoerd.
doorgevoerd.
ning te komen
Dien eigensten
eigensten winter
winter echter
echter gebeurde
gebeurde er
eriets,
iets,waardoor
waardoorde
de
op
eene
goede
uitkomst
bij
Albert
deerlijk
ver.
verwachtingen
verwachtingen op
goede uitkomst bij Albert deerlijk ver,
ijdeld
werden en
en Albert
Albertzelf
zelfmet
metspijt
spijtvervulden.
vervulden.Zekeren
Zekerendag
dag
ijdeld werden
kwam
Armand naar
naar huis met
met zijne
zijnebenoeming
benoemingals
alsonderpastor
onderpastor
kwam Armand
op
een dorp
dorp tegen
tegen de
de zee!
zee 1Verder
Verder afgelegen
afgelegen kon
kon het
het niet
niet en
en
op een
dàt
vooral was
was tetebetreuren.
betreuren. Armand
Armand voelde
voelde 't't wel
wel hoe
hoe zijn
zijn
cbt vooral
washem
hemeene
eene
ouders
door dat
dat nieuws
nieuwsgeslagen
geslagenwaren,
waren,maar
maar't'twas
ouders door
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reden te meer
meer om
om de
devermoedelijke
vermoedelijkeoorzaak
oorzaakzijner
zijner benoeming
benoeming
reden
De kwade
kwade roep
roep van
vanden
denjongen
jongenheel
heel~
voor hen
hen te
te verzwijgen.
verzwijgen. De
meester was
reeds doorgedrongen
doorgedrongen tot
totininde
destad
staden
enin
in 't college
meester
was reeds
waar 't gezag
Armand als
als leeraar
leeraar er
erdoor
doorbedreigd
bedreigdscheen
scheen
waar
gezag van Armand
en zijn
zijn toestand
toestand tegenover
tegenover de
deleerlingen
leerlingenonmogelijk
onmogelijk werd.
werd. Hij
Hij
zocht zijne
zijne ouders
kon te
te troosten,
troosten, door
door het
het hun
hun
zocht
ouders zooveel
zooveel het kon
voor
stellen als
als het
hetgewone
gewoneverloop
verloopvan
vanelken
eIkenleeraar
leeraar die,
die,
voor te stellen
de eene
eene vroeger
vroeger dan
dan de
deandere,
andere,'t onderwijs
't onderwijs verlaten
verlaten om
om
de
onderpastor te worden
worden—
- 't'tgeen
geen eigenlijk
eigenlijk als
alseene
eenepromotie
promotie
onderpastor
moest beschouwd
beschouwd worden.
worden.
moest
Ter gelegenheid
gelegenheid van
van zijne
zijne benoeming
benoemingmoest
moestArmand
Armand het
het
Ter
gebruikelijke
bezoek
doen
bij
den
pastor,
waarbij
hij
zich
gebruikelijke bezoek doen bij den pastor, waarbij hij zich
voorstelde den
den toestand
toestand bloot
bloot te
te leggen
leggenen
ennaar
naarmiddelen
middelen tete
voorstelde
zoeken om er
er verandering
verandering of
of eene
eene oplossing
oplossingtetebewerken.
bewerken.
zoeken
pastor echter
echter scheen
scheen niets
nietstetemerken
merkenvan
van't'tgeen
geen den
den
De pastor
jongen geestelijke
geestelijke bezwaarde.
bezwaarde. Hij
Hij kwam
kwamhem
hemtegemoet
tegemoetmet
met
jongen
een stralend
stralend wezen
wezen::
-— Proficiat,
abbé1I Ge zet
zet goed
goed aan
aan voor
voor een
eenbegin
begin1I een
een
Proficiat, abbé
beste
parochie;
uitstekend
volk
en
een
brave
pastor
een
beste parochie ; uitstekend volk en een brave pastor — een
oude studiemaat
studiemaat van
van mij
mij!! —
- gij
gijzult
zulterergeen
geenmoeilijkheden
moeilijkheden
oude
mee
tegenkomen, al wordt
wordt hij
hij alalwat
watvan
vanjaren
jaren1I ....
mee tegenkomen,
..
Daarop zeften
zetten zij
zij zich
zich neer
neer om
om eens
eensdegelijk
degelijkte
te kouten.
kouten. Als
Als
Daarop
Colete
een flesch
fleschhad
hadbovengehaald
bovengehaalden
endedepijpen
pijpenontsteken
ontsteken
Colete een
waren,
de pastor.
pastor.
waren, begon de
-— Hebt
gij ereralreeds
alreeds aan
aan gedacht,
gedacht, abbé,
abbé, vroeg
vroeghij,
hij~ wat
wat
Hebt gij
het
te zeggen
zeggen isisopop
eene
parochie
werkelijkendienst
dienst tete
het te
eene
parochie
in in
werkelijken
komen??1
I Ik
heb ereralalzooveel
zooveelontmoet,
ontmoet,jonge
jongeseminaristen,
seminaristen,
komen
Ik heb
leeraars die
op een
eendorp
dorptoevallen
toevallenmet
meteene
eenevooropgezette
vooropgezette
leeraars
die op
meening, maar
maar die nooit
nooitmet
metmenschen
menschenhebben
hebbenomgegaan.
omgegaan.
meening,
leeren ze
ze uudaarvan
daarvan in 't seminarie?
Wat leeren
seminarie ? In mijnen tijd hadden
wij een
een uitstekenden
uitstekend en professor
professor die
dieons
onsonderwees,
onderwees, niet
niet uit
uit
wij
boeken, maar
maar uit zijn
zijn eigen
eigenondervinding.
ondervinding. Gij
Gijook
ookzijt
zijtiemand
iemand
boeken,
van de
de nieuwe
nieuwe generatie
generatie die
die nu
nu moet
moetuw
uweerste
eerstesporen
sporengaan
gaan
van
beproeven. Maar,
een oude
oude pastor,
pastor, die
die uu raad
raad
beproeven.
Maar,luister,
luister,ik
ik ben
ben een
kan geven.
ga uu iets
ietszeggen
zeggendat
datgij
gijmoet
moetmeedragen
meedragen door
door
kan
geven. Ik ga
uw leven
leven en
enwaardoor
waardoor gij
gij u uveel
veel
ongemakzult
zultbesparen.
besparen.
uw
ongemak
't Eerste
Eerste dat
moet weten,
weten, 't't is dat
dat gij
gij de
de wereld
wereld niet
niet zult
zult
dat gij
gij moet
zijn
veranderen —
- dat
de menschen
menschen moet
moetnemen
nemengelijk
gelijkzezezijn
veranderen
dat gij de
ze zoudt
zoudtwillen
willen1I Met
Metondervinding
ondervinding en
en een
een
en
niet gelijk
gelijk gij
gij ze
en niet
verstand zult
zult gij
gij verder
verderkomen
komendan
danmet
met't'tvier
vierininuw
uw
bezadigd verstand
Godheeft
heeftzijne
zijneleering
leering
broek
en bergen
bergen theorie
theorie uit
uitde
deboeken.
boeken.God
broek en
il.
11.
16
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beschreven
de Paus
Paus verkondigt
verkondigt de
dezijne
zijnenu
nu
beschreven in
in 't Evangelie
Evangelie en
en de
en dan
echter
moet
men
onderscheid
en
dan nog.
nog.InInalles
alles
echter
moet
men
onderscheidmaken
maken
tusschen de dingen
dingen die
dierechtstreeks
rechtstreeks van
vanGod
Godkomen
komenen
en't'tgeen
geen
tusschen
er
in
zijn
Kerk
door
menschenhanden
is
opgeplakt,
want
eer
er zijn Kerk door menschenhanden is opgeplakt, want eer
een zuivere
zuivere waarheid
waarheid tot
totons
ons komt,
komt, wordt
wordtze
ze al
al bepeuterd,
bepeuterd, ver,
ver~
klaard
en uitgelegd
uitgelegd door
dooreen
eenaantal
aantaltusschenpersonen
tusschenpersonen die
die er
er
klaard en
elk hun
hun eigen
eigen meening
meening bij
bij doen
doen;; en
enzoo
zookomt
komt het
het dat
dat we
we
elk
alleen
de commentairs
commentairs krijgen
krijgen in plaats
plaats van
van de
de zake
zakezelf.
zelf.
alleen nog de
Dat vormt
vormt het
het«menschelijke»
«menschelijke» in den
den godsdienst
godsdienst en
en met
met dat
dat
menschelijke kan
men een
eengodsdienst
godsdienstsamenlappen
samenlappen waamevens
waarnevens
menschelijke
kan men
't Evangelie
figuur maakt
maakt! 1Alzoo
dat we
we nu
nu
Evangelie flauw
flauw figuur
Alzoo komt
komt het
het dat
stilaan
als een
eennieuwen
nieuwengodsdienst
godsdienstkrijgen
krijgendie
dieheelegansch
heelegansch
stilaan iets als
op
uitwendige vormen
vormen en
enbijveerden
bijveerdenberust
berusten
enwaarbij
waarbij het
het
op uitwendige
eigenlijke,
eenvoudige christelijke
christelijke leven
leven ininden
dendagelijkschen
dagelijkschen
eigenlijke, eenvoudige
gang, van
van weinig of
of geen
geen tel
telmeer
meeren
en is
is!1 De Wet of
of 't geen de
gang,
mensch
entetelaten
latenheeft
heeftom
omtete«deugen»,
«deugen»,daaruit
daaruitisis het
het
mensch te
te doen en
ver~
woord
«deugd» ontstaan
ontstaan en
en dat
dat bevat
bevat zonder
zonder meer
meer:: het
het ver,
woord «deugd»
vullen der levensplicht
levensplicht :: eerlijk
nu
vullen
eerlijkdoor
door 't'tleven
leven gaan.
gaan. Dat isis nu
meer genoeg,
g~noeg, er
er moeten
moeten altijd
altijd nieuwe
nieuwegodsdienstige
godsdienstigeoefe,
oefe~
niet meer
ningen,
gebeden, godvruchtigheden
godvruchtigheden bijkomen
bijkomen waarin
waarin de een,
een~
ningen, gebeden,
levensdeugdenversmoorenl
versmooren 1Geen
Geenenkele
enkelepriester
priesterhoort
hoort
voudige levensdeugden
men nog
woord uit
uit 't Evangelie voorhouden, waarbij
waarbij ons,
ons~
men
nog het woord
Heere duidelijk
duidelijk zegt
zegt:: «zij
«zij en
en zullen
zullenalle
alleinin't 'trijk
rijkder
derhemelen
hemelen
Heere
niet
komen die
diemij
mijzeggen
zeggenheere,
heere, heere,
heere, maar
maar wel
weldie
diemijn
mijn
niet komen
Vaders wille
wille doet!
doet!...
Biddende enenwilt
wiltniet
nietveel
veelspreken
spreken
Vaders
. . . Biddende
gelijk
de heidenen,
heidenen, want
wantuuVader
Vaderweet
weetwel
welwat
watereruuvan
vannoode
noode
gelijk de
Hem
bidt.»
Ziet
ge,
dat
ware
te
eenvoudig,
niet
is
eer
gij
is eer gij Hem bidt.» Ziet ge, dat ware te eenvoudig, niet
ingewikkeld genoeg;
den godsdienst
godsdienst moet
moeterernu
nuvooral
vooral
ingewikkeld
genoeg ; in
in den
acétisme, mystiek
mystiek en
en godweet
godweet welke
welkesentimenteele
sentimenteele dévotie
dévotie
acétisme,
geoefend worden.
worden.... . Om
Om zalig
zalig teteworden
wordenisistreffelijk
treffelijk leven
leven
geoefend
en
zijn plichten
plichten kwijten,
kwijten, nu
nu enkel
enkel nog
nogbijzaak
bijzaak!I Men
Men plakt
plakt er
er
en zijn
alle
bijhoorigheden op,
- een
een berg
berg van
van formalisme,
formalisme, een
een
alle slag bijhoorigheden
op, —
stroom
religie iets
wordt als
als een
een
stroom van
van boekjes
boekjes waar
waarde
de religie
iets wordt
Men stuwt
stuwt de
de studenten
studenten al
al dien
dien kant
kant uit
uit
lijmende
lijmende siroop.
siroop.... . Men
en
in
dien
zin
wordt
het
geloof
aan
de
menschen
verkondigd.
en in dien zin wordt het geloof aan de menschen verkondigd.
nugericht
gerichtopopden
den
uitwendigenschijn
schijn om
om eere
eere en
en
Alles
Alles isis nu
uitwendigen
lof te
te verwerven
verwerven en
en niemand
niemand die
die nog
nogspreekt
spreektvan
vanzuiver
zuiver
gij uwe
uwe
inzicht
alsof er
erniet
nietgeschreven
geschreven stond
stond:: Ziet
Ziet toe
toe dat
dat gij
inzicht alsof
rechtvaardigheid niet
doet voor
voordedemenschen
menschenomdat
omdatgij
gij
rechtvaardigheid
niet en
en doet
anders zoo
zoo en
en zult
zultgij
gij
van
henlieden zoudt
gezien worden
worden of anders
van henlieden
zoudt gezien
geenen loon
hebben bij
bij uwen
uwen Vader
Vader die
die in
in de
dehemelen
hemelen is.
is.
geenen
loon hebben
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Een landman,
landman, die zich
zich doodbeult
doodbeultom
omzijn
zijnhuisgezin
huisgezinin
instand
stand
Een
te
hoogstnoodige
te houden,
houden, —
- die
diezich
zichalles
allesontzegt
ontzegten
enmet
met't 'thoogstnoodige
tevreden is
om maar
maar éerlijk
eerlijk door
door de
dewereld
wereld tete geraken,
geraken, isis
tevreden
is om
zulk
een gebed
gebed niet
niet het aangenaamste
aangenaamste voor
? Wel,
als
zulk een
voorGod
God?
Wel, als
er in
in 't'thuis
huisvan
vandien
dienlandman
landmandede<<Bode
«Bode van
van't
Heilig Hart»
Hart»
er
't Heilig
of wie
wieweet
weetwelke
welkeandere
andere Boden
Bodennogal,
nogal, ontbreekt,
ontbreekt,—- als
alshij
hij niet
niet
of
meêdoet
alle soort
soort confreriën,
confreriën, wordt
wordt hij
hij door
door de
denieuwe
nieuwe
meédoet in alle
geestelijken
de twijfelachtige
twijfelachtige soort.
soort. Ik
Ikben
ben
geestelijken aanzien
aanzien als
als van
van de
hier
nu bij
bij de
de dertig
dertig jaar
jaar en
en 'k heb nooit
nooitanders
andersgepreekt
gepreekt dan
dan
hier nu
't geen
de menschen
menschenmoet
moetaanzetten
aanzetten om
om eerbaar
eerbaar te
te leven
leven en
en
geen de
hun eerbaar
eerbaar bestaan
van
door
door hun
bestaanden
denhemel
hemeltetebekomen.
bekomen. Wel,
Wel, van
al
de parochianen
parochianen die
die ikikhier
hierinindie
diedertig
dertigjaar
jaar heb
heb weten
weten
al de
of 'k
'k wil
wil in
in hun
hun plaats
plaats de
de
leven en sterven,
sterven, zijn
geen drie
drie of
leven
zijn er
er geen
eeuwigheid ingaan
zegt ge daarvan,
daarvan, abbé
abbé ?? Wat wil
wil
eeuwigheid
ingaan! 1Wat
Wat zegt
nualalopdraaien
opdraaien van
van dingen
dingen die
die
men die
die eenvoudige
eenvoudige lieden
liedennu
men
geen
grond genaken,
genaken, en
en niet
niet overeenkomen
overeenkomen met
met den
den aard
aard en
en
geen grond
den stand
stand van
van't
maar eene
modelkwezels
't leven?!
leven ? 1 Bezie maar
eene van
van die modelkwezels
haren omgang
omgang met
met de
dehuisgenooten
huisgenootenenenvraag
vraageens
eenswaar
waarcfie
d"ie
in haren
heiligheid die ze
ze 's morgens in de kerk oefenen, nog
nogdoorstraalt
doorstraalt
heiligheid
andere eind
eind van
van den
den dag,
dag, en
enwelk
welkwerk
werkmen
menvan
van haar
haar
in 't'tandere
in
Zulkeen
eengodsdienst
godsdienstbrengt
brengtde
demenschen
menschenbuiten
buiten
gedaan krijgt?
krijgt? Zulk
gedaan
hun sfeer
sfeer en
enalle
alleslag
slag
dubbelzinnigebeweegredenen
beweegredenen komen
komen
hun
dubbelzinnige
de heiligheid
heiligheid vertroebelen.
vertroebelen. De
paus zelf
zelf schijnt
schijnt er
er iets
iets van
vante
te
De paus
weten
waar hij
hij zoo
zoouitdrukkelijk
uitdrukkelijkals
alsopperste
opperstevoorwaarde
voorwaarde
weten waar
aanhaalt:
heiligheid met
met een
een zuiver
zuiver inzicht
inzicht moet
moet
aanhaalt : dat
dat men
men de heiligheid
oefenen
en dat
datde
degodsvrucht
godsvruchthaar
haarheilzaam
heilzaam uitwerksel
uitwerksel moet
moet
oefenen en
hebben
dagelijksche leven.
Hier op
op't 'tdorp
dorpwordt
wordt het
het
hebben in 't'tdagelijksche
leven. Hier
erger als
een klooster,
klooster, maar
maar daarmede
daarmede zijn
zijn er
er ook
ookalle
alleslag
slag
erger
als in een
verholen
ondeugden ontstaan
ontstaan die men
men alleen
alleen in
in de
dekloosters
kloosters
verholen ondeugden
Weet gij wat zuster
Constantia zei,
zei, —
- een
een
ziet
woekeren. Weet
ziet woekeren.
zuster Constantia
oude,
brave non,
ze niet
niet gekend,
gekend, gij
gij zijt
zijt te
te jong.
jong.
oude, brave
non, -— gij
gij hebt
hebt ze
ze, en
enals
als
ik naar
naar Wareghem
Wareghem moet,
moet, met
met den
den trein,
trein, zegde
zegde ze,
Als ik
ik mijn
mijn kaartje
kaartje hebbe
hebbe en
en goed
goedneerzitte
neerzitte en
en de
detrein
treinschoone
schoone
voortloopt, is
dan nog
nog noodig
noodigdat
datikikgedurig
gedurigherhale
herhale:: ik
ik
voortloopt,
is het dan
rijde naar
naar Wareghem,
Wareghem, naar
naar Wareghem,
Wareghem, naar
naarWareghem11
Wareghem JJ
rijde
Ha, Ha,
Ha, hahaIJzuster
zusterConstantia
Constantia was
was een
eenbrave,
brave, eenvoudige
eenvoudige
Ha,
ziele
die met
met alal die
dietrijfels
trijfels niet
niet weg
wegkon.
kon.ZeZebedoelde
bedoelde
ziele die
daarmee:
zijn dagelijksche
dagelijksche bezigheid
en
daarmee :dat
datiemand
iemanddie
die in
in zijn
bezigheid is en
's morgens
morgens zijn
zijn gebed gezeid
gezeid heeft,
heeft,niet
nietgedurig
gedurigenenmoet
moetbezig
bezig
hij
zijn met
met devoties,
devoties, maar
maar veel
veel beter
beter goed
goed doet
doet 't geen
zijn
geen hij
doen heeft,
heeft,alalware
ware't 'took
ookaardappelen
aardappelenschillen
schillenen
ende
dezwijns
zwijns
te doen
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voederen. Onthoudt
Onthoudt dat,
dat, Armand,
Armand, van
van zuster
zuster Constantia
Constantia!1 Ik
Ik
voederen.
ken er
er zoo
zoovele
velevan
van't jonge
't jongegeslacht
geslachtdiedieschrap
schrapstaan
staan op
op
ken
hunne onafhankelijkheid
onafhankelijkheid tegenover
tegenover hunnen
hunnen pastor,
pastor, die
dieeigen,.
eigen.
zinnig en
en met
metgeweld
geweldhun
hunmeening
meeningwillen
willen opdringen
opdringen in
in de
de
zinnig
bediening en
en lijk
lijklammekes
lammekes doen
doen bij
bijhunnen
hunnen bisschop,
bisschop, met
met
bediening
dan 't't inzicht
inzicht om
om 't'tver
ver tete brengen
brengeninindedeeereposten1
eereposten !Zij
Zij
niets dan
hunne verplichtingen
verplichtingenniet
nietenennog
nogminder
minderhunne
hunnerechten
rechten
kennen hunne
waarop ze
ze mogen
mogenaanspraak
aanspraak maken
maken bij
bij de'overheid.
de 'overheid. Neen, niets
niets
waarop
waar't
gebodenofofver,
ver"
makke onderdanigheid,
onderdanigheid, niet
nietalleen
alleenwaar
dan makke
't geboden
geldt, maar
maarzelfs
zelfsinindedevrije
vrijezaken,
zaken,zien
zienzezevan
vanwaar
waar
ordeningen geldt,
de wind
wind komt
komt en
en geven
geven toe
toeinindedeaangewezen
aangewezenrichting
richting;; met
met
daarbij een
ijver om
om alles
alles in
in stukken
stukken te
te breken.
breken. In
In de
dekerk
kerk
daarbij
een ijver
Wijpriesters
priesters
maken zij zich dienstbaar erger als
als een stoeltjeswijf. Wij
bekommeren ons
weinig om
omden
denindruk
indrukdie
dieonze
onzehandeling
handeling
bekommeren
ons te weinig
de menigte
menigte teweeg
teweeg brengt,
brengt, en
en denken
denken niet
niet dat
dat ons
onsminste
minste
op de
gebaar invloed
uitoefent op de
de parochianen.
parochianen. Ik
Ik zie
zie niet
niet geem
geern
gebaar
invloed uitoefent
een priester
priester die
zelf keersen
keersen ontsteekt
ontsteekt of
of uitblaast
uitblaast en
en zich
zich de
de
een
die zelf
bediening van
van den koster
koster aantrekt.
aantrekt. En
En waarom
waarom zijn
zijn de
de cere,
cere.
bediening
moniën dan
dan nog
nog en
endedeplechtigheden
plechtigheden als
alseen
eenkapelaan
kapelaan de
de
moniën
der solemneele
solemneele mis
mis laat
laat steken
steken om
omnaar
naar zijn
zijn biechtstoel
biechtstoel
assistentie der
loop en of
ofom
omeene
eenekwezel,
kwezel,die
diemaar
maarvan
vanhaar
haaronderpastor
onderpastor
te loopen
bediend worden,
worden, op
opeen
eenongelegen
ongelegenoogenblik
oogenblikdedecommunie
communie
wil bediend
te
geven!I Denken
Denken ze
zeniet
nietdat
datinind'oogen
d' oogender
dermenschen,
menschen, de
de
te geven
eenheid
den zin
zin van
vaneene
eeneceremonie
ceremoniedaardoor
daardoor geschonden
geschonden
eenheid en den
wordt? 't Vrouwvolk speelt tegenwoordig ook een
een groote
groote rol
rol in
't
leven
van
die
voorloop
ers
en
daar
zou
ik
u
een
kapitteltje
't leven van die voorloopers en daar zou ik u een kapitteltje
van te vertellen
vertellen hebben,
hebben, abbé.
abbé.
van
Ge
moet dat
dat spelletje
spelletje reeds
reeds gemerkt
gemerkt hebben
hebben hier
hier in
in de
de
Ge moet
tot na
na
kerk.
Aan mijn
mijn solemnele
solemnele mis
mis heb
hebikikden
denkapelaan
kapelaan tot
kerk. Aan
't evangelie,
is de
deveugel
veugelgaan
gaan vliegen
vliegen I1 hij
hij heeft
heeft het
het tete
evangelie, dan
dan is
druk
met't
het democratiseeren
democratiseeren der godsvrucht.
noemt : het
't geen hij noemt:
druk met
Dat
noem ik
ik:: de
dereligie
religieverwinkelen
verwinkelen en
en'k'kzou
zouliever
liever wat
wat
Dat noem
minder
drukte hebben
hebben 's
's morgens
morgens in
kerk en
en wat
wat minder
minder
minder drukte
in de kerk
Die
uitwendig
vertoog maar
maar meer
meer eenvoudige
eenvoudige godsvrucht.
godsvrucht. Die
uitwendig vertoog
kerel
echter legt het
het fijn
fijnaan
aanboord
boord:
met alle
allenieuwigheid
nieuwigheid
kerel echter
: met
die
hij wil
wilinrichten
inrichtengebruikt
gebruikt hij
hij zijn
zijn zuster
zuster voor
voor den
den inzet
inzet
die hij
sleeptouwen
en
deze neemt
neemt dan
dan heel
heel de
dekeutelbende
keutelbende op
opsleeptouw
en deze
en
't
wie 't eerst
wie 't'tmeest
meest bij
bij den
denijverigen
ijverigenkapelaan
kapelaan
eerst en wie
't isis om wie
Zulke.
dingen duren
duren zoolang
zoolang het
het
in
aanmerking te
te komen.
komen. Zulke
in aanmerking
. dingen
kan;
maar hoe
hoe die
die asceten
asceten van
van 't'tnieuwe
nieuwe bedde,
bedde, gewoonlijk
gewoonlijk
kan ; maar
in 't zelfde
opzicht flauw
flauw vallen
vallen en
enzich
zichverbranden
verbranden waar
waar ze
ze
zelfde opzicht
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zelf 't vuur
aangestoken hebben1
hebben 1?? Want
Wantdat
dat is
is toch
toch den duivel
vuur aangestoken
in huis
huis halen,
halen, heel
heeldien
diennasleep
nasleepenenomgang
omgangmet
metjonge
jongemeisjes
meisjes?
?
Wat heeft
heeft een
eengeestelijke
geestelijke daarmede
daarmede te
te maken
maken?? Als
Als ikikmaar
maar
instemde
ge hier
hieriets
ietszien
ziengebeuren
gebeuren!I Er
Er isisalalsprake
sprake
instemde zoudt
zoudt ge
geweest
om al
al die
diedibben
dibbenden
denkerkzang
kerkzangtetedoen
doenmeézingen
meêzingen;;
geweest om
heel
de parochie
parochie wordt
wordt overgoten
overgóten door
door boekjes
boekjes en
enbladjes
bladjes en
en
heel de
gebedekens
waarbij, voor
voor de
de uitverkorene
uitverkorene zielen, de
de godsvrucht
godsvrucht
gebedekens waarbij,
versmakelijkt
versuikerd wordt en
en Ons,Heer
Ons-Heerals
alseeti,
eert geeste.
geeste~
versmakelijkt en
en versuikerd
lijke
minnaar dienst doet
doet om
om in
in de
de behoeften
behoeften der
der gevoelerigheid
gevoelerigheid
lijke minnaar
bij
zielen te
te voorzien.
voorzien. Voor
Voor't't andere
bij die zielen
andere deel
deel van
van de bevolking,
voor
al wie
wienog
nogbuiten
buitendedecongregatie,
congregatie, zondagschool,
zondagschool, kook,
kook.
voor al
en speelschool
en
speelschool en
en breischool
breischool en
enalle
alleandere
andereheilige
heiligegenoot,
genoot.
schappen
hij dan
dangeweld
geweldgebruiken
gebruiken—- een
eensoort
soort
schappen staan,
staan, wil hij
inlichtings, en
en informatiedienst
inrichten met
met fiches
inlichtingsinformatiedienst inrichten
fiches bij
bij de
de
paaschbiecht,
mendwangbriefjes
dwangbriefjes gebruikt
gebruikt bij
bij de
de politleke
politieke
paaschbiecht, gelijk men
verkiezing!
ook alalininden
dengeest
geest
derheilige
heiligeKerk
Kerk die
die
verkiezing1 Is
Is dat
dat nu ook
der
alleen
door goedheid
goedheid en
enovertuiging
overtuiging de
de zielen
zielen wil
wilwinnen?
winnen?
alleen door
En intusschen
intusschen doet mijnheer
mijnheer van
van zich spreken
spreken door
door zijn
zijn aan,
aan.
En
houdende bezoeken
bezoeken en
en zijn
zijn drukken
drukken omgang
omgang met
metdedeijveraar,
ijveraar.
houdende
sters
hij juist
juist gekozen
gekozen heeft
heeftonder
onderdedeonnoozelste
onnoozelstemeisjes
meisjes
sters die hij
van 't't dorp,
dorp, die
die hij
hij den
denkop
kopverdraait
verdraaitenenzot
zotmaakt
maakt I! Tut,
Tut, tut,
tut,
van
tut, vergeten
vergeten die
die heeren
heeren dan,
dan, 't'tgeen
geenThomas
Thomasde
deKempeneer
Kempeneer
tut,
aanprijst? namelijk
namelijk dees
dees:: ccEn
«En wilt geen
geen groote,
groote, sonderlinge
sonderlinge
aanprijst?
gemeenschap houden met
met eenigen
eenigenvrouwpersoon:
vrouwpersoon: maar
maar beveelt
beveelt
gemeenschap
alle goede
goede vrouwen
vrouwen Gode in
in 't algemeen.» Een boekske dat ik
alle
veel jonge
jonge onderpastors
onderpastors ter
terlezing
lezingzou
zouwillen
willenaanbevelen,
aanbevelen, abbé,
abbé,
VIII bevat
bevat al
al een
een heele
heele levens,
levens.
en bijzonderlijk
bijzonderlijk dat
dat capittel
capittel VIII
en
voor een
eendorpsgeestelijke
dorpsgeestelijkeI1
regel voor
Armand moest
moest den
denpastor
pastorlaten
laten uitpraten
uitpraten zonder
zonder dat
dat hem
hem
Armand
gelegenheid geboden
geboden werd
werdeen
eenwoord
woordinintetebrengen.
brengen.Eindelijk,
Eindelijk,
bij 't heengaan,
heengaan, kon
hij zijne
zijne vrees
vrees verklaren
verklaren over
over Albert die
die
kon hij
geheel aan
aan zichzelf
zichzelfovergelaten
overgelaten werd.
werd ...
nu geheel
..
—
- Wees
Wees daar
daar niet
nietbekommerd
bekommerd in,
in,merkte
merktededepastor,
pastor,—- laat
laat
mij daarmede
daarmede begaan
gij zult
zult wel
wel zien
ziendat
dathet
hetterecht
terecht
mij
begaan en
en gij
komt. Had ik
ik het
het maar
maar kunnen
kunnen voorzien
voorzien dat
dat die
diekapelaan
kapelaan er
er
komt.
zou op
opuitvallen
uitvallen!1 Heeft
Heefthij
hijme
meniet
nietpubliek
publiekgaan
gaanvertellen:
vertellen:
zou
dat hij
hij dien
dienheer
heerzou
zouklein
kleinman
manmaken
makenenenhem
hemgescholden
gescholden
dat
voor vrijdenker
vrijdenker en
en zedeloos
zedeloos mensch
mensch 11 Hij
Hij zou
zou ook
ook dat
dat volk
volk
voor
uit 't Gangske bekeeren
bekeeren;; hij
hij heeft
heeft ze
ze daarvoor
daarvoor met
met de
de brave
brave
menschen gemengd
zien we
we nu
nugebeuren?
gebeuren?Met
Metzulke
zulke
menschen
gemengd en,
en, wat
wat zien
apostelen
zou
Ons.Heer
alleen
goed
werk
verrichten!
Laat
mij
apostelen zou Ons,Heer alleen goed werk verrichten! Laat mij
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maar begaan:
die meid
meid uit
uitde
deDagsterre
Dagsterremoet
moethier
hiereerst
eerstvan
van
maar
begaan: die
weg —
- ergens
ergens een
een goede
goedebetrekking
betrekking zien
zien we
we erervoor
voor
't dorp
dorp weg
hun
krijgen in
instad
stad—- zulke
zulkeschepselen
schepselenzijn
zijnclAár
dààr beter
beter op
op hun
te krijgen
plaats.
En
wat
Albert
betreft,
ik
moet
daar
met
uw
papa
over
plaats.
wat Albert betreft, ik moet daar met uw papa over
praten, 't't wordt hoognoodig
hoognoodigdat
datwe
weheel
heeldatdat
zaakjeregelen
regelenI J
praten,
zaakje
Armand kon
niet laten
laten te
te glimlachen
glimlachen als
als hij
hij overdacht
overdacht
Armand
kon niet
pastor hem
kwam te
zeggen en
en hij
hij was
was nog
nogonder
onder
't geen
geen de
de pastor
hem kwam
te zeggen
den
.eenvoudige
eenvoudige
den indruk
indruk van
van dat
datgemoedelijk
gemoedelijkoptimisme
optimismeenen·
inzicht, toen
toen hij
hijbij
bijden
denonderpastor
onderpastor aankwam
aankwam om
om daar
daar ook
ook
inzicht,
afscheidsbezoek te
te brengen.
brengen.
een afscheidsbezoek
luidde de
deklok
klokeen
eenanderen
anderentoon
toon!
Nadedegebruikelijke
gebruikelijke
Hier luidde
1 Na
gelukwenschen
en
de
algemeene
beschouwing
over
nieuwe
gelukwenschen en de algemeene beschouwing over 't'tnieuwe
ambt dat
dat Armand
Armandte te
wachten
stond,
de onderpastor
onderpastor
ambt
wachten
ston%
cl, begon de
over zijn
zijn eigen
eigen toestand.
toestand. Hij
Hij kloeg
kloeg over
over 't'twerk
werk en
en de
debezig,
bezig~
over
heid waaronder
waaronder hij
bezweek omdat
omdat hij
hij alles
alles alleen
alleen moest
moest
heid
hij bezweek
aanvatten en
uitvoeren, waarbij
waarbij hij
hij dan
dan nog
nogtegenkanting
tegenkanting
aanvatten
en uitvoeren,
onderstaan moest
moest en
enheel
heelzijne
zijnehandeling
handelingkwalijk
kwalijk werd
werd uitgelegd
uitgelegd
onderstaan
Tot
omdat de
de menschen
menschen er
erniets
nietsininzagen
zagentenzij
tenzij ijverzucht.
ijverzucht. Tot
omdat
de pastor
pastor toe,
toe, denkt
denkt dat
dat ik
ik ereropopuit
uitben
benhem
hemininalles
alles te
te
de
overtroeven en
en boven
bovenhem
hemteteheerschen
heerschen!
Hijlammenteerde
lammenteerde
overtroeven
1 Hij
over de
de domme
domme bevolking
bevolking die
die generaties
generaties ver
ver aan
aan zichzelf
zichzelfwas
was
over
nu zonder
zonderverweer
verweerstond
stondtegenover
tegenover
overgelaten geweest
overgelaten
geweest en
en nu
't opkomende
alleen braafheid
braafheid toonde
toondeuit
uitinertie
inertieen
en
opkomende kwaad
kwaad en alleen
requisi~
lamenadigheid.
omwegen stelde
stelde hij
hijiets
ietsals
alseen
eenrequisi,
lamenadigheid. Zonder omwegen
torium in
over de
de werking
werking die
die de
depastor
pastor hier,
hier, gedurende
gedurende die
die
torium
in over
dertig
jaren verblijf,
verblijf, geoefend
geoefend had.
had.
dertig jaren
overal op
op de
deomliggende
omliggendegemeenten
gemeentende
degodsvrucht
godsvrucht
-— Waar overal
zoover
omdatde
depriesters
priestershun
hunparochianen
parochianen gegroe,
gegroe~
zoover vooruit isis omdat
peerd
in handen
handen hebben
hebben door
doorsociale
socialeenenmaatschappelijke
maatschappelijke
peerd en in
hier met
met ledige
ledigehanden
handenenenblijft
blijftalles
allestete
inrichtingen,
inrichtingen, staan
staan we
we hier
Van voor
voor eeuwen
eeuwen schijnt
schijnt alles
alles hier
hier om
om ter
ter best
best op
op de
de
doen.
doen. Van
Het onderwijs
onderwijs isisererellendig
ellendig!
deopper,
opper~
beste
der parochieën.
parochieën. Het
beste der
1 de
meester
iets of
ofwat
watzeven
zevenjaren
jaren boven
bovenpensioenstijd
pensioenstijd en
en
meester isis nu
nu iets
de ondermeester
ondermeester is
halve onnoozelaar
onnoozelaar dien
dien men
men genomen
genomen
is een halve
heeft
medelijden. Pastor
Pastor noch
noch burgemeester
burgemeester denken
denken nooit
nooit
heeft uit medelijden.
dat
zulk medelijden
medelijden oorzaak
oorzaak is:
dat er
er eene
eene heele
heele bevolking
bevolking
dat zulk
is : dat
in
de ergste
ergste domheid
domheid wordt
wordt groot
groot gekweekt
gekweekt en
en 't meerendeel
in de
volk totaal
totaalongeletterd
ongeletterdisis1J
van
van 't't jong volk
De onderpastor
onderpastor haalde
haalde verder
verder zijne
zijne plannen
plannen en
enontwerpen
ontwerpen
uit
waarmede
hij
voor
had
de
gemeente
een
ander
aanzien te
te
uit waarmede hij
had de gemeente een ander aanzien
geven.
Hij verklaarde
verklaarde er
er zijn
zijn leven
leven en
en gezondheid
gezondheidbij
bijtetelaten
laten
geven. Hij
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maar voort
werken tot het
het einde
einde omdat
omdatwerk
werkenenbezigheid
bezigheid
maar
voort te
te werken
en drukte
drukte en
en beweging
bewegingeene
eenebehoefte
behoeftewaren
warendie
diehij
hijniet
nietmissen
missen
moei1ijk~
kon. Zijn
Zijn zenuwachtig
zenuwachtig temperament
temperament moest
moest last
last en
enmoeilijk,
kon.
heden uitzoeken
uitzoeken om
om door
dooroverspannen
overspannenbedrijvigheid
bedrijvigheidde
deleegte
leegte
te vullen
vullen der
der omge.ving
omgeving die
die hem
hem nog
nogaltijd
altijdaangreep
aangreep met
met
te
't heimwee
en 't verlangen naar
naar de echte
echte koortsige
koortsige bedrijvigheid
bedrijvigheid
heimwee en
van het
het stadsleven.
stadsleven.
van
-— Ik
Ik moet
moet zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk trachten
trachten tetevergeten
vergeten dat
dat ik
ik
't
van beschaafd
beschaafd en
enontwikkelde
ontwikkeldemenschen,
menschen,
't verkeer
verkeer misse
misse van
waarzonder ik
waar ik
ik mij
mij in
instad
stadaan
aan
waarzonder
ik moeilijk
moeilijk leven
leven kan
kan en waar
had!
gewend had!
gewend
De
kapelaan verklaarde
verklaarde dat
dathij
hij't 'tvan
vanzichzelf
zichzelfniet
nietverkrijgen
verkrijgen
De kapelaan
kon en
enzich
zichhier
hiernog
nogaltijd
altijdmisplaatst
misplaatst voelde
voelde als
als iemand
iemand die
die
kon
er niet
niet aarden
aarden kan
kan enenalle
allesoorten
soortenlapmiddelen
lapmiddelengebruiken
gebruiken
er
moet,
om zich
zich 't'tleven
leven mogelijk
mogelijk tete maken.
maken ...
moet, om
..
-— In
elk geval
geval de
de geschikte
geschikte man
man niet
niet om
omop
opden
denbuiten
buitente
te
In elk
leven en
en met
met buitenmenschen
buitenmenschen om
om tetegaan,
gaan,mijmerde
mijmerde Armand
Armand
leven
toen hij
hij op
opweg
wegwas
wasnaar
naarhuis.
huis.EnEnwelk
welk
eene
tegenstelling!
toen
eene
tegenstelling
I
hoe moeten
?1 En
hoe
moeten die
dietwee
tweehet
hetmaken
makenmet
metelkaar
elkaar?!
En hij
hij dacht
dacht
zich den toestand
toestand in
in met
met zijn
zijn eigen
eigengeval
gevaldat
dathem
hemtetewachten
wachten
zich
stond.
weet kreeg
kreeg hij
hij nu
nuook
ookzulk
zulkeen
eenpastor
pastormisschien
misschien
stond. Wie weet
die
geëncrouteerd is
in zijne
zijne omgeving
omgeving en
en het
hetambt
ambtopneemt
opneemt
die geëncrouteerd
is in
als
gewone bediening,
bediening, waar
waar de
demensch
menschoveral
overaldoorheen
doorheen
als eene gewone
te voorschijn
voorschijn komt,
als een
een gewone
gewone burger
burger die
die alleen
alleen belang
belang
te
komt, als
stelt
in de
dedingen
dingenvan
vanden
deneigen
eigenhuishoud,
huishoud, den
den tuin
tuin en
en de
de
stelt in
groenten,
eten en
en den
den wijn
wijn en
en voor
voorwie
wiededebelangrijkste
belangrijkste
groenten, het
het eten
figuur
op 't dorp
de meid
meid isis ininhoogst
hoogsteigen
eigenpersoon.
persoon.
figuur op
dorp de
Voor wie
wie alle
allenieuwe
nieuweinrichting
inrichting uit
uit den
den booze
booze isisomdat
omdathet
het
Voor
werk en
en moeite
moeite kost
kost enenelke
elkepoging
pogingafgesnauwd
afgesnauwd wordt
wordt met
met
werk
Datalles
allesmaar
maarafwachten
afwachtenenenkalm
kalmzijn
zijn
een minachtenden
minachtend en grol.
grol. Dat
wegen gaan,
er hem
hem nog
nog over,
over, af,
af~
wegen
gaan, besloot
besloot Armand.
Armand. Nu
Nu bleef er
scheid
nemen van
van zijn
zijn zuster
zuster in
in 't klooster
en daarna
daarna
scheid te
te nemen
klooster en
van 't't ouderlijke
ouderlijke huis
en zijne
zijne ouders
ouders om
omginder
ginderverre,
verre, in
in
van
huis en
eene
andere luchtstreek
luchtstreek en onbekende
onbekende bevolking,
bevolking, eene
eenenieuwe
meuwe
eene andere
levenssfeer
te gaan.
gaan.
levenssfeer in
in te

o0
T oen de
de dokter
dokterden
deneerstvolgenden
eerstvolgendendonderdag
donderdagininde
depastorie
pastorie
Toen
kwam, merkte
merkte hij
hij dadelijk
dadelijk dat
datereriets
ietshaperde.
haperde. Vooreerst
Vooreerstwerd
werd
kwam,
er
wat gepraat
gepraat over
over de
debenoeming
benoemingvan
vanArmand,
Armand, waar
waar de
de
er wat
dokter
geen zwarigheid
zwarigheid in
in miek
miekenenzich
zichreeds
reedsgewend
gewendhad
had
dokter geen
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aan 't gedacht:
een geestelijke
geestelijke is als
als een
een vogel
vogelop
opden
dentak
tak
gedacht: dat
dat een
en' maar
waar men
men hem
hem zendt.
zendt. De
Depastor
pastorechter
echter was
was
en.
maar gaan
gaan moet waar
niet in zijn
zijn gewone
gewone doening
doening;; gelijk
gelijk altijd
altijd als
als er
er hem
hem iets
iets op
op
niet
't
bleef hij
hij ingekeerd,
ingekeerd, verstrooid
verstrooid en
en moest
moestzich
zich
't gemoed
gemoed lag,
lag, bleef
hersnappen
en dan
danom
ombijbij't gesprek
't gesprekteteblijven.
blijven. Eindelijk
Eindelijk
hersnappen nu
nu en
kwam
hij vooruit met
met de
de vraag:
vraag:
kwam hij
-— Hebt
Hebt ge mijn
mijn nieuwen
nieuwen Sintjosef
Sint~J osef al
al gezien?
gezien?
nieuwe beeld
beeld in
in de
dekerk
kerk?
Ja.
-— Het nieuwe
? Ja.
-— En
wat dunkt
dunkt uu er
er van
van?
En wat
?
-— Wel, goed
goed zeker
zeker...
schoon.
. . . schoon.
nu overal
overalniet
nietrondstrooien
rondstrooien
-— Gaat
Gaat onze
onze fijne
fijne kapelaan
kapelaan nu
vindt!
dat hij
hij 't afschuwelijk vindt1
gustibus non
non est
estdisputandum,
disputandum, zegde
zegde de
de dokter
dokter met
met
- De gustibus
—
een glimlach.
glimlach.
- Neen,
Neen, maar
maar dat
omdat ik
ik hem
hem in
in de
de keus
keus niet
niet ge
ge~
dat is
is omdat
—
raadpleegd heb.
raadpleegd
Daarbij stokte
't gesprek
wel iets op
op volgen,
volgen,
Daarbij
stokte 't
gesprek weer.
weer. Er
Er zal
zal wel
dacht
de
dokter
die
nog
maar
raadde
wat
er
met
dat
beeld
dacht
dokter die nog maar raadde wat er met dat beeld
gebeuren;; te meer
meer daar
daar de
de pastor
pastor maar
maar hoogst
hoogst zelden
zelden 't
zou gebeuren
hoofdstuk van
van den
denkapelaan
kapelaan beroerde.
beroerde.
-— Wat
dunkt uu van
vanCeleste
Celeste?
dokter, vroeg
vroeg de
depastor
pastor
Wat dunkt
? dokter,
daarop, alsof
het verband
verband tete raden
raden was
wastusschen
tusschen die
die twee
twee
daarop,
alsof het
verschillende dingen.
dingen.
heel verschillende
-— Mijn
Mijn dochter
dochter is
is niet
niet heel
heel goed,
goed,maar
maar ze
zeisisjong,
jong,ant
ant~
woordde de
de dokter
dokter ontwijkend.
ontwijkend.
woordde
- Als er
er een
een bijhuis
bijhuis aan
aan 't't klooster
klooster was,
was, zou
zou ik
ikzezeer
erheen
heen
—
sturen;
er veel
veel deugd
deugd van
vanhebben
hebben hier
hier weg
weg te
te
sturen ;Celeste
Celestezou
zou er
zijn, merkte
merkte de
pastor die daarna
daarna weer
weer bleef nadenken
nadenken en in
in
zijn,
de pastor
zichzelf
voortpraatte::
zichzelf voortpraatte
-— Een
Een klooster
klooster zonder
zonder afdeelingen
afdeelingen op
opvreemde
vreemdegemeenten,
gemeenten,
is uit
uit den
den booze
booze—- men
menmoet
moetdedenonnen
nonnenkunnen
kunnenverwisselen
verwisselen
gesticht in 't't andere.
andere. De dokter
dokter had
had daar
daar niets
niets op
op
eene gesticht
van 't eene
verband
zeggen maar
maar kreeg
kreeg tijd
tijdom
omte tebedenken
bedenkenwaar
waar't 'tverband
te zeggen
Celeste...
diehier
hier
vast was
was tusschen
tusschen den
den onderpastor
onderpastor en
enCeleste
vast
. . . die
weg moest.
moest.
Zezijn
zijn
-— En
wat zegt
zegt ge
gevan
vanBlommaerts
Blommaertsmeisje
meisje?
dokter. Ze
En wat
? dokter.
kind isisstapelgek
stapelgek....
mij
daar even komen
komen roepen,
roepen, —
- 't't kind
mij daar
..
~ 't Had misschien
misschien niet
niet veel
veel verstand
verstand tete.verliezen?
verliezen?
—
-— En
Glabeke's, wat
wat is
is 't daar
Marie?
daar met Marie?
En te Glabeke's,
-— Die is,
is, 't'tgeen
geen men
mennoemt,
noemt,hysteriek.
hysteriek.
-— Mannenaiekte
Mannen-ziekte?
?

DORPSLUCHT.

249

-— Ja,
ze kon
kon trouwen,
trouwen, zou
zouzezemisschien
misschiengenezen,
genezen, loech
loech
Ja, als ze
de dokter.
dokter.
-— En...
zijn er
er nog
nog aan
aan 't't zot
zot worden
worden op
op de
deparochie,
parochie,
En . . . er
er zijn
merkte
pastor, altijd
altijd ingekeerd,
zie het
het komen.
komen.
merkte de
de pastor,
ingekeerd, ik
ik zie
Dat
-— Ja, meisjes aan
aan die jaren
jaren zijn
zijnonderhevig
onderhevig aan
aandie
die ziekte.
ziekte. Dat
is de
de natuur
natuur die
dieininhaar
haarontwaakt
ontwaakt en
eneen
eenuitweg
uitwegzoekt
zoekt;; en
en
is
waar de krachten
krachten haar
haar normalen
normalen loop
loopniet
nietkrijgen,
krijgen,verwekken
verwekken
waar
zij stoornis
stoornis in
in 't gestel ....
zij
..
-— En
wat isiser,
er,volgens
volgensu,u,dedeoorzaak
oorzaakvan
vandat
datverschijnsel
verschijnsel?
En wat
?
Vroeger
zulke dingen
dingen niet
niet gebeuren?
gebeuren?
Vroeger zagen
zagen we zulke
De dokter
dokter toonde
toonde zich
zich niet
nietbereid
bereid zijn
zijnmeening
meening vlakaf
vlakaf uit
uit
te spreken.
spreken.
oorzaken liggen
liggen soms
soms voor
voor de
dehand
hand en
ensoms
soms diep
diep
-— De oorzaken
geborgen;
beweert ook
dat die
die«troubles
«troublesnerveux»
nerveux»
geborgen ; men
men beweert
ook dat
«nevrose»
en «hysterie»
«hysterie» betrapelijk
betrapelijk zijn
zijn —
- dat
datde
depatienten
patienten
«nevrose» en
de zotte
zotte kuren
kuren van
van elkander
elkander afkijken
afkijken en
en nadoen.
nadoen.
geval tetezijn.
zijn. In
Inde
delaatste
laatste vijf
vijf
-— Hier
Hier schijnt
schijnt het
het toch
toch't'tgeval
zes meisjes
meisjes naar
naar 't'teen
een ofofander
anderklooster
klooster
maanden zijn
er zes
maanden
zijn er
vertrokken,
- vier
zijn teruggekeerd,
teruggekeerd, ontredderd,
ontredderd, zoodat
zoodat er
er
vertrokken, —
vier zijn
Wijhebben
hebbenererdrie,
drie,vier
vier
geen
meer mede
mede te
te houden
houden is!
is!Wij
geen huis meer
zinnelooze
een heele
heele troep
troep op
opweg
wegom
omhet
hetteteworden.
worden.
zinnelooze en
en een
Waar moet
moet dat
dat heen?
heen?
Waar
De dokter
dokterbleef
bleefwachten
wachtenenenhield
hieldzijne
zijneuitspraak
uitspraakachterwege
achterwege
De
tot de
de pastor
pastor eindelijk
eindelijk zich
zich niet
nietmeer
meerbedwingen
bedwingenkon
kon::
-— Luister,
hij;; gij
weet zoo
zoogoed
goedals
alsikikwaar
waar
Luister, dokter,
dokter, zegde
zegde hij
gij weet
't vasthoudt.
al mijn
mijn uiterste
uiterste best
bestgedaan
gedaanoni
oni't'tkwaad
kwaad
vasthoudt. Ik
Ik heb al
af te
te keeren
keeren en
en geduld
geduldgeoefend
geoefendopophoop
hoop
van
beternis; maar,
; maar,
van
beternis
er
zijn weinig
weinig menschen
menschen die
dieuit
uitzichzelf
zichzelftottotinkeer
inkeerkomen
komen
er zijn
en klaar
klaar willen
willen inzien
inziendat
dathunne
hunnehandeling
handelingverkeerd
verkeerd isis;
met
; met
de zulken moet men doortastende middelen
middelen gebruiken.
gebruiken. Ge
Gemoet
moet
vreemd opkijken
opkijken als
als ge
gebinnen
binnenkort
kortgroote
grooteveranderingen
veranderingen
niet vreemd
ziet gebeuren
gebeuren op
op de
deparochie.
parochie. Die
Diewaarschuwing
waarschuwing wilde
wilde de
de
ziet
pastor als
een geheimzinnig
geheimzinnig tusschenvoegsel
tusschenvoegsel in zijn
zijn reden
reden
pastor
als een
schuiven
en zonder
zonder er
ermeer
meer belang
belang tetewillen
willenaan
aantoekennen,
toekennen,
schuiven en
vervolgde hij
hij::
-— Er
bestaat hier
hier eene
eene verwerreling
verwerreling op de
de gemeente
gemeente onder
onder
Er bestaat
geestelijk
als onder
onder burgerlijk
burgerlijk gebied.
gebied. Al dingen
dingen die
die
geestelijk zoowel
zoowel als
ontstaan zijn
nietigheden maar
maar die
die gevolgen
gevolgen dreigen
dreigen tete
ontstaan
zijn uit
uit nietigheden
laatzouden
zoudenmoeten
moetenbetreuren.
betreuren.
krijgen
we allen
allen vroeg
vroegofoflaat
krijgen die we
Ik
ben besloten
besloten er
er een
een eind
eind aan
aan tetestellen
stellenenenvan
vanmijnen
mijnen
Ik ben
kant te
doen wat
wat ik
ik moet
moetom
omdedezaken
zakenininhunnen
hunnenvroegeren
vroegeren
kant
te doen
te krijgen.
krijgen. Gij,
Gij, dokter,
dokter, moet
moet ook uw
uw deel
deel doen
doen. ...
plooi te
..
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— Wat bedoelt
bedoelt ge,
ge, menheer
menheer pastor?
pastor?
Vooreerst, weer
weer naar
moet ge.
-— Vooreerst,
naar den
den gemeenteraad
gemeenteraad moet
ge. Uw
Uw
flauw
voorwendsel om
Koomaert niet
niet tete willen
willenontmoeten
ontmoeten
flauw voorwendsel
om Koomaert
is nu
nu van
van geen
geen tel
telmeer,
meer, want
wantsedert
sedert zijn
zijn voorstel
voorstel tot
totbenoe,
benoe~
ming twee
twee keeren
keeren geweigerd
geweigerd isisterug
teruggekeerd,
gekeerd,gaat
gaathij
hijnaar
naar
ming
geen
vergadering meer,
zeg:
geen vergadering
meer, -—en
en verder,
verder,onthoud
onthoud wat
wat ik
ik u zeg:
Koomaert
bij de
de bende
bendeenenopopweg
weg
worden1 I
Koomaert is
is ook bij
omom
zotzot
te te
worden
-— De menschen
menschen zeggen
zeggen dat
dat ik
ik nog
nogmijn
mijnzoon
zoonniet
nietkan
kan
bestieren, merkte
dokter koel,
koel, wat
wat zou
zou ik
ik me
medan
danmet
met 't
bestieren,
merkte de
de dokter
bestier der gemeente
gemeente bemoeien?
bemoeien?
bestier
-— Al fabels1
fabels I riep
riep de
de pastor
pastor ongeduldig.
ongeduldig. Met
Met 't bestier
van
bestier van
gemeente moet
moetge
gebeginnen
beginnenom
omuw
uwgezag
gezagweer
weertetekrijgen
krijgen—de gemeente
ge moet
moet uw
uwgezag
gezagaan
aandede
menschen
opdringen1 I—
- om
om vriend,
vriend~
menschen
opdringen
schap
sluiten waar
waarveete
veetewas
was;; om
omAlbert
Albertop
opzijn
zijnrechten
rechten
schap te sluiten
plooi te
te krijgen
krijgen!1 Voelt ge niet
niet dat
dat alaldie
diezaken
zakenineen
ineenzitten
zitten
plooi
en
eene van
van 't'tandere
andere afhangt?
afhangt? Dat
Datalles
allesuit
uitééne
ééneoorzaak
oorzaak
en 't't eene
ontstaan
en als
alsgegediedie
oorzaakwegneemt,
wegneemt,de
deorde
ordeweer
weer
ontstaan is
is en
oorzaak
heerscht?!
Maar
dat
is
gelijk
met
uwe
zieken,
ten
andere!
heerscht?! Maar dat gelijk met uwe zieken, ten andere! ...
...
Gij wordt
wordt burgemeester
burgemeester en de
de parochianen
parochianen vieren
vieren uwe
uwe inhul,
inhul~
Gij
met uw
uwjubileum
jubileumsamen
samen;
Alberttrouwt
trouwtmet
metKoornaerts
Koornaerts
diging met
; Albert
nichtje
voorh~en. Dat
Dat isis 't
nichtje en ge
gewordt
wordtweer
weervrienden
vrienden gelijk
gelijk voorheen.
eerste
dàt moet gij
gij doen;
doen; met
met't'tandere
andere gelast
gelast ik
ik mij.
mij. Ik
Ik
eerste en clAt
er me
me vooreerst
vooreerst meê
meê gelasten
gelasten uu tot
totburgemeester
burgemeester te
te doen
doen
wil er
benoemen al over
over 't'thoofd
hoofd van
vanheel
heelden
dengemeenteraad.
gemeenteraad. Ik
Ikken
ken
benoemen
ginder
Brussel ook nog
nog een
eenbeetje
beetje den
denweg
weg!
ende
depastor
pastor
ginder te
te Brussel
1 en
knipoogde
inzichtig om aan
aan zijn
zijn invloed
invloed tetedoen
doengelooven.
gelooven.—
knipoogde inzichtig
Wijzijn
zijnhier
hieronder
onder
Maar
nogdat
datandere,
andere,vervolgde
vervolgdehij.
hij.Wij
Maar er
er is nog
bed—- aan
aanuumag
magikikwel
weliets
ietsmeer
meer
ons
- en
en Colete
Colete isis tetebed
ons —
al het
het kwaad
kwaad komt
komt
zeggen
dan aan
aan iemand
iemand anders
anders —
- maar,
maar, al
zeggen dan
Die jonge
jongeijveraar
ijveraar doet
doethier
hierniets
niets
eigenlijk
kapelaan. Die
eigenlijk van
van den kapelaan.
tenzij potten
potten breken
breken en
enzaken
zakenverwerrelen
verwerrelen —
- hij
hij isis hier
hier op
op
tenzij
zijn plaats
plaats niet
hij moet
moet weg
weg1I Hij
Hij isiseen
eenstadsmensch
stadsmensch die
die
zijn
niet en hij
kan omgaan
omgaan met
met lieden
lieden van
vanden
denbuiten
buiten11
niet kan
stads~
-— Ja,
Ja, merkte
merkte de dokter
dokter;; ik
ik zit
zitook
ookmet
metzulk
zulkeen
eenstads,
mensch thuis en ondervind dat
dat er
er niets
niets mede
mede uit
uit teterichten
richten valt!
valt 1
mensch
Dàt is
is een
eenandere
anderezaak
zaak!I Albert
Albert isis op
opden
'denbuiten
buitengeboren
geboren
- DM
—
Dat komt
komt
en groot gegroeid
gegroeid en
en zal
zal zich
zich wel
welweer
weeraanpassen.
aanpassen. Dat
en
al 't andere;
tusschen
orde met
met al
in orde
andere ; eens
eens dat
dat de veete gedempt isis tusschen
u en
en Koornaert,
Koornaert, zal
zal hij
hij trouwen
trouwen en
enuuhier
hieropvolgen
opvolgen —
- ik
ik
u
zeg
het
1
Gij
zijt
rentenier
en
burgemeester;
we
worden
weer
zeg het! Gij zijt rentenier en burgemeester; we worden weer
allen
we vieren
vieren dan
danuw
uwdubbele
dubbeleinhuldiging
inhuldiging
allen eensgezind
eensgezind en
en we
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met uwen
uwen jubilee
met
jubilee —
- een
een feest
feest gelijk
gelijk er nog
nog nooit
nooit op
op't'tdorp
dorp
een te
te zien
een
zien is
is geweest.
geweest.
De pastoor
pastoor scheen
scheen tetezien
ziengebeuren
gebeuren't geen
't geenhijhijvertelde
vertelde;
;
zijn
wezen klaarde
klaarde op
op enenzijn
zijn
onverstoordezelfvoldoening
zelfvoldoening
zijn wezen
onverstoorde
kwam weer
kwam
weer boven.
boven.
-— Gij
zult het
het wel
wel zien
zien I1 riep
riep hij
hij en
en de
de lange
lange pijp
pijp rees
rees in
in
Gij zult
de
hoogte met
met't'tgebaar
gebaar van
van een
een scepter
scepter die
die de
deoverwinning
overwinning
de hoogte
verkondigt.
hij zijn
zijn hart
hart gelucht
gelucht had,
had, ging
ginghet
hetweer
weerbeter
beter
verkondigt. Nu
Nu hij
en
de sam'enspraak
samenspraak gelijk
bleven nog
en vlotte
vlotte de
gelijk andere
andere keeren.
keeren. Ze bleven
vrij
bij elkaar
elkaar en
en scheidden
scheiddeneindelijk
eindelijkmet
meteen
eengulhartigen
gulhartigen
vrij lang bij
handdruk
gelijk
menschen
die,
na
vele
omwegen,
eindelijk
handdruk gelijk menschen die, na vele omwegen, eindelijk
malkaar begrepen
begrepen hebben.
malkaar
In
naar huis
keeren meumelde
meumelde de
de dokter
dokter iets
ietstusschen
tusschen de
de
In 't't naar
huis keeren
tanden van:
van : die
die dondersche
tanden
dondersche pastor
pastor die toch
toch de
dekennis
kennis had
had
om
zijn eigen
eigen gemoed
gemoedenendat
datvan
vaneen
eenander
anderopopte te
luchten!
om zijn
luchten
1
Over
de dorpsplaats
dorps plaats was
was erergeen
geenleven
levenmeer
meer;
delanteerns
lanteerns
Over de
; de
brandden
aan den
den hoek
hoek der
derstraten,
straten, want
want iedereen
iedereen
brandden er noodeloos aan
was
lang reeds
reeds te
te bed.
bed. Opeens
Opeens hoorde
hoorde de
dedokter
doktergerucht
gerucht in
in
was lang
de richting
de
richting van het
het Gangske.
Gangske.
Zal Cabootere
't Zal
Cabootere zijn,
meende hij,
hij, die weer
weer te been
been is
is en
en
zijn, meende
de
lanteerns komt
komt uitdraaien?
uitdraaien? Ik
moet nu
nu nog
nog juist
juistdien
dien
de lanteerns
Ik moet
levenhouder tegenkomen.
dokter haastte
haastte zich
zich om
om onge,
onge~
levenhouder
tegenkomen. De
De dokter
merkt
weg te
merkt weg
te komen
komen maar
maar 't gebeurde
gelijk hij
hij gevreesd
gevreesd
gebeurde gelijk
had: 't't was
was Cabootere
Cabootere met
met zijn
zijn ladder
ladder op
op den
den schouder,
schouder, die
die
had:
juist de straat
straat intord.
Dedokter
dokter kon
konniet
nietanders
anders dan
dan goen.
goen~
juist
intord. De
avond wenschen,
zelfden stond
stond ging
ging 't 'tgerucht
gerucht
avond
wenschen,maar
maaropop den
den zelfden
al aan.
aan.
—
- Ha
Ha!I 't
dokter!1 dief!
diefltoebakdief!
toebakdief!riep
riepde
dekerel
kerel
't is
is de dokter
diefl diefl
luide dat
dat 't'tgalmde
galmde over
over de
deplaats
plaats en
eninineene
eeneonredelijke
onredelijke
zoo luide
gramschap
die plots opgekomen
gramschap die
opgekomen scheen.
scheen.
Daar hebt gij
gij het!
het! meende
meende de
dedokter
dokterdie
diezich
zichhaastig
haastigweg.
weg~
Daar
spoedde. Mt
Dàt isis't begin
't beginder
deralgemeene
algemeene verzoening.
verzoening. Die
Die
spoedde.
onverwachtte tegenkomst werkte
werkte op
op hem
hem als
als een
eenkoud
koudstortbad
stortbad
onverwachtte
hij voelde
voelde heel
heel zijne
zijne opgeruimdheid
opgeruimdheid weer
weer wegvlieden.
wegvlieden. Nu
Nu
en hij
zag hij
hij in,
in, dat
daterervan
vanalal't 'tgeen
geenzezedaar
daarondereen
ondereengebabbeld
gebabbeld
hadden,
hadden, niet
niet veel
veel meer
meerzou
zouoverschieten
overschietendan
dan 't gerucht hunner
hunner
woorden, —
- dat
daterergeen
geenverband
verbandbestond
bestondofofmogelijk
mogelijkuitwerksel
uitwerksel
woorden,
deopvatting
opvattingvan
vanden
denpastor
pastoren
enden
dentoestand
toestandder
derzaken
zaken
tusschen de
gemeente...
dat het
hetwas
wasevenals
evenalseen
eenijdel
ijdelgebaar
gebaarinin
degemeente
op de
. . . dat
verandertinin
lucht waarmede
waarmede men
men niets
nietsteweeg
teweegbrengt
brengtofofverandert
de lucht
geesten der
derdorpelingen.
dorpelingen.InInzijn
zijnverbeelding
verbeeldingkwam
kwamhem
hem
de geesten
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opgewekte gelaat
gelaat voor
voor van
van den pastor
't opgewekte
pastor die,
die, gelijk
gelijk een
een onbe,
onbe~
redende
opwindt om
om tetegelooven
geloovendat
datalles
alleszal
zal
redende jongen,
jongen, zichzelf opwindt
uitvallen gelijk
uitvallen
gelijk hij
hij 't'tzich
zich heeft
heeftvoorgesteld.
voorgesteld. De
Dedokter
doktertrok
trok
naar
huis met
met 't'tvoornemen
voornemen niets
niets van
van zijne
zijne mistroostige
mistroostige ge,
ge~
naar huis
dachten aan
aan zijne
zijne vrouw
dachten
vrouw mede
mede te
te deelen.
deelen. Alles
Alles in
in heel
heel de
de
woning was
woning
was inindiepe
dieperust.
rust.Terwijl
Terwijlde
dedokter
dokterzijne
zijneschoenen
schoenen
uittrok,
hij bij
bij de
detrap,
trap,dat
datAlberts
Albertspantoffels
pantoffelsgereed
gereed
uittrok, zag
zag hij
stonden bij
bij de
stonden
de zijne
zijne en
en dat
datbracht
brachthem
hemtetebinnen
binnendat
dathij
hijlicht
licht
gezien
herberg, bij
bij Busschers
Busschers weduwe
weduwe...
Te bed
bed
gezien had
had in
in de herberg,
. .. Te
lag
zonder slapen
slapen en
en daar
daar kreeg
kreeg hij
hij de
dehelderziende
helderziende voor,
voor~
lag hij zonder
stelling van
stelling
van den
den samenhang
samenhang der
der gebeurtenissen
gebeurtenissen die
die buiten
buiten
onze
verwachting en
schiksels om,
tot heel
heel andere
andere
onze verwachting
en eigen
eigen schiksels
om, tot
uitkomsten
wending geven
geven aan
aan ons
ons leven
leven
uitkomstenleiden
leidenen
en eene
eene wending
welke
wij alierminst
allerminst verwacht
verwacht of
ofondersteld
ondersteld hebben.
hebben. Eenige
Eenige
welke wij
maanden'
schikselen stonden
stonden zoo
zoo
maanden'geleden
geledennog
nog maar
maar en
en al
al die schikselen
vast,
dat men
menereronvermijdelijk
onvermijdelijk op
op afging
afging;; en
en inin't'tverschiet
verschiet
vast, dat
stond het rustig
stond
rustig geluk
geluk van
van een
een schoonen
schoonen ouden
ouden dag.
dag. Nu bleef
bleef
er
van heel
heel die
dieverwachting
verwachtingniets
nietsmeer
meerovereind
overeindzoodat
zoodathij
hij
er van
niet
niet dorst
dorst doordenken
doordenken of de
de dingen
dingenbij
bijhun
hunnaam
naamnoemen
noemen
gelijk
ze zich
zichvoordeden
voordedenI1Maar
Maar de
de kwelgeest
kwelgeest zorgde
zorgde ervoor
ervoor
gelijk ze
en
noemde de
deongelukken
ongelukkenluidop
luidopmet
metgrinnikend
grinnikendgenoegen
genoegen:
en noemde
:
T
ustine een
of anderen
anderen dag
dag door
dooreen
eenberoerte
beroertegetroffen
getroffen en
en
Justine
een of
van verdriet
verdriet;; Celeste kwijnend
kwijnend of
ofhaastig
haastig weggerukt
weggerukt
sukkelend van
door de
de ziekte
ziekte die
diehaar
haar niet
niethad
hadmoeten
moetentreffen
treffen;; Henri
Henri in
in 't
door
vreemde, door gevaren
gevaren omringd,
omringd, vermoord
vermoordofof
verscheurdI 1
vreemde,
verscheurd
op een
een schamel
schamel dorp
dorp ... en Albert waar
waar
Armand ver van
van hier,
hier, op
Armand
wij alles
alles van
van verwachtten,
verwachtten, weer
weer de
de wereld
wereld in?
in? Ik
Ikzelf
zelfhier
hier
wij
doodafwachten
afwachten1I En
Ennu
nu't 'tburgemeester,
burgemeester~
alleen, lusteloos,
lusteloos, de
dedood
alleen,
schap als
als een
een onnuttig
onnuttiggeschenk
geschenk wanneer
wanneer hij
hij niet
niet meer
meer wist
wist
schap
wat er
er mede
mede aan
aan te
te vangen!
vangen 1
wat
Waar hij
hij te staren
staren lag in
in 't't donker,
donker, zag
zag de
de dokter
dokter nu
nu dui,
dui~
Waar
verband tusschen
al die
die parochie,
parochie~
tusschen oorzaak
oorzaak en
en gevolg in al
delijk 't verband
zaken. Hoe
had hij
hij toch
toch niet
nietvoorzien
voorzien dat
dathet
hetz66
zóókomen
komen
zaken.
Hoe had
moest? Een
Een eigenzinnig
eigenzinnig gevoel
gevoel van
van eergierigheid
eergierigheid had
had hem
hem
moest?
om tegenover
tegenover Koornaert
Koornaert zijn
zijneigen
eigenwaarde
waardeniet
niet
teruggehouden om
Ha, ha
ha 1 't was
de moeite
moeiteom
omzoo
zoonauwgezet
nauwgezet
verliezen. Ha,
te verliezen.
was wel de
zijn in
in eerlijkheid,
eerlijkheid, en zich
zich zoo
zoo schrap
schrap te
te zetten
zetten en
encorrect
correct
te zijn
willen blijven
blijven om
omtot
totdedebeschamende
beschamendeuitkomst
uitkomsttetegeraken,
geraken,
te willen
diemoeite
moeiteenenongemak
ongemakheeft
heeftaangedaan
aangedaan
dat men
men zich
zich zelf
zelf alal die
dat
om zijn
zijn waardigheid
waardigheid stand
doen tegenover
tegenover een
een ouden
ouden
om
stand te
te doen
worden isisenenaleens
aleens't'tonderscheid
onderscheid niet
niet
rentenier die
aan 't't zot worden
rentenier
die aan
...
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meer
maken kan
kan ofofwaardeeren
waardeerenwat
watgekwetste
gekwetsteeergevoel
eergevoelisisI1
meer maken
Had hij
Had
hij erermaar
maaroverheen
overheengestapt
gestapten
enKoornaert
Koornaertuitgelachen,
uitgelachen,
dan zou
zou erervan
vandat
datalles
allesniets
nietsgebeurd
gebeurdzijn
zijn1 1Maar
Maarze
ze hadden
hadden het
het
al die
elkaar
schuld van
van al
elkaar aangedaan
aangedaan en de hooghartigheid was de schuld
tegenheden. 't Geen eerst
eerst als
alseen
eengedacht,
gedacht,eene
eeneonwezenlijkheid
onwezenlijkheid
in de
de lucht
luchthad
hadgehangen,
gehangen,was
wasgegroeid
gegroeidenenhad
hadvorm
vormgekregen
gekregen
in
de geesten
geestender
derdorpelingen,
dorpelingen,zoodat
zoodatererniets
nietsmeer
meer aan
aan tete
in de
veranderen
men het
hetgeval
gevalals
alseene
eenedaadzaak
daadzaakmoest
moest
veranderenviel,
viel, en
en men
aanvaarden.
Justine
in slaap
slaap gebleven
gebleven en
ende
dedokter
dokterzwichtte
zwichtte zich
zich
Justine was
was in
om haar
om
haar niet
niet tetewekken.
wekken.Zij
Zijtenminste
tenminste was
wasverlost
verlost van
van alle
alle
pijnlijke
gedachten, maar
maar de
de onregelmatigheid
onregelmatigheidharer
harerademhaling
ademhaling
pijnlijke gedachten,
deed vermoeden
deed
vermoeden dat
dat zij
zij tot
totininhare
harerust
rustdoor
doorschrikbeelden
schrikbeelden
vervolgd werd
en zij
zij tot
totininharen
harenslaap
slaapzelfs,
zelfs,'t 'tverdriet
verdriet en
en
vervolgd
werd en
het leed
leed geborgen
geborgen hield
hieldvoor
voorzich
zichalleen,
alleen,om
omereriemand
iemandanders
anders
van te
te sparen.
sparen. Justine
J ustine 11 zij
vast op
op gerekend
gerekend ....
zij ook had er zoo vast
..
dat
't geluk
van hun
hun ouden
oudendag
dagonverstoorbaar
onverstoorbaar zou
zou zijn.
zijn.
dat 't
geluk van
zij haar
haar eigen
eigen leed
leed omdat
omdat zij
zij alleen
alleen
Maar als
als moeder,
moeder, vergat
vergat zij
Maar
bekommerd was
met haar
haar zoon
zoon zou
zou gebeuren.
gebeuren. De
bekommerd
was in 't't geen met
dokter,
dokter, die
die gewend
gewendwas
wasininalle
allezaken
zakeneen
eenbesten
bestenkant
kanttetezoeken,
zoeken,
vond
het eene
eene goede
goede schikking
schikking:: dat
dat de
de mensch
mensch nooit
nooit op
op
vond het
voorhand weet wat
wat er
er hem
hem te
te wachten
wachten staat
staat 1 Nu
overschouwde
Nu overschouwde
hij heel
heel dat
datverleden
verledenwaar
waarzezesamen
samenhun
hunverlangen
verlangengesteld
gesteld
hij
hadden als op
op iets
ietswaar
waarzij
zijtoe
toegerechtigd
gerechtigdwaren.
waren.Was
Wasdedetijd
tijd
hadden
van dat
dat verlangen
verlangen zelf de
de goede
goedetijd
tijdniet
nietgeweest
geweest?
Alleen
van
? Alleen
maar jammer
zij er
er niet
niet bewust
bewustvan
vangenoten
genotenhadden
hadden
was 't maar
jammer dat
dat zij
omdat al
al hunne
hunne begeerte
begeerte enenheel
heelhunne
hunneverbeelding
verbeeldinggericht
gericht
omdat
was op
op die
dietoekomst
toekomstals
alsopopeen
een
verleidelijkspiegelbeeld
spiegelbeeld1 J
was
verleidelijk
had het
hetooit
ooitanders
andersgeweten
geweten?
Dedingen
dingendie
diemen
men
Wie had
? De
verwezenlijkt, of, als
alswij
wij
't hevigst
hevigst begeert,
begeert, krijgen
krijgen wij
wij nooit
nooit verwezenlijkt,
ze krijgen,
krijgen, 't'tisis te
vroeg of te
te laat
laat en
en nooit
nooitinindedeomstandig,
omstandig$
ze
te vroeg
heden waarop
waarop ze
ze ons
onsuiterste
uiterste geluk
gelukmoesten
moestenuitmaken.
uitmaken.
heden
dokter wist
wist het
het wel,
wel, maar
maar de
dewijsheid
wijsheid van
van elke
elkegroote
groote
De dokter
waarheid moet men
men aan
aan zichzelf
zichzelfondervonden
ondervondenhebben
hebbeneer
eermen
men
waarheid
ze grondig
grondig beseffen
beseffen kan.
kan. Alle
Alle levenswijsheid
levenswijsheid doet
doet men
menop
opten
ten
koste van
van zijn
zijn eigen
eigen geluk.
geluk. En
Endedepastor
pastorhad
hadmisschien
misschien wel
wel
koste
gelijk met
met tetebeweren
beweren:: dat
datmen
menmet
metzotten
zottenzich
zicheen
eenbeetje
beetje
gelijk
moetgebaren
gebaren1J
zot moet
0

LIEDEREN.
CONSTANT
EECKELS.
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DE KOORKNAAP.
KOORKNAAP.
I.

Eerbiedig stappen
door de
destraat:
straat:
Eerbiedig
stappen beiden
beiden door
De priester,
priester, met
met de
de spijs
spijs der
derlaatste
laatstereize
reize
vroom
voor de
de borst,
borst, aanbiddend
aanbiddend Hem,
Hem, die
die gaat
gaat
vroom voor
met
min naar
naar hutten
hutten en
en paleizen;
paleizen;
met zelfde min
de
koorknaap, die
eene hand
hand het
het licht,
licht,
de koorknaap,
die in
in de eene
in de
de andre
andre hand
hand de
de bel
bel draagt,
draagt, en
en bij
bij poozen
poozen
haar klanglen
als sein voor
voor 't hoog gericht,
gericht,
haar
klanglen doet,
doet, als
wiens
uchtend boven
boven 't't graf
graf begint
begint te
te blozen.
blozen.
wiens uchtend
wrakke huisje,
huisje,strijdt
strijdt
Ver van
van het
het dorp,
dorp, inin't'twrakke
een
mensch om
om 't't houden
houden van
van het
het leven,
leven,
een veege mensch
maar voelt dat
dat zijne
zijne kracht
kracht verzwakt,
verzwakt, verglijdt,
verglijdt,
maar
en
hij dra
dra in
in klem
klem des
des doods
doods zal
zalsneven.
sneven.
en dat hij
Ter
deur dwaalt
dwaalt zijn
zijn gebroken
gebroken blik.
blik.
Ter lage deur
Met open
open mond,
mond,door
doorlijdenskramp
lijdenskrampverwrongen,
verwrongen,
als een
een snik
snik
beluistert hij
beluistert
hij 't
't geluid,
geluid, dat
dat als
van
medelij door
door 't'tzwijgen
zwijgen komt
komt gedrongen.
gedrongen.
van medelij
Hij
weet:: Nu nadert
nadert Hij,
Hij, die
die álles
álles kan,
kan,
Hij weet
waar
verlamd den
denarm
armlaat
laat zinken.
zinken.
waar menschenhulp verlamd
En
vreugd doortrilt
doortrilt den
den uitgeputten
uitgeputten man
man
En vreugd
als
hij de
de bel
bel hoort
hoort klinken,
klinken, 't
licht ziet blinken.
blinken.
als hij
't licht

o
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II.
Mijn
Jezus, mocht
mocht ik ook
Mijn Jezus,
ook zijn,
zijn, zooals
zooals hij,
hij,
bezoeken,
die
al wie
wie staat
staat voor
voor 't eeuwge, gaat
gaat bezoeken,
die al
hachlijk noodgetij,
noodgetij,
en
hen UUbrengt
brengtinin't 'thachlijk
en hen
om
ziel voor
voor heet
heet gevecht
gevecht te
te kloeken.
kloeken.
om bloode ziel

onwaardig. Mijne
Mijne hand
hand
Maar
ben 't'tonwaardig.
Maar ach,
ach, ik ben
veel te
te ruw,
ruw, te
te onrein
onrein om
om UUteteraken.
raken.
is veel
Mijn
hart is te
te verdeeld,
verdeeld, en
enmijn
mijnverstand
verstand
Mijn hart
zeer gekeerd
gekeerd naar
naar daaglijksche,
daaglijksche, aardsche
aardsche zaken.
zaken.
te zeer
laat me
me een
eenknaap
knaap zijn,
zijn, dragend
dragend fier
fier het
hetlicht,
licht,
Doch laat
U, wanneer
wanneer Gij
Gij gaat,
gaat, tetebegeleiden,
begeleiden,
om
om U,
al weeft
weeft doodsangst
doodsangstzijn
zijn''sluiers
sluiers dicht,
dicht,
opdat,
opdat, al
de stervende
stervende U
U toch
tochklaar
klaar moge
mogeonderscheiden.
onderscheiden.
Een koorknaap,
koorknaap, die
voortreedt, en
en wiens
wiens bel
bel
Een
die U voortreedt,
vermande kampers
komst zal
zal konden,
konden,
vermande
kampersluid
luid uw komst
heir doet
doet wijken
wijken van
van de
de hel,
hel,
komst, die
die 't't heir
uw komst,
spreidt op
op zwarte
zwarte zonden.
zonden.
daar Gij 't wit zoenkleed spreidt
Stil
zal ik in
in een
een hoekje
hoekje van
van 't paleis
Stil zal
of van
van de
de hut,
hut,waarheen
waarheen 'k
verzellen.
'k U mocht verzellen,
dan
danken, wijl
wijl voor
voor vree
vree van
van 't paradijs
dan danken,
een
zaalge ziel
ziel haar
haar hulsel
hulsel zal
zalontsnellen.
ontsnellen.
een zaalge

o
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LIEDEREN.

LIEDJE.
LIEDJE.

Kom, want
want het
het avondt.
avondt.
Kom,

Kom,
Kom, want
want het
het avondt.
avondt.

ben zoo
zoo moe.
moe.
Ik ben
Kom, kus mijn
mijn oogen
oogen
Kom,

Ik ben
ben zoo
zoo moe.
moe.

nu toe.
toe.

nu toe.
toe.

slapen gloeien,
gloeien,
Mijn slapen

Droef
Droef ruischt
ruischt de
de regen.
regen.

hoofd is
is loom.
loom.
mijn hoofd
Kom, kus
kus mijn
mijn geest
geest nu
nu
Kom,

't Is
Is duister,
duister, koud.
koud.

droom.
in droom.

oud.
zoo oud.

als
Fel klopt
klopt het
het hart,
hart, als
Fel

Mijn slapen
slapen gloeien,
gloeien,
Mijn

hamergebons.
met kussen
kussen
Kom, stil 't't met
Kom,

mijn
loom.
mijn hoofd
hoofd is loom.
Kom, kus
Kom,
kus mijn
mijn geest
geest nu
nu

van
dons.
van dons.

in droom.
droom.

Nog zoekt
zoekt de
de ziel
ziel naar
naar
heel verre
verre kust.
kust.
Kom,
haar teeder
tee der
Kom, kus haar

In
droom van
van lente,
lente,
In droom
..
in droom
droom van
van kind.
kind ...

in rust.
rust.

Kom, kus mijn
mijn oogen
oogen
Kom,

Kom, kus me.
me. 'k Word
Word toch
toch

Kom,
als iemand
iemand
Kom, kus als
die mint.
mint ...
..
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NIEUWE LENTE.
LENTE.
0, doet
uw harten
harten open
open
doet uw
voor zomerzonnig
zomerzonnig hopen
hopen
dat
het heden
heden lacht,
lacht,
dat in het
en tintelt
en
tintelt van
van beloven
beloven
der
hoven
der weelde,
weelde, die
die in hoven
van
schooner morgen
morgen wacht.
wacht.
van schooner
De ploeg
ploeg sneed
sneed door
doorde
degronden
gronden;;
maar in
in de diepe
maar
diepe wonden
wonden
bloed~besproeid, het zaad.
zaad.
viel, bloecM3esproeid,
De wereld
wereld werd
werd herboren
herboren
rijk-bevruchte voren
voren
uit rijk,bevruchte
bij gouden
gouden dageraad.
dageraad.
bij
nu, gij
gij die
die in
intranen
tranen
Juicht nu,
langs de
delijdenslanen,
lijdenslanen,
gingt langs
lente sterven
sterven zaagt.
zaagt.
en lente
juicht
Juicht nu,
nu, gij
gij die
die te
te voren
voren
alleen 't
't geween mocht
mocht hooren
hooren
alleen
waarin het heimwee
heimwee klaagt.
klaagt.
waarin

0
o

II.
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Ziet, hier
hier zijn
zijn feestgewaden,
feestgewaden.
gemaakt
dappre daden
daden
gemaakt van dappre
met
smart~verstijfde hand.
hand.
met smartverstijfde
Ziet, hier
hier zijn
zijn keurjuweelen,
keurjuweelen,
wier
steenen vonken
vonken telen
telen
wier steenen
uit zuivren
zuivren hartebrand.
hartebrand.
T
ooit fluks
fluks uw
uw loome
loome leden,
leden,
Tooit
gij,
steeds hebt
hebt gestreden,
gestreden,
gij, die steeds
en treedt
treedt in
in 't'tMorgenland.
Morgenland.
Geluk
liefde beiden
beiden
Geluk en liefde
om
ten dans
dans te
te leiden
leiden
om u ten
aan
hare zusterhand.
zusterhand.
aan hare
Al 't oude is
is weggezonken.
weggezonken.
Met blijen
blij en gloed
gloed beblonken
beblonken
bloeit
nieuwe
jeugd
op 't'tveld.
veld.
bloeit nieuwe jeugd op
o0 wederkeerend
wederkeerend leven,
leven,
dat
het wreedste
wreedste sneven
sneven
dat voor het
de grootste
grootste glorie
glorie spelt!
sp~lt J

LIEDEREN.

GOED IS 'T IN 'T HUIS
HUIS.....
...
Goed is 't't in
in 't't huis
huis aan
aan de
de oever
oever van
van den
denstroom,
stroom,
Goed
waarover
in beproevingsjaren
beproevingsjaren vaarden.
vaarden.
waarover we in
als een
een bee
bee zoo
zoo vroom,
vroom,
Zijn
Zijn bruisen
bruisen isis nu
nu als
als
ruischen van
van door
door bries
bries gezoenden
gezoenden boom.
boom.
als ruischen
Goed is
is 't'tin
in 't'thuis,
huis, waarrond
waarrond de
dewingerd
wingerdrankt
rankt
ons,vervuld
vervuldverwachten,
verwachten,
van onze
onze liefde
liefde en
enons.
van
wiens geblaart
geblaart de
de merel
merel 's morgens klankt,
klankt,
in wiens
en nachtegaal
nachtegaal bij
bij dagensterven
dagensterven dankt.
dankt.
Goed
huis, door
door onze
onze hoop
hoop gebouwd,
gebouwd,
Goed is 't't in 't't huis,
en
door geluk
geluk in
in ieder
ieder deel
deelverstevigd,
verstevigd,
en door
waarvan elk
raam op nieuwe
nieuwe wereld
wereld schouwt,
schouwt,
waarvan
elk raam
die door
door een
een grooter
grooter welfsel
welfsel wordt
wordtomvouwd.
omvouwd.
huis,waar
waar'• de bevriende
bevriende tijd
tijd
Goed isis 't'tinin't'thuis,
harten;;
geleidlijk
glijdt op
op 't kloppen onzer harten
geleidlijk glijdt
waar vrede
blanke doek
doek ter
ter tafel
tafel spreidt
spreidt
waar
vrede 't't blanke
sterkend maal,
maal, uit
uit duren
duren plicht
plicht bereid.
bereid.
voor sterkend
Goed is
is 't'tin
in 't'thuis,
huis, waardoor
waardoor de
de balsem
balsem walmt
walmt
der blauwe
blauwe bloemen,
bloemen, die we
we op
opgraven
graven plukten,
plukten,
der
en
waar de levenslust
levenslust zoo
zoo schallend
schallend psalmt
psalmt
en waar
dat
de dood,
dood,ontroerd,
ontroerd, voor
voor't'tworgen
worgentalmt.
talmt.
dat zelfs de

El
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C. RÜMKE.
ROMKE.

DICHTEN
DICHTEN IS
IS....
. ...
Dichten
het schoon
schoonontwaken
ontwaken
Dichten is het
verpuurd' erinnering,
erinnering,
van verpuurd'
die
den brozen
brozen band
band ging
ging slaken
slaken
die den
van verborgen
verborgen sluimering.
sluimering.
het zoekend
zoekend tasten
tasten
Dichten
Dichten is het
naar
wijkend droomen,rag,
droomen~rag,
naar een wijkend
naar
luister die
dieverraste
verraste
naar den luister
zon~door~lichten dag.
dag.
in een
een zowdoor,lichten
is het
hetà1àl vergeten
vergeten .....
Dichten is
overgave
aan den
den drang,
drang,
overgave aan
die
het diepste
diepste zijn
zijn doet
doet weten,
weten,
die het
door
toover van
van den
den zang.
zang.
door den toover
de openbaring
openbaring
Dichten
Dichten is de
van wat
wat onbegrepen
onbegrepen kwam
kwam. ....
..•
wat
in
zuivere
verklaring
wat in zuivere verklaring
oplaait
een hooge
hooge vlam.
vlam.
oplaait tot
tot een
1912.
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GEDICHTEN.

AVONDLIED]E.
AVONDLIEDJE.

In
den gouden
gouden avondglans
avondglans
In den
zie
ik naar
naar den
den muggendans
muggendans
zie ik
tusschen lage boomen.
tusschen
boomen.

Op den
den dicht.omgroeiden
dicht~omgroeiden plas,
plas,
boven
riet en
en vochtig
vochtig gras,
gras,
boven riet
zie ik nevels
zie
nevels doomen.
doomen.

Door de
de zoele
zoele loome
loome lucht
lucht
komen
een winde,zucht
winde~zucht
komen op een
van jasmijnen
JasmIJnen .....
geuren van
...
de stille
stille schemering
schemering
In de
van
den dag
dag die
die henen
henen ging,
ging,
van den
gaat mijn
mijn liedje
liedje kwijnen.
kwijnen.
gaat
1912.
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WEIFELINGEN.

I.
Ik
was tot
tot het
hetouter
outerder
derwaarheid
waarheid gegaan
gegaan;;
Ik was
had
vroom haar
haar geofferd
geofferd mijn
mijn glanzend
en waan
had vroom
glanzenden
uit trots
trots en
en verblinding
verblinding geweven.
geweven.
Toen zag
zag ik mij
mij zelven van logen ontdaan,

in heel
heel mijn
mijn naaktheid
naaktheid en
en armoede
armoede gaan,
gaan,
want alle
want
alle schijn
schijn was
was verdreven.
verdreven.

Ik kende
kende de
de vreugde
vreugde van
van 't ware
Ik
ware niet
en voelde
en
voelde een
een stil en aanhoudend
aanhoudend verdriet
verdriet;;
verlangen naar waan
gebleven.
waan was gebleven.

ben ik
ik opnieuw
opnieuwnaar
naar de
dewaarheid
waarheid gegaan
gegaan
Toen ben
vragende oogen zag
zag ik
ik haar
haar aan
aan;;
met vragende
zij heeft mij
mij ten
ten antwoord
antwoord gegeven
gegeven::
zij
weer zoo gij
gij onder
onder uw
uw offer
offer lijdt
lijdt
Neem 't weer
Gij, die te
te zwak
zwak voor
voor mijn
mijn hoogheid
hoogheid zijt
zijt
Gij,
zonder waan
waan niet
niet kunt
kunt leven.
leven.
en zonder
'IJ.
Febr. '13.

o
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GEDICHTEN.
GEDICHTEN.

I.
I11.

in 't't pantser
pantser van zijn
zijn waan,
waan, .
Wie in
Zelfbeschouwing kan
kan doorstaan,
doorstaan,
Zelfbeschouwing
in 't duister
duister is
is gegaan,
gegaan,
nooit in
zijn diepste
diepste zielgewelven
zielgewelven.....
van zijn
...
steeds zingt
zingt zijn
zijn trotsche
trotsche lied
lied
Wie steeds
zijn kleinheid
kleinheid niet
niet doorziet,
doorziet,
en zijn
de wrange
wrange vreugde
vreugde niet
niet:
kent de
:
lachen om
om zich
zich zelven.
zelven.
Te lachen
Wie in
instille
stilleeenzaamheid
eenzaamheid
met
falend kunnen
kunnen strijdt,
strijdt,
met zijn falend
en
vindt onvolkomenheid,
onvolkomenheid,
en vindt
waar
schoonheid wilde
wilde delven
delven.....
waar hij
hij schoonheid
..
.

Wien door
door eenen
eenen gril
gril van
van 't lot
machtloos
werd gebod,
machtloos pogen
pogen werd
genot::
wordt
een laatst
laatst genot
wordt het
het tot een
Te
lachen om zich
zich zelven,
zelven,
Te lachen
Febr. '13.
Febr.
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DE LEIDER.
LE1DER.
WILLEM
WILLEMDE
DE MÉRODE.
MtRODE.

Gij roept,
wij verlaten
verlaten
roept, en wij
Ons
huis en volk
volk en
en land,
land,
Ons huis
En gaan,
En
gaan, ter
ter steile
steile strate,
strate,
Naar zaalger
zaalger overkant.
overkant.
Gij
duidt ons,
ons, onder
onder't'tstijgen,
stijgen,
Gij duidt
Te dulden,
dulden, sterk
sterk en
en waar,
waar,
En
doet ons
onsgramme
gramme zwijgen
zwijgen
En doet
Verzachten wonderbaar.
wonderbaar.
Gij
voert langs
langs wondre
wondre paden,
paden,
Gij voert
wijze willekeur,
willekeur,
Naar wijze
En
laat ons,
ons, wenschend,
wenschend, raden
raden
En laat
Naar uw
uw beschikt
beschikt gebeur.
gebeur.
Naar
T ot, zaligste
zaligste genade,
genade,
Tot,
Gij,
bezeten goed,
goed,
Gij, lang bezeten
Leert
kwade
Leert louteren
louteren het kwade
ot deugden,
deugden, schoon
schoon en
en zoet.
zoet.
T
Tot
gij, die ons
ons doet
doet dolen
dolen
0, gij,
vinden plotseling,
plotseling,
En vinden
maakt tot
tot een
een verholen
verholen
Die maakt
ieder ding
ding;;
Verheuging ieder
Slechts, die
die uu zoèken,
zoèken, leidt
leidt gij
gij
Siechts,
daden, goed
goed en
en groot,
groot,
Tot daden,
En die
die uu vindt,
vindt, bevrijdt
bevrijdt gij
gij
En
staêgen dood.
dood.
Van 's levens staégen
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schijnt duidelijker
duidelijker en eenvoudiger
eenvoudiger dan
dan de beide
beide voor,
voor~
IETS schijnt
stellingen
«hierdoor» en niets
niets meer
meer voor
voor de
de
stellingen «hierna»
«hierna» en
en «hierdoor»
liggenddan
danhet
hetverschil,
verschil.dat
daterertusschen
tusschendeze
dezetwee
tweebestaat.
bestaat.
hand liggend
Zoo
schijnt het
het aan
aan het
het gewone
gewone nezond
«gezondverstand»
verstand» en,
en,
Zoo schijnt
wijs~
afgaande op dien
dien schijn,
schijn, vormt
vormt dit
ditzijn
zijnoordeel.
oordeel.Maar
Maarde
de wijs,
afgaande
begeerte toont
aan, dat
zich in
in dit
ditoordeel
oordeelvergist.
vergist.
begeerte
toont aan,
dat het zich
Deze isisinindit,
dit,alsals
zooveel
anderegevallen,
gevallen,de
dewetenschap,
wetenschap,
inin
zooveel
andere
die
handelt over
over wat
wat voor
voor ieder
schijnt, om
aan te
ieder duidelijk schijnt,
die handelt
om aan
toon en, dat
dat het
het duidelijk
duidelijk is voor niemand;
in een
een
niemand ; zooals
zooals ze
ze in
toonen,
aantal
tegenwoordig het
hetmeest
meestinin
aantal andere
andere gevallen
gevallen -— en
en dit isis tegenwoordig
de mode
mode —
- precies
precies het
hetomgekeerde
omgekeerde doet,
doet,nl.nl.handelt
handeltover
overwat
wat
voor niemand
niemand duidelijk schijnt,
om
aan
te
toonen,
dat
het
schijnt, om aan te toonen, dat het
duidelijk is voor ieder.
ieder.
Wat leert
leert ons
onsnunude de
wijsbegeerteover
overdedevoorstellingen
voorstellingen
wijsbegeerte
«hierna»
«hierdoor» en
en over
over haar
haar onderlinge
onderlinge betrekking
betrekking?
«hierna» en «hierdoor»
?
Met
deze vraag
vraag wensch
wensch ik
ik u,
u, lezer,
lezer, en
enmij
mij een
eenpoosje
poosje bezig
bezig
Met deze
te houden.
houden.
Wat
devoorstelling
voorstelling «hierna»
«hierna» betreft,
betreft, deze
deze levert
levert geen
geen
Wat de
De waarneming
waarneming van
van opeenvolging
opeenvolging is een
een
moeielijkheden
moeielijkheden op.
op. De
onmiddelijke, d.w.z.
d.w.z. opeenvolging
opeenvolgingisiseen
eenabstract
abstractelement
elementin
ineen
een
aantal
door ons,
ons, als
alsde
deom,
om~
aantal concrete
concrete waarnemingen,
waarnemingen, en
en wordt
wordt door
standigheden
gunstig zijn,
zijn,daaruit
daaruitgeabstraheerd.
geabstraheerd.En
Enhiermede
hiermede
standigheden gunstig
de voorstelling
voorstelling «hierna»
«hierna» gegeven.
gegeven.
is de
Met de
de voorstelling
voorstelling «hierdoor»
«hierdoor» is het
het een
eenander
andergeval.
geval.
Dat we
we daarbij
daarbij te
te doen
doenhebben
hebbenmet
meteen
eenbizonder
bizondergeval
gevalvan
van
het
«hierna» is
is duidelijk.
duidelijk. Maar
Maar waardoor
waardoor dit
dit zich
zich van
van een
een
het «hierna»
gewoon «hiema»
«hierna» onderscheidt
onderscheidt;; wat
wat er
er bij
bij een
een«hierna»
«hierna»moet
moet
komen om
om het
hettottoteen
een«hierdoor»
«hierdoor»tetemaken
maken;
datisisminder
minder
komen
; dat
duidelijk.
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Maar in ieder
ieder geval
geval:: bij
bij ieder
ieder(chierdoor»
«hierdoor» isissprake
sprakevan
van een
een
Maar
opeenvolging —
- van
van twee
tweeleden,
leden,zooals
zooalswe
wezullen
zullenonderstellen.
onderstellen.
Het eerste
eerste hiervan
hiervan noemen
noemen we
we de oorzaak
oorzaak en
het tweede
tweede het
en het
gevolg. En
En we zeggen,
dat
het
gevolg
zeggen, dat het gevolg noodzakelijk
verbonden
noodzakelijk verbonden
is met
met de
de oorzaak
oorzaak;; dat
dat het
het er
er door
door wordt
wordt voortgebracht
voortgebracht ; .. dat
het een
een werking
van de
de oorzaak
oorzaak;; dat
dat de
de oorzaak
oorzaak de
de kracht
werking is van
kracht
of energie
energie bevat
om het
het gevolg
gevolg voort
voort tetebrengen
brengen enz.
enz.;; uit,
uit~
bevat om
drukkingen, die
allen ongeveer
ongeveer op
ophetzelfde
hetzelfdeneerkomen,
neerkomen, en
en
drukkingen,
die alien
trachten het
het Verschil
verschil aan
aan te
te geven,
geven, dat
datwe
we kennen
waardoor
waardoor we trachten
en te kennen
kennen tusschen
een bloote
bloote opeenvolging
opeenvolging en
en
of meen
meenen
tusschen een
een opeenvolging
opeenvolging van
van oorzaak
oorzaak en
en gevolg.
gevolg.
van de
degenoemde
genoemdeuitdrukkingen,
uitdrukkingen, om
omredenen,
redenen, die
die
Laten we van
Laten
uit het
het vervolg
vervolg van
vanzelf
zelfzullen
zullenblijken,
blijken, deze
deze kiezen,
kiezen, dat
dat de
de
uit
oorzaak
kracht is,
is, door
oorzaak de kracht
door wier
wier werking
gevolg wordt
wordt
werking het
het gevolg
voortgebracht. En vragen
vragen we
wedan
danachtereenvolgens
achtereenvolgens:
voortgebracht.
:
te
Watverstaan
verstaanwe
wedoor
dooreen
eenwerking
werking?
le Wat
?
komen we
we aan
aan de
devoorstelling
voorstelling van
van een
eenwerking
werking?
2e Hoe komen
?
De overeenkomstige
overeenkomstige vragen
vragen betreffende
betreffende de
de voorstelling
voorstellingvan
van
kracht
deze vragen
vragen opgesloten.
opgesloten.
kracht liggen
liggen in deze
Wat
de eerste
eerste vraag
vraag betreft
betreft moet
moet ikikbeginnen
beginnenmet
methet
het
Wat de
bekennen
mijner ontwetendheid.
ontwetendheid. Ik
Ik kan
kanuuniet
nietzeggen,
zeggen,wat
watwe
we
bekennen mijner
door een
een ((werking»
«werking» verstaan
verstaan; ;ik
er uu geen
geen definitie
definitie van
van
door
ik kan
kan er
geven d.i.
d.i. geen
geenomschrijving,
omschrijving, die
dieniet
nietreeds
reedsde
devoorstelling
voorstelling
geven
«werking»
meer of
ofminder
minderduidelijk
duidelijkininzich
zichbevat.
bevat.En
En niemand
cwerking» meer
niemand
heeft dit, voor zoover ik weet, tot nu
nu toe
toe kunnen
kunnen doen.
doen. Waarmee
Waarmee
ik wil
wilzeggen,
zeggen,dat
dathet
hetvolgens
volgensmijne
mijnemeening
meeningonmogelijk
onmogelijk isis
een definitie
definitie van
van (<werking»
«werking» te geven.
geven.
Toch is
is het
het zeer
zeer goed
goedmogelijk,
mogelijk,dat
datwe
weeen
eenbepaalde
bepaaldevoor,
voor.
Toch
stelling
van werking
werking hebben.
hebben. Dit
Ditzou
zoub.v.
b.v.een
eenvoorstelling
voorstelling
stelling van
kunnen zijn
die van
van kleur.
kleur.
kunnen
zijn als
als die
Ook
van kleur
kleur kunnen
kunnen we
wegeen
geendefinitie
definitie geven.
geven. Maar
Maar we
we
Ook van
kunnen de
de concrete
concrete waarnemingen
waarnemingen aanwijzen,
aanwijzen, waaraan
waaraan we
we de
de
kunnen
voorstellingen van
van bepaalde
bepaalde kleuren
kleuren hebben
hebbenontleend,
ontleend,en
ennagaan,
nagaan,
voorstellingen
weuit
uitalle,
alle,opopdeze
dezewijze
wijzeontstane,
ontstane,afzonderlijke
afzonderlijke kleur,
kleur.
hoe we
hoe
Aan~
voorstellingen
begrip ckleur»
«kleur» hebben
hebben geabstraheerd.
geabstraheerd. Aan,
voorstellingen het begrip
wijzen nl.
n1. en
en nagaan
nagaan voor
voor hen, dien evenals
evenals wij,
wij, kleuren zien,
wijzen
ofvoor
voorkleurenblinden.
kleurenblinden.
maar
blinden of
maar niet
niet voor
voor blinden
Zoo kunnen
kunnen we
we misschien
misschien —
- ge
geziet,
ziet,dat
datikikzoo
zooongemerkt
ongemerkt
begonnen ben
bentetehandelen
handelenover
overde
detweede
tweededer
dergestelde
gesteldevragen
vragen—wemisschien
misschienook
ookdedeconcrete
concretewaarnemingen
waarnemingenaan,
aan~
kunnen we
zoo kunnen
wijzen, waaraan
waaraan we
de voorstellingen
voorstellingen van
vanbepaaide
bepaalde werkingen
werkingen
wijzen,
we de
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ontleend, en
en nagaan,
hoe we
we uit
hebben ontleend,
nagaan, hoe
uit alle,
alle, op
op deze
deze wijze
wijze
ontstane,
afzonderlijke voorstellingen
voorstellingen van
van werkingen
werkingen het
het begrip
begrip
ontstane, afzonderlijke
«werking» geabstraheerd
«werking»
geabstraheerd hebben.
Kunnen
niet, dan
dan ligt
ligthet
hetvermoeden
vermoedenvoor
voorde
dehand,
hand,
Kunnen we
we dit niet,
dat
voorstelling en
en daardoor
daardoor ook
ook geen
geen bepaald
bepaald
dat we
we geen bepaalde voorstelling
begrip van «werking» hebben
hebben;; en dat we
we dus het verschil tusschen
een
opeenvolging en
en een
eenopeenvolging
opeenvolgingvan
vanoorzaak
oorzaak en
en
een bloote opeenvolging
gevolg niet
niet werkelijk
werkelijk kennen maar
kennen.
maar slechts meenen
meenen te kennen.
Hier
onderbreek ik
een oogenblik
oogenblik om
om te
te
Hier onderbreek
ik mijn
mijn betoog
betoog voor een
antwoorden
op een
eentweetal
tweetaltegenwerpingen,
tegenwerpingen,die
diemen
menzal
zalmaken.
maken.
antwoorden op
De eerste
eerste heeft
heeft betrekking
betrekking op het
het bestaan
bestaan eener
eener voorstelling
voorstelling
van «werking».
van
«werking».
«Hoe
kunt ge
ge er
er aan
aan twijfelen»,
twijfelen», zoo
zoo zal
zal men
men zeggen,
zeggen, «dat
«dat
«Hoe kunt
we een
een bepaalde
bepaalde voorstelling
voorstelling van
vanwerking
werkinghebben
hebben?
Daarvan
? Daarvan
zijn we ons
ons onmiddelijk
onmiddelijk bewust.
bewust. Ze is
is een
een feit, dat
door de
de
zijn
dat door
meest elementaire
elementaire zelfwaarneming
zelfwaarnemingwordt
wordtvastgesteld,
vastgesteld,enenwaaraan
waaraan
de meest
meest scherpzinnige
scherpzinnige redeneering
redeneering niets
niets kan
kanveranderen».
veranderen».
Te redeneeren
redeneeren tegen deze
deze tegenwerping
tegenwerping isisnatuurlijk
natuurlijk onmo,
onmogelijk.
Men kan
kaneen
eenwaarneming
waarnemingvan
vananderen
anderen slechts
slechts tegen,
tegengelijk. Men
spreken
door teteverzekeren,
verzekeren,dat
datmen
menzelf
zelfiets
ietsanders
anderswaarneemt.
waarneemt.
spreken door
Dit geldt
èn voor
voor dedeuitwendige
uitwendigeènènvoor
voordedeinwendige
inwendige
geldt èn
ofzelfwaarneming,
zelfwaarneming,waarmee
waarmeewe'
we'hierte
doen hebben.
hebben.
waarnemingof
waameming
hier te doen
Bij deze
deze laatste
laatste isisbovendien
bovendiendit
dittegenspreken
tegensprekendaarom
daarombuiten,
buitenBij
moeielijk, omdat
omdat ze
ze zelf
zelfuit
uithaar
haaraard
aardzoo
zooonzeker
onzekeris.
is.
gewoon moeielijk,
Men
heeft,
volgens
mijn
meening,
in
dit
opzicht
wel
eens
Men heeft, volgens mijn meening, in dit opzicht wel eens
veel kwaad
kwaadgesproken
gesprokenvan
vandedezelfwaarneming,
zelfwaarneming,die
diedan
dan toch
toch
te veel
grondslag is, waarop
waarop de
de geheele
geheele psychologie
psychologie en
eneen
eengroot
groot
de grondslag
deel van
van de
de philosophie
philosophie isisopgebouwd.
opgebouwd.
deel
Maar het isis toch
tochniet
niette te
ontkennen,
zeer
sterk,sterker
sterker
Maar
ontkennen,
datdat
ze ze
zeer
sterk,
dan de
de uitwendige
uitwendigewaarnetning,
waarneming, staat
staat onder
onder den
den invloed
invloed èn
èn
dan
van onze
onze kennis
kennis én
èn van onze
onze overtuigingen,
overtuigingen,van
vanonze
onzetheorieEn
theorieën
van onze
onze gemoedsaandoeningen,
gemoedsaandoeningen, in het
het bizonder
bizonder van
van onze
onze
èn van
begeerten,
zoodat
ze
ons,
als
we
niet
met
de
grootste
behoedbegeerten,
ze ons, als we niet met de grootste behoed,..
zaamheid te
werk gaan,
gaan, zeer
zeer dikwijls
dikwijls bedriegt.
bedriegt.
zaamheid
te werk
zou mij
mij te
te ver
vervoeren
voerenindien
indienikikdit
dituitvoerig
uitvoerigging
gingtoe,
toeHet zou
lichten. Ik
Ik bepaal
bepaalererme
medaarom
daarom toe
toehet
hetteteconstateeren,
constateeren, en
en
lichten.
dat het
het dus
dus volstrekt
volstrektgeen
geenwonder
wonderis,
is,dat
dat
trek er de
de conclusie uit, dat
zelfwaarnemingbij
bijverschillende
verschillendepersonen,
personen,met
metverschillende
verschillende
de zelfwaarneming
theorieën en
en verschillende
verschillendebegeerten,
begeerten,leidt
leidttot
totzoo
zooverschillende
verschillende
theorieEn
resultaten.
resultaten.
En als
als ik het toch
toch waag de
de zelfwaarneming
zelfwaarneming van
van anderen
anderen tegen
tegen

268 EEN EN ANDER
OVER HET
HET «HIERNA» EN HET «HIERDOOR.»
«HIERDOOR,»
ANDER OVER

spreken, met de
de bewering,
bewering, dat
dat ikikbij
bijmij
mijzelf
zelfvolstrekt
volstrektniet
niet
te spreken,
zoo duidelijk
duidelijk een
eenvoorstelling
voorstellingvan
van«werking»
«werking»waarneem,
waarneem, clan
.dan
ik dit
dit::
doe ik
Ie
omdatikikniet
nietinzie,
inzie,hoe
hoe
andersmogelijk
mogelijkzou
zouzijn
zijn
le omdat
hethet
anders
over deze en
en dergelijke
dergelijke zaken
zaken zelfs
zelfs maar
maar te
te spreken,
spreken, en
en
over
2e omdat
2e
omdat ik inderdaad
inderdaad meen
meen bij
bij mij
mijzelf
zelfiets
ietsgeheel
geheelanders
anders
waar te nemen.
nemen.
waar
Tracht
zoo onbevooroordeeld
onbevooroordeelden
en zoo
zooonbevangen
onbevangen mogelijk
mogelijk
Tracht ik zoo
te
constateeren, of ikikwerkelijk
werkelijkbij
bijmij
mijzelf
zelfdedevoorstelling
voorstelling
te constateeren,
«werking» waarneem;
mij soms
soms voor,
voor, dat
dat ik
ik
«werking»
waarneem ;dan
dan komt
komt het mij
wel
geen bepaalde,
bepaalde, maar
maar toch
toch een
eenonbepaalde
onbepaaldevoorstelling
voorstelling
wel geen
daarvan
het ware
warekan
kangrijpen.
grijpen. Maar
Maar het volgende
volgende oogenblik
oogenblik
daarvan als het
ontglipt
die voorstelling
voorstelling weer
ik ererverder
verder van
van af
af
ontglipt me
me die
weer en
en ben ik
dan ooit te
te voren.
voren.
dan
resultaat is,
dat ik
ik er
er volkomen
volkomen zeker
zeker van
van ben
ben niet
niet in
in
Het resultaat
is, dat
het
bezit te
te zijn
zijneener
eener bepaalde
van «werking»,
«werking»,
het bezit
bepaalde voorstelling van
of ik
ikniet
nieteen
een onbepaalde
maar me
me over
over de vraag,
maar
vraag, of
onbepaa/de voorstelling
daarvan
met beslistheid
beslistheid durf
durfuitspreken.
uitspreken.
daarvan heb,
heb, niet met
Redenen
de juistheid
juistheid mijner
Redenen voor
voor de
mijner zelfwaarneming
zelfwaarneming kan
kan ik uu
natuurlijk niet
Ikkan
kanuuslechts
slechtsuitnoodigen
uitnoodigen om
om te
te doen,
doen,
natuurlijk
niet geven. Ik
en met
met de
denoodige
noodigeonbevooroordeeldheid
onbevooroordeeldheid
wat ik gedaan
gedaan heb,
heb, en
en
onbevangenheid te
te beproeven,
beproeven, of
ofge
geeen
eendergelijke
dergelijkevoor,
voor~
en onbevangenheid
stelling bij
bij u zelf
kunt waarnemen.
waarnemen. Ik voor
voor mij voel
voel de
de subjectieve
subjectieve
zelfkunt
zekerheid, dat
resultaat met
met het
het mijne
mijne zal
zal moeten
zekerheid,
dat uw resultaat
moeten overeen~
overeen,
stemmen.
Tot zoover
zoover over
over de
deeerste
eerstetegenwerping.
tegenwerping.
Over
tweede is
is ten
ten minste
minste eenige discussie mogelijk.
mogelijk.
Over de tweede
Ze
richt zich tegen
tegen de
de mogelijkheid,
mogelijkheid, dat
datwe
wededevoorstelling
voorstelling
Ze richt
«werking)
ontleend hebben
hebben aan
aan de
de waarneming
waarneming en
en tegen
tegen de
de
«werking» ontleend
wenschelijkheid
een nader
nader onderzoek
onderzoekhiemaar.
hiernaar.
wenschelijkheid van
van een
onderzoek», zegt
«is geheel
geheel onnoodig,
onnoodig, want
want
een onderzoek»,
zegt ze,
ze, «is
«Zulk een
de voorstelling
voorstelling «werking»,
«werking», die
dieimmers
immersmoet
moetdienen
dienenom
omons
onsde
de
betrekking tusschen
oorzaak en gevolg
gevolg duidelijk
duidelijktetemaken
maken
betrekking
tusschen oorzaak
bevat in
in zich
zich een
een element
element van
van noodzakelijkheid,
aan
bevat
noodzakelijkheid, dat
dat niet aan
deze leeren
leeren we
we
de waarneming
waarneming ontleend
ontleend kan zijn.
zijn. Want
Want door deze
opeenvolging,maar
maar
hoogste kennen
kennen werkelijkheid,
ten hoogste
werkelijkheid, feitelijke opeenvolging,
noodzakelijkheid, noodwendige opeenvolging.»
opeenvolging.»
nooit noodzakelijkheid,
opmerking isisongetwijfeld
ongetwijfeld iuist.
juist. Noodzakelijkheid
Noodzakelijkheid is
Deze opmerking
zuiver
psychischen
oorsprong.
woord
een
begrip
van
Dit woord
een begrip van zuiver psychischen oorsprong. Dit
anders beteekenen
beteekenen
beteekent nooit
iets anders
anders en
en kan nooit
nooit iets anders
beteekent
nooit iets
dan:
me niet
nietanders
andersvoorstellen,
voorstellen,niet
nietanders
andersdenken
denken
dan : ik kan het me
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d.w~z. iedere
iedere poging
me anders
anders te denken
denken of
of voor
voor te
te
d.w.z.
poging om
om het me
stellen
blijkt telkens
telkens en
en telkens
telkens weer
weereen
eenmislukking,
mislukking,en
enloopt
loopt
stellen blijkt
hierop uit,
uit, dat
dat ik
ik me
me datgene,
datgene, wat
wat ik
ikme
meanders
anders tracht
hierop
tracht voor
of
te
denken,
weer
op
dezelfde
wijze
denk of
of
te
stellen
te stellen of te denken, weer op dezelfde wijze denk
voorstel.
wilbewijzen.
bewijzen.
Toch bewijst
bewijstdit
ditargument
argumentniet,
niet,wat
watmen
menerermee
meewii
staat zelfs
zelfs met
metde
dezaak,
zaak,die
diebewezen
bewezenmoet
moetworden,
worden,slechts
slechts
Het staat
een zeer
zeer verwijderd
verwijderd verband.
verband. Het
Hetbewijst
bewijstalleen,
alleen,dat,
dat, indien
in een
de voorstelling
voorstelling van
van (cwerking»
«werking» oorspronkelijk
oorspronkelijk ontleend
ontleend is aan
aan
waarneming, het
het element
element(moodzakelijkheid»,
«noodzakelijkheid», toen
toenhet
heteens
eens
de waarneming,
psychisch ontstaan
ontstaan was,
was, daaraan
daaraan secundair
secundair is toegevoegd door
psychisch
associatie,
en daarvan
daarvan oorspronkelijk
oorspronkelijk niet,
niet,zooals
zoo alsmen
menzegt,
zegt,een
een
associatie, en
wezenlijk
bestanddeel uitmaakte.
uitmaakte. Dat het
het tegcnwoordig
tegenwoordig voor
voor
wezenlijk bestanddeel
ons volwassen
volwassen bewustzijn
bewustzijn een
eenonafscheidbaar
onafscheidbaar bestanddeel
bestanddeelvan
van
die voorstelling
voorstellingschijnt
schijntte
te zijn,
zijn, isiseen
eenverschijnsel,
verschijnsel, welks
welksanaloga
analoga
zich
zooveel andere
andere gevallen
gevallen voordoen,
voordoen, dat
datwe
weererons
onszelfs
zelfs
zich in zooveel
niet over
over kunnen
kunnen verwonderen.
verwonderen.
aan deze
dezetweede
tweedetegenwerping
tegenwerpingkan
kanikikdus
dusgeen
geengewicht
gewicht
Ook aan
toekennen.
beteekenis der
derbeide
beidetegenwerpingen,
tegenwerpingen,samen
samengenomen,
genomen,
De beteekenis
deze:: we
we zijn
zijn er
er ons
ons onmiddelijk
onmiddelijk van
van bewust,
bewust, dat
dat we
we een
een
is deze
bepaalde voorstelling
voorstellingvan
van(<werking»
«werking» hebben;
ont",
hebben ; deze
deze is niet ont,
leend aan
aan de
de waarneming,
waarneming, omdat
omdat ze een
een element
element van
van (mood,
«nood",
leend
bevat;; ze
zeheeft
heeftdus
duseen
eenanderen
anderenoorsprong
oorsprong;; d.w.z.
d.w.z.
zakelijkheid» bevat
ze behoort
behoort tot
totdie
dievoorstellingen
voorstellingena apriori,
priori,die,
die,onder
onderden
denprikkel
prikkel
der waarneming,
waarneming, door
door ons
ons zelf
zelfworden
wordenvoortgebracht,
voortgebracht, en in
in
der
overeenstemming met
met welke
welkewe
wevervolgens
vervolgensde
dewaarneming
waarnemingcon,,
con"
overeenstemming
Kant zegt.
strueeren
een werkelijkheid,
werkelijkheid, tot
tot een
een natuur,
strueeren tot een
natuur, zooals Kant
Natuurlijk is,
is, indien
indien de
debeide
beidetegenwerpingen
tegenwerpingen zelf
zelfonjuist
onjuist
Natuurlijk
zijn, ook de
de conclusie
conclusie er
eruit
uitonjuist.
onjuist.IkIkkeer
keerdus
dusterug
terugtot
tothet
het
zijn,
punt, waar
waar ik mijn
mijn betoog
betoog heb
hebonderbroken.
onderbroken.
punt,
scheenons
onswenschelijk
wenschelijkteteonderzoeken,
onderzoeken,of
ofwe
wede
deconcrete
concrete
Het scheen
waarnemingen kunnen
aanwijzen, waaraan
waaraan we
weafzonderlijke
afzonderlijke
waarnemingen
kunnen aanwijzen,
voorstellingen van werkingen hebben ontleend. Onze
Onzealgemeene
algemeene
voorstelling van
van ((werking»
«werking» zou
zoudan
daneen
eenabstractie
abstractiezijn
zijnuit
uitdeze
deze
afzonderlijke voorstellingen.
afzonderlijke
eerste, die
dieditditonderzoek
onderzoekininzijn
zijnvollen
vollenomvang
omvangheeft
heeft
De eerste,
ingesteld,
was David
David Hume,
Hume,het
hetuitv'oerigst
uitvoerigstininzijn
zijn((Enquiry
«Enquiry
ingesteld, was
concerning
human understanding».
understanding».
concerning human
resultaat, waartoe
waartoe hij
hij kwam,
kwam, was,
was, dat
dat de
devoorstelling
voorstelling
Het resultaat,
«werking» nbch
noch aan
aan de
de uitwendige,
uitwendige, nbch
noch aan
aan de
de inwendige
inwendige
cwerking»
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waarnemingisis ontleend,
ontleend, en
en dat
dat we dus
waarneming
dus geen
geen bepaalde
bepaalde voov
voor~
stelling
«werking» hebben.
hebben.
stelling van «werking»
Onze argumenten
een deel
deel nog
nog dezelfde
dezelfde als
als de
de
argumentenzijn
zijn voor
voor een
een deel,
deel, tengevolge
tengevolge van
van onze
onzegrootere
grootere
maar voor
voor een
zijne, maar
physiologische en
en psychologische
psychologische kennis,
kennis, ook
ookandere.
andere. Laten
Laten
physiologische
zien, welke
welke die
dieargumenten
argumenten zijn.
zijn.
we zien,
Dat we
wededevoorstelling
voorstelling«werking»
«werking» niet
nietaan
aan de
deuitwendige
uitwendige
waarneming
zullen slechts
slechts weinigen
weinigenbestrijden.
bestrijden.
waarnemitig ontleend hebben, zullen
Wanneer
de ééne
éénebillartbal,
billartbal, stootend
stoot end op
opde
deandere,
andere, deze
deze
Wanneer de
in beweging
beweging brengt,
brengt, zal
zal men
men gemakkelijk
gemakkelijk inzien,
inzien, dat
dat we,
we, dit
dit
waarnemende,
alleen
waarnemen
de
opeenvolging
van
twee
waarnemende, alleen waarnemen de opeenvolging van twee
bewegingen —
- een
een hierna
- en niet de werking
werking zelf,
zelf, waarvan
waarvan
hierna —
bewegingen
de
tweede beweging
beweging een
een gevolg
gevolg is,
is, niet de kracht,
kracht, waardoor
waardoor
de tweede
de tweede
tweede bal
bal wordt
wordt ininbeweging
beweginggebracht
gebracht—- een
een hierdoor.
hierdoor. -—
En
ditzelfde, als
als mogelijkheid,
mogelijkheid, geldt voor
voor de
de botsing
botsingvan
van
En dat ditzelfde,
atomen en
en voor
voordedeafstooting
afstootingenen
aantrekkingvan
vanelectronen
electronen—
atomen
aantrekking
de onderstelde
onderstelde gebeurtenissen,
gebeurtenissen,waartoe
waartoededenatuurwetenschap
natuurwetenschap
-;dit
dit
alle uitwendige
uitwendige verschijnselen
verschijnselen zou
zou willen
willenterugbrengen
terugbrengen—;
alle
inzicht is
is niet
nietmeer
meerdan
daneen
eenuitbreiding
uitbreidingvan
vanhet
heteerstgenoemde.
eerstgenoemde.
ligt dus,
dus, evenals
evenals dit,
dit, binnen
binnen het
het bereik
bereik van
van het
het gewone
gewone
Het ligt
verstand».
«gezond verstand».
Eenigszins anders
zaak ten
ten opzichte
opzichte der
derinwendige
inwendige
anders staat
staat de zaak
waarneming. Door
deze schijnen
schijnen we
weons
onsinderdaad
inderdaadtoe
toekennis
kennis
waarneming.
Door deze
te krijgen
krijgen van
van een
eenaantal
aantalgebeurtenissen,
gebeurtenissen,die
diegepaard
gepaardgaan
gaan met
met
een gevoel
gevoel van
vaninwendige
inwendigewerkzaamheid,
werkzaamheid, met
een
gevoel
van
met een gevoel van
inspanning, met
een impulsgewaarwording
impulsgewaarwording of innervatiegevoel,
met een
innervatiegevoel,
zooals het
het inindedelaatste
laatstedecennieën
decennieëngewoonlijk
gewoonlijkgenoemd
genoemdwordt.
wordt.
Deze gebeurtenissen
gebeurtenissen heeten
heeten willingen. Ze openbaren
openbaren zich Of
àf
bewegingen der
der deelen
deelen
verschijnselen, door
door bewegingen
uitwendige verschijnselen,
door uitwendige
van ons
ons lichaam,
lichaam, Of
veranderingen in
a door inwendige,
inwendige, door veranderingen
van
den
inhoud van
van ons
onsbewustzijn.
bewustzijn.
den inhoud
eerste noem
noem ik
ik uitwendige
en ik
ik neem
neem als
als type
uitwendige willingen, en
De eerste
er van
van de
degewilde
gewildelichaamsbewegingen,
lichaamsbewegingen, omdat
omdat alle
alleandere
andere
er
uitwendige willingen
willingen daarvan
daarvan een
eencomplicatie
complicatiezijn.
zijn.Ze
Zeworden
worden
eengevoel
gevoelv'an
van inspanning
inspanning en
en
bij de
de uitvoering
uitvoering vergezeld
vergezeld door een
bij
een eigenaardige
eigenaardige impuls,
impuls~
daarvóór meestal
meestal voorafgegaan
voorafgegaan door een
daarv6ór
gewaarwording —
- het
het innervatiegevoel
echter dadelijk
dadelijk
innervatiegevoel —- die echter
gewaarwording
bij het
het begin
begin der
deruitvoering
uitvoeringgeheel
geheeloverstemd
overstemdwordt
wordtdoor
doorhet
het
bij
dan optredende
optredende gevoel van
van inspanning.
inspanning.
dan
De tweede,
tweede, aan
aan welke
welke ik
ikden
dennaam
naam inwendige
inwendige willingen
gaan gepaard
gepaard met
met een.
een gevoel
gevoelvan
vanzelfwerkzaamheid.
zelfwerkzaamheid.
geef, gaan

ANDER OVER
OVER HET
HET «HIERNA"
271
«HIERNA» EN HET «HIERDOOR». 271
EEN EN ANDER

Door beide
beide worden
worden we
weons,
ons,naar
naarhet
hetons
onstoeschijnt,
toeschijnt,bewust
bewust
ofenergie,
energie, waardoor
waardoor de
de willing
willing wordt
wordt uitgevoerd.
uitgevoerd.
van de
de kracht
krachtof
of de
De vraag,
vraag, die
die het
het eerst
eerst beantwoord
beantwoord moet
moet worden,
worden, is, of
inwendige
waarneming ons
deze dingen
dingen juist
juist inlicht,
inlicht, of
of
inwendige waarneming
ons over
over deze
dat ze ons
ons bedriegt.
bedriegt.
dat
Bij het
het beantwoorden
beantwoorden dezer
dezer vraag
vraag zal
zal ik
ik me
mebeperken
beperken tot
tot
Bij
uitwendige willingen, omdat
omdat het
het antwoord
antwoord er
er op
op ten
ten opzichte
opzichte
de uitwendige
ons doel
doel van
van geen
geen belang
belang is.
is.
der inwendige
willingen voor
voor ons
inwendige willingen
Het gevoel
gevoeltoch
tochvan
vaninwendige
inwendigewerkzaamheid,
werkzaamheid,dat
datwe
wehebben
hebben
veel minder
mindersterk
sterken
enduidelijk
duidelijk dan
dan
willingen, is veel
bij inwendige
inwendige willingen,
gevoelingeri van
van inspanning
inspanning en
en innervatie,
innervatie, die
die we
we ondervinden
ondervinden
de gevoelingeti
uitwendige.
bij uitwendige.
Dit blijkt
blijkt b.v.
b.v. uit
uitgebeurtenissen,
gebeurtenissen, die
die we
weininonzen
onzentijd
tijd
herhaaldelijk kunnen opmerken.
opmerken.
herhaaldelijk
Het is
is uub.v.
b.v.allen
allenbekend,
bekend,welke
welkebuitensporige
buitensporigeeischen
eischende
de
arbeiders
hun leiders
leidersen
enpropa,
propaarbeiders sociaal-democraten
sociaal,democraten stellen
stellen aan hun
ze hebben
hebben voor
voor het
het
gandisten,
hoe weinig
weinigwaardeering
waardeering ze
gandisten, en
en hoe
werk van deze
deze en
envoor
voorintellectueelen
intellectueelenarbeid
arbeidininhet
hetalgemeen.
algemeen.
werk
Menschen,
gaarne minder
minder dan
acht uur
uur per
per dag
dag
Menschen, die
die zelf
zelf gaarne
dan acht
machinalen lichamelijken
lichamelijken arbeid
arbeid zouden
zoudenverrichten,
verrichten,eischen
eischenvan
van
machinalen
anderen
langduriger en
en veel
veelvermoeiender
vermoeienderinspanning
inspanning van
van
anderen veel langduriger
intellectueelen aard.
ze, wat
eischten, dan —
- ik
intellectueelen
aard. Wisten
Wisten ze,
wat ze
ze eischten,
twijfel
er geen
geen oogenblik
oogenblikaan
aan—- zouden
zoudenzezeonmiddelijk
onmiddelijkèn
èn hun
hun
twijfel er
eischen sterk
sterk verminderen,
verminderen, èn
èn hun
hunwaardeering
waardeering even
evensterk
sterk
eischen
vermeerderen. Maar
gevoelvan
vanzelfwerkzaamheid,
zelfwerkzaamheid,dat
datook
ook
vermeerderen.
Maar het gevoel
zij
bij
intellectueele
inspanning
zouden
kunnen
opmerken,
bij
intellectueele
inspanning
zouden
kunnen
opmerken,
zij
ontgaat
van het
het gevoel
gevoelvan
vanvermoeidheid
vermoeidheid of
of van
van
ontgaat hun.
hun. En
En van
dat een
een gevolg
gevolgisisvan
vanlangdurige
langdurigedergelijke
dergelijkeinspanning,
inspanning,
uitputting, dat
hebben ze geen
geen ondervinding.
ondervinding.
hebben
Deze verschijnselen
verschijnselen zijn
zijn natuurlijk niet beperkt
beperkt tot
totde
dearbeiders
arbeiders
Deze
sociaal-democraten;
bij dezen
dezenalleen
alleenmaar
maarhet
hetduide,
duidesociaal,clemocraten ; ze
ze komen bij
lijkst aan
aan den dag.
dag.
lijkst
Indien
ze zich
zichnu
nuechter
echtervoordoen
voordoenbij
bijmenschen,
menschen, die
die midden
midden
Indien ze
onze maatschappij
maatschappij leven,
leven, en
enaan
aanwie
wiemen
mengeen
geenintellectueele
intellectueele
in onze
onbewegelijkheid
verwijten, hoeveel
hoeveelsterker
sterkerzullen
zullenzezezich
zich
onbewegelijkheid kan verwijten,
dan voorgedaan hebben
hebben bij
die
onontwikkelde,
die
primitieve
bij die onontwikkelde, die primitieve
menschen, die leefden in den overouden
overoud en tijd,
tijd, toen
toen de
de voorstelling
voorstelling
menschen,
van werking
werking ontstaan
ontstaan isis!
van
1
Inderdaad, het schijnt
schijnt moeielijk
moeielijkvoor
voortegenspraak
tegenspraakvatbaar,
vatbaar,
Inderdaad,
dat
die soort
soortvan
vaninwendige
inwendigewaarneming,
waarneming,waardoor
waardoor we
webij
bij
dat die
schijnenwaar
waartetenemen
nemeneen
een
willingen waamemen
waarnemenofofschijnen
inwendige willingen
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gevoel van
van inwendige
inwendigewerkzaamheid,
werkzaamheid, is het product
product eener
eener reeds
reeds
eenigszins
gevorderde en
en min
minofofmeer
meerverfijnde
verfijndebeschaving,
beschaving,
eenigszins gevorderde
terwijl
voorstelling van
van «werking»
«werking» misschien
misschien bijna
bijna zoo
zoo oud
oud
terwijl de voorstelling
als het
het menschelijk
menschelijk geslacht
geslacht zelf.
zelf.
is als
gevoelingen van
vaninspanning
inspanningeneninnervatie
innervatiebij
bij uitwendige
uitwendige
De gevoelingen
willingen daartegen
daartegen zijn, hoewel
hoewelonbepaald,
onbepaald,meestal
meestalvrij
vrijduidelijk
duidelijk
willingen
en
dringen zich
zich soms
soms zelfs
zelfs aan
aan ons
ons op.
op. Ook
Ookonze
onzearbeiders
arbeiders
en dringen
sociaal~democraten
ze reeds,
reeds, zooals
zooalsblijkt
blijktuit
uithun
hunover
over~
sociaandemocraten hebben
hebben ze
schatting
lichamelijken arbeid.
arbeid. We
Wekunnen
kunnendus
dusaannemen,
aannemen,
schatting van lichamelijken
dat
de primitieve
primitieve menschen
menschen ze
ze hadden
hadden ininden
denoverouden
overouden
dat ook de
tijd van het
het ontstaan
ontstaan der
der voorstelling
voorstelling van
van «werking».
«werking».
tijd
deze voorstelling
voorstellingontleend
ontleendisisaan
aandedewaarneming
waarneming
Indien dus deze
ze niet ontleend
aan de
de waarneming
waarneming
onzer willingen,
willingen, dan
dan is
is ze
onzer
ontleend aan
der inwendige,
ze alleen
inwendige, maar
maar dan kan ze
alleen ontleend
ontleend zijn
zijn aan
aan die
die
der uitwendige
uitwendige willingen.
Laat ons zien,
zien,ofofdedeWaarneming
waarnemingvan
vandeze
dezeisiseen
eenwaarneming
waarneming
Laat
van
kracht
en
werking;
zoodat
we
aan
haar
onze
voorstelling
onzevoorstelling
van kracht
werking ;
we aan haar
van
«werking» ontleend kunnen
kunnen hebben.
hebben.
van «werking»
begin met
meteen
eenpaar
paaralgemeene
algemeeneargumenten,
argumenten,die
diereeds
reedsdoor
door
Ik begin
gebruikt zijn.
zijn.
Hume gebruikt
Ie We
Wehebben
hebbengeen
geenmacht
macht over
over al onze organen en weten
le
niet
priori, maar
maar alleen
alleen door
doorwaarneming,
waarneming, over
over welke
welke we
niet aa priori,
macht hebben.
Kenden we echter
echter de
de kracht,
kracht, waardoor
waardoor we
macht
hebben. Kenden
macht hebben over
over sommige
sommige organen,
zouden we
weaapriori
priori
organen, dan zouden
macht
we geen
geen macht
macht hebben
hebben over
over andere,
moeten weten,
weten, dat
andere, omdat
dat we
we ons
ons ten
ten opzichte
opzichtevan
vandeze
dezevan
vangeen
geenkracht
krachtbewust
bewustzouden
zouden
kennen die
die kracht
kracht dus
dus niet.
zijn.
zijn. We kennen
,‘ 2e
2e De
De willing
willingom
omeen
eenlichaamsdeel
lichaamsdeelte
tebewegen
bewegenen
enhet
hetfeitelijk
feitelijk
bewegen er
er van
van zijn
zijn de
deeerste
eersteenendedelaatste
laatsteinineen
eenrij
rij van
van
bewegen
meer
dan twee
twee opeenvolgende
opeenvolgendegebeurtenissen.
gebeurtenissen. Ze
Zekunnen
kunnendus
dus
meer dan
onmiddelfjk tot elkaar
elkaar staan
staan in
in de
debetrekking
betrekkingvan
vanoorzaak
oorzaak
niet onmiddelijk
middekke
en
gevolg. Alleen
Alleen middelijk.
een zoodanige
zoodanige middelfjke
Om een
en gevolg.
middelijk. Om
betrekking te
kunnen aantoonen,
aantoon en, moeten
moeten echter
echter alle
alle leden
leden
betrekking
te kunnen
het
bewustzijn
bekend
zijn
als
der
tusschenliggende
rij
aan
der tusschenliggende rij aan het bewustzijn bekend zijn als
onmiddelfjk staande
diebetrekking
betrekking tot
totelkaar.
elkaar. Maar
Maar deze
deze
staande in die
onmiddelijk
aan
der tusschenliggende
tusschenliggende rij
rij zijn
zijn heelemaal
heelemaal niet bekend aan
leden der
het bewustzijn,
bewustzijn, veel
veelminder
mindernog
nogbekend
bekendals
alseen
eenrij
rijvan
vanoorzaken
oorzaken
en
gevolgen. Hieruit
Hieruitvolgt
volgta afortiori,
fortiori,dat
datdedeafhankelijkheid
afhankelijkheid
en gevolgen.
van
de laatste
laatste dezer
dezer gebeurtenissen
gebeurtenissen van
van de
deeerste,
eerste,als
alsvan
vaneen
een
van de
gevolg van
van zijn
zijnoorzaak,
oorzaak,aan
aanhet
hetbewustzijn
bewustzijnonbekend
onbekend moet
moet
zijn.
Of m.a.w.
m.a.w.
zijn. Of
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Daar
er geen
geen bewustzijn
bewustzijn van
vanhebben,
hebben,dat
datde
dewilling
willingom
om
Daar we er
te bewegen de werkende
werkende kracht
kracht is, waardoor zelfs de onmiddelijk
onmiddelijk
volgende
gebeurtenis(b.v.
(b.v.het
hetoverbrengen
overbrengenvan
vande
dehersenwerking
hersenwerking
volgende gebeurtenis
naar de zenuwen)
zenuwen) onmiddelijk
voortgebracht, kunnen
kunnen
onmiddelijk wordt voortgebracht,
naar
er nog
nog veel
veel minder
minder een
een bewustzijn
bewustzijn van
van hebben,
hebben, dat
dat deze
deze
we er
willing
de werkende
werkende kracht
kracht is,
is,waardoor
waardoordederesulteerende
resulteerende
willing de
beweging
van het
het lichaam
lichaam middelijk
bepaald wordt.
wordt.
beweging van
middelijk bepaald
wordt, naar
naar het
hetmij
mijvoorkomt,
voorkomt, door
doordeze
dezealgemeene
algemeene
Bewezen wordt,
bij de
de waameming
waarneming onzer
onzer uit,
uit~
argumenten
ume, dat
argumentenvan
vanHHume,
dat we
we bij
willingen niet hebben
een bepaalde
waarneming van
wendige willingen
hebben een
bepaalde waarneming
werking, omdat
omdat we
we niet
niet weten,
weten, waarop
kracht
kracht en werking,
waarop die onderstelde
zich richt,
richt, wat
niet, bf
Ofze
ze iets uitwerkt.
kracht zich
wat ze uitwerkt, ja zelfs niet,
Maar niet bewezen
nog, dat
dat we
we 66k
óókniet
niethebben
hebbeneen
een
bewezen isis nog,
onbepaalde
onbepaalde waarneming
kracht;; van een
een kracht,
kracht, waarvan
waarvan
waameming van kracht
we wel
wel niet
niet direct
direct weten,
weten, dat ze
gevolgen heeft,
heeft, en
en welke
we
ze gevolgen
welke
gevolgen ze heeft,
heeft, maar
maar die
die we
wetoch
toch op
opdedeeene
eeneofofandere
andere
gevolgen
wijze als
als kracht
kracht herkennen.
herkennen.
wijze
denk daarbij
daarbij natuurlijk
natuurlijk aan
aan het
hetgevoel
gevoelvan
vaninspanning
inspanningen
en
Ik denk
aan
het innervatiegevoel.
innervatiegevoel. Zijn
Zijn deze
deze gevoelingen,
gevoelingen, die
die ons
ons
aan het
toeschijnen
waarnemingen van
van kracht
kracht tetezijn,
zijn,werkelijk
werkelijk
toeschijnen directe waarnemingen
zoodanige
waarnemingen, zij
dan ook
ook onbepaalde,
onbepaalde, ofofzijn
zijn
zoodanige waarnemingen,
zij het
het dan
dat niet
niet?? Dit
Ditmoet
moetonderzocht
onderzocht worden.
worden.
ze dat
Vooraf echter,
voor de
deduidelijkheid,
duidelijkheid, een
eenpaar
paar inleidende
inleidende
echter, voor
opmerkingen.
innervatie~
Afgezien
van het gevoel
gevoel van
van inspanning
inspanning en
en het
hetinnervatie,
Afgezien van
gevoel, krijgen
krijgen we kennis
kennis van
van de
debewegingen,
bewegingen,die
diewe
wemaken,
maken,
gevoel,
door twee
twee soorten
soortengewaarwordingen.
gewaarwordingen.
Ie Door
Door
gewaarwordingenvan
vanonze
onzeuitwendige
uitwendigezintuigen
zintuigen::
le
gewaarwordingen
gezichts~ gehoor,
gehoor~ en
entastgewaarwordingen.
tastgewaarwordingen.
gezichts,
2e Door gewaarwordingen
gewaarwordingen van
bewegende deelen
deelen zelf:
zelf:
van de bewegende
gewrichten,
van de
de deelen
deelender
derhuid,
huid,dede
spieren,peezen
peezenenengewrichten,
van
spieren,
die
direct bij
bij de
de beweging
beweging betrokken
betrokken zijn.
zijn.
.
die direct
eerste kent
kent ieder
ieder;; ieder,
ieder, ook
ookdedemeest
meestalledaagsche
alledaagsche
De eerste
bewust~
mensch, heeft
een duidelijk
duidelijk en
en vooral
vooraleen
eenbepaald
bepaaldbewust,
mensch,
heeft er een
zijn van.
van. En
En er
er blijft
blijft een
eenduidelijke
duidelijke en
enbepaalde
bepaaldevoorstelling
voorstelling
zijn
van
achter. Ik
Ik geef
geefzezedaarom
daaromden
denalledaagschen
alledaagschen naam
naam van
van
van achter.
«
bewegingsgewaarwordingen».
c<bewegingsgewaarwordingen».
tweede zijn
zijnminder
minderbekend
bekend;
onsbewustzijn
bewustzijn er
er van
van isis
De tweede
; ons
minder duidelijk
duidelijk en
en vooral
vooral véél
véél minder
minder bepaald.
bepaald. We
We weten
weten
minder
bij
wel, dat
we iets gewaarworden,
maar wat dit
ditprecies
precies
bij haar
haar wel,
dat we
gewaarworden, maar
ze
is, blijft
blijft ons
ons voor
voor een
een goed
goeddeel
deelverborgen.
verborgen. Van
Van daar
daar dat
dat ze
is,
II.
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lang voor
voortastgewaarwordingen
tastgewaarwordingengehouden
gehoudenzijn
zijnen
eneerst
eerst ongeveer
ongeveer
eeuwgeleden,
geleden,als
alsafzonderlijke
afzonderlijkegewaarwordingen,
gewaarwordingen,zijn
zijnont,
ont.
een eeuw
dekt door
door Brown,
Brown, een
een Schotsch
Schotsch psycholoog
psycholoog en
en philosoof. Wel
Wel
dekt
zedoor
dooroefening
oefening
aanmerkelijkduidelijker
duidelijkerenenbepaalder
bepaalder
kunnen ze
aanmerkelijk,
ze blijven
blijven toch
tochaltijd
altijdvrij
vrijonbepaald.
onbepaald.
gemaakt werden,
werden, maar
maar ze
gemaakt
Zoodat men
men niet
niet eens
eensdirect,
direct,door
door
inwendigewaameming,
waarneming,
Zoodat
inwendige
kunnenvaststellen,
vaststellen,ininwelke
welkeorganen
organenzezehaar
haarvoornaamsten
voornaamsten
heeft kunnen
hebben, maar
maardaarvoor
daarvoorzijn
zijntoevlucht
toevluchtheeft
heeftmoeten
moetennemen
nemen
zetel hebben,
moeielijke en
enomslachtige
omslachtigeexperimenten.
experimenten. Hierom,
Hierom, en
enter
ter
tot moeielijke
onderscheiding van de
de eerstgenoemde
eerstgenoemdesoort
soortbewegingsgewaar,
bewegingsgewaar.
onderscheiding
wordingen, geef
geef ik
ikhaar
haarden
denminder
minderalledaagschen,
alledaagschen,maar
maartoch
toch
wordingen,
psychologenzeer
zeergebruikelijken
gebruikelijk ennaam
naam van
van kinaesthetische
kinaesthetische
onder psychologen
men bezwaar
bezwaar tegen
tegen het
hetpleonasme,
pleonasme,
gewaarwordingen. Heeft men
gewaarwordingen.
dat ligt
ligt in
in —
- aesthetisch
aesthetisch en gewaarwordingen,
gewaarwordingen, dan
dan kan
kan men
men
dat
ze ook
ook kinaesthesen
kinaesthesen noemen.
ze
vandeze
dezegewaarwordingen
gewaarwordingenblijft
blijfteen
eenvoorstelling
voorstellingachter.
achter.
Ook van
gewaar.
men ininaanmerking,
aanmerking, hoe
hoe onbepaald
onbepaald reeds
reeds de
de gewaar,
Neemt men
dan begrijpt
begrijpt men,
men, hoe
hoeonbepaald
onbepaalddeze
deze voorstelling
voorstelling
wording is, dan
wording
moet zijn.
zijn. We
We kunnen
kunnen aapriori
priori verwachten,
verwachten, dat
dat we
we haar
haar nog
nog
moet
minder direct,
direct, door
door inwendige
inwendigewaarneming,
waarneming, thuis
thuis zullen
zullen
veel minder
kunnen brengen
brengen dan
dan de
de kinaesthetische
kinaesthetische gewaarwording.
gewaarwording.
kunnen
Maar nu
de vraag,
vraag, of we
we in
in het
hetgevoel
gevoelvan
vaninspanning
inspanning en
en
Maar
nu de
het innervatiegevoel
innervatiegevoel te
doen hebben
hebben met
metdirecte,
directe, hoewel
hoewel
het
te doen
onbepaalde,
van van
kracht.
onbepaalde,waarnemingen
waarnemingen
kracht. .
hetgevoel
gevoelvan
vaninspanning
inspanningbetreft,
betreft, isisdeze
dezevraag
vraagvrij
vrij
Wat het
Wekunnen
kunnendaarbij
daarbij onderscheiden
gemakkelijk te
te beantwoorden. We
een algemeen
algemeen en
en eenigszins
eenigszinsonbepaald
onbepaaldènèneen
eenbizonder
bizonderen
enmeer
meer
bepaald gevoel van
van inspanning.
inspanning.
bepaald
Het eerste
eerste kunnen
kunnen we
we bij
bijeenige
eenigeoplettendheid
oplettendheidlocaliseeren
localiseeren
in de
de spieren
spieren van
van borst
borst en
enkeel
keel—- inindedespieren,
spieren,die
diede
deadem,
adem.
Het is
is dus
dus een
een
haling
beheerschen -— en
in de
de hoofdhuid.
hoofdhuid. Het
haling beheerschen
en in
periphere gewaarwording.
Mochtmen
daaraan, wat
gewaarwording. Mocht
men daaraan,
watde
degevoelingen
gevoelingen
in de
de hoofdhuid
hoofdhuidbetreft,
betreft,twijfelen,
twijfelen,dan
danblijkt
blijktdit
ditten
tenovervioede
overvloede
hieruit, dat deze gevoeld
werdenaan
aandezelfde
dezelfdezijde
zijdevan
vanhetlichaam,
gevoeld werden
het lichaam,
waar
beweging plaats
plaats heeft,
heeft, terwijl
terwijl bij
bij innervatie
innervatie de
de aan,
aan.
waar de beweging
wending
hersenhelft.
wending van kracht uitgaat van de
de tegenoverliggende
tegenoverliggende hersenhelft.
Het tweede
tweede localiseeren
localiseeren we
we met
metzekerheid
zekerheid ininde
debewegende
bewegende
deelen
zelf. Het
Hetmaakt
maaktdus
dusdeel
deeluituitvan
vandede
kinaesthetische
deelen zelf.
kinaesthetische
gewaarwording.
Met groote
grootewaarschijnlijkheid
waarschijnlijkheidplaatst
plaatstmen
menden
den
gewaarwording. Met
zetel
van in de
de spieren
spieren en
en misschien
misschien voor
voor een
een deel
deel ook
ookin
in
zetel er
er van
de
peezen, die
die deze
deze met
methet
hetbeenige
beenigegeraamte
geraamteverbinden.
verbinden.
de peezen,
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Beide gevoelingen
gevoelingen zijn
zijn dus
dusininieder
iedergeval
geval
peripheregewaaro
gewaar~
periphere
wordingen, ontstaan
ontstaan door
door prikkeling
prikkeling van
vansensibele
sensibelezenuwuito
zenuwuit~
wordingen,
einden. Ze
Zekunnen
kunnendus
dusiningeen
geengeval
gevalzijn
zijndirecte
directewaarnemingen
waarnemingen
van kracht,
kracht, evenmin
evenmin als
een gezichtso
gezichts~ of
of gehoor,
gehoor- ofoftasto
tast.
van
als een
kan zijn.
zijn.
gewaarwording dit kan
gewaarwording
Maar dat ze
ze onmiddelijke
onmiddelijkewaarnemingen
waarnemingenvan
vankracht
kracht schijnen
Maar
zijn, valt
valt niet
niet te
te ontkennen.
ontkennen.
te zijn,
Veel moeielijker
moeielijker te
te beantwoorden
beantwoorden isisdeze
dezevraag
vraagten
tenopzichte
opzichte
van
het innervatiegevoel.
innervatiegevoel. Dit
Dit kan
kangeen
geenperiphere
peripheregewaaro
gewaar.
van het
wording zijn,
want het
het gaat,
gaat,zooals
zooalsik ik
reeds
opmerkte,aan
aan
wording
zijn, want
reeds
opmerkte,
de beweging
beweging vooraf
voorafenenverdwijnt
verdwijntonmiddelijk
onmiddelijk bij
bij het
het begin
begin
de
Hetisisdus
dus
hoogst
waarschijnlijkvan
vancentralen
centralen
van deze.
deze. Het
van
hoogst
waarschijnlijk
oorsprong;; en
mogelijkheid isisniet
nieta apriori
prioriuitgesloten,
uitgesloten, dat
dat
oorsprong
en de mogelijkheid
het inderdaad
inderdaad is
is een
eendirecte
directewaarneming
waarneming van
vankracht
kracht;; een
een
het
waarneming,
men beweert,
beweert, van
van de
de innervatie,
innervatie, die de
de
waarneming, zooals
zooals men
beweging veroorzaakt.
veroorzaakt. Aan deze
deze bewering,
bewering, aan
aan deze
deze theorie,
beweging
theorie,
als
men wil,
wil, heeft
heeftWundt
W undtden
dennaam
naamontleend
ontleendvan
van
innervatie.
als men
innervatieo
gevoel, waaronder
waaronder het gewoonlijk
gewoonlijk bekend
bekendstaat.
staat.
is een
eendirecte
directewaarneming
waarnemingvan
vankracht,
kracht, dan
dan
Maar, indien het is
kan
het,
zooals
we
gezien
hebben,
volgens
de
algemeene
kan het, zooals we gezien hebben, volgens de algemeene
argumenten van
H urne niet
niet anders
anders zijn
zijn dan
dan een
een onbepaalde
argumenten
van Hume
onbepaalde
waarneming van
kracht;; van
een kracht,
kracht, waarvan
waarvan we
we wel
wel niet
niet
waarneming
van kracht
van een
direct weten,
weten, welke
ze heeft,
heeft, en
en dat ze gevolgen heeft,
direct
welke gevolgen ze
op de
deeene
eeneofofandere
anderewijze
wijzeals
alskracht
krachtherkennen.
herkennen.
maar die
maar
die we toch op
Indien echter
echter allé
alledirecte
directekennis
kennisvan
vande
degevolgen
gevolgendier
dierkracht,
kracht,
d.i.
van de
de bewegingen
bewegingendie
diezezeveroorzaakt,
veroorzaakt,isisuitgesloten,
uitgesloten,dan
dan
d.i. van
blijft er
er slechts
slechts één
éénkenmerk
kenmerkover,
over,waardoor
waardoorwe
wehaar
haarals
alskracht
kracht
blijft
kunnen herkennen
herkennen nl. haar
haar grootte.
grootte.
kunnen
Onderzocht
moet dus
dus worden,
worden, of
ofwe
wedoor
doorhet
hetinnervatieo
innervatie.
Onderzocht moet
gevoel direct,
direct, door
doorinwendige
inwendigewaarneming,
waarneming,kennis
kenniskrijgen
krijgenvan
van
de hoeveelheid
hoeveelheid kracht,
kracht, aangewend
beweging, die door
door
de
aangewend bij
bij de
de beweging,
de innervatie
innervatie wordt
wordt veroorzaakt.
veroorzaakt.
Zoo is
is de
dezaak
zaak dan
danook
ookopgevat
opgevatinindedeuitvoerige
uitvoerigediscussie,
discussie,
er over
over gevoerd
gevoerdisisonder
onderpsychologen
psychologenen
enphysiologen
physiologen;; niet
niet
die er
echter om
om de
de redenen,
redenen, die
dieikikerervoor
voorheb
hebaangevoerd,
aangevoerd,maar
maar
echter
andere redenen,
redenen, ontleend
ontleend aan
aanwaarneming
waarneming en
enexperiment.
experiment.
om andere
We kunnen
kunnen dus
dus wel
welaannemen,
aannemen, dat
dat deze
dezeopvatting
opvattingsteunt
steunt op
op
goede gronden.
gronden.
Het isis niet
nietmijn
mijnvoornemen
voornemenu uuitvoerig
uitvoerigover
overgenoemde
genoemde
Het
Dat zou
zoume
meveel
veelte te
vervoeren.
voeren.IkIkbepaal
bepaal
discussie
spreken. Dat
discussie te spreken.
ver
er me
me toe
toeuueen
eenpaar
paar
experimenten
meetetedeelen,
deelen,die,
die,naar
naarhet
het
er
experimenten
mee
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mij toeschijnt, vrij duidelijk bewijzen,
bewijzen, dat
dat het
het innervatiegevoel
innervatiegevoel niet
niet
mij
een directe
directe waarneming
waarneming van de aangewende
aangewende hoeveelheid
hoeveelheidkracht.
kracht.
is een
Giey en Marillier
Marillier hadden
hadden een
een patient
patient L.,
L., wiens
wiensgeheele
geheelearmen
armen
Gley
wiens romp
romp naar
naarbeneden
benedentoe
toetot
totaan
aanden
dennavel
navelgeheel
geheel
en wiens
waren, zoowel
zoowel inindedediepte
dieptealsals
aandedeoppervlakte.
oppervlakte.
ongevoelig waren,
aan
Bij dien
dien patient
patient ontbraken
ontbraken dus
dus tast,
tast~enen
kinaesthetische
Bij
kinaesthetische
gewaarwordingen in armen
armen en
en romp.
romp.
gewaarwordingen
armen waren
waren echter
echter niet
nietverlamd.
verlamd.
Zijn armen
kon daarmee
daarmee dus
dus actieve
actieve bewegingen
bewegingen maken
maken d.w.z.
d.w.z. de
de
Hij kon
indien ze gewoonlijk
gewoonlijk wordt
wordt
innervatie was
was ongestoord
ongestoorden
enmoest,
moest, indien
innervatie
waargenomen, ook
dit geval
gevalwaargenomen
waargenomen worden.
worden.
waargenomen,
ook in dit
Nu nemen
nemenGley
Gleyenen
Mariller
drie
steen enkruiken
kruikenvan
van250
250gr.
gr.
Nu
Mariller
drie
steenen
1850gr.
gr.
gewicht ieder,
ieder, vullen
vullen er
er èén
èénvan
vanmet
metkwik,
kwik,zoodat
zoodatzeze1850
gewicht
L. de
dekruiken
kruikenop
optetelichten,
lichten,haar
haargewicht
gewichttete
weegt, en
en vragen
vragen L.
weegt,
schatten en tetezeggen,
zeggen,welke
welkede
dezwaarste
zwaarste is.
is.Hij
Hijantwoordt,
antwoordt,
schatten
dat hij
hij ze
ze alle
alle drie
drie even
evenzwaar
zwaarvindt.
vindt.Met
Metverscheiden
verscheidendagen
dagen
dat
tusschenruimte nemen
nemen ze
ze twee
tweeserieën
serieënvan
vanzes
zesexperimenten
experimenten
tusschenruimte
en zorgen
zorgen daarbij,
daarbij, dat
dathij
hijnoch
nochdoor
doorhet
hetgezicht
gezichtnoch
nochdoor
door
elk en
gehoor eenige
eenigeinlichting
inlichtingkan
kankrijgen.
krijgen.Het
Het
resultaatisisaltijd
altijd
het gehoor
resultaat
hetzelfde. De met
met kwik
kwik gevulde
gevulde kruik
kruik in
in de
dehand
handhoudende,
houdende,
hetzelfde.
verklaart hij
vinden, dat
dat deze
deze geen
geen gewicht
gewichtheeft.
heeft.
verklaart
hij zelfs
zelfs te
te vinden,
herhaal:: de innervatie
innervatie is ongestoord
ongestoord en
enmoet
moet dus,
dus, indien
Ik herhaal
ze
gewoonlijk wordt
wordt waargenomen,
waargenomen, ook in
in dit
ditgeval
gevalworden
worden
ze gewoonlijk
Ze wordt
wordt echter
echterniet
nietwaargenomen,
waargenomen,want
wanter
er isisgeen
geen
waargenomen. Ze
i.
van
de
aangewende
hoeveelheid
waarneming
van
gewicht,
d.
waameming
gewicht, d. i. van de aangewende hoeveelheid
kracht.
wordtdus
dusook
ookiningewone
gewonegevallen
gevallenniet
nietwaargenomen
waargenomen
kracht. Ze wordt
en
hetinnervatiegevoel,
innervatiegevoel, dat
dat in
in gewone
gewonegevallen
gevallenaanwezig
aanwezig is,
is,
en het
kan
onmogelijk een
een directe
directe waameming
waarneming van
vandedeinnervatie
innervatied.i.
d.i.
kan onmogelijk
van
de aangewende
aangewende hoeveelheid
hoeveelheid kracht
krachtzijn.
zijn. Het
Hetontbreken
ontbreken
van de
moet
klaarblijkelijk
van
de waameming
waarneming van
vangewicht
gewichtbijbijL. L.
van de
moet
klaarblijkelijk
toegeschreven
of der
der
toegeschrevenworden
wordenaan
aande
de afwezigheid
afwezigheid der
der tast~
tast, of
kinaesthetische gewaarwordingen,
gewaarwordingen, waardoor
waardoorhij
hij zich
zichvan
vannormale
normale
personen
onderscheidt.
personen onderscheidt.
Een
tweede experiment,
experiment,nu
nugenomen
genomenbij
bijnormale
normaleindividuen,
individuen,
Een tweede
is niet
niet minder
minder bewijzend.
bewijzend.
Flournoy
nam tien
tien verschillende
verschillende voorwerpen
voorwerpen van
van gelijk
gelijk
Flournoy nam
gewicht,
zeer verschillenden
verschillenden vorm
inhoud en
en
gewicht, maar
maar van
van zeer
vorm en
en inhoud
verzocht
verschillende personen
lichten en
en
verzocht aan
aan 50
50 verschillende
personendeze
deze op
op te lichten
hun gewicht.
gewicht.
te
rangschikken in
volgorde van
van hun
te rangschikken
in de
de volgorde
Eerst
voorwerpen op
op de
degewone
g~wonewijze
wijzeoplichten
oplichten
Eerst liet
liet hij
hij de voorwerpen
met
hand. Maar
Maar daarna,
daarna, om
gemoet te
te komen
komen aan
aan het
het
met de hand.
om te gemoet
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beLwaar,
be~waar.

dat
de schatting
schatting van
vanhet
hetgewicht
gewichtbeinvloed
beinvloedwerd
werd
dat de
voctrurPrn
de grootte
grOl)tte van
vanhet
hethuidoppervlak,
huidoppervlak.dat
dat door het
hl't voorUTprp
door de
gedrukt, bond
draad aan
aan de
de voorwerpen
voorwerpen en
enliet
liet
een draad
bond hij een
werd gedrukt,
ze daaraan
daaraan oplichten.
oplichten.
De resultaten
resultaten waren
waren in
in beide
beidegevallen
gevallenzoo
zoogoed
goedals
alsidentiek.
identiek.
De voorwerpen
voorwerpen van
van grooten
grootenomvang
omvangwerden
werdensnel
snelopgelicht,
opgelicht,
vlogen als
als het ware
ware de
de hoogte
hoogte in
in en
enwerden
werdenvoor
voorde
delichtste
lichtste
vlogen
gehouden. Die
Dievan
vankleinen
kleinenomvang
omvangdaarentegen
daarentegenschenen
schenen als
als
gehouden.
het
ware aan
aan dedeoppervlakte
oppervlakte tetekleven,
kleven,gingen
gingenlangzaam
langzaam de
de
het ware
hoogte in
in en
en werden
werden voor
voordedezwaarste
zwaarstegehouden.
gehouden.
Op enkele
enkele uitzonderingen
uitzonderingen na,
na,die
diemeestal
meestalgemakkelijk
gemakkelijk te
te
verklaren waren,
werden de
de voorwerpen
voorwerpengerangschikt
gerangschikt in
in de
de
verklaren
waren, werden
hun volume.
volume.
volgorde van hun
volgorde
En
het seschatte
geschatte verschil
verschil in
in gewicht
gewicht was
was niet
niet gering.
gering. Het
Het
En het
kleinste voorwerp
voorwerp werd
werdéérimaal
éénmaal voor
voor 29,
29,éérimaal
éénmaal voor
voor 1.1,
1.1,
kleinste
en gemiddeld voor 7.4
7.4 maal
maal zoo zwaar
zwaar gehouden
gehouden als
als het grootste.
grootste.
Bovendien
was de
dedwaling
dwalingzeer
zeerhardnekkig
hardnekkig;; ze
ze bleef
bleef bij
bij
Bovendien was
allen
subjectief bestaan,
bestaan, ook
ook als
alszezeovertuigd
overtuigdwaren
waren van
van de
de
allen subjectief
objectieve
gelijkheid in gewicht
gewicht;; en
en sommigen
sommigen geloofden
geloofden zelfs
zelfs
objectieve gelijkheid
de weegschaal
weegschaal niet.
niet. Werden
Werdenechter
echterdedeoogen
oogengesloten
geslotenenenwerd
werd
betasting der voorwerpen
voorwerpen verhinderd,
verhinderd, d.w.z.
d.w.z. bleef
bleefhet
hetvolume
volume
betasting
onbekend,
verdween de
de dwaling.
dwaling.
onbekend, dan verdween
De verklaring
verklaring dezer
dezer verschijnselen
verschijnselen ligt opgesloten
opgesloten in
in de
de
beschrijving.
b es chrij ving.
laatstvermelde omstandigheid,
omstandigheid, dat de
de dwaling
dwaling uitblijft,
uitblijft,
De laatstvermelde
als het
het volume
volumeonbekend
onbekendis,is,bewijst,
bewijst,dat
datkennis
kennisvan
vanhet
hetvolume
volume
als
er
oorzaak van is.
is.
er de oorzaak
Naar het
volume wordt
wordt dus
dus onbewust
gewichtgeschat
geschat;;
Naar
het volume
onbewust het gewicht
dit onbewust
onbewust geschatte
gewicht bepaalt
bepaalt onbewust
sterkte
geschatte gewicht
onbewust de sterkte
der
innervatie, zoodat de
de grootere
grootere voorwerpen
voorwerpen tengevolge
tengevolgeder
der
der innervatie,
sterkere
sneller, de
dekleinere
kleinereten
ten gevolge
gevolgeder
derzwakkere
zwakkere
sterkere innervatie sneller,
innervatie langzamer
ingaan; ; en
deze snelheid
snelheid ten
ten
innervatie
langzamerde
de hoogte
hoogte ingaan
en deie
slotte
bepaalt —
- door
door gewoonteassociatie
gewoonteassociatie natuurlijk
natuurlijk en
niet
slotte bepaalt
en niet
oorspronkelijk
- de bewuste
gewicht. Zoo
Zoo
oorspronkelijk —
bewuste schatting
schatting van
van het
het gewicht.
de grootste
grootste voorwerpen,
voorwerpen, die
diehet
hetsnelst
snelst de
de hoogte
hoogteingaan,
ingaan,
worden de
voor de
de lichtste,
lichtste, enendedekleinste,
kleinste,die
diehethet
langzaamstworden
worden
voor
langzaamst
opgelicht,
de zwaarste
zwaarste gehouden.
gehouden.
opgelicht, voor de
Dat de
deinnervatie
innervatieop
opdeze
dezeschatting
schattinggeen
geeninvloed
invloedheeft,
heeft,blijkt
blijkt
hieruit,
de volgorde,
volgorde, waarin
waarin de
de voorwerpen
voorwerpen naar
naar het
het
hieruit, dat
dat de
geschatte gewicht
gewicht gerangschikt
gerangschikt worden,
geschatte
worden, precies de omgekeerde
is van
van die,
die, waarin
waarin ze
zegerangschikt
gerangschikt zouden
moeten worden
zouden moeten
worden naar
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sterkte der
der innervatie
innervatie bij
bij het
het oplichten.
oplichten. Immers
Immers de gfoote
gl."oote
de sterkte
VOUl. werpen gaan
gaan snel,
snel. a.
de laoin.
kl ..i.nQ langzaam
bngzaam de hoogte
hoogte in
in;; de
de
youiwcrpcn
innervatie is
is dus bij
bij het
het oplichten
oplichten der cerste
eerste sterker
sterker dan bij
bij
innervatie
der laatste
laatste;; toch worden
worden de
deeerste
eerstevoor
voorlichter
lichtergehouden.
gehouden.
dat der
De innervatie
innervatie d.i.
d.i. de
deaangevende
aangevendehoeveelheid
hoeveelheidkracht
krachtwordt
wordt
De
niet waargenomen.
waargenomen. Want,
Want,werd
werdzezewaargenomen,
waargenomen,dan
danzou
zou
dus niet
ze invloed
invloedmoeten
moetenhebben
hebbenop
opde
derangschikking
rangschikkingnaar
naarhet
hetgewicht,
gewicht,
en wel
ze in
in zoo
zoo onmiddelijk
onmiddelfjk ver,
verwel beslissenden
beslissenden invloed,
invloed, omdat
omdat ze
Zulk een
een invloed
invloedheeft
heeftze
zeechter
echter niet.
band staat met het gewicht.
gewicht. Zulk
innervatiegevoel kan
kan daarom
daarom niet
niet zijn een
een directe
directe waar,
waarHet innervatiegevoel
neming —
- die
er immers
immers niet is
is —
- van
van de
deinnervatie
innervatie d.i.
d.i. van
van
neming
die er
aangewende hoeveelheid
hoeveelheidkracht.
kracht.
de aangewende
vraagt misschien,
misschien, wat
het dan
dan wd.
wèl is.
is.
Ge vraagt
wat het
opdeze
dezevraag
vraag
kan
waarschijnlijkaritwoord
antwoord
Ook op
kan
eeneen
vrijvrij
waarschijnlijk
worden.
gegeven worden.
vraag eigenlijk
eigenlijk buiten
buiten ons
ons onderwerp
onderwerp valt,
valt, wil
wil
Hoewel die vraag
tochterternadere
naderebevestiging
bevestigingvan
vanhet
hetvoorgaande
voorgaande én
èn dit
dit
ik uutoch
èn een
een paar
paar der
der talrijke
talrijke argumenten er voor meedeelen.
meedeel en.
antwoord èn
zijn zieken,
zieken, die
diealleen
alleenbewegingen
bewegingenkunnen
kunnenmaken,
maken,wanneer
wanneer
Er zijn
deze voortdurend
voortdurend controleeren
controleeren met
met hun
hungezicht.
gezicht.Bindt
Bindtmen
men
ze deze
doek voor
voorhun
hunoogen,
oogen,dan
danschijnen
schijnenze
zegeheel
geheelof
ofgedeeltelijk
gedeeltelijk
een doek
die
verlamd. Maar
Maar ze
ze zijn
zijn toch
toch overtuigd,
overtuigd, dat ze iedere beweging,
beweging, die
men hun
hun verzoekt
verzoekt tetemaken,
maken,volkomen
volkomengoed
goedmaken,
maken, en
en toonen
toonen
men
zich zeer
zeer verbaasd,
verbaasd, als
als ze,
ze,nadat
nadat de
de doek
doek van
van hun oogen
oogen is
is afge,
afgezien, dat
dat ze de gevraagde beweging
beweging niet gemaakt hebben.
nomen, zien,
Het motorisch
mechanisme bij
bij deze
deze zieken
functioneert,
zieken functioneert,
motorisch mechanisme
zien; het
het is
als
naar de
de beweging
beweging zien;
is dus ongedeerd. Is er
er dus
als ze naar
het;; en functioneert
functioneert het
het niet,
niet,dan
dan
innervatie,
functioneert het
innervatie, dan
dan functioneert
is er
er geen
geen innervatie.
innervatie.
N
u heeft
heeft ererininde de
gevallen,
waaroverwewespreken,
spreken,geen
geen
Nu
gevallen,
waarover
beweging
plaats.
Toch
meent
de
zieke,
dat
hij
de
beweging
beweging plaats. Toch meent de zieke, dat hij de beweging
op
het oogenblik,
oogenblik, toen
toen zezegevraagd
gevraagdwerd,
werd,heeft
heeftgemaakt.
gemaakt.
op het
Natuurlijk
één der
der kenmerken,
kenmerken, waaraan
waaraan hij
hij gewoonlijk
gewoonlijk
Natuurlijk omdat één
een
beweging herkent,
herkent, aanwezig
aanwezig was.
was.
een beweging
we gezien
gezienhebben
hebbenvier
vierin
ingetal
getal
Deze kenmerken
kenmerken zijn,
zijn, zooals
zooals we
nl.:
de bewegingsgewaarwording,
bewegingsgewaarwording, de
dekinaesthetische
kinaesthetische gewaar,
gewaar~
nl. : de
wording,
het gevoel
gevoelvan
vaninspanning
inspanningenenhet
hetinnervatiegevoel.
innervatiegevoel.
wording, het
Daarvan
geval, omdat
omdat de
de beweging
beweging niet
niet
Daarvan ontbreken
ontbreken in
in dit geval,
gemaakt
ènde
debewegings,
bewegings-ènènde
dekinaesthetische
kina esthetischegewaar,
gewaargemaakt wordt, èn
wording
en bovendien
bovendien het
het gevoel
gevoel van
vaninspanning,
inspanning, dat,
dat, naar
naar
wording en
we zagen,
zagen, een
eenbestanddeel
bestanddeelder
derkinaesthetische
kinaesthetischegewaarwording
gewaarwording
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Demeening
meening van
van den
denzieke,
zieke,dat
dathij
hijdedebeweging
bewegingwerkelijk
werkelijk
is. De
gemaakt
kan dus
dus op
op niets
niets anders
anders berusten
berusten dan
dan op de
de
gemaakt heeft,
heeft, kan
aanwezigheid van het
het innervatiegevoel.
innervatiegevoel.
aanwezigheid
nu bestaan?
bestaan? Het
Hetstaat
staatniet
nietininbetrekking
betrekking
Waarin
Waarin moet
moet dit nu
degewaarwording
gewaarwording of
oftot
tothet
hetdaarvan
daarvanafhangende
afhangende gevoel
gevoel
tot de
van inspanning
inspanning;; want deze
deze ontbreken.
ontbreken. En
Enhet
hetkan,
kan,zooals
zooals ook
ook
in dit
dit geval
geval ten
ten overvloede
overvloede nog
nog eens
eensblijkt,
blijkt, 66k
óókgeen
geendirecte
directe
waarneming zijn
de innervatie
innervatie;; want
wantook
ookdeze
dezeisisniet
nietaan,
aan~
waarneming
zijn van de
wezig.
Er schiet
schiet niets
niets anders
anders over,
over, dan
dan dat
dat het
het isis niet een
wezig. Er
gewaarwordings~, maar
maar een voorstellingselement,
voorstellingselement,een
eenvoorstelling
voorstelling
gewaarwordings,,
niet~gemaakte beweging
beweging;; en
en dan
dan een voorstelling
over~
van de
de niet,gemaakte
van
voorstelling over.
bewegings~, maar
maar van
de kinaesthetische
kinaesthetische
van bewegings,,
van de
gebleven niet van
gewaarwording, welke
vroeger bij
bij die
die beweging
beweging gevoeld
gevoeld is.
is.
welke vroeger
gewaarwording,
Want met
met deze
dezeheeft
heefthet
hettwee
twee
eigenschappengemeen,
gemeen, die
die
Want
eigenschappen
beide onbegrijpelijk
onbegrijpelijk zouden
zouden zijn,
zijn, indien
indien het
het een
eenvoorstelling
voorstelling
beide
was der
der bewegingsgewaarwording.
bewegingsgewaarwording.Het
Hetisisnl.
nI.èn
ènzeer
zeeronbepaald,
onbepaald,
liever nèg
nogonbepaalder
onbepaalder dan
dan de
de
even
onbepaald als
even onbepaald
als of liever
kinaesthetische gewaarwording,
gewaarwording, èn
ènhet
hetschijnt
schijntons,
ons,evenals
evenalsdeze,
deze,
kinaesthetische
te zijn
zijn een
eendirecte
directewaarneming
waarnemingvan
vankracht.
kracht.
toe te
Een tweede
tweede argument
argument bevestigt
bevestigt dit
diteerste.
eerste.
Een
Sommige
bewegingen maken
maken we
we door
doormiddel
middelvan
van
Sommige van
van onze bewegingen
onze
dwars~gestreepte, andere
andere door
van onze
onze gladde
gladde
onze dwarsogestreepte,
door middel van
spieren.
Bij beide
beideheeft
heeftnatuurlijk
natuurlijkinnervatie
innervatie plaats.
plaats. Van
Van de
de
spieren. Bij
eerste,
van de
de bewegingen
bewegingen van
van armen
armen en
enbeenen,
beenen,zijn
zijn we
we
eerste, b.v.
b.v. van
ons, ook
ookals
alswe
weafzien
afzienvan
vande
debewegingsgewaarwording,
bewegingsgewaarwording, bewust
bewust
d.i.
wehebben
hebbener er
kinaesthetischegewaarwordingen
gewaarwordingen van
van;; en
en
d.i. we
kinaesthetische
worden tevens
tevens voorafgegaan
voorafgegaan door
doorinnervatiegevoel.
innervatiegevoel.Van
Vande
de
ze worden
tweede b.v.
b.v. van
vandedebewegingen
bewegingenonzer
onzeringewanden,
ingewanden,zijn
zijnwe
weons
ons
niet bewust
bewust d.i.
d.i. we
wehebben
hebben er
er geen kinaesthetische gewaar,
gewaar~
niet
wordingen
ze worden
worden tetegelijk
gelijk niet voorafgegaan door
wordingen van;
van ; en ze
innervatiegevoel.
Wat zou
zoudit
ditinnervatiegevoel
innervatiegevoeldan
dananders
anderszijn
zijn
innervatiegevoel. Wat
dan een
een voorstelling
voorstelling van
vandedekinaesthetische
kinaesthetischegewaarwording.
gewaarwording.
kortelijk te
terecapituleeren.
recapituleeren.
Om kortelijk
achtereenvolgens gebleken
gebleken::
Ons isis achtereenvolgens
Dátwewe
door
uitwendige
waarneming
geenkracht
krachten
en
Ie Dat
le
door
de de
uitwendige
waarneming
geen
werking waarnemen.
waarnemen.
2e
Dat' we bij
bij dedebeantwoording
beantwoordingder
dernog
nogoverblijvende
overblijvende
2e Dat‘
we door
door de
deinwendige
inwendigewaameming,
waarneming, door
door de
dewaar,
waar~
vraag, of we
vraag,
van onze
onzewillingen,
willingen,kracht
krachtenenwerking
werkingwaarnemen,
waarnemen, ons
neming van
kunnen beperken
beperken tot
tot onze
onzeuitwendige
uitwendigewillingen,
willingen,omdat
omdataan
aande
de
kunnen
inwendige deze
voorstelling van
van kracht
kracht en
en werking
werking in
in den
den
inwendige
deze voorstelling
tijd van
van haar
haar ontstaan
ontstaan niet
niet kan ontleend zijn.
zijn.
overouden tijd
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we door
doordedewaarneming
waarneming van
van onze
onzeuitwendige
uitwendige
3e Dat
Dat we
willingen geen
geen bepaalde
werking waarnemen.
waarnemen.
willingen
bepaaide kracht
kracht en werking
we door
doordedewaarneming
waarneming van
van onze
onzeuitwendige
uitwendige
4e Dat
Dat we
willingen 661(
oók geen
geen onbepaalde
werking waamemen
waarnemen
onbepaalde kracht
kracht en werking
m.a.w. dat
dat nèch
nochhet
hetgevoel
gevoelvan
vaninspanning
inspanningnèch
nochhet
hetinnervatie,
innervatie~
m.a.w.
gevoel een
eenzoodanige
zoodanigeonmiddelijke
onmiddelijkewaarneming
waarnemingvan
van onbepaalde
onbepaalde
kracht
werking is.
is.
kracht en
en werking
De conclusie
conclusie schijnt
schijnt voor
hand te
te liggen.
liggen.
voor de hand
werking
Indien nèch
noch bepaalde
bepaalde noch
nèch onbepaalde
Indien
onbepaalde kracht
kracht en werking
direct
wordt
waargenomen,
kan
de
voorstelling
van
kracht
en
direct
waargenomen, kan de voorstelling van kracht en
werking niet aan
aan de
dewaarneming
waarnemingontleend
ontleendzijn.
zijn.Zoo
Zooheeft
heeftmen
men
werking
dan
ook gewoonlijk
gewoonlijk geconcludeerd.
geconcludeerd.
dan ook
is deze
deze conclusie
conclusit:voorbarig.
voorbarig.
Toch is
Want
Want gebleken
gebleken isis tevens,
tevens, dat
dat we
we door
door het
hetgevoel
gevoelvan
van
inspanning en
en door
doorhet
hetinnervatiegevoel
innervatiegevoeleen
eenonbepaalde
onbepaaldekracht
kracht
inspanning
werking schijnen waar
nemen.
waar te nemen.
en werking
Een schijn van
waarneming nu
voor de
de gevolgen,
gevolgen, die
die ze
ze
van waarneming
nu isis voor
heeft
in het
hetbewustzijn,
bewustzijn, even
even goed
goed als
als een
een werkelijke
heeft in
werkelijke waar~
waar,
neming,
niet als
als schijn is herkend,
herkend, maar
maar wordt
wordt
neming, zoolang
zoolang ze
ze nl. niet
als schijn
schijn is ze niet herkend
gehouden voor
voor werkelijkheid.
En als
gehouden
werkelijkheid. En
vóór
de dagen
dagen van
van Hume,
Hume, of
ofliever
liever v66r
vóórdiens
diensdenkbeelden
denkbeelden
vó6r de
voldoende algemeen
algemeen eigendom
eigendomwaren
warengeworden
gewordend.i.
d.i.lang
langnáciat
nàdat
de
voorstelling van
van kracht
kracht en
enwerking
werkingonder
onderdedemenschen
menschen
de voorstelling
ontstaan
was.
ontstaan was.
De mogelijkheid
mogelijkheid isis dus,
dus,naar
naarhet
hetmij
mijvoorkomt,
voorkomt, niet
niet uit,
uit~
gesloten,
dat deze
deze voorstelling
voorstelling inderdaad
inderdaad ontleend
ontleend is
is aan
aan de
de
gesloten, dat
dan aan
aan een
een schijn van waarneming.
waarneming.
waarneming,
waarneming,alal isis het dan
een dergelijke
dergelijke mogelijkheid
mogelijkheid pleegt
pleegtmen
menzich
zichiningevallen
gevallen
Met een
als
onze tevreden
tevreden te
te stellen.
stellen. Wij
behoeven er
er echter
echter niet
niet
Wij behoeven
als het onze
tevreden mee
zijn. Want
Want er
er zijn
zijneen
eenpaar
paarvrij
vrijsterke
sterke
tevreden
mee te
te zijn.
argumenten,
die het
hetwaarschijnlijk
waarschijnlijk maken, dat deze mogelijkheid
mogelijkheid
argumenten, die
ons geval
geval beantwoordt
beantwoordt aan
aan de
dewerkelijkheid.
werkelijkheid.
in ons
H et eerste
eerste is
is de
de analogie.
analogie.
Het
We weten,
weten, dat
datzoo
zoogoed
goedalsals
onze
voorstellingenontleend
ontleend
We
al al
onze
voorstellingen
zijn aan
aan de
dewaarneming.
waarneming.Er
Erzijn
zijndus
dussterke
sterke argumenten
argumenten noodig,
noodig,
zijn
om
ons te
te doen
doenaannemen,
aannemen, dat
dat een
eenbepaalde
bepaaldevoorstelling
voorstelling niet
om ons
ontleendaan
aande
dewaarneming.
waarneming. En
Enzulke
zulkeargumenten
argumenten ontbreken,
is ontleend
ontbreken,
zooals we gezien
gezien hebben,
hebben, in
in ons
onsgeval.
geval.We
Wemoeten
moetendus
dusover,
over~
zooals
eenstemming
met
de
analogie
op
zijn
minst
voor
waarschijnlijk
eenstemming
de analogie op zijn minst voor waarschijnlijk
houden.
Een
tweede argument
argument heeft
heeftmeer
meerdirecte
directebewijskracht.
bewijskracht.
Een tweede
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Ge weet
weet allen,
allen, dat
datdedeontwikkeling
ontwikkeling van
van alle of bijna
Ge
bijna alle
volken
volken een
een stadium
stadium heeft
heeft doorloopen,
doorloopen,dat
dathet
hetstadium
stadiumvan
van het
het
«animisme» heet.
«animisme»
Niet alleen
alleen de
dehistorische
historische overlevering
overlevering leert
leert dit
dit;; niet
nietalleen
alleen
kunnen
we de
desporen
sporenvan
vanditdit
«animisme) nog
nogbijna
bijnaoveral
overal
kunnen we
«animisme»
terugvinden; ;maar
tal van
van volken
volken of
of
terugvinden
maarerer bestaan
bestaan zelfs
zelfs nog
nog tal
volksstammen, die
in dit
ditstadium
stadiumverkeeren,
verkeeren,
volksstammen,
die in
Het kenmerkende
kenmerkende er
er van
van is,
is, dat
datalles
alles—- menschen,
menschen, dieren,
dieren,
planten
en levenlooze
levenlooze voorwerpen
voorwerpen —
- voor
voor bezield
bezield wordt
wordt
planten en
al deze
deze dingen
dingen zielen
zielen of
ofgeesten
geesten doet
doet
gehouden; ; dat
gehouden
dat men
men in al
wonen, die
dieererzich
zichuit
uitkunnen
kunnenverwijderen
verwijderen en
en er
er weer
weerin
inkunnen
kunnen
terugkeeren en
er het
het werkzame
werkzame bestanddeel
bestanddeel in
in zijn.
zijn.
terugkeeren
en die er
Daarin stemmen
stemmen de
deverhalen
verhalenvan
vanalle
allereizigers
reizigersmet
metelkaar
elkaar
Daarin
overeen.
En deze
deze vertellen
vertellen ons
onsverder,
verder,dat,
dat,als
alsmen
menonder
onderdeze
deze volken
volken
spreekt van veroorzaking, zooals wij
wij die verstaan, dat de menschen
dan ongeloovig
ongeloovigaankijken
aankijken en
enzich
zichniet
nietbekommeren
bekommerenom
omwat
wat
u dan
ge
zegt;; maar
maar dat,
dat,als
alsmen
menspreekt
spreektvan
vanveroorzaking
veroorzaking door
door
ge zegt
geesten,
dat zezedan
dangaarne
gaarneaannemen,
aannemen, wat
wat gezegd
gezegd wordt,
wordt, en
en
geesten, dat
zich gemakkelijk
gemakkelijk laten
laten overtuigen.
overtuigen.
denkbeeld nu
nuvan
vanveroorzaking
veroorzakingdoor
doorgeesten,
geesten,waaraan
waaraan
Dit denkbeeld
zou het
hetanders
andersontleend
ontleendzijn
zijndan
danaan
aandedevermeende
vermeendewaarneming,
waarneming,
dat
hun eigen
eigen geest,
geest, dien
dien wij
wij in
dit geval
geval wil
dat hun
in dit
wi/ noemen,
noemen, hun
eigen lichaamsbewegingen
lichaamsbewegingen bewerkt
bewerkt?
?
menschheid —
- en
en waarschijnlijk
waarschijnlijk mogen
zeggen:: de
de
De menschheid
mogen we zeggen
geweest in
ineen
eenstadium,
stadium,waarin
waarinde
de
geheele menschheid
menschheid is
is dus geweest
voorstelling van
van «werking»,
«werking», en
endaarmee
daarmee die
die van
van oorzaak
oorzaak en
en
voorstelling
gevolg,
ontleend is
is aan
aan de
devermeende
vermeende waarneming
waarneming er
er van
van bij
bij
gevolg, ontleend
het
uitvoeren van
van uitwendige
uitwendige willingen,
willingen, bij
bijhet
hetmaken
maken van
van
het uitvoeren
gewilde bewegingen.
bewegingen.
En eens
eens ontstaan,
ontstaan, zijn
zijndeze
dezevoorstellingen
voorstellingenovergedragen
overgedragenniet
niet
alleen
de bewegingen
bewegingenvan
vanandere
anderemenschen
menschenenenvan
vandieren,
dieren,
alleen op de
maar op alles,
alles, wat
water
ergebeurde.
gebeurde. Ook
Ook dit
ditblijkt
blijkt uit
uitde
dekorte
korte
maar
mededeelingen, die
even heb
heb gedaan.
gedaan.
mededeelingen,
die ik
ik zoo even
vande
dewijze,
wijze,waarop
waaropdeze
dezeoverdracht
overdrachtheeft
heeftplaats
plaatsgehad,
gehad,
Zelfs van
kunnen we
ons door
door dedestudieën
studieënder
derethnologen
ethnologeneen
eenvrij
vrij
kunnen
we ons
waarschijnlijke voorstelling vormen.
vormen.
waarschijnlijke
ieder
En
dat ook
ook bij
bij ons
ons deze
deze overdracht,
En dat
overdracht, dit verband
verband in ieder
geval,
nog niet
nietgeheel
geheelverdwenen
verdwenenis,is,daarvan
daarvan.kan
.kanmen
men zich
zich
geval, nog
overtuigen, als men wil opmerken, dat
dat zelfs
zelfs de meest ontwikkelde,
ontwikkelde,
op een
een door stoot
best onderwezene
onderwezene inindedenatuurwetenschap
natuurwetenschap op
de best
stoot
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veroorzaakte beweging
beweging iets
veroorzaakte
iets overdraagt
overdraagt van
van de
de gewaarwordingen,
gewaarwordingen,
die hij
een.gewilde
gewilde beweging;
dat menig
menig billart,
billart.
die
hij heeft
heeft bij
bij een.
beweging ; en
en dat
speler
door
bewegingen
van
armen
en
beenen,
soms
zelfs
van
speler door bewegingen
armen en beenen, soms zelfs van
zijn heele
zijn
heele lichaam,
lichaam, de
de bewegingen
bewegingen tracht
tracht uit
uit te
te drukken,
drukken, die
die
hij de
wi/ doen maken.
maken.
hij
de billartballen
billartballen wil
Natuurlijk
echter zijn
zijn deze
deze voorstellingen
voorstellingen van
van werking
werking en
en
Natuurlijk echter
veroorzaking in
veroorzaking
in den
denloop
loopder
dertijden
tijdenininvele
veleopzichten
opzichtenveranderd.
veranderd.
Ze hebben
hebben zich
zichb.v.
b.v.losgemaakt
losgemaaktvan
vandedegeesten
geestenenenzijn
zijndaardoor
daardoor
niet te
niet
te gelijk
gelijk met
metdeze
dezeuit
uitplanten
plantenenenlevenlooze'
levenlooze'voorwerpen
voorwerpen
ze zijn
zijn blijven
blijven bestaan
bestaanen
enininhaar
haarbestaan
bestaan
gebannen.
gebannen. Maar
Maar ze
bevestigd ; niet omdat
bevestigd;
haar juistheid
door de
de waameming
waarneming be,
be.
omdat haar
juistheid door
Ofde
dewaarneming
waarneming niets
niets leerde,
leerde,wat
watmet
met
wezen werd,
werd,maar
maar omdat
omdat bf
haar in strijd
haar
strijd was,
was, bf
Oftelkens
telkens weer
weer bleek,
bleek, dat,
dat, indien
indien ze
ze zoo
zoo
leeren, deze
deze schijn van
strijd bij
bij nauwkeuriger
nauwkeuriger
iets scheen te
te leeren,
van strijd
onderzoek
verdween en
en plaats
plaats maakte
maakte voor
voorovereenstemming.
overeenstemming.
onderzoek verdween
Zoo werden
werden werking
werkingenenveroorzaking
veroorzakinglangzamerhand
langzamerhand een
een
vaste
kern, waarom
waarom zich
zich een
eenaantal
aantalbeter
beterwaarneembare,
waarneembare, meer
meer
vaste kern,
of minder
minder vaste
vaste kenmerken
kenmerken konden
konden groepeeren,
groepeeren, zooals
zooals nood,
nood.
zakelijkheid, regelmatige
regelmatige of
ofonvoorwaardelijke
onvoorwaardelijke opeenvolging
opeenvolgingen
en
zakelijkheid,
nabijheid in tijd
tijd en
en plaats.
plaats.
continuïteit
continuïteit of nabijheid
En omdat,
omdat, zooals
zooals we
wegezien
gezienhebben,
hebben,deze
dezekern
kern zelf
zelf Of
En
a niet óf
6f
slechts schijnbaar
schijnbaar kon
konworden
wordenwaargenomen,
waargenomen, daarom
daarom gingen
gingen we
we
de aan,
aan. of
ofafwezigheid
afwezigheidvan
vandeze
dezewaarneembare,
waarneembare,althans
althansbeter
beter
uit de
veroorzaking of
oftot
tot
constateerbare kenmerken
constateerbare
kenmerken concludeeren
concludeeren tot veroorzaking
toteen
een«hierdoor»
«hierdoor»ofoftot
toteen
eeneenvoudig
eenvoudig«hierna».
(hierna».
opeenvolging, tot
Ten
Ten slotte
slotte nog
nog één opmerking.
opmerking.
zou me
meniet
nietverwonderen,
verwonderen, indien
indien aan
aan sommigen
sommigen van
vanuu
Het zou
door mij
mij gegeven
gegeven schets
schets van
van het
hetontstaan
ontstaander
dervoorstelling
voorstelling
de door
«werking» zeer
zeer ontmoedigend
ontmoedigenden
enonbevredigend
onbevredigendtoescheen.
toescheen.
van «werking»
zullen ze
ze
dievoorstelling
voorstelling afleiden
afleiden van
van een
een schijn, zullen
Gij wilt die
Welkewaarborg
waarborg bestaat
bestaat er
er dan nog, dat
dat een
een voorstelling,
voorstelling,
zeggen. Welke
voor ons
ons menschen,
menschen, zoowel
zoowel praktisch
praktisch als
als theoretisch,
theoretisch, z66
zóó
voor
belangrijk, juist
is, d.i.
d.i.harmonieert
harmonieert met
metde
dewerkelijkheid
werkelijkheid?
belangrijk,
juist is,
?
zullen zij
zij spreken, die meenen,
meen en, dat
dat menschen
menschen zijn
zijn wezens,
wezens,
Zoo zullen
zóó buitengewoon
redelijk, dat
dat ze
ze niets
niets voor
voorwaar
waarhouden
houdenen
en
z6és
buitengewoon redelijk,
geen geval
gevaliets
ietsvoor
voorwaar
waar behooren
behooren te houden,
houden, tenzij
tenzij op
op
in geen
gronden.
voldoende gronden.
En de
dewijsgeeren,
wijsgeeren, die
dievoortdurend
voortdurend leefden
leefden in
in de
dewolken
wolken
En
hunner theorieEn
theorieën en
daardoor allen
allen kijk
kijk op
op de
dewerkelijkheid
werkelijkheid
hunner
en daardoor
hadden verloren,
verloren, hebben
hebben het
het hunne
hunne gedaan
gedaan om
om hen
hen in
in deze
deze
hadden
meening te
te bevestigen.
bevestigen.
meening
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Toch is ze
Toch
ze een
een groote
groote en
ennoodlottige
noodlottigedwaling.
dwaling.
bizonder redelijke
redelijke wezens,
wezens, en wat
wat
Menschen zijn geen
geen zoo bizonder
steeds op voldoende
ze voor
steunt niet steeds
ze
voor waar
waar houden
houden steunt
voldoende gronden.
gronden.
De regel
regel isis veeleer,
veeleer, dat
dat ze
ze iets
iets voor
voor waar
waar houden
houden op
op onvol,
onvoldoende gronden.
gronden.
En
zeer gelukkig,
gelukkig, dat
is.
En het
het is zeer
dat dit
dit zoo is.
Want nèch
Want
noch inductie
inductie nèch
noch deductie
deductie verschaffen
verschaffen ons in
in den
den
regel
gronden voor
voorzekere
zekeregevolgtrekkingen.
gevolgtrekkingen.
regel voldoende gronden
Inductie niet,
Inductie
niet, omdat
omdat we,
we,behalve
behalveinindedeallereenvoudigste
allereenvoudigste
gevallen,
voldoend aantal,
aantal, in
in de
denoodige
noodigeopzichten
opzichten
gevallen, zelden
zelden een voldoend
van
elkaar
verschillende
en
met
elkaar
overeenkomende,
vervan elkaar verschillende en met elkaar overeenkomende, ver,
schijnselen kennen, om
om er
er met
met zekerheid
zekerheid een
een algemeene conclusie
uit
uit af
af te
te leiden.
leiden.
En
deductie niet,
niet, omdat
omdat we,
we,behalve
behalvealalweer
weerinindedeallereen,
allereenEn deductie
voudigste
gevallen, bijna
bijna nooit
nooit voldoende
voldoendekennis
kennisbezitten
bezitten van
van
voudigste gevallen,
het meer algemeene en
en van
van zijn
zijn betrekking
betrekkingtot
tothet
het meer
meer bizondere,
bizondere,
om daaruit
daaruit met zekerheid
zekerheid een
een bizondere
te trekken.
trekken.
bizondere conclusie te
We zijn
zijn dus
dus gedwongen
gedwongen om
om àfOfniet
nietbfOfvoorbarig
voorbarig tete
We
concludeeren,
en doen
doenininden
denregel
regelhet
hetlaatste,
laatste, d.w.z.
d.w.z. we
we houden
houden
concludeeren, en
iets voor
iets
voor waar
waar op
op onvoldoende
onvoldoendegronden.
gronden.
Gelukkig is er
er een
een derde
derde proces,
proces, dat
dat tot
tot zekere
zekere hoogte
hoogte de
de
Gelukkig
leemten èn
èn van
vandeductie
deductie èn
ènvan
vaninductie
inductieaanvult.
aanvult. Ik
Ik bedoel
bedoel
leemten
de verificatie.
verificatie.
voorbarig getrokken
getrokken conclusie
conclusie wordt
wordtgeverificeerd
geverificeerd door
door
De voorbarig
ze
daarmee
overeen,
dan
wordt
ze
verdere
waarneming.
Stemt
verdere waameming.
ze daarmee overeen, dan wordt ze
voorloopig als
als juist
juistgehandhaafd
gehandhaafd;; ininhet
hettegenovergestelde
tegenovergestelde
voorloopig
ze verworpen.
verworpen. En
Eneerst
eerstals
alszezebestand
bestandisisgebleken
gebleken
geval wordt
wordt ze
geval
tegen een
een zeer
zeeromvangrijke
omvangrijkeenenzeer
zeerstrenge
strengeverificatie,
verificatie,eerst
eerst
tegen
dan
dan kunnen
kunnen we
we haar,
haar, hoewel
hoeweldedevolkomen
volkomenzekerheid
zekerheid blijft
blijft
ontbreken,
waar noemen.
ontbreken, met
met eenige zekerheid waar
waarheid en
en zekerheid
zekerheid van een
een stelling
stelling moeten
moeten we
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voldoende gronden.
gronden.
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oogpunt van
van
voorschriften
voorschriftenen
en verordeningen
verordeningentete waken,
waken, meent
meent uit
uit een
«gemoedelijkheid» die
handhaving zoo
zooslap
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overtreders, waar
waar dit
dit maar
maar eenigszins
eenigszins mogelijk
mogelijk is,
hebben en
te poeten
moeten optreden.
optreden.
ligt ininmijne
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plaats op wijzen,
wijzen, dat
dat het
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tegen vreemdelingen
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dat zij
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uitzien. Ons
Ons volk,
volk, dat
dat
het punt
puntvan
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kleedingwaarlijk
waarlijkniet
nietuitmunt
uitmuntdoor
doorgoeden
goeden
smaak,meent
meent
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smaak,
steeds tegen
tegeniedere
iederebuitenissigheid
buitenissigheidbij
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denuiterlijken
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ofwat
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nog steeds
dan als
als buitenissigheid
buitenissigheid beschouwt,
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het dan
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buitenslands maakt
mij niet
mogelijk na
gaan of er
er in
in dit
dit
verblijf buitenslands
maakt het
het mij
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na te
te gaan
laatste jaren
jaren misschien
goede is
is vev
ver_
opzicht
opzicht in de laatste
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niet reeds
reeds heel
heel veel
veel ten goede
anderd; ; maar
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ik een
een jaar
jaar of
ofzeven
zeven geleden,
geleden, in
in het
het
anderd
maar ik
ik weet
weet zeer
zeer wel,
wel, dat
groote Amsterdam,
Amsterdam, per
tennisbroek over
over de
de
groote
per preferentie
preferentieniet
niet met
met een
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vanvreemdelingen
vreemdelingen en
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straat
zijn gegaan.
gegaan. Trouwens
Trouwens de
de gevallen
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van
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kleedingeenigszins
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die in
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volgen,
volgen, die
die door
doorhet
hetpubliek
publiekniet
nietalleen
alleenvan
vande
dekleine
kleineplaatsen,
plaatsen, maar
maar in
in
regel juist in
in de
degroote
grootesteden,
steden,worden
wordennageschreeuwd
nageschreeuwden
enuitgejouwd,
uitgejouwd,
den regel
zijn
legio. Het
Hetgeval
gevalder
derArgentijnsche
Argentijnschedames,
dames,die,
die,in in
nieuw.modische
zijn legio.
nieuwvmodische
het
Parijsche toiletten
de Amsterdamsche
Amsterdamsche straat
straat dusdanig
Parijsche
toiletten gekleed,
gekleed, op
op de
dusdanig door het
volk werden
werden lastig
zich ten
ten slotte
slotte over
over hen
henmoest
moest
volk
lastig gevallen,
gevallen, dat
dat de
de politie zich
ontfermen, ligt
ligt nog tamelijk
ontfermen,
tamelijk versch
versch in het
het geheugen.
geheugen. Het
Hetzou
zoumijns
mijnsinziens
inziens
denweg
wegder
deronderwijzers
onderwijzersliggen,
liggen,ererdedekinderen
kinderenreeds
reedsvroeg
vroegop
optetewijzen,
wijzen,
op den
het tot
totdedetaak
taakder
derpolitie
politieen
envan
vandedeoverige
overigegestelde
gesteldeautoriteiten
autoriteitenbehoort,
behoort,
dat het
straat loopt in kleeding,
kleeding, die
die uit
uit een
eenoogpunt
oogpuntvan
van
beletten, dat
dat men
men op straat
te beletten,
aanstoot kan
kangeven
gevenof of
anderszins
ergerniswekken
wekkenkan,
kan,maar
maardat
dat
zedelijkheid aanstoot
anderszins
ergernis
voor het
het overige
overige geen
geen enkel
enkel mensch
mensch er
er iets
ietsmede
medetetemaken
makenheeft,
heeft,hoe
hoezijn
zijn
Aan den
denanderen
anderenkant
kantheeft
heeftdan
danechter
echterook
ook
medemensch
medemensch zich
zich kleeden
kleeden wil. Aan
de Overheid
Overheid er
ervoor
voortetezorgen,
zorgen,dat
datdiegenen,
diegenen,die
dieneiging
neigingmochten
mochtenvertoonen,
vertoonen,
hetuiterlijk
uiterlijkvan
vanandere
anderemenschen
menschentete
zich
ongewenscht met de
de kleeding
kleeding ofofhet
zich ongewenscht
algemeen, wat
wat men
men in
in het
het
bemoeien, daarin
bemoeien,
daarin worden
worden verhinderd
verhinderden
en in
in het algemeen,
noemt:: «grober
<!:grober Unfug»
Unfug»zwaarder
zwaarder worde
worde gestraft.
gestraft. Bijna
Bijnadagelijks
dagelijks
Duitsch
Duitsch noemt
vooreen
een
kan men b.v.
b.v. waarnemen
waarnemen dat
dat auto's
auto's met
met vreemdelingen
vreemdelingen er
er in,
in,die
dievoor
kan
ofcafé
caféblijven
blijven
staan,dadelijk
dadelijkworden
wordenomgeven
omgevendoor
dooreene
eene
nieuws_
hotel of
staan,
nieuws%
gierige volksmenigte,
op alleronbeschaamdste
alleronbeschaamdste manier
manier de
de vreemdelingen
vreemdelingen
gierige
volksmenigte, die op
en'. dikwijls
dikwijls hare
hare kritiek
kritiek op
ophet
hetuiterlijk
uiterlijkder
dervreemdelingen
vreemdelingen niet
niet
opneemt
opneemt en
zou het
hetongetwijfeld
ongetwijfeldop
opden
denweg
wegder
derpolitie
politieliggen,
liggen,die
diemenschen
menschen
spaart.
spaart. Nu zou
tot doorloopen
doorloopen aan
aan te
te manen
manen en
en diegenen,
diegenen, die
dieniet
nietgeneigd
geneigdzijn
zIjn aan
aan dit
dit
tot
den
te voldoen,
voldoen,eenvoudig
eenvoudigte te
bekeuren.
Zeer
waarschijnlijkzou
zoudit
ditininden
bevel te
bekeuren.
Zeer
waarschijnlijk
tot relletjes
relletjesaanleiding
aanleidinggeven,
geven,maar
maar ik
ikben
benerervan
vanovertuigd,
overtuigd,
eersten tijd
tijd tot
eersten
dat,
eens een
eenpaar
paarmaal
maalenkele
enkelerecalcitranten
recalcitrantentegen
tegendedelamp
lampwaren
waren
dat, wanneer eens
totflinke
flinkeboetes
boeteswaren
warenveroordeeld,
veroordeeld, waardoor
waardoor de
demenschen
menschen
gevlogen en
en tot
gevlogen
met zich
zich laat
laat spotten,
spotten, dat
dat dan
dan de
delust
lust
gemerkt
gemerkt hadden,
hadden,dat
dat d.e
de politie
politie niet met
er wel
~e1 zou
zou afgaan,
afgaan, om
om zich
zich tegen
tegenhet
hetwettig
wettiggezag
ghagteteverzetten.
verzeth'n.Een
Eenvoorv
voor.
er
door
de rechtbank
worde
ge.
waarde hiervoor
hiervoor is echter,
echter, dat
datdedepolitie
politie
waarde
door
de rechtbank
worde
ge%
het isisjuist
juisthierover,
hierover,dat
datmen
menzoo
zoodikwijls
dikwijlsvan
vande
dezijde
zijdeder
der
steund.
En het
steund. En
Zij zouden
zouden graag
graag willen,
willen,maar
maarontvangen
ontvangenslechts
slechts
politie hoort
hoort klagen.
klagen. Zij
politie
tegenwerking van
het betere
betere publiek
publiek en
enniet
nietden
denminsten
minstensteun
steun van
van de
de
tegenwerking
van het
rechtbank. Het
schijnt, dat
dat onze
onzerechters
rechtersover
overhet
hetalgemeen
algemeende
demeening
meening
rechtbank.
Het schijnt,
oordeelen,datdat
menmet
met«gemoéde,
«gemoède.
den Minister
Minister van
van Justitie
] ustitie deelen
deelenenenoordeelen,
van den
men
lijkheid»
krachtig handhaven
handhaven van
van het
het gezag.
gezag. Ik
Ik
lijkheid» verder
verder komt
komt dan
dan met
met een krachtig
heb eens
eens een
een Engelschman,
Engelschman, die
die zich
zich over
over het
hetoptreden
optreden der
der bevolking
bevolking ten
ten
heb
onzent beklaagde,
beklaagde, er
er op
op gewezen,
gewezen, dat
dat de
depolitie
politiezoo
zoobitter
bitterweinig
weinigdoen
doen
onzent
kan,
aangezien zij
zij altijd
altijd stuit
stuit op
opdedetegenwerking
tegenwerking van
van het
het publiek.
publiek. Als
Als
kan, aangezien
voorbeeld noemde
noemde ik
ik hem,
hem, dat,
dat, wanneer
wanneer de
de politie
politiehier
hierop
opstraat
straatiemand
iemand
voorbeeld
wenscht op te
te pakken
pakken of
oftetearresteeren,
arresteeren, ereraanstonds
aanstondstal
talvan
vanmenschen
menschenbij
bij
wenscht
zijn, die dit
dit trachten
trachten te
te beletten.
beletten.De
Deman
manwas
washierover
hierovereenvoudig
eenvoudigperplexe
perplexe
zijn,
Engeland
alleen
daaromreeds
reedsondenkbaar
ondenkbaar is,
is, omdat
omdat
en zei,
zei, dat
datdit
ditin in
en
Engeland
alleen
daarom
de uitoefening
uitoefening van
van haar
haar gezag
gezag poogt
poogttegen
tegen
iemand,
politie in de
iemand, die
die daar
daar de
de politie
werken zoo
zoo ontzaglijk
ontzaglijk zwaar
zwaar gestraft
gestraft wordt,
wordt, dat
dathem
hemdedelust
lustdaartoe
daartoe een
een
te werken
tweede maal
in den
den regel
regel de
degang
gang van
vanzaken,
zaken,
tweede
maal wel
wel zal
zal vergaan.
vergaan. Bij
Bij ons
ons is in
in discussie
discussie treedt
treedt en in
in heel
heel veel
veel
dat de
de politieagent
politieagent met
met de
deomstanders
omstanders in
dat
na lang
langheen
heenenen
weerpraten,
praten,den
denarrestant
arrestantvrij
vrijgeeft.
geeft.IkIkerken
erken
gevallen,
gevallen, na
weer
hier volgaarne,
volgaarne, dat de
de politie
politieinindedelaatste
laatstejaren
jarenaanmerkelijk
aanmerkelijkkrachtiger
krachtigerisis
hier
geworden in
in haar
haar optreden
optreden en
en dat
dat zij
zij zelfs
zelfs graag
graag nog
nog steviger
steviger zou
zouwillen
willen
geworden
ingrijpen;
«gemoedelijkheid» der
der rechtbank,
rechtbank, die in
ingeval
geval
ingrijpen ; maar
maarde
de bekende
bekende «gemoedelijkheid»
van relletjes
relletjes de
bijna altijd
altijd den kous
kous op
op de
dekop
kopgeeft,
geeft, isisvoor
voordeze
deze
van
de politie bijna
verre van bemoedigend.
bemoedigend.
verre
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Wanneer
ik thans
thans voortga
voortga met
met het
het geven
gevenvan
vanvoorbeelden,
voorbeelden,waarbij
waarbij het
het
Wanneer ik
slappe
ongerief
slappe optreden
optreden der
der Overheid
Overheid het
het publiek
publiek zelf
zelftottot
ongeriefstrekt,
strekt,dan
dan
noem ik in de
de eerste
eerste plaats
plaats het bekende
bekende geval
geval van
van het
het rooken
rooken in
in de
deniet
niet.
noem
rook.coupé's in
de spoortreinen.
spoortreinen. Het
is mij
mij zelf
zelfherhaalde
herhaaldemalen
malen ovev.
over.
rookcoupé's
in de
Het is
komen,
dat een
eenmijner
mijner medepassagiers
medepassagiers in
niet.rook.coupérustig,
rustig, zelfs
zelfs
komen, dat
in een
een nietrookcoupé
mij te
vragen, een sigaar
sigaar aanstak
aanstak en
begon te
te dampen.
dampen.Aangezien
Aangezien
zonder
zonder mij
te vragen,
en began
ditdoen
doenininden
denregel
regelzijn,
zijn,wat
watmen
menmet
meteen
eenfamiliaar
familiaar
de menschen,
menschen, die
die dit
de
discussie
woord «palurken»
«palurken» noemt,
noemt, menschen,
menschen, met
met wie
wie men
men dus liever niet in discussie
treedt,
heb ik
ik ininden
denregel
regelmijn
mijnleed
leedzwijgend
zwijgendgedragen.
gedragen. Mij
Mij isis het
hetgeval
geval
treedt, heb
bekend, van een
een jonge
jongedame,
dame,die
diein
ineen
eenniet,rookcoupé
niet.rook.coupézat,
zat,waar
waaronderweg
onderweg
bekend,
heeren, althans
althans mannen
mannen met
met hoeden
hoedenop
open
enboorden
boordenom,
om,binnen
binnenstapten
stapten
vijf heeren,
in het
hethoofd,
hoofd,waarvan
waarvan slechts
slechts een
een de beleefdheid
met brandende
brandende sigaren
sigaren in
met
had zijn
zijn sigaar
sigaar te
te laten
latenuitgaan.
uitgaan.De
Degevallen,
gevallen,dat
dathet
hettreinpersoneel
treinpersoneel de
de
had
het rookverbod,
rookverbod, zijn
zijn tetetellen,
tellen,terwijl
terwijlhet
hetmij
mij
overtreders
attent maakt
maakt op
overtreders attent
op het
persoonlijk overkomen
ineen
eenderde
derdeklasse
klassenietrook,coupé,
niet.rook.coupé,waarin
waarin ik
ik
persoonlijk
overkomen is
is in
speciaal was
ontstoken oogen
oogenhad,
had,dat,
dat, toen
toen
was gaan
gaan zitten,
zitten, aangezien
aangezien ik eenigszins ontstoken
bij den
den conducteur
conducteur mijn
mijn beklag
beklag maakte
maakte over
over het
hetfeit,
feit,dat
datvier
viervan
vanmijne
mijne
ik bij
en de
de conducteur
conducteur hun
hun toen
toen op
op het
hetrook
rook.
mede'passagiers
rookten, en
medeTassagierslustig
lustig rookten,
verbod
attent maakte,
maakte, daarover
daarover uitbundig
uitbundiggelachen
gelachenwerd,
werd,maar
maar geen
geender
der
verbod attent
kerels erover
erover dacht
dacht zijn
zijn sigaar
sigaar tetelaten
latenuitgaan.
uitgaan.Procesverbaal
Procesverbaal werd
werderer
kerels
natuurlijk
niet opgemaakt,
instrijd
strijd geweest
geweest zijn
zijn met
met onze
onzehoog.hoog.
natuurlijk niet
opgemaakt, dat
dat zou
zou in
Hollandsche «gemoedelijkheid».
«gemoedelijkheid».
geprezen Hollandsche
Een
andere zaak,
zaak, waarbij
waarbij men
mendikwijls
dikwijls de
denadeelige
nadeeligegevolgen
gevolgenbemerkt
bemerkt
Een andere
onze groote
groote
van
deHollandsche
Hollandsche«gemoedelijkheid»,
«gemoedelijkheid», is het
het tramverkeer
tramverkeer in onze
van de
het bijzonder
bijzonder in
in Den
DenHaag.
Haag.Men
Menmoet
moetmaar
maareens
eenshaast
haasthebben,
hebben,
steden,
steden, in het
met
den trein
trein mee
mee moeten
moetenofofergens
ergensvlug
vlugwillen
willenzijn.
zijn.Dan
Danverbijt
verbijtmen
men
met den
eenvoudig van
van ergernis
ergernis en vervloekt
vervloekt de
de Hollandsche
Hollandsche«gemoedelijkheid»,
«gemoedelijkheid»,
zich eenvoudig
die de
de trams
trams de
de helft
helft sneller
sneller doet
doetvooruitkomen
vooruitkomendan
dananders
andershet
hetgeval
gevalzou
zou
in het
hetbuitenland
buitenlandgeldt
geldtals
alsregel,
regel, dat
datdegeen,
degeen, die
die met
met
zijn. Bijna
Bijna overal
overal in
zijn.
een tram
tram mee
mee wil,
wil,bij
bijde
dehalte
halteop
opduidelijk
duidelijkkenbare
kenbarewijze,
wijze, door
doorhet
hetopsteken
opsteken
van stok
stok of
ofhand,
hand,zijn
zijnwensch
wenschmoet
moette te
kennengeven,
geven,dat
datdedetram
tram zal
zal
van
kennen
Bij ons
ons heeft
heeft men
menhet
hetpubliek
publiek
daar
nog
maarsteeds
steedsniet
nietaan
aan
stoppen.
stoppen. Bij
daar
nog
maar
kunnen
wennen en
en zoo
zoogebeurt
gebeurthet
hetb.v.
b.v.ininDen
DenHaag,
Haag,dagelijks
dagelijks tal
tal van
van
kunnen wennen
malen, dat
dat de
de tram
tram stopt,
stopt, omdat
omdat er
ermenschen
menschenbij
bijdedehalte
haltestaan,
staan,terwijl
terwijldie
die
malen,
daar toevallig
toevallig staan
staan ofofmet
meteen
eenandere
anderelijn,
lijn,die
dieop
opdat
datgedeelte
gedeelte
menschen of daar
menschen
met
eerste lijn
lijn samenvalt,
samenvalt, mee
mee moeten.
moeten. Een
Een tweede
tweedepunt
puntis,is,dat
datmen
mende
de
met de eerste
zoo'nbeetje
beetjealsalszijn
zijnequipage
equipagebeschouwt,
beschouwt,ininplaats
plaatsvan
van
tram
nog steeds
steeds zoo'n
tram nog
snel mogelijk
mogelijk inintetestappen,
stappen,wandelt
wandeltb.v.
b.v.het
hetpubliek
publiek in
inDen
DenHaag,
Haag,
zoo snel
dat een bijzondere
bijzondere voorkeur
voorkeur voor den
den bijwagen
bijwagen schijnt
schijnt te hebben,
hebben, op
op zijn
zijn
dat
doode gemak
gemak naar
bijwagen om
zien of
ofdaar
daar een
eengoed
goedplaatsje
plaatsje is.
is.
doode
naar dien
dien bijwagen
om te
te zien
Is
dit niet
niet het
hetgeval,
geval,dan
dangebeurt
gebeurthet
hetzeer
zeerdikwijls,
dikwijls,dat
datdezelfde
dezelfdemenschen
menschen
Is dit
weer met
met dezelfde
dezelfde bedaardheid
bedaardheid terugwandelen
terugwandelen en
en een
eenplaatsje
plaatsje in
in den
deneersten
eersten
wagen zoeken. Is
Is het
hetnog
nognoodig
noodigeen
eensterker
sterkerbewijs
bewijstetegeven
gevenvan
vangemoedelijk.,
gemoedelijk.
eene stad
stad van
van 300.000
Wanneer.men echter
heeft,
heid
heid in eene
300.000 inwoners? Wanneer.men
echter haast heeft,
appreciëert men
dergelijke gemoedelijkheid
gemoedelijkheid slechts
halve, dan
dan
appreciëert
men eene
eene dergelijke
slechts ten halve,
vervloekt
gelijk gezegd,
gezegd, de Hollandsche
Hollandsche gemoedelijkheid
gemoedelijkheid en
en verlangt
verlangt
vervloekt men,
men, gelijk
men
er naar,
naar, dat
dat de Duitsche
Duitsche orde
orde en
en regelmaat
regelmaat ook
ook in
in Holland
Hollandeens
eenseen
een
men er
In een
een Duitsche
Duitschestad
stadisisiets
ietsdergelijks
dergelijksondenkbaar.
ondenkbaar.
plaatsje mogen
plaatsje
mogen vinden.
vinden. In
hetwerkelijk
werkelijk ininhun
hunhoofd
hoofdzouden
zoudenkrijgen
krijgen
Wanneer daar
daar de
de menschen
menschen het
Wanneer
dusdanig «gemoedelijke»
«gemoedelijke» wijze
te treden,
treden, dan
danzou
zouop
ophet
hetoogenblik,
oogenblik,
op dusdanig
wijze op te
eersten wagen
wagen voorbij
voorbij liepen om
om in
inden
dentweeden
tweedenwagen
wagentete
waarop zij
waarop
zij den
den eersten
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in de
deovertuiging,
overtuiging, dat
datdie
diemenschen
menschen
kijken, de conducteur
conducteur reeds
reeds afbellen,
afbellen, in
kijken,
blijkbaar niet mee
mee wilden.
wilden.
blijkbaar
het maken
maken van
vanvergelijkingen
vergelijkingen tusschen
tusschen Nederland
Nederland en
en
Intusschen is het
Intusschen
ten onzent
onzentaltijd
altijdeenigszins
eenigszinsgevaarlijk,
gevaarlijk, omdat
omdatmen
men nu
nueenmaal
eenmaal
Duitschland ten
Nederland een
eeningekankerden
ingekankerden afafkeer
schijnt te
te hebben
hebben tegen
tegenDuitsche
Duitsche
in Nederland
keer schijnt
is het
hetde
degroote
grootevraag,
vraag,ofofdie
dieafkeer
afkeergewettigd
gewettigd
politiemaatregelen. Intusschen is
politiemaatregelen.
is. Ik
Ik heb
hebnog
nog
nooit
behoorlijk
Nederlander
(niet
een
lawaaimaker,
is.
nooit
eeneen
behoorlijk
Nederlander
(niet
een
lawaaimaker,
ofandere
anderevoor
voor
gemeenschaplastige
lastigemenschen)
menschen)zich
zich
schreeuwer of
een schreeuwer
de de
gemeenschap
Duitscheautoriteiten
autoriteiten en
en
hooren beklagen
beklagen over
over de
deDuitsche
Duitschepolitie
politie ofofdedeDuitsche
hooren
evenmin was
was dit
dit geval
geval met
met mij
mijbekende
bekendeEngelschen
Engelschen of
ofZweden,
Zweden, die
die in
in
evenmin
Duitschland waren
zelf heb
heb mij
mijgedurende
gedurende een
eenverblijf
verblijfvan
van
Duitschland
waren geweest.
geweest. Ik
Ik zelf
dan een
een jaar
jaar ininDuitschland
Duitschlandenentijdens
tijdensverschillende
verschillende reizen
reizen in
inhet
het
meer dan
meer
van Bismarck,
Bismarck, nooit ook
ook maar
maar in
in het
hetminste
minste tetebeklagen
beklagengehad
gehadover
over
land van
de Duitsche
van de Duitsche
Duitsche autoriteiten,
autoriteiten, van
Duitsche douane
douane en
ende
deDuitsche
Duitscheconduc
conduc"
i.k de
de meest
meest aangename
aangename ervaring
niet, dat er
er in
in de
de
teurs heb
heb ik
teurs
ervaringen
en ik
ik geloof
geloof niet,
wereld iets
iets meer
meervolmaakts
volmaaktsisisdan
daneen
een
Duitsche
«Schlafwagenkontrolör»,
wereld
Duitsche
«Schlafwagenkontrol6r»,
wien men
men een
een fooitje
fooitje gegeven
gegeven heeft.
heeft.
wien
eigenaardige is, dat
dat men
men hier
hier te
te lande
lande steeds
steeds hoort
hoort afgeven
afgeven op
op het
het
Het eigenaardige
Duitsche «massregeln»,
«massregeln», en dat men van nagenoeg
nagenoeg alle
alle ordentelijke
ordentelijke Hollanders,
Hollanders,
Duitsche
in Duitschland
Duitschland geweest
geweest zijn,
zijn, hoort,
hoort, dat
dat zij
zij daar
daar nooit
nooiteenigen
eenigenlast
lastvan
van
die in
ondervonden. Men
Men schermt
schermt bij
bij ons
ons graag
graag met
met het
hetwoord
woord:
vrijheid
hebben ondervonden.
: vrijheid
wijveel
veelnader
naderverwant
verwantzijn
zijnaan
aanhet
hetvrijheidlievende
vrijheidlievende
beweert dan,
dan, dat
datwij
en beweert
Engelsche volk
dan aan
aan de
deDuitschers.
Duitschers. Men
Menvergeet
vergeethierbij
hierbijechter
echtertwee
twee
Engelsche
volk dan
de eerste
eerste plaats,
plaats, dat
datererininEngeland
Engelandpolitiebepalingen
politiebepalingenniet
nietalleen
alleen
dingen:: in de
dingen
bestaan, maar
maar streng
toegepast, die,
die,wanneer
wanneermen
menzezeslechts
slechtseen
eendag
dag
bestaan,
streng worden toegepast,
Nederland toepastte,
toepastte, dezelfde
dezelfde menschen,
menschen, die
die het
hetthans
thanszoo
zoodruk
drukhebben
hebben
in Nederland
hethardst
hardst zouden
zoudendoen
doenschreeuwen
schreeuwen
devrijheidlievende
vrijheidlievendeEngelschen,
Engelschen, het
over de
«Massregelung»; ;en
tweede plaats,
plaats, dat
dat het
hetEngelsche
Engelsche volk
volkreeds
reeds
over «Massregelung»
en in
in de tweede
had bij
bijhet
hetinvoeren
invoerenvan
vanwettelijke
wettelijkebepalingen
bepalingenen
envoorschriften
voorschriften
stem had
een stem
en dat
dat het
het Engelsche
Engelsche volk
volk reeds
reedsover
overeene
eenegroote
grootemate
matevan
vanvrijheid
vrijheid
en
nog twee
twee en
en een
een halve
halve eeuw
eeuw op
op die
die
beschikte,
toen de
beschikte, toen
de rest
rest van
van Europa
Europa nog
vrijheid
oogenblik, dat
dat in
in de
derest
restvan
vanEuropa
Europahet
het
vrijheid moest
moest wachten.
wachten. Op
Op het oogenblik,
volk mede
mede stem
stemininhet
hetkapittel
kapittelkreeg,
kreeg,had
hadhet
hetEngelsche
Engelschevolk
volkreeds
reedstwee
twee
en
een halve
halve eeuw
eeuwgelegenheid
gelegenheid gehad
gehad zich
zichininhethet
zelf
besturenvan
vanzijn
zijn
en een
zelf
besturen
land
te leven
levenen
enhad
hadhet
hetinindien
dientijd
tijdleeren
leeren
inzien,
dathet
hetbeginsel
beginselvan
van
land in te
inzien,
dat
enstrenge
strengehandhaving
handhavingder
derbepalingen
bepalingen
alle staatswijsheid
staatswijsheid is de
de eerbiediging
eerbiediging en
en
verordeningen. Dat
Engelsche volk in
in dit
ditopzicht
opzicht op
op een
eenhooger
hooger
en verordeningen.
Dat het
het Engelsche
doorniemand
niemand minder
minder dan
dan den
den
plan
staat dan
dan de
deandere
anderevolkeren,
volkeren,werd
werddoor
plan staat
Naar aanleiding
aanleiding van
van eene
eene redevoering
redevoering in den
den
grooten
Bismarck erkend.
erkend. Naar
grooten Bismarck
Rijksdag,
hervormingen in Engelschen
Engelschen trant
trant werd
werd
Rijksdag, waarin
waarin op
op verschillende
verschillende hervormingen
aangedrongen,
kanselier ongeveer
ongeveer als
als volgt
volgt::
aangedrongen, antwoordde
antwoordde de
de groote kanselier
vor dem
«Gibt
uns Englische
Englische Ehrfurcht
Ehrfurcht vor
dem Gesetze,
Gesetze, gibt
gibt uns
unsEnglische
Englische
«Gibt uns
das Englische,
Englische, was
was wir
wir ,nicht
Jlicht haben,
haben, und
und ich
ich
Gottesfurcht
Gottesfurcht....
. . . .gibt
gibtuns
uns all
all das
werde
Euch Englische
Englische Gesetze
Gesetze geben.»
geben.» Uit
Uit dit
ditantwoord
antwoord van
van Otto
Otto von
von
werde Euch
Bismarck
zeer voldoende, dat
dat de
de groote
groote kanselier,
kanselier, die
die het
hetmoderne
moderne
Bismarck blijkt
blijkt zeer
en dien
dienmen
menerertoch
tochwaarlijk
waarlijk niet
nietvan
vanverdenken
verdenkenzal,
zal,
Duitschland
schiep en
Duitschland schiep
niet
vaderlandslievend geweest
geweest te
te zijn
zijn ofofzijn
zijnland
landtetehebben
hebbengeminacht,
geminacht,
niet vaderlandslievend
in dit
dit opzicht
opzicht
dat
hij er
er niet
niettegen
tegenopzag
opzagdedemeerwaardigheid
meerwaardigheid van
vanEngeland
Engeland in
dat hij
datvoor
vooreene
eenevrijheid
vrijheidals
alsdie,
die,welke
welke
te
erkennen, volmondig toe
toe te
te geven,
geven,dat
te erkennen,
het
Engelsche volk
geniet, het
Duitsche volk nog
nog niet
nietrijp
rijp is.
is.
het Engelsche
volk geniet,
het Duitsche
En·
systeem van
van Bismarck
Bismarck en van
van de
deandere
anderebouwmeesters
bouwmeesters van
van
En .volgens
volgens systeem
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het Duitsche
Duitsche rijk,
rijk, is men
men toen
toen begonnen
begonnen het
het Duitsche
Duitsche volk
volk door
door orde
orde en
en
het
tucht op te
tucht
te voeden,
voeden,tot
tothet
hetmettertijd
mettertijdrijp
rijpzal
zalzijn
zijnom
ommeerdere
meerderevrijheid
vrijheidtete
genieten. Nu
Nu hoort
hoortmen
menzich
zichten
tenonzent
onzentzoo
zoovele
velemale
maletegenwerpen,
tegenwerpen,dat
dat
genieten.
de geaardheid
geaardheid van
volk zoo
zoogeheel
geheelanders
andersisisals
alsdie
dievan
vanhet
hetonze,
onze,
van Duitsche volk
men
voegt er
er dan
daninin
regel
nog
eenige
vriendelijkhedenbij
bijaan
aanhet
het
men voegt
denden
regel
nog
eenige
vriendelijkheden
adres
van de
de kruiperigheid
kruiperigheid der
der Duitschers
Duitschers en
en slaat
slaat zich
zich fier
fier op
op de
deborst
borst
adres van
het trotsche
trotsche gevoel
gevoelvan
vaneigen
eigenmeerwaardigheid.
meerwaardigheid.
in het
Intusschen spreekt
vanzelf,
zelf,dat
datdeze
dezebewering,
bewering,alhans
al hanswat
watbetreft
betreft
spreekt het van
ingeen
geenenkel
enkelopzicht
opzichtopgaat.
opgaat.
Westphalen, Rijnlanders
Rijnlanders en
Hanoveranen in
Westphalen,
en Hanoveranen
totaan
aandedeElbe
Elbeenenvan
vanMecklenburg
Mecklenburg
De bevolking
bevolking van
van Noord,Duitschland
Noord-Duitschlandtot
ongetwijfeld van
vanden
denzelfden
zelfdenFrisoSaksischen
Friso_Saksischen
Friso_Frankischenstam
stam
is ongetwijfeld
enen
FrisoÆrankischen
in de
dejaren,
jaren, voorafgaande
voorafgaande aan
aan de
deoorlogsjaren
oorlogsjaren1866
1866en
en1870,
1870, in
in
als
wij;; en in
als wij
de jaren
jaren van
van de
destudentenbonden,
studentenbonden,het
het
Frankfurterparlement,
parlement,de
deopstand
opstandin
in
Frankfurter
Baden
en de
derevolutie
revolutieinin
Berlijn,inin
dien
tijd
heerschteongetwijfeld
ongetwijfeld in
in
Baden en
Berlijn,
dien
tijd
heerschte
Duitschland dezelfde
dezelfde geest
geest als
als ten
tenonzent.
onzent.En
Enwanneer
wanneerBismarck
Bismarck het
hetniet
niet
Duitschland
had aangedurfd,
aangedurfd, tegen
den wil
wilvan
vanhethet
Pruisischeparlement
parlementdedemilitaire
militaire
had
tegen den
Pruisische
hervormingen door tetedrijven,
drijven,wanneer
wanneerhijhijniet
nietjarenlang
jarenlanggeregeerd
geregeerd had
had
hervormingen
zonder parlement
parlement en
tegen den
denuitgesproken
uitgesproken wil
wildes
desvolks,
volks,wanneer
wanneer de
de
zonder
en tegen
1866 en
en1870
1870niet
nietaan
aanBismarck
Bismarckenenzijn
zijnkoninklijken
koninklijkenmeester
meester
van 1866
oorlogen van
en wanneer
wanneer ten
tenslotte
slotteook
ooknanadie
dieoorlogen
oorlogenBismarck
Bismarck
gelijk
hadden gegeven
gegeven en
gelijk hadden
doorgedreven tegen
tegen den
den wil
wilvan
vanden
denrijksdag,
rijksdag,
menigen maatregel
maatregel had
niet menigen
had doorgedreven
dan
zou het
hetDuitsche
Duitschevolk
volkzeer
zeerzeker
zekerniet
nietgeworden
gewordenzijn,
zijn,wat
wathet
hetthans
thans
dan zou
het gebied
gebied van
van de
devrijheid
vrijheid dezelfde
dezelfde
is.
Duitsche vrijzinnigheid,
vrijzinnigheid, die
is. De Duitsche
die op het
onzent nog
nog thans
thans gehuldigd
gehuldigd worden,
worden, is op
op
ideeën toegedaan
toegedaan was,
was, die
ideeën
die ten onzent
dit gebied
gebied ten
tenallen
allentijde
tijde
Bismarck'smeest
meestverbitterde
verbitterdevijandin
vijandingeweest.
geweest.
Bismarck's
in Duitschland
Duitschland thans
thans vrijwel
vrijwel in
in
Tegen het
het militaire
militaire orde,systeem,
orde_systeem, hetwelk
hetwelk in
Tegen
alle lagen
lagen der
der maatschappij
maatschappij is
is doorgedrongen,
doorgedrongen, heeft
heeftdedevrijzinnigheid
vrijzinnigheidaltijd
altijd
naamder
der
vrijheid
tegen
«Massregelung»
oppositie gevoerd
oppositie
gevoerd en ininnaam
vrijheid
tegen
de de
«Massregelung»
geschiedenis heeft
heeft echter
echter aan
aanBismarck
Bismarck gelijk
gelijkgegeven
gegevenen
en
geprotesteerd. De geschiedenis
geprotesteerd.
hoewel in
inde
devijftiger
vijftigerjaren
jarenzelfs
zelfsvele
vele
conservatieven
Bismarkscheopvat-;
opvatconservatieven
de de
Bismarksche
hunne rekening
rekening wilden
wildennemen,
nemen,hoewel
hoewelzijzijzich
zichnoemden
noemden:
tingen niet voor
voor hunne
tingen
:
«Konservativ
Bismarcksch», zoo
thans wel
welzelfs
zelfsde
de
«Konservativ sehr,
sehr, aber
aber nicht
nicht Bismarcksch»,
zoo zal
zal thans
in de
de dagen
dagen van
van
meest
verstokte Duitsche vrijzinnige
vrijzinnige de
de vrijheidsideeën,
vrijheidsideeën, die
die in
meest verstokte
Frankfurter parlement
nietlanger
langer meer
meer voor
voor
het Frankfurter
parlement gehuldigd
gehuldigd werden,
werden, wel niet
zijne
rekening willen nemen.
nemen.
zijne rekening
Het Duitsche
Duitsche rijk
rijk isissedert
sedert 1870
1870 met
metreuzenschreden
reuzenschreden vooruitgegaan
vooruitgegaan en
en
geen
mensch zal
zalthans
thans wel
welmeer
meerwillen
willenontkennen,
ontkennen,dat
datdeze
dezevooruitgang
vooruitgang
geen mensch
voor
een groot
grootdeel
deeltetedanken
dankenisisaan
aanhet
hetmilitaire
militairesysteem
systeemvan
vanorde,
orde,dat
dat
voor een
door de
de Bismarcksche
Bismarcksche aera
aera werd
werd ingewijd,
ingewijd, krachtens
krachtens hetwelk
individu
hetwelk het individu
overal achter
achter de
degemeenschap
gemeenschap terugtreedt,
terugtreedt, het individu
individu er
er aan
aan gewend
gewend isis
overal
geraakt
op teteofferen,
offeren,waar
waardie
dieininstrijd
strijdkomen
komenmet
methet
het
geraakt zijne
zijne belangen
belangen op
belang van staat
staat of
ofgemeenschap,
gemeenschap, kortom
kortom waar
waar ieder
ieder mensch
mensch geleerd
geleerd heeft
heeft
belang
sociaal
voelen.
sociaal te voelen.
In Nederland
Nederland is het
het sociaal
sociaal gevoel
gevoel over
overhet
hetalgemeen
algemeenalalbijzonder
bijzonderzwak
zwak
ontwikkeld.
Een sterk
sterk bewijs
bewijshiervan
hiervanwas
waswel
weldedehoedenpenverordening,
hoedenpen verordening,
ontwikkeld. Een
Amsterdammoest
moestworden
wordengemaakt
gemaakt in
in
welke een
een groot
groot jaar
jaargeleden
geledeninin
welke
Amsterdam
verband met
met het groote
groote gevaar,
gevaar, hetwelk
hetwelk de
delange
langehoedenpennen
hoedenpennender
derdames
dames
verband
hunnemedemenschen
medemenschen opleverden.
opleverden. Niettegenstaande
Niettegenstaande de
de groote
groote onge
ongevoor hunne
door deze
deze hoedenpennen
hoedenpennenwaren
warenaangericht,
aangericht, niettegenstaande
niettegenstaande
reeds door
lukken, die reeds
reeds iemand
iemand met
met een
eendergelijk
dergelijk sieraad
sieraad een
een oog
oogwas
wasuitgeprikt,
uitgeprikt, waren
waren de
de
reeds
dames
er niet
niet toe
toete te
brengen
zich
hoedenpenbeschermers, die
die overal
overal
dames er
brengen
zich
de de
hoedenpenbeschermers,
Il.
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verkrijgen waren,
schaffen, totdat
totdat zich ten
ten langen
langen leste
leste
kosteloos te verkrijgen
waren, aan
aan te
te schaffen,
de gemeente
gemeente genoodzaakt
genoodzaakt zag
te grijpen
grijpen en
en eene
eeneverordening
verordeningtetemaken
maken
zag in te
het dragen
dragen van
van te
te lange,
lange, onbeschermde
onbeschermde hoedenpennen.
hoedenpennen.Dat
Datintusschen
intusschen
tegen het
deze verordening,
verordening, gelijk
gelijk de
demeeste
meesteverordeningen
verordeningen ten
ten onzent,
onzent, slechts
slechts
ook deze
zeer slap werd gehandhaaft,
genoeggehad
gehadom
omwaar
waarte nemen.
nemen.
gehandhaaft, heb ik gelegenheid
gelegenheid genoeg
ten onzent,
onzent,zijn
zijno.o.a.a.het
hetfietso
fiets_
Andere staaltjes
staaltjes van
gering sociaal
sociaal gevoel
gevoel ten
Andere
van gering
rijden, en dikwijls
dikwijls zeer
zeer onvoorzichtig
onvoorzichtig en
en ruw
ruw rijden,
rijden, in
indededrukke
drukkestraten
straten
rijden,
hetwegwerpen
wegwerpenvan
vanafval
afvalvan
vanvruchten
vruchtenofofgroenten
groenten
onzer groote steden
steden en
en het
onzer
op de
de openbare
openbare straat.
straat. Telkens
Telkens leest
leest men
men in de
de courant
courant of
of hoort
hoort men
men in
in
zijn bekendenkring
bekendenkring van
den regel
regel oude
oude menschen,
menschen, die
die door
door
zijn
van menschen,
menschen, in
in den
fietsrijders, de
de beruchte
beruchte slagersjongens
slagersjongens b.v.,
b.v., werden
werdenaangereden
aangereden en
en
woeste fietsrijders,
telkens ook
ook leest
leestmen
menvan
vanmenschen,
menschen,diedie
over
pisang-ofofsinaasappelschillen
sinaasappelschillen
over
pisango
daarbij arm
arm of
of been
beenbreken.
breken.IkIkdenk
denkhierbij
hierbijo.o.a.a.aan
aan het
het
uitglijden en
uitglijden
en daarbij
geval van een
een gepensioneerd
gepensioneerd generaal,
generaal, die
die een
eenpaar
paar jaar
jaar geleden
geleden over
overeen
een
geval
zijn arm
armbrak,
brak,welke
welkearm,
arm,vermoedelijk
vermoedelijk ten
ten
sinaasappelschil uitgleed
sinaasappelschil
uitgleed en zijn
gevolge
van den
denhoogen
hoog enleeftijd
leeftijdvan
vanhet
hetslachtoffer,
slachtoffer, nooit
nooit weer
weer in
inorde
orde
gevolge van
is gekomen.
gekomen.
voorgrond dat
dat èn
èn het
hetwoeste
woesterijden
rijden
Ik zet hier,
hier, gelijk van zelf spreekt,
spreekt, op den voorgrond
hetwego
wegdrukke plaatsen,
plaatsen, èn het
het dragen
dragen van
vantetelange
langehoedenpennen
hoedenpennenènènhet
op drukke
werpen van
van vruchtenschillen
vruchtenschillen op
opdedeopenbare
openbare
straat,niet
nietgeschiedt
geschiedtmet
meteenig
eenig
werpen
straat,
opzet, maar
maar eenvoudig
eenvoudig zonder
zonder nadenken,
nadenken, omdat
omdat het
het makkelijk
makkelijk is en
en
boos opzet,
het
misschienook
ooknadeel
nadeelvoor
voor
men
er eenvoudig
eenvoudigniet
nietverder
verderover
overdenkt,
denkt,ofof
men er
het
misschien
zijne medemenschen
medemenschen met
met zich
zich zal
zal brengen.
brengen. Maar
Maar dit
ditjuist
juistisishet
hetgebrek
gebrekaan
aan
zijne
een
einde
doorstrenge
strenge
sociaal gevoel
gevoel en
enhieraan
hieraankan
kanalleen
alleen
een
eindeworden
wordengemaakt
gemaaktdoor
het onverbiddelijk
onverbiddelijk handhaven
handhavenvan
vandie
dieveroro
verorpolitieverordeningen, door
politieverordeningen,
door het
door het
hetvoorbeeldig
voorbeeldigstraffen
straffen van
vande
deovertreders.
overtreders.
deningen en door
deningen
Vrijheid isis een
een heel
heel goed
goed ding,
ding,wanneer
wanneer een
eenvolk
volkdaarvoor
daarvoorrijp
rijpis,
is,
Vrijheid
wanneer
zooals het
hetEngelsche
Engelsche volk,
volk,begrijpt,
begrijpt, dat
datbepalingen
bepalingenen
envero
verwanneer het, zooals
ten algemeenen
algemeenennutte
nutteenendat
dateen
een
ieder
staatsburgerniet
niet
ordeningen er
er zijn
zijn ten
ordeningen
ieder
staatsburger
verordeningenmoet
moetnaleven,
naleven,maar
maardat
dat hij
hij ook
ook
alleen zelf
zelf die
diebepalingen
bepalingenenenverordeningen
de
gestelde machten
machten bij
bijdedenaleving
naleving
daarvanzooveel
zooveelmogelijk
mogelijkmoet
moetbeo
be_
de gestelde
daarvan
hulpzaam
zijn.
hulpzaam zijn.
dusverre heeft
heeftons
onsvolk
volkdedenoodzakelijkheid
noodzakelijkheidhiervan
hiervannog
nogniet
nietingezien
ingezien
Tot dusverre
en
desniettegenstaande geniet
eene vrijheid,
vrijheid, zooals
zoo als deze
deze zelfs
zelfs in
inhet
het
en desniettegenstaande
geniet het eene
ordelievende Engeland
opvoeden tot
tot een
een
ordelievende
Engelandniets
niets bestaat.
bestaat.Wil
Wil men
men ons
ons volk
volk opvoeden
ordentelijk,
beschaafd volk,
het vóór
noodig, dat
dat die
die vrijheid
vrijheid
alles noodig,
v66r alles
ordentelijk, beschaafd
volk, dan
dan is het
nog
krachtig worde
Daar een
een man
man als
als Bismarck
Bismarck zijn
zijn eigen volk
volk nog
krachtig
worde besnoeid.
besnoeid. Daar
niet rijp
rijp achtte
achtte voor
voor de
deEngelsche
Engelsche vrijheid,
vrijheid, zoo
zoobehoef
behoefikikmij
mijererzeker
zeker
niet
niet voor
voor tete schamen
schamen of
qfbang
bang tetezijn,
zijn, voor
vooreen
eenslechte
slechtepatriot
patriotteteworden
worden
niet
gehouden, wanneer
wanneer ik verklaar,
verklaar, dat eene
eene vrijheid,
vrijheid, welke
welke grooter
grooter isisdan
dan die
die
gehouden,
van het
het Engelsche
Engelsche volk, voor
voor ons
onsten
teneenenmale
eenenmaleongeschikt
ongeschikt is.
is.
van
Wat
wij op
ophet
hetoogenblik
oogenblikbehoeven,
behoeven,is iseen
een
Ministervan
vanJustitie,
Justitie, die
die
Wat wij
Minister
strenger
tuchteloosheid van
van ons
ons
strenger maatregelen
maatregelenneemt
neemtter
ter beteugeling
beteugeling van
van de tuchteloosheid
endie
dieerervoor
voor
zorgt
rechterlijke
machtdede«gemoedelijkheid»
«gemoedelijkheid»
volk en
zorgt
datdat
bijbij
de de
rechterlijke
macht
plaats maakt
maakt voor
een krachtig
krachtig streven,
streven, de
de politie
politie tetesteunen
steunenbij
bijhet
hethando
hand_
plaats
voor een
haven der
der verordeningen.
verordeningen.
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het Aprilnummer
Aprilnummer van
van dit
dit tijdschrift
tijdschrift werd
werd aandacht
aandacht gevestigd
gevestigd op
op de
de
N het
voor de
deinternationale
internationalesituatie
situatievan
vandedetoen
toenaanstaande
aanstaande
11. groote
groote beteekenis voor
Frankrijk. De groote
groote vraag
vraag toch,
toch, waarom
waarom het
hetging,
ging,was
was
verkiezingen
verkiezingen in Frankrijk.
indedesterkte
sterkteder
derpartijen
partijenofofinindedekeuze
keuzeder
derleiders
leiderszoodanige
zoodanige
de,ze;
deze : of in
veranderingen zouden
zouden komen,
komen, als
als aan
aan Poincaré
Poincaré gelegenheid
gelegenheidkonden
kondenschenken
schenken
totdusverre
dusverrewel
welten
ten
gunste
vanuitbreiding
uitbreidingvan
van
om
de Kamer
Kamer —
- die
die tot
om de
gunste
van
Frankrijks
tegen oorlog
oorlog was
was gezind
gezind —
- voor
voor eene
eene
Frankrijksmacht
macht en
en invloed,
invloed, doch tegen
meer
agressieve staatkunde
staatkunde te
te winnen.
winnen.Vandaar
Vandaar dat
dat een
eenhoogstaand
hoogstaand man
man
meer agressieve
als
Constant d'Estournelles
d'Estournelles ten
ten krachtigste
krachtigste ten
tengunste
gunstevan
vandedelinkerpartijen
linkerpartijen
als Constant
ageerde en met
met name
name de
de candidatuur
candidatuur Caillaux
Caillaux heeft
heeft gesteund.
gesteund.
ageerde
door den
denuitslag
uitslagder
derverkiezingen
verkiezingen de
departijen
partijen van
van de
de voor,
voor_
Ofschoon
Ofschoon door
standers
eenezeer
zeervooruitstrevende
vooruitstrevendedoch
dochvreedzame
vreedzamebuitenlandsche
buitenlandsche
standers van eene
staatkunde
eenigszins versterkt
versterkt werden,
werden, heeft
heeft de
dePresident
Presidentder
derRepubliek,
Republiek,
staatkunde eenigszins
speculeerend op
de betrekkelijke
betrekkelijke hulpeloosheid
hulpeloosheid van
van een
een in
in veelheid
veelheid van
van
speculeerend
op de
het land
land eene
eene
fracties
parlement, eene
poging gewaagd
gewaagd om aan
aan het
fracties verdeeld
verdeeld parlement,
eene poging
optetedringen,
dringen,onder
onderRibot
Ribotals
alsPremier
Premieren
enDelcassé
Delcassé
Regeering naar
naar zijn
zijnsmaak
smaakop
als
Minister van
van Oorlog
Oorlog—- twee
tweevan
van
voornaamstebouwmeesters
bouwmeestersvan
van
als Minister
dede
voornaamste
het Fransch,Russisch
Fransch_Russisch Verbond,
een middel
middel om
om de
deinin1870/71
1870/71verloren
verloren
Verbond, als een
106 leden
leden tot
tot
Provinciën te
herwinnen. Uitgaande
Uitgaande van de
de redeneering
redeneering dat
dat 106
Provinciën
te herwinnen.
partijen behoorden, welke
welke onder
ondergeen
geenomstandigheden
omstandighedentot
tothet
hetvormen
vormeneener
eener
partijen
staat waren,
waren, was
was Ribot
Ribotbesloten
beslotenom,
om,
indien
zijn
programwerd
werd
Regeering in staat
Regeering
indien
zijn
program
goedgekeurd door
helft van
vanhet
hetresteerend
resteerend aantal
aantal leden,
leden, dus
dus
goedgekeurd
door meer
meer dan
dan de helft
uit een
eentotaal
totaalvan
van600,
600,aan
aan
regeeringteteblijven.
blijven.Hij
Hijrekende
rekende
minstens 248 uit
minstens
dede
regeering
houding tegenover
tegenoverde
de linksche
linkschegroepen
groepenin
inalle
allevraag,
vraagdan door
door eene conciliante houding
stukken,
datvan
vandedeversterking
versterkingder
derweermacht,
weermacht,langzamerhand
langzamerhand
stukken, uitgenomen dat
volstrekte meerderheid
meerderheid te zullen
zullen krijgen.
krijgen. —- De
Deverpletterende
verpletterendeneder,
neder_
eene volstrekte
laag aan
aan de
deRegeering
Regeeringtoegebracht,
toegebracht, die
diemet
met374
374tegen
tegen187
187stemmen
stemmenwerd
werd
laag
hoe grof
grofererisismisgetast.
misgetast.
uitgeworpen, toont hoe
uitgeworpen,
par_
wiens ministerie
ministerie uit
uit leiders
leiders der
der republikeinsche
republikeinsche par,
Thans zal wel Viviani, wiens
tijen
is samengesteld,
samengesteld, trachtten
trachtten de
deKamer
Kamer tetedoen
doenberusten
berusteninineen
eenagressieve
agressieve
tijen is
tot dusver
dusver gevoerde
gevoerde op
opEntente
Entente
politiek. Zijne
besliste instemming
instemming met
politiek.
Zijne besliste
met de
de tot
Verbond steunende
steunende buitenlandsche
buitenlandsche politiek,
politiek,gepaard
gepaard aan
aan zijn
zijn zijn
zijn als
als
en Verbond
onverzettelijk
besluitom
omniet
nietalleen
alleenden
dendriejarigen
driejarigendiensttijd
diensttijd
onverzettelijk aangekondigd besluit
ookandere
anderemaatregelen
maatregelen ter
ter versterking
versterking van de
de weev
weerhandhaven maar
maar ook
te handhaven
Hetzekere
zekere
kracht te nemen,
nemen, spelt
speltomtrent
omtrentzijne
zijnevoornemens
voornemensniet
nietveel
veelgoeds.
goeds.Het
kracht
resultaat van het
het gebeurde
gebeurde isisechter
echtereene
eeneverzwakking
verzwakkingvan
vande
de
voorloopige resultaat
hetland
land
positie van
van den
den President
President der
der Republiek,
Republiek, die
diemet
metzijne
zijnepoging
pogingom
omhet
positie
Delcassé-regeering op
dringen, die op
op eene
eeneminderheid
minderheidin
inhet
hetParle,
Parleeen Delcass&regeering
op te
te dringen,
Demogelijk.mogelijk_
moest steunen,
steunen,aan
aaneen
eenmislukten
misluktenstaatsgreep
staatsgreepschuldig
schuldigis.is.De
ment moest
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morgeneen
eennieuw
nieuw
conflictontstaat,
ontstaat,tot
totaftreden
aftreden
heid, dat
als heden
heden ofofmorgen
dat hij, als
conflict
dan
gedwongen
gedwongen zal
zal worden
worden is geenszins
geenszins geheel
geheel uitgesloten.
uitgesloten. Gebeurde
Gebeurde het,
het, dan
zou
het een
eengeluk
gelukmogen
mogenheeten
heetenvoor
voorEuropa
Europa in
inhet
hetalgemeen
algemeen en
en voor
voor
zou het
Frankrijk inin het
een gevaar
gevaar voor
voor den
denvrede.
vrede.
Frankrijk
het bijzonder.
bijzonder. Hij
Hij is een
verluidt zijn
zijnplannen
plannenom
om50.000
50.000Algerijnen
Algerijnenenen
Marokanen
OostNaar verluidt
Marokanen
inin
Oost.,hetwerk
werktetestellen»
stellen»bij
bijindustriëelen
industriëelen arbeid
arbeid en
en
Noord-Frankrijk «aan
«aanhet
en NoorWrankrijk
aanleg van wegen
wegen (welker
(welkertoestand,
toestand, naar
naarhet
hetoordeel
oordeelvan
vanhet
het
Fransche
aanleg
Fransche
legerbestuur, veel tetewenschen
wenschenoverlaat)
overlaat)ininvergevorderde
vergevorderdevoorbereiding.
voorbereiding.
legerbestuur,
Het
duidelijk, dat
dat men
menhier
hiermet
met den
den toeleg
toeleg te
te doen
doen heeft
heeft om
om in
inver:
verHet isis duidelijk,
halfwilde
wildehulptroepen,
hulptroepen,
kapten
vorm het Fransche
Fransche leger
leger te
te versterken,
versterken, met
met half
kapten vorm
die een
een einde
eindezouden
zoudenmaken
makenaan
aan
humaniseeringvan
vanden
denoorlog,
oorlog,waaraan
waaraan
dede
humaniseering
ware een klap
klap in
in het
het
sedert
eeuw met
met ijver
ijver gewerkt
gewerkt wordt.
sedert een
een halve
halve eeuw
wordt. Het ware
Europa, —
- eene
aangezicht van Europa,
eenebespotting
bespotting der
der zoogenaamde
zoogenaamde vredesconferenties.
vredesconferenties.

oD
Beloofde de
mislukking van
strijd met
met· de
de
Beloofde
de mislukking
van Poincaré's
PoincarCstoeleg,
toeleg,om,
om, in
in strijd
wenschen van de
de meerderheid
meerderheid van
van volk
volk en
envolksvertegenwoordigers,
volksvertegenwoordigers, eene
eene
wenschen
roer te brengen,
brengen, eenige
eenige ontspanning
ontspanning inin
oorlogszuchtige
oorlogszuchtige Regeering
Regeering aan
aan het
het roer
internationale situatie,
situatie, —
- de
de gebeurtenissen
gebeurtenissen op
opden
denBalkan
Balkanvoeden
voedenweer
weer
de internationale
overvloedig het
het oorlogsgevaar
oorlogsgevaar
Het zelfstandige
zelfstandige Albanië,
Albanië, waardoor
waardoor de
de evenwichtstoestanden
evenwichtstoestanden op
op den
den
Balkan
bevestigd en
enterzelfder
terzelfdertijd
tijdde
devoor
voorden
denvrede
vredegevaarlijke
gevaarlijkenaijver
naijver
Balkan bevestigd
enOostenrijk
Oostenrijkopgeheven
opgeheven moest
moest worden,
worden, dreigt
dreigtten
tenonder
onder
tusschen Italië
Italië en
tusschen
gaan,
te gaan.
De positie
positie was
was van
van den
den aanvang
aanvang in
in toenemende
toenemende mate
mate onzeker.
onzeker. De
De om,.
om_
standigheid,
de Epiroten
Epiroten ininhet
hetZuiden
Zuidendes
deslands
landsbegonnen
begonnentete
standigheid, dat
dat toen de
het zeker
zeker niet
niet
deplaatselijke
plaatselijke aanvoerder
aanvoerder der
der gendarmerie
gendarmerie —
- wien het
woelen, de
het zoo
zooondoenlijk
ondoenlijkbeyond
bevondhet
hetgestelde
gesteldegezag
gezagtete
aan moed
moed ontbrak
ontbrak —
- het
aan
totonderhandelen
onderhandelendurfde
durfde over
over_
eerbiedigen, dat
dat hij
hijop
opeigen
eigenautoriteit
autoriteittot
doen eerbiedigen,
daarop eene botsing
botsing ontstond
ontstond
gaan, voorspelde
gaan,
voorspelde reeds
reeds weinig
weinig goeds.
goeds. Nadat daarop
met Essad
Essad Pascha,
Pascha, den
denvoornaamsten
voornaamsten leider
leider der
der Mahomedanen,
Mahomedanen, werd
werd de
de
met
toestand
bepaald zorgwekkend
zorgwekkend —
- hetgeen
bleek toen
toendedevorstelijke
vorstelijke
toestand bepaald
hetgeen vooral bleek
opeen
eenItaliaansch
Italiaansch
familie,
aanval op
opDurazzo
Durazzoduchtend,
duchtend,veiligheid
veiligheidzocht
zochtop
familie, een aanval
oorlogsschip. Al moge
mogehet
hetden
den
Prins
allerminstaan
aanpersoonlijke
persoonlijkedapper,
dapper.
oorlogsschip.
Prins
allerminst
heid ontbreken,
ontbreken, noch
aan wijsheid,
wijsheid, -— hij
schijnt niet
niet de
de zeer
zeersterke
sterke
heid
noch aan
hij schijnt
dit alles
alles nu
nu
heerscher te zijn,
zijn, dien
dien de
de omstandigheden
omstandigheden vereischen.
vereischen. —
- Hoe dit
heerscher
echter zij,
zij, hoeveel reden
reden tot
totbezorgdheid
bezorgdheidererreeds
reedsmoge
mogehebben
hebbenbestaan,
bestaan,tot
tot
echter
zeerkorten
kortentijd
tijdscheen
scheener
er geen
geendadelijk
dadelijkgevaar
gevaar voor
voorden
denStaat,
Staat, die
die als
als alle
alle
voor zeer
in het
hetleven
leven
de
Balkan-Vorstendommen, moeitevol,
de BalkanNorstendommen,
moeitevol,door
door vreemde
vreemde hulp
hulp in
Want zoo
zoo de
dehoogst
hoogstonbevredigende
onbevredigende verhoudingen
verhoudingen in
in
geroepen werd.
geroepen
werd. Want
denItaliaansch—Oostenrijkschen
Italiaansch-Oostenrijkschen naijver,
streken hun
hun
Albanië den
naijver,om
om in
in deze streken
versterken weder
weder opwekte en
en de
de EntentvMogendheden
Entente-Mogendheden onwillig
onwillig
invloed te versterken
hulpgeboden
gebodenwerd,
werd,vereischt
vereischt
waren ertoe mede
mede te
te werken,
werken, dat
datdedemilitaire
militairehulp
waren
om
gezag te
te versterken,
versterken, de Kabinetten
Kabinetten van Rome
Rome en
en Weenen
Ween entoonden
toonden
om het gezag
zich toch
toch geneigd
geneigdom,
om,als
alsdedenood
nood
drong,
door
gemeenschappelijkeactie
actiedie
die
drong,
door
gemeenschappelijke
orde
in stand
standtetehouden,
houden,welke
welkeininhun
hun
wederzijdschbelang
belangwerd
werdgeacht
geacht
orde in
wederzijdsch
en die
diedoor
dooralle
alle
betrokken
Regeeringenter
terLondensche
LondenscheConferentie
Conferentie was
was
betrokken
Regeeringen
gesanctioneerd.
samenwerking zou
Albaneesche bevolking èn
èn de
de
gesanctioneerd. Hunne
Hunne samenwerking
zou de Albaneesche
voorhet
hetgroote
groote
bestudeerd willooze
Entente_Mogendheden te
te eenigen
eenigen tijd
tijd voor
bestudeerd
willooze EntenteAogendheden
kunnenplaatsen.
plaatsen.
fait
accompli van de
de herstelde
herstelde rust
rust kunnen
fait accompli
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Terwijl
hangende het
het critische
critische moment,
moment, waarop
waarop Graaf
Graaf Berchtold
Berchtold en
en
nu, hangende
Terwiji nu,
de
markies van San
San Guiliano
Guiliano tot
tot een
eendecisief
decisiefingrijpen
ingrijpen konden
kondenbesluiten,
besluiten,
de markies
de
opstand der
der Mahomedanen
Mahomedanen aan
aan kracht
kracht won,
gebeurde er
er iets,
iets, wat
wat de
de
de opstand
won, gebeurde
langzamerhand
wordende actie
actie bemoeilijkte.
bemoeilijkte. Een
Eenpaar
paar
langzamerhanddringend
dringend noodig
noodig wordende
Italianen werden,
onderhouden van
vancommunicatie
communicatiemet
met
Italianen
werden, wegens
wegens beweerd
beweerd onderhouden
DeItaliaansche
Italiaanscheautoriteiten,
autoriteiten,
de
opstandelingen, teteDurazzo
Durazzogearresteerd.
gearresteerd. De
de opstandelingen,
dat de
deaangehoudenen
aangehoudenenonmogelijk
onmogelijkschuldig
schuldig konden
konden zijn,
zijn,
die
getuigden, dat
die getuigden,
DeAlbaneesche
AlbaneescheRegeering
Regeeringverklaarde
verklaardezich,
zich, om
omfeitelijke
feitelijke
vorderden excuses. De
vorderden
of politieke
politieke redenen,
redenen, daartoe
daartoe bereid
bereid;; —
- overste
overste Thomson echter,
echter, die voor
voor
de arrestatie
arrestatie verantwoordelijk
verantwoordelijk was,
mogen weigeren
weigeren ongelijk
ongelijktete
was, meende
meende te mogen
hiervan is
is geweest,
geweest, dat
dat frictie
frictie bleef
bleefvoortbestaan
voortbestaan op
op
erkennen.
erkennen. Het
Het gevolg hiervan
een tijdstip,
tijdstip, toen
toen harmonisch
harmonisch optreden
optreden van
vanItalië
Italiëmet
metOostenrïjk
Oostenrijkten
tengunste
gunste
van Albanië absoluut
van
absoluut noodzakelijk
noodzakelijk werd.
werd.
dandedeItaliaansche
ltaliaansche
Naar
sommigen willen weten,
weten, heeft
heeftniemand
niemandminder
minderdan
Naar sommigen
Gezant
Durazzo, Baron
Baron Aliotti,
Aliotti, gestookt
gestooktmet
methet
hetdoel,
doel,om
omhet
hetgouverne,
gouverneGezant te
te Durazzo,
ment
van den
den Prins
Prins von
von Wied
Wied onmogelijk
onmogelijk te
te maken
maken en
endaardoor
daardoor de
de
ment van
stellen. In
Indit
ditverband
verband zou
zou
Albaneesche
Albaneesche kwestie
kwestie opnieuw
opnieuw aan
aan de
de orde
orde te
te stellen.
totden
dencompromitteerenden
compromitteerenden stap'
stap' aan
aan boord
boordvan
vaneen
eenvreemd
vreemd
hij
den Prins
Prins tot
hij den
oorlogsschip
de lezing
lezing juist,
juist, dan
dan isishet
hetmogelijk,
mogelijk, dat
dat
oorlogsschip verleid
verleid hebben.
hebben. Is
Is de
Thomson,
hij alalten
tenonrechte
onrechtearresteerde,
arresteerde, dan
dantoch
tochtot
totzulke
zulkehande,
handeThomson, indien hij
niet bepaald
bepaald excuusschuldig
excuusschuldig was.
op de
de
ling werd
werd misleid
misleid en niet
was. Met
Met het
het oog op
totinstand,
instand_
dringende
noodzakelijkheid eener
eener Italiaansche
ltaliaanschesamenwerking
samenwerking tot
dringende noodzakelijkheid
den Albaneeschen
Albaneeschen Staat,
Staat, blijft
blijft het
hetdan
danechter
echtertoch
tochtetebejam..
bejam_
houding van den
meren,
niet een
een klein
kleinoffer
offeraan
aandedepolitiek
politiek
is gebrachtgeworden.
geworden.
meren, dat
dat niet
is gebracht
datdede
OostenrijkscheenenItaliaansche
Italiaansche
zou de
dekans
kansverbeterd
verbeterdzijn,
zijn,dat
Hierdoor zou
Oostenrijksche
nueerst
eerstkwamen,
kwamen,nadat
nadatde
de
schepen
de hulptroepen
hulptroepen overvoerden,
overvoerden, die
dienu
schepen tijdig de
gendarmerie in
de vervulling
vervullingvan
vanzijn
zijnplicht
plichtgesneuveld
gesneuveld
aanvoerder der
aanvoerder
der gendarmerie
in de
de door
doorhem
hemgenomen
genomenmaatregelen
maatregelen ter
terverdediging,
verdediging, zonder
zonder hunne
hunne
was en de
was
hulp, onvoldoende
onvoldoende gebleken
gebleken waren.
waren.
hulp,
enVerstandhoudingen
Verstandhoudingenwelke
welkeininde
delaatste
laatste
diplomatieke Overeenkomsten
Overeenkomstenen
De diplomatieke
tot den
denBalkan
Balkangetroffen
getroffenworden,
worden,zijn
zijnbijzonder
bijzonderzwak.
zwak.
jaren met
met betrekking tot
hetmoment
momentwaarop
waaropzijzijtot
totstand
standkomen,
komen,dienen
dienenzijzijontwijfelbaar
ontwijfelbaarde
de
Op het
wederzijdsche belangen
hooge contracteerende
contracteerende partijen.
partijen. Maar
Maar de
de vraag
vraag
wederzijdsche
belangen der hooge
enininhoeverre
hoeverrezijzijeffect
effectzullen
zullennemen,
nemen,hangt
hangtvan
vanomstandigheden
omstandighedenaf.
af.
of en
en isisde
dededeItaliaansch,Oostenrijksche
ltaliaansclvOostenrijksche verhouding,
verhouding, die
die
Bijzonder teer
teer was
was en
Bijzonder
alleen door
doornaijver
naijverenenachterdocht
achterdochtwordt
wordtbemoeielijkt,
bemoeielijkt,daar
daarde
deEntente,
Ententeniet alleen
aard der
der zaak
zaak het
het mogelijke
mogelijke doen
doen om
om de
de beide
beide
Mogendheden uit
Mogendheden
uit den
den aard
Staten van elkaar
elkaar te
te vervreemden
vervreemden en
en scheuring
scheuring ininhet
hetDrievoudig
DrievoudigVerbond
Verbond
Staten
HetGouvernement
Gouvernement van
van den
denPrins
Prinsvon
vonWied
Wiedmoest
moestzorgzaam
zorgzaam
brengen. Het
te brengen.
dathare
harenationalen
nationalenveilig
veilig
streven om de
de regeering
regeering te
te Rome
Rome teteovertuigen,
overtuigen, dat
streven
en welkom
welkom waren
waren ininhet
hetland
landenengeenerlei
geenerleiOostenrijksche
Oostenrijkschevoorkeur
voorkeurwerd
werd
Zij deed
deeddat
datook,
ook,—- alsalsonder
ondermeer
meerkan
kanblijken
blijkenuituit
omstan_
getoond. Zij
getoond.
dede
omstan%
toen hij
hij zijne
zijnefamilie
familieininveiligheid
veiligheidbracht,
bracht,daarvoor
daarvoor
digheid, dat de
de Vorst,
Vorst, toen
digheid,
Italiaanschen bodem
bodem koos
koosenenmilitaire
militairehulp
hulpvragende
vragendehet
hetdesbetreffende
desbetreffende
een Italiaanschen
verzoek het
het eerst
eersttot
totden
den
Italiaanschen
marine-commandantrichtte,
richtte,niet
niet
verzoek
Italiaanschen
marine,commandant
denOostenrijkschen.
Oostenrijkschen.
tot den
onder den
denhevigen
hevigendruk
drukder
dergebeurtenissen
gebeurtenissenvan
vanden
den15en
15enJuni,
Juni,
Toen onder
Durazzo gevaar
gevaar liep
liep door
door de
deopstandelingen
opstandelingen te
te worden
worden ingenomen,
ingenomen, isis de
de
Durazzo
samenwerking van
feit ge,
gesamenwerking
vanItalië
Italiëen
en Oostenrijk
Oostenrijkininhet
het belang
belang van
van Albanië
Albanië feit
worden. Beider
Beider schepen
schepen zonden
zondenlandingsdivisies
landingsdivisies en
enbewezen
bewezendaarenboven
daarenboven
worden.
en verkenningsdiensten.
verkenningsdiensten. De
Devoornaamste
voornaamstemachtsbron
machtsbron van
van den
den
transport, en
transport,
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Staat was
was hiermede
hiermede geopend.
geopend. Er
Er isis echter
echter reden
reden tetevreezen,
vreezen,dat
datde
de
jongen Staat
c000peratieniet
nietinnig
innig en
en krachtig
genoeg kan
krachtig genoeg
kan worden
worden om
om den
denStaat
Staat
co'operatie
tottegenstanders
tegenstanders
te redden,
redden, welks
welksondergang
ondergang de
denaijverige
naijverige bondgenooten
bondgenootentot
mag
Nadat de
deoverste
oversteder
dergendarmerie
gendarmerie geweigerd
geweigerd had
had de
de veront,
veront~
mag maken.
maken. Nadat
schuldiging
zijner Regeering
Regeering te onderschrijven,
onderschrijven, heeft Italië
Italië zijn
zijn ontslag
ontslaggeo
ge_
schuldiging zijner
eischt.
Nu hij
hij dood
dDodis,is,heeft
heeft
MinisterSan
SanGiuliano,
Giuliano,hoffelijk
hoffelijken
enwel
weloprecht
oprecht
eischt. Nu
Minister
ook hulde
huldebrengend
brengendaan
aanden
den
dapperensoldaat,
soldaat,inin
Parlementaangeo
aangedapperen
hethet
Parlement
dat andere
andere voldoening
voldoeningvan
vanhet
hetGouvernement
Gouvernementvan
vanden
denMbret
Mbret
kondigd, dat
kondigd,
gevorderd
worden, hetwelk
hetwelk bereids
bereids over
over de
de met
met de
de arrestatie
arrestatie van kolonel
kolonel
gevorderd zal worden,
Murrichio
vergissing formeel
formeel 1leedwezen
heeft betuigd.
betuigd.
Murrichio begane vergissing
eedwezen heeft
zakelijksamen,
samen,
beteekenis van
vandedegebeurtenissen
gebeurtenissender
derlaatste
laatsteweken
wekenis,is,zakelijk
De beteekenis
doorden
denopstand
opstandvan
vandedevolgers
volgersvan
vanEssad
Essad
gevat,
dat de
de crisis,
crisis, welke
welke door
gevat, dat
Pascha ontstond,
ongunstig isisverloopen.
verloopen.DeDe
Entente,Mogendheden
Pascha
ontstond, hoogst ongunstig
EntenteoMogendheden
hebben den
gedetermineerd
hebben
den Vorst
Vorstvan
vanAlbanië
Albanië
gedetermineerdaan
aanzijn
zijnlot
lotovergelaten,
overgelaten,
krachtige
Italiaansch,Oostenrijkscheactie,
actie,
hem feitelijk
feitelijk bedrogen
bedrogen;; enendede
hem
krachtige
ItaliaanschoOostenrijksche
toen dringend
dringendnoodig
noodigwerd,
werd,niet
niet
slechts
verdedigingvan
vanDurazzo,
Durazzo,
welke toen
slechts
terterverdediging
in het
het land
landwoedende
woedendeofofdreio
drei.
maar ter
ter onderdrukking
onderdrukking van
van de
de allerwege
allerwege in
maar
opstanden, isis uitgebleven.
uitgebleven.Dientengevolge
Dientengevolgebeginnen
beginnenthans,
thans,met
metsteun
steun
gende opstanden,
hetZuiden
ZuidenenenServen
ServenenenMontenegrijnen
Montenegrijnen
van
over de
degrens,
grens,Grieken
Griekenininhet
van over
het Noorden
Noordenweer
weerernstig
ernstig tetewoelen.
woelen. Het
HetVorstendom
Vorstendom isisininstaat
staatvan
van
in het
groote steun,
steun, die
diede
destichting
stichtingervan
ervanaan
aanden
denEuropeeschen
Europeeschen
ontbinding. De groote
ontbinding.
voorhet
hetoude
oudedoel
doeleen
eennieuw
nieuwSouverein
Souverein
vrede gaf, is
is vervallen.
vervallen. De
Devraag
vraagofofvoor
vrede
onderbetere
betere waarborgen
waarborgen voor
voor zijn
zijn voortbe,
voortbe'
Albanië gesticht
gesticht zal
zal worden,
worden, onder
Albanië
staan, is aan
aan de
de orde.
orde. De
Dekans,
kans,dat
datmen
mentot
totovereenstemming
overeenstemmingkomt,
komt,moet
moet
staan,
gering
worden. De
DeItaliaanschoOostenrijksche
Italiaansch,Oostenrijksche samenwerking,
samenwerking, welke
welke
gering geacht worden.
tochwordt
wordtmoeielijker,
moeielijker,naar
naargelang
gelangdedesticho
stich,
daarvoor eerste
daarvoor
eerste vereischte
vereischte is,
is, toch
Europamet
metbetrekking
betrekkingtot
totden
den,,
tingstaak
spanning ininEuropa
tingstaak verzwaard
verzwaard wordt.
wordt. De spanning
wel gevaarlijker,
gevaarlijker, dan
dan zij
zij nog
nog was.
was.
Balkan
Balkan is
is nu wel

o
0
Afgescheiden
de Albaneesche
Albaneesche kwestie
kwestie —
- die
die als
alseene
eenegeheel
geheelop
opzicho
zich.
Afgescheiden van
van de
zoo verrehare
hareregeling
regelingonder
onderde
de
staande kan
kanworden
worden beschouwd,
beschouwd, ininzooverre
zelf staande
zekere hoogte
hoogte waarborg
waarborg voor
voorde
deeensgezindheid
eensgezindheidonder
onder
omstandigheden tot zekere
omstandigheden
hetDrievoudig
Drievoudig
Verbond
kunnen
verzekeren—- dreigt
dreigt
de leden
leden van
vanhet
de
Verbond
zalzal
kunnen
verzekeren
eene heropening
heropening van
vandedeBalkanomoeielijkheden.
Balkan,moeielijkheden. De
De verhouding
verhouding tusschen
tusschen
eene
Turkije is
is zeer
zeergespannen
gespannen enenBelgrado
Belgradoheeft
heeftzich
zichreeds
reeds
Griekenland en
Griekenland
en Turkije
solidair met
met Athene
Athene verklaard.
verklaard. Terzelfder
Terzelfder tijd
heeft de
de Regeering
Regeering van
van
solidair
tijd heeft
in
Koning
Constantijn grieven
de behandeling
behandeling van
van landgenooten
landgenooten in
Koning Constantijn
grieven over
over de
Bulgarije. Het
is niet
nietgewaagd
gewaagdteteveronderstellen.
veronderstellen.dat
datRoemenië
Roemenië zich
zich tete
Bulgarije.
Het is
gelegener
tijd solidair met
met Griekenland
Griekenland en
en Servië
Serviëzal
zalverklaren
verklarenin
inhet
hetgeval
geval
gelegener tijd
hoortdageo
dage,
Ferdinand met Turkije
Turkije gemeene
gemeene zaak
zaak wil
wil maken.
maken. Men
Menhoort
Koning Ferdinand
lijks
van mishandelingen
mishandelingen van
vanGrieken
Griekenopop
Ottomaanschgebied
gebied;
maar't'tvero
ver'
lijks van
Ottomaansch
; maar
gaat den
den Turken
Turken op
op Grieksch
Grieksch gebied
gebied zeker
zeker slechter.
slechter. Men
Men heeft
heeft met
metvooro
voor'
gaat
wendsels
doen. De
De oorzaak
oorzaak van
van het
het dreigende
dreigende conflict
conflict ligt
de
wendsels te
te doen.
ligt in de
maritieme machtsverhoudingen
Bond,
maritieme
machtsverhoudingen der
der Balkanstaten.
Balkanstaten. Griekenland,
Griekenland, de
de Bond,
zij het
hetniet
nietgroot,
groot,
heeft, naar
naar bevoegde
bevoegde autoriteiten
autoriteiten oordeelen,
oordeelen, thans
thans een,
een, zij
heeft,
overwicht op
Turkije. Vóór
het einde
einde van
van dit
dit jaar
jaar zou
zou dit
dit echter
echter te
te loor
loor
overwicht
op Turkije.
V66r het
gaan,
daar binnenkort
nieuwe Dreadnoughts,
Dreadnoughts, zeer
zeer ver
versuperieur
superieur aan
aan
gaan, daar
binnenkort twee
twee nieuwe
al
wat Griekenland
Griekenland bezit,
bezit, aan
aanTurkije
Turkije moeten
moeten worden
wordenafgeleverd,
afgeleverd, terwijl
terwijl
al wat
inaanbouw
aanbouwzijnde
zijndeschepen
schepenniet
nietdan
dan
ander.
voor Grieksche
Grieksche rekening
rekening in
de voor
nanaandero
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half jaar
kunnen worden
wordenafgeleverd
afgeleverden
en pogingen
pogingen om
jaar kunnen
om in
in Amerika
Amerika zulke
zulke
voltooide oorlogsbodems
oorlogsbodems te koopen
koopen als
als de
debalans
balanszouden
zoudendoen
doenoverslaan,
overslaan,
zijn.
mislukt zijn.
Chili en
enArgentinië
Argentiniëweigerden
weigerdeneerste
eersteklasse
klasseslagschepen
slagschepenteteverkoopen.
verkoopen.
oogmerk nu is
is om
om Turkijë
Turkijë te
te slaan
slaan v66r
vóór het
het door
doorzijn
zijnDreadnoughts
Dreadnoughts
Het oogmerk
ter zee
zee dedemachtigste
machtigstewordt.
wordt.Hoe
Hoegroote
grooteenergie
energieEnver
EnverBey
Beyontwikkelde
ontwikkelde
ter
en welke
hulp hij
hij bij
bij zijn
zijnorganiseerenden
organiseerenden arbeid
arbeid moge
moge hebben
hebben
welke machtige
machtige hulp
ondergeneraal
generaalLiman
Liman von
von
ontvangen van de
de Duitsche
Duitschemilitaire
militairemissie
missieonder
ontvangen
Sanders,
het is
Sanders, -— het
is wel
weltwijfelachtig
twijfelachtig of
ofhet
hetzwaar
zwaargeschokte
geschokte Rijk
Rijk den
den
druk zal
zalkunnen
kunnenweerstaan,
weerstaan,welke,
welke,blijkbaar
blijkbaarwederom
wederommet
metmoreele
moreele
nieuwen druk
medewerking van
kans is
is groot,
groot,
medewerking
van Rusland,
Rusland, staat
staatte
te worden
worden uitgeoefend.
uitgeoefend. De kans
dat de
de op
opEngelsche
Engelschewerven
wervengebouwde
gebouwdemachtige
machtigeTurksche
Turksche oorlogschepen
oorlogschepen
dat
betalen van
van door
door Griekenland
Griekenland en
en verbondenen
verbondenen te
te
zullen strekken
strekken tot
zullen
tot betalen
vorderen schadeloosstelling,
schadeloosstelling, —
_. en
en uiteindelijk
uiteindelijk zullen
zullen dienen
dienen tot
totdekking
dekking
vorderen
in de
de Middellandsche
Middellandsche Zee,
Zee, zoolang
zoolang dit
ditRijk
Rijkeigen
eigen
van Engeland's
Engeland's positie
positie in
van
vloot in
indedeNoordzee
Noordzeehoudt
houdtgeconcentreerd.
geconcentreerd. Echter
Echter—
- wie
wie oorlog
oorlog voert,
voert,
risico's. Enver
Enver Bey,
dapper, heeft in
in Tripoli
Tripoli wonderen
wonderen vey
verloopt risico's.
Bey, kundig
kundig en dapper,
richt en
en de
deBulgaren,
Bulgaren,wier
wierregeering
regeering thans
thansonzijdigheid
onzijdigheidproclameert,
proclameert, zijn
zijn
richt
stoutmoedig
Het isismogelijk,
mogelijk, dat
dat de
deaanvallers
aanvallers bedrogen
bedrogen
stoutmoedig en ondernemend.
ondernemend. Het
uitkomen.

geruimen tijd
tijd zich
zich van
vanelke
elkemedewerking
medewerking
Lord Esher
Esher heeft
heeft reeds
reeds voor geruimen
Lord
onttrokken,
Roode-Kruis_arbeid buiten
dedegrenzen
eigen land onttrokken,
aan Roode%Kruis%arbeid
buiten
grenzenvan
van zijn
zijn eigen
ingenomen
omdat hij
hij dezen in strijd
strijd acht
acht met
met ware
ware neutraliteit.
neutraliteit. Het
Het door hem ingenomen
standpunt
is volkomen
volkomen juist.
juist. Door
Doorhethet
leveren
van
ambulancesverlicht
verlicht
standpunt is
leveren
van
ambulances
men .een
groote zorg
zorg van
van een
eenkrijgvoerende,
krijgvoerende, verleent
verleent hem
hem naast
naast eene
eene
men
.een groote
hulp —
- hetgeen
hetgeen reeds
reedsuit
uithet
hetnunuvrijwel
vrijwelstatistisch
statistisch
moreele, groote militaire
militaire hulp
moreele,
vastgestelde feit
feit volgt,
volgt, dat
datbijbijbehoorlijke
behoorlijkeverpleging
verplegingongeveer
ongeveer2525 0J0
°/0 der
vastgestelde
gewonden
binnen twee
twee maanden
maanden weer
weer in
in staat
staat zijn
zijn dienst
dienst te
te doen.
doen. Het
Hetisis
gewonden binnen
te -hopen,
"hopen, dat het
het Nederlandsche
N ederlandsche Roode
RoodeKruis,
Kruis, in
ingeval
gevalwederom
wederom een
eenoorlog
oorlog
op
den Balkan
Balkantegen
tegenhet
hetgeprangde
geprangde Turkijë
Turkijë gevoerd
gevoerd wordt,
wordt, zich
zich zal
zal
op den
onthouden de
de aanvallers
aanvallers te
te steunen.
steunen.Zelfs
Zelfsindien
indienparticulieren
particulierenspeciaal
speciaal
onthouden
hun ten
ten behoeve
behoeve aanzienlijke
aanzienlijke bedragen,
bedragen, de
de kosten
kosten ten
tenvolle
volledekkende,
dekkende,
hun
neutraliteitgediend
gediendzijn,
zijn,indien
indienalle
alle
aanbieden,
het moreel
moreel enendedeneutraliteit
aanbieden, zullen
zullen het
dienstbetoon
geweigerd wordt,
wordt, tenzij
tenzijde
deschenkers
schenkersminstens
minstensgelijk
gelijkbedrag
bedrag
dienstbetoon geweigerd
vandedeaangevallen
aangevallenpartij
partij en
en goede
goede zorg
zorg
ter
beschikking stellen ten
ten faveure
faveure van
ter beschikking
worde
gedrage, dat geenerlei
ge enerlei medische
medische hulp
hulp den
denagressor
agressor bereike
bereike v66r
vóórzijn
zijn
worde gedrage,
gelijke mate
mate ontvangt.
ontvangt.
tegenstander
tegenstander haar
haar in gelijke

o0
Volgens
Reuter heeft
heefthet
hetGouvernement
Gouvernementvan
vanPresident
PresidentWilson
Wilsonzich
zich
be_
Volgens Reuter
be%
reid verklaard
verklaard om
om twee
tweeoorlogsschepen
oorlogsschepenaan
aanGriekenland
Griekenlandteteleveren,
leveren,waardoor
waardoor
het
tijdelijk nog
nog bestaande
bestaande geringe
geringemaritieme
maritieme overwicht
overwicht van
van dit
dit Rijk
Rijk op
op
het tijdelijk
Turkije
worden. Uithoofde
Uithoofde van
vandedeomstandigheid,
omstandigheid,
Turkije belangrijk
belangrijkvergroot
vergroot zou
zou worden.
dat
een oorlog
oorlog in
in den
denBalkan
Balkan dreigt,
dreigt, zal
zallevering
levering van
vanoorlogsbodems
oorlogsbodems niet
niet
dat een
zuiver
Europeesche
aangelegen.
anders
dan als
als een
eendaad
daadvan
vaninmenging
inmengingin in
anders dan
zuiver
Europeesche
aangelegen%
heden,
welopopeeneen
zeer
critiek
moment,kunnen
kunnenworden
wordenbeschouwd.
beschouwd.
heden, en wel
zeer
critiek
moment,
Gaat
de verkoop
verkoop door,
door, dan
danstaat
staatmen
menvoor
voorhet
hetgewichtige
gewichtige feit,
feit, dat
dat de
de
Gaat de
Vereenigde
grooten strijd van de Entente%Mogendheden
Entente_Mogendheden tegen
Vereenigde Staten
Staten in
in den grooten
Balkan
voornaamste
brand_
het
Drievoudig Verbond,
Verbond,welke
welkein in
het Drievoudig
denden
Balkan
zijnzijn
voornaamste
brand%
punt
aan Engelsche
Engelsche zijde
zijde stelling
stelling hebben
hebben genomen.
genomen.
punt vindt, aan
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Tijdspiegel»
Het bericht,
bericht, dat
datna
nadedeinin«De
«De
Tijdspiegel»besproken
besprokenFransch,Duitsche
Fransch_Duitsche
Overeenkomst betreffende wederzijdsche belangen
belangen in
inKleinolizië,
Klein-Azië,de
deKabineto
Kabinetvan Berlijn
Berlijn en
enLonden,
Londen,onderworpen
onderworpenaan
aande
deGoedkeuring
Goedkeuringvan
vande
de Porte,
Porte,
ten van
ookover
overwederzijdsche
wederzijdsche belangen
belangen in
inMesopotamië,
Mesopotamië, met
met name
name over
over den
den
nu ook
Bagdad.spoorweg en
vergelijk getroffen
getroffen hebben,
hebben, isis
Bagdad,spoorweg
en petroleumvelden
petroleumvelden een
een vergelijk
zeer
heuchelijk —
- al
niet ontkend
ontkend worden,
worden, dat
dat het
het veel
veelvan
vanzijne
zijne zoo
zoo
zeer heuchelijk
al kan niet
goede beteekenis
beteekenis verliest,
verliest, sedert de
de algemeene
algemeene situatie
situatie op
op de
deBalkan
Balkanalles
alleswat
wat
het Turksche
Turksche Rijk
Rijk geregeld
geregeld wordt,
weer op
op losse
losse
met betrekking
betrekking tot
met
tot het
wordt, weer
schroeven zet.
zet.

o
en St.
St.Petersburg
Petersburg zijn
zijnonderhandelingen
onderhandelingen over
overPerzië
Perzië
Londen en
Tusschen Londen
in vollen
vollengang.
gang.De
DeOvereenkomst
Overeenkomstvan
van1907,
1907,waarbij
waarbij het
het Land,
Land, onder
onder ver,
ver_
standhouding, dat
dat de
dePerzische
Perzische Staat
Staat (voorloopig)
(voorloopig) gehandhaafd
gehandhaafd zou
zou worden,
worden,
een Russische
Russische Noordelijke
Noordelijke en
eneen
eenZuidelijke
ZuidelijkeBritsche
Britscheinvloedsfeer
invloedsfeerwerd
werd
in een
door een
eenhet
hetgeheele
geheelemidden
middenvan
vanhet
hetRijk
Rijkomvattende
omvattende
verdeeld, gescheiden
gescheiden door
verdeeld,
neutrale zone,
heeft de
de facto
facto opgehouden
opgehouden te
te bestaan.
bestaan. In
In het
hetNoorden
Noorden
neutrale
ziine, heeft
bezitten Russische
Russische kozakkenoofficieren
kozakken-officieren het
wezenlijk gezag,
gezag, in het
het Zuiden
Zuiden
bezitten
het wezenlijk
heeft
Engeland twee
twee regimenten
regimenten cavallerie
cavallerie iningarnizoen
garnizoengelegd.
gelegd. Wat
Watde
de
heeft Engeland
in 1909
1909Engeland
Engelandzijne
zijnegroote
grooteolie%
olie.
betreft, daar
daar verwierf in
«neutrale zone»
zeme» betreft,
concessies.
dezer zake
zakezal
zaldedeBritsche
BritscheRegeering
RegeeringRussische
Russischewelwillend..
welwillend_
concessies. Te dezer
reden te
te veronderstellen,
veronderstellen, dat
dat bij
bij de Onderhandelin,
Onderhandelin.
moetenkoopen.
koopen.Er
Erisis reden
heid moeten
een vooruitzicht
vooruitzicht op
opde
deopening
openingder
derDardanellen
Dardanellenernstig
ernstigbesproken
besprokenzal
zal
gen een
toekennen,
- Men
worden. —
Menmag
magden
denEngelschen
Engelschenstaatslieden
staatslieden veilig
veilig het verstand toekennen,
dat zij
zij aan
aan Russische
Russische schepen geen
geenvrijen
vrijendoortocht
doortochtnaar
naar de
deMiddellandsche
Middellandsche
Zee
zullen banen,
banen, zonder
zondervooraf
voorafberekend
berekendtetehebben
hebbenden
dentijd
tijdwaaromtrent
waaromtrent
Zee zullen
en
de middelen
middelen waardoor
waardoor de
vloot, die
die er
er
en de
de weg
weg weer
weer gesloten
geslotenof
of de
de vloot,
kunnen maken,
maken, vernietigd
kan worden.
worden. Real,Politik
Real_Politik
gebruik van
gebruik
van zouden
zouden kunnen
vernietigd kan
Engelandwordt
wordt
is een
een Duitsch
Duitschwoord,
woord,hetwelk
hetwelkechter
echternergens
nergensbeter
beterdan
danininEngeland
verstaan. Maar
mogen hebben
hebben van
van met
met
verstaan.
Maar hoe
hoe weinig
weinig baat
baat Rusland
Rusland ook
ook zou mogen
hulp verkregen
verkregen rechten
rechten—- bij
bijdedebestaande
bestaandeinternationale
internationalevero
verEngelsche
Engelsche hulp
houdingen zou
zou het
hetveronderstelde
veronderstelde vooruitzicht
vooruitzicht onmiddellijk
onmiddellijk een
een hoogst
hoogst
houdingen
critieken
Oostenrijk toch, op
op gespannen
gespannen voet
voetvero
ver.
critiekentoestand
toestand doen
doen ontstaan.
ontstaan. Oostenrijk
keerende met
met Servië
Servië en
en bondgenooten,
bondgenooten, zal
zal niet
nietdan
danmet
metde
degrootste
grootstezorg
zorg
keerende
onder de
de oogen
oogenzien,
zien,dat,
dat,het
hetschatrijke
schatrijkegroote
grooteSlavische
Slavische
de mogelijkheid
mogelijkheid onder
Rijk, hetwelk
een paar
paar jaar
jaar tijds
tijds een
een vloot
vlootkan
kanbouwen,
bouwen,tweemaal
tweemaal
Rijk,
hetwelk in
in een
totdedeMiddellandsche
MiddellandscheZee.
Zee.
zoo sterk
sterk als
alsdedeeigene,
eigene,vrijen
vrijentoegang
toegangkrijgt
krijgttot
Verwerkelijkt
aan Engeland
Engeland toegedachte
toegedachte voornemen,
voornemen, dan
dan zal
zalde
de
Verwerkelijkt zich
zich het aan
eenegevaarlijke
gevaarlijkepositie
positieworden
wordengebracht
gebrachtwaaruit
waaruit
Regeering
Ween en inineene
Regeering te Weenen
zij
wel mag
magmeenen
meenenzich
zichalleen
alleentetekunnen
kunnenredden
reddendoor
dooreen
eenradicale
radicalevero
verzij wel
andering
harer politiek
politiek bf
Of een
eenoorlog.
oorlog.Daar
Daarhet
hetonmogelijk
onmogelijkkan
kanblijken
blijken
andering harer
om dadelijk
dadelijk goede
goede betrekkingen
betrekkingen met
met Servië
Servië tot
totstand
standtetebrengen
brengen en
en de
de
om
oude verhouding
verhouding met
met Roemenië
Roemenië te
te herstellen,
herstellen, zoo
zoo moet
moet de
deverleiding
verleiding om
om
oude
zwaard te trekken
trekken zeer
zeer sterk
sterk worden.
worden.
het zwaard

o0
Het
gevolg van
van den
dendruk,
druk,welken
welkenmen
menopopDuitschland
Duitschlandpoogt
poogt uit
uit tete
Het gevolg
oefenen,
openbaart zich
zich in
in dedegrensprovincies
grensprovinciesininhet
hetZuid,Westen
Zuid.Westen door
door
oefenen, openbaart
enkele geweerschoten,
geweerschoten, die
die nu
nuenendan
dan
verraderlijkop
opeenzame
eenzameschildwachten
schildwachten
verraderlijk
en ininhet
hetNoorden
Noordendoor
doordedeherleving
herlevingvan
vandede«nationale»
«nationale»
worden gelost
gelost en
worden
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beweging
der Denen.
Denen. Op
Op den
denDeenschen
Deenschenpartijdag
partijdagteteHadersleben,
Hadersleben,1414Juni
Juni
beweging der
j.l. gehouden,
gehouden, heeft
heeft de
deleider,
leider, advocaat
advocaat Andersen,
Andersen, het
het woord
woord richtend
richtend tot
tot
eenige duizende
duizende personen
personen tellend
tellend publiek,
publiek, melding
meldinggemaakt
gemaakt van
van sym
sym-,.
een eenige
Hollandwekte,
wekte,blijkens
blijkens de
dedaar
daar
pathie, die de
de «nationale»
«nationale» beweging
bewegingininHolland
pathie,
gehouden
inzamelingen. De moreele
moreele steun,
steun,door
doorNederlanders
Nederlanders aan
aan deze
deze
gehouden inzamelingen.
anti=Duitsche
beweging gegeven,
gegeven, kan
kan niet
niet nalaten
nalaten over
over de
de grens
grens een
een zeer
zeer
anti.Duitsche beweging
maken. De
DeNederlanders
Nederlanders zouden
zouden het
het toch
toch ook
ook
onaangenamen
onaangenamen indruk
indruk te
te maken.
niet
prettig vinden
vindenals
alste te
Maastrichtbijvoorbeeld
bijvoorbeeldpropaganda
propagandawerd
werd ge.,
ge_
niet prettig
Maastricht
maakt voor de Fransche taal en eene Waalsche «nationale» beweging, uitmaktvordeFnschal We«natiol»bwg,u
Frankrijk
anderen staat
staat ook,
ook, werd
werd gesteund.
gesteund. Het
Het geld
geld en
en de
de
Frankrijkof
of welken
welken anderen
het kweeken
kweekenvan
vanwrijving
wrijvingmet
metdedeDuitschers,
Duitschers,mochten
mochten
energie, besteed aan
aan het
energie,
beter emplooi vinden.
vinden.
beter

APHORISMEN.
J. PETRI.
PETRI.

In O.
O. Weiningers
Geschlecht und Charakter hebben
Weiningers Geschlecht
In
hebben we
tragiek van den
den edelen,
edelen, ideëelen Don Juan.
Juan.
de tragiek
o0
Voor Faust
Faust is de
de vrouw
vrouw het
het heurèka en
het miserere
miserere en
en
Voor
en het
den Don
DonJuan
Juanisis het
het de
de stemmingshorizont
het purgatorio, voor den
van het
het blijvende
blijvende verlangen.
verlangen.
o0
meeste denkers
denkers zoeken
zoeken in de
de vrouw hun Narcissusbeeld
De meeste
zij voor
voor hen
hen de
de droevige
droevige bekoring
bekoring van
van het
het gril~
en
dan blijft
blijft zij
en dan
gril,
lige geheim.
geheim.
o0
Sommige
menschen laten,
laten, als
ze verjaren,
verjaren, zich
zich op een photo
Sommige menschen
als ze
nu hebben ze
de eeuwigheid
eeuwigheid
voor altijd
altijd vereeuwigen
vereeuwigen d.
d. w. z.
z. nu
ze de
altijd verdaagd.
voor altijd
o0
Vroeger toen
toen de menschen nog rustig
rustig en
en gelukkig
gelukkig waren,
waren,
Vroeger
hielden ze
ze een
een dagboek;
houden ze
ze iederen dag
boek en
en
hielden
dagboek ; nu
nu houden
dag boek
zingen op oudejaarsavond
oudejaarsavond een statistiek.
zingen

o0
burger is het
het viveurtje van
den blauwen
blauwen maandag en in
De burger
van den
hij een
een dutje.
dutje.
Gitterdammerung doet
doet hij
de Götterdammerung
o
0
De kunst
kunst genieten
genieten de
de meeste
meeste menschen
als een muziekstuk
muziekstuk
menschen als
niet kennen;
weten niet
niet precies
precies wanneer
wanneer het uit
uit is,
is,
dat
kennen ; ze
dat ze niet
ze weten
om
op te
te stappen;
alles even
even mooi
mooi en
en voor
voor het
het einde
stappen ; het
om op
het is alles
weg is nog
nog chic
chic ook.
ook.
weg
o0
applaus is de
de muziek
muziek van
van de
de symphonie des chaos.
chaos.
Het applaus

DOD

ONZE LEESTAFEL.
het Duister,
Duister, door
door Helen
Helen Keller
Keller;; vertaald
een portret
portret
Stuart. Met een
vertaald door Louize Stuart.
Uit het
Kampen en
en Zoon.
Helen Keller.
Keller. -— Amsterdam,
Amsterdam,P.P. N.
N. van Kampen
van Helen

Als een
een gevangene
gevangene door
doordrie
driezware
zware gesloten deuren
geluid
deuren heen eenig geluid
en
opvangt,
spitst hij
hij de
de ooren, hoe spant
spant hij
hij de zenuwen,
zenuwen, om
om taal
taal en
opvangt, hoe
hoe spitst
klank
te verstaan,
verstaan, om
om tetebegrijpen
begrijpen wat
wat clam
daar buiten
buiten voorvalt,
voorvalt, in
in een
een hem
hem
klank te
En als
vervreemde wereld,
eenmaatschappij
maatschappij waaraan
waaraan hij
hij ontwende. En
als het
vervreemde
wereld, in een
hem
gelukt de
de zwakke
zwakke geluiden
geluiden te
te conbineeren, te
duiden, hoe
hoe zwelt
zwelt hem
hem
te duiden,
hem gelukt
hart van
van aandoening;
klopt het
het daarbinnen
daarbinnen van
van onzegbare
onzegbare vreugde,
vreugde,
het hart
aandoening ; hoe klopt
voor een
een
hoe wijkt
wijkt de
de doodelijke eenzaamheid
zich voor
eenzaamheiduit
uit zijn
zijn cel.
cel. Hij
Hij voelt
voelt zich
voor een
een enkel
enkel oogenblik slechts, mensch gelijk anderen.
anderen.
oogenblik, och,
och, voor
hij is ontwaakt,
ontwaakt, herboren
Hij is niet
niet meer
meer de
de levend
levend doode;
herboren ....
..
doode ; hij
gevangene is
is Helen
HelenKeller
KeIlergelijk.
gelijk.Drie
Driezware
zwarepoorten
poorten
een gevangene
Aan zulk een
Liefderijke handen
handen konden
sloten
haar buiten
buiten de
de maatschappij. Liefderijke
konden ze
ze niet
niet
sloten haar
gemeenschap te
te verkrijgen
verkrijgen met de
de nobele,
nobele,
ontgrendelen;
ontgrendelen ; maar zij wisten toch gemeenschap
is,
gevangen ziel,
ziel, wier
wier hulsel lijdt aan
aan doofstomheid,
doofstomheid, zooals overbekend is,
gevangen
terwijl ook het
hetgezichtsvermogen
gezichtsvermogen haar
haar isisontnomen.
ontnomen.En
Endeze
dezemisdeelde
misdeelde
terwijl
Zij heeft
heeft leeren spreken, leeren
heeft haar
haar rijken
rijken geest kunnen ontwikkelen. Zij
enal
al tastend in zich opgenomen, bij intuïtie begrepen, met
met fijn vrouwelijk
lezen, en
waarnemingsvermogen gevoeld,
meer dan
dan millioenen harer
waarnemingsvermogen
gevoeld, meer
harer met
met oog en oor
bedeelde natuurgenooten.
en gesteund;
Liefde,
geduldige liefde
liefde heeft
heeft haar
haar geschraagd
geschraagd en
Liefde, oneindig
oneindig geduldige
gesteund ;
maar weergalooze volharding,
ijzeren wil,
wil, onleschbare dorst
naar kennis
volharding, ijzeren
dorst naar
houden aan
aan de
degrenzen
grenzen der
der normaal ontwikkelden,
deden haar
halt houden
deden
haar niet
niet halt
dreven
haar verder,
verder, steeds
steeds verder,
verder, de
debanen
banender
derwetenschap
wetenschap op,
op,naar
naarde
de
dreven haar
zij, de
de doove, de
blinde, zoo
zoo goed
goedhaar
haar graad
graad haalde
haalde
Universiteit, waar
Universiteit,
waar zij,
de blinde,
als hare
hare bevoorrechte
bevoorrechte medestudenten.
medestudenten.
o0 wonder,
wonder, dat
ons doet
doet trillen van
heilige ontroering, dat
doet
dat ons
dat ons doet
van heilige
gloeien
van bewondering voor zooveel geestkracht, zooveel vlijt, zooveel
gloeien van
geloofsvertrouwen
geloofsvertrouwen 1!
En nu schrijft zij
duizenden.
En
zij voor duizenden.
Een
van Helen
HelenKeller
KeIler isis op
op zich
zich zelf
zelf een
een wereldgebeurtenis,
tasV,
Een boek van
wereldgebeurtenis, een tastbaar bewijs,
er geen grenzen
grenzen bestaan
bestaan voor
voor den
den menschelijken geest.
geest. 't't Is
baar
bewijs, dat
dat er
ook een
een hymne
hymne op
op onzen
onzentijd,
tijd,den
dentijd,
tijd,waarin
waarinwij
wijleven,
leven,die
die een succés
succès als
hare mogelijk
mogelijk heeft
heeft gemaakt.
gemaakt. In
In de
de middeneeuwen, wat zeg ik, nog veel
het hare
Helen mogelijk
mogelijkstompzinnig
stompzinniggeworden
gewordendoor
doormin,.
minkorter
arme Helen
korter geleden, was de arme
achting
achting en gesar;
den vuurdood gestorven of
of ergens
ergens wegge.
gesar ; wellicht als heks den
wegge=
moffeld, in troostelooze gevangenschap. In het beste geval hadden
hadden de
de haren
haren het
het
ongelukkige
Nu viert
viert zij de triomfen
triomfen der
derwetenschap
wetenschapmede,
mede,
ongelukkige wezen
wezen geduld.
geduld. Nu
in de
derijen
rijen van
van hen,
hen, die
diehet
hetopnemen
opnemen voor
voor
voert
de pen,
pen, schaart
schaart zich
zich in
voert de
ongelukkigen en
en verdrukten.
verdrukten. Als
Als een
eenwelbespraakt
welbespraaktadvocaat
advocaat pleit zij
ongelukkigen
zij voor
'àIlen,
bescherming van
van noode hebben en vooral
vooral voor
voor hare
hare lotgenooten:
(alien, die
die bescherming
lotgenooten :
doofstommen
en blinden,
blinden, die in
doofstommen en
in Amerika nog
zoo behandeld worden
nog niet zoo
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als in 't't oude
als
oude Europa,
Europa, voor
voor wie
wie daar
daar niet
nietgenoeg,
genoeg,lang
langniet
nietgenoeg
genoeggedaan
gedaan
wordt, al
brengt elke
elke dag
dag er
er verbetering
verbetering op dat
dat punt.
punt.
wordt,
al brengt
Zeker, haar
wo~dt gehoord
gehoord van
van Noord
Noord tot
tot Zuid
Zuid ininhet
hetgroote
groote
haar pleidooi wordt
nieuwe
werelddeel, dat
dat met
metalalzijn
zijnenergie,
energie,zijn
zijnschatten,
schatten,zijn
zijnovermoed,
overmoed,
nieuwe werelddeel,
hetoude.
oude.Maar
Maarook
ookhier
hiermoge
mogehaar
haarwerk
werk
wel iets
iets te
te leeren
leeren heeft
heeftvan
vanhet
nog wel
overpeinsd worden
worden; ; niet
te gaan
gaan op
op
gelezen,
herlezen en
gelezen, herlezen
en overpeinsd
niet alleen
alleen om
om voort te
goeden weg,
weg, maar
maar om
om steeds
steeds nieuwe
nieuwe banen
banentetevinden,
vinden,ter
terverbetering
verbetering
den goeden
van
oneindig
veel
missen
en en
zoozoo
rijkbegaafd
van het
het lot
lot van
vanhen
hendiediezoozoo
oneindig
veel
missen
rijkbegaafd
kunnen
wezen als
als.de
de auteur
auteur van
van Uit het
hetDuister.
Duister.
kunnen wezen
zulken als
als Helen
HelenKeller
KeIlerweten
wetenzich
zicheen
eenweg
weg
banen.Rampzaliger
Rampzaliger
Toch zulken
tetebanen.
do oven. p.
p. 141
141 zegt
zegt Schr.«De
Schr. «De wisselvalligheden
wisselvalligheden
zijn de alledaagsche
alledaagsche blinden
blinden en dooven.
in de
de wereld
wereldvan
vanden
denarbeid
arbeidzijn
zijn
zoo
samengesteld,dat
datde
deblinde
blindezijn
zijn
zoo
samengesteld,
op een
eenonafhankelijk
onafhankelijkbestaan
bestaanlicht
lichtverbeurt,
verbeurt, tenzij
tenzij er
er een
een
geringe
kans op
geringe kans
is om
om een
eenpositie
positievoor
voorhem
hemtetezoeken,
zoeken,zijne
zijnevaardigheid
vaardigheid
bijzondere instelling is
bijzondere
bekend tetemaken,
maken, en
endedegemeenschap
gemeenschap teteoverreden
overredenden
denblinden
blindenmusicus,
musicus,
bekend
of onderwijzer
onderwijzer of
of bezembinder,
bezembinder, of
of masseur,
masseur, of
of wat
wat hij
hijverder
verderwezen
wezenmoge,
moge,
winstgevenden arbeid
arbeid te
te bezorgen.
bezorgen.Er
Erzijn
zijnininEuropa
Europadergelijke
dergelijke instellingen,
instellingen,
onderhet
hetbereik
bereik van
vanalle
alle
die
alle krachten
krachten inspannen
inspannen om
omvakonderwijs
vakonderwijsonder
die alle
hetware
wareoogmerk
oogmerk
blinden te
te brengen,
brengen, en
endie
diedede
wegen
zijn,
waarlangshet
blinden
wegen
zijn,
waarlangs
van het
het onderricht
onderricht en
envan
vande
deliefdadigheid,
liefdadigheid, die
diehun
hunbewezen
bewezenwordt,
wordt, ten
ten
van
slotte wordt
wordt bereikt.»
bereikt.»
bij ons
ons te
te lande.
lande.
Och,
deze dingen
dingen laten
laten nog
nog zooveel
zooveel te
te wenschen,
wenschen, ook bij
Och, deze
Mijzelve is o.a.
o.a. een
eengeval
gevalbekend
bekendvan
vaneen
een
doofstommenschoenmaker,
schoenmaker,
doofstommen
maar...
doorzijn
zijnbaas
baasveel
veellager
lagerwordt
wordtbetaald
betaalddan
dan
die
goed werk
werk levert,
levert, maar
die goed
... door
Het leed
leed over
over deze
deze onverdiende
onverdiende
andere vakgenooten, omdat
omdat hij
hij doofstom is. Het
andere
achteruitstelling heeft
heeft natuurlijk
natuurlijk een
eenneerdrukkenden,
neerdrukkenden,ontmoedigenden
ontmoedigenden
achteruitstelling
op het
hetkarakter
karakter van
vandezen
dezenknaap.
knaap.Het
Hetisisdikwijls
dikwijlsmoeilijk
moeilijkvoor
voor
invloed
invloed op
hen, die
die zich
zich het
hetlot
lotdezer
dezermisdeelden
misdeeldenaantrekken,
aantrekken,achter
achterzulke
zulketoestanden
toestanden
ofzezeteteverhelpen.
verhelpen.Maar
Maarwie
wieinindit
ditopzicht
opzichttwijfelen,
twijfelen,jajawanhopen
wanhopen
komen of
te komen
aan 's menschen broederzin,
broederzin, niet Helen
Helen Keller.
Keller.
haar duister
duister streeft
streeft zij
zij naar
naar het
heteeuwige
eeuwige licht,
licht,welks
welksgloed
gloedhaar
haar
Uit haar
aardsch
reeds verwarmt
verwarmt en koestert.
koestert. Ook zij schept zich een Utopia.
Utopia.
aardsch bestaan
bestaan reeds
zal ontkennen
ontkennen dat
dat hare
hare blinde
blinde oogen
oogenmogelijk
mogelijkmeer
meer en
enverder
verderstaren
staren
Wie zal
zienden? Om
OmUtopia
Utopiawerd
werdindertijd
indertijdgelachen
gelachen en
enhoe
hoe_
dan wij,
wij, zoogenaamd
zoogenaamd zienden?
dan
en liefde
liefde
Utopiënzijn
zijntoch
tochwerkelijkheid
werkelijkheid geworden?
geworden? Geloof,
Geloof, geduld
geduld en
veel Utopiën
bewerken wonderen. Zij.
Zij. die
die Uit het
het Duister
Duister lezen worden zachtkens
zachtkens geleid
geleid
bewerken
dat eenmaal,
eenmaal, zij
zij 't in verre toekomst, ook
ook den
denallerarmste
allerarmste zal
zal
naar
naar het licht, dat
opdatwij
wijniet
nietminder
minderzien
ziendan
dan
bestralen. Laat
wijd openen,
openen, opdat
bestralen.
Laatons
ons de
de oogen wijd
zij,
het gezicht
gezichtmissen,
missen,niet
nietminder
minderbeluisteren
beluisterendan
dandededoofstommen.
doofstommen.zij, die het
—
zorg en
en nauwgezetheid
nauwgezetheid is Uit
Duister vertaald en gebundeld. Slechts
Ult het Duister
Met zorg
waardederevisie
revisiescherper
scherperhad
hadkunnen
kunnenzijn.
zijn.
ter
wijs ik
ik op
opblz.
blz.1414e. e.a.a.waar
ter loops wijs
aantrekkelijkheid van
deze sehetsen
sehetsen wordt
wordtverhoogd
verhoogddoor
doorhet
hetportret
portret
De aantrekkelijkheid
van deze
der
Schrijfster. Dat
lieve jonge
jonge gezicht
gezicht met
met de
de arme,
arme, blinde
blinde oogen,
oogen, heeft
heeft
der Schrijfster.
Dat lieve
iets aandoenlijk
aandoenlijk innemends.
innemends. De
De naar
naarbinnen
binnengekeerde
gekeerde blik
blikverhoogt
verhoogthet
het
iets
geniale uiterlijk
uiterlijk van
zwijgende vrouw,
in hare
hare stille
stille taal
taal tot
tot
geniale
van deze
deze zwijgende
vrouw, die
die toch in
weet tetekomen.
komen.Hare
Harerijke
rijkephantazie
phantaziegaf
gaf
eigenaardigeopschriften
opschriften
zoovelen weet
eigenaardige
aan
sommige opstellen,
opstellen, zoo
als «De
hand der
der wereld»
wereld» of «Een
«Een nieuw
nieuw lied
lied
aan sommige
zooals
«De hand
voor de
de Kerstklokken»,
Kerstklokken», waaraan
waaraan de inhoud
inhoudbeantwoordt.
beantwoordt.
voor
grijpt men
men naar
naar de
de eenvoudige
eenvoudigevertellingen,
vertellingen,die
dieauteurs
auteurs
Maar gretiger
Maar
gretiger nog grijpt
eigen
leven, eigen
eigenervaringen
ervaringen ten
ten onderwerp
onderwerp hebben.
hebben. Men
kan er
er zoo in
in
eigen leven,
Men kan
deelen,
als zij
zij zegt:
p. 38. «Het is
is de
de lichtzijde
lichtzijde der
der akademische opleiding
zegt: p.
deelen, als
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dat men
in spel
spel en
dat
men -met
.met elkander
elkander wedijvert
wedijvert in
en sport
sport en
en samen
samen leest.
leest . ....
. . Het
spreekt
zelfdat
datikikweinig
weinigdeelnam
deelnamaan
aanhet
hetgezellige
gezelligeleven
levenvan
vanmijn
mijn
spreekt van
van zelf
«jaar» .... .... Ik
ook vele
velegenoegens,
genoegens,die,
die,hoewel
hoewelinineenzaamheid
eenzaamheiden
enapart
apart
«jaar»
Ik had ook
van
anderen, toch
even «echt»
«echt» waren
waren als de
de hunne.
hunne. Zij
Zij noodigden mij
van de anderen,
toch even
dikwijls
pretjes en
en club~bijeenkomsten
gaf mij
mij menigen
dikwijls uit
uit bij
bij hunne pretjes
club,bijeenkomsten en het gaf
het hart,
hart, dat
dat ikikniet
nietinin
staatwas,
was,mee
meetetedoen,
doen,want
wantikikging
ging
steek
steek in
in het
staat
op alles
alles wat
watde
deanderen
anderen interesseerde.» Maar
levendig in op
Maar toch,
toch, hoe tevreden
van zich zelve
zelve getuigt»
getuigt» op p.
p. 60:
overvloed van
van
die van
60 : «Thans
is zij, die
«Thans heb
heb ik overvloed
werk,
ik vraag
vraag geen
geen anderen
anderen zegen».
zegen».
werk, en
en ik
Een aanbeveling
aanbeveling voor
voor dit
dit boek is
is onnoodig.
Een
EUSE
SOER.
ELISE Son.
o0
Uitzicht, door
door G. F.
Wisselend Uitzicht,
F. Haspels.
Haspels. -— Amsterdam,
Zoon.
Amsterdam, P.
P. N.
N. van
van Kampen
Kampen en
en Zoon.

Een
mooie titel
titelvoor
vooreen
eenboek,
boek,dat
datinin
zijn
meestkorte
korteschetsen
schetsenwijde
wijde
Een mooie
zijn
meest
doet dwalen,
dwalen, de
dediepte
diepteder
der
vergezichten opent, in breede ruimten
ruimten uw
uw blik doet
wolken peilend,
peilend, over
over donkere
donkere wateren
wateren glijdend;
dan weer
weer intiem
intiem terug~
glijdend ; en dan
terug,getrokken binnen
getrokken
binnen engen
kring, een
een enkel
enkelhuiselijk
huiselijkbijzonderheidje,
bijzonderheidje, een
een
engen kring,
kleine gebeurtenis, een spiegelbeeldje
spiegelbeeldje uit
uit iemands,
iemands, uit
uit schrijvers,
schrijvers, uit
uit onzen
onzen
eigen jeugd
eigen
jeugd wellicht te
te zien
zien geeft.
geeft.
van deze
deze schetsen;
vredige rust,
rust, stille
stille kalmte.
kalmte. Blijkbaar
Blijkbaar
Er
Er gaat
gaat rust
rust uit
uit van
schetsen ; vredige
was er geen
geen haast
haast bij
bij het
hetschrijven
schrijven en
en schilderen
schilderenvan
van kleine,
kleine, teere, treffende
was
dingen, die
die indruk maken,
peinzen over
over
maken, juist
juist door hun eenvoud, die ons doen peinzen
veel wat tot
totonze
onzeschade
schade maar
maar al te dikwijls
dikwijls aan
aan ons
onsonopgemerkt
onopgemerktvoorbijgaat.
voorbijgaat.
Ik vraag
Ik
vraag mij af wat
wat dezen
dezen schrijver
schrijver in
in breeden kring
maakt. Is
Is
kring geliefd maakt.
het niet
niet zijn
zijn door
door en
en door
door Hollandsche zin,
hem onze
onze gewesten
gewesten met
met
het
zin, die hem
het stille
stille natuurschoon hunner vlakke
vlakke beemden naast het grootsche hunner
wateren, zoo treffend
treffend in beeld
beeld doet
doetbrengen,
brengen, als
als alleen
alleen onze beste
beste
woelige wateren,
schilders vermogen? Kan
hij daardoor
daardoor ook de
de menschen in verschillende
verschillende
Kan hij
streken van
dit kleine
kleine plekje
plekje gronds zoo uitnemend
uitnemend typeeren
typeeren?? In hun doen
streken
van dit
en laten slaat
gade met
met scherpen
scherpen blik, lang
lang en
en geduldig;
zijn
slaat hij
hij ze gade
geduldig ; voor zijn
ze ons
ons ten
ten voeten
voeten uit
uit;; hij
hij laat ze
ze spreken
spreken
schrijftafel gezeten,
schrijftafel
gezeten, schetst
schetst hij
hij ze
in hun
. .. . En
hun eigen
eigen dialekt
dialekt....
En de
de omgeving; hoe geheel
geheel isisauteur
auteurdaarin
daarin
een diepe
diepe liefde
liefde schuilt
schuilter
erinindat
datminutieus
minutieusbeschrijven
beschrijven onzer
onzer
thuis. Welk een
thuis.
Maas, in zijn
zijn fleurige
fleurige schildering
schildering van
van den
den Berkel. Men
Men zou geneigd
geneigd zijn
zijn
Maas,
heele bladzijden
bladzijden over
nemen, om
omdedepure
pureschoonheid
schoonheidvan
vanden
denstijl.
stijl.
over te nemen,
Juist het
het laatste stukje
voldeed mij in dit opzicht
opzicht het
het minst.
minst.
stukje van dezen bundel voldeed
Soms stooten en horten
horten hier
hier de
de zinnen
zinnen als
als de
depinken,
pinken, vaarzen
vaarzen en
en bullen,
bullen,
die den fietsenden auteur naar den Staringskoepel
Staringskoepel joegen.
joegen.Maar
Maar waar
waar zooveel
schoonheid te
te genieten
genieten valt,
valt, zwijg
zwijg ik
ik liever
liever over
over deze
deze kleine mistastingen.
mistastinljen.
schoonheid
Het ga
ga U goed, kleine
kleine bundel, op uw
uw reis
reis door Holland,
Holland, waar
waar ge innig veel
veel
op te
te diepen.
diepen.
moois uit wist
wist op
moois
EUSE SOER.
ELISE

El
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laatstezijner
zijnerlezingen
lezingen
Schaaf.
Schaaf. De heer
]. I.I.de
deHaan
Haandeelt
deelteen
eenverhaal
verhaalmede
medeuit
uitRussische
Russische
over
De heer
hl:er J.
over Stedenbouw.
Stedenbouw. De
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door lathe
gevangenissen. Gedichten
Gedichten worden
worden bijgedragen
bijgedragen door
Käthe Mussche, j.
J. Berkel,
Berkel,
gevangenissen.
A. van
vanLeiden.
Leiden. Aert van der
der Leeuw
Leeuw geeft een schets
schets::
v. Bygaarden
Bygaarden en A.
N. v.
Straatmuziek.
Straatmuziek.

Stemmen des
desTjds,
Tijds, Maandschrift voor
voor Christendom
Christendom en
enCultuur.
Cultuur.Onder
Onderredactie
redactie
Stemmen
van Dr.
Aalders, Mr.
Mr. A.
A. Anema,
Anema, H.
H.Coliin,
Colijn,Mr.
Mr.P.P.A.
A.Diepenhorst,
Diepenhorst,
Dr. W. J. Aalders,
Dr. P.
P. J.
J. Kromsigt,
Kromsigt, P.
P. J. Molenaar,
Molenaar, Dr. J.
J. C.
c. De
De Moor,
Moor, Dr.
Dr.E.
E.H.
H.Renkema,
Renkema,
Mr.
Slotemakerde
deBruine,
Bruine,Dr.
Dr.j.J.Th.
Th.De
DeVisser,
Visser,
Mr. V. H.
H. Rutgers,
Rutgers, Dr.
Dr. J.J.R.R.Slotemaker
Wielinga. Utrecht,
Utrecht, G.
G. J.
J. A.
A. Ruys.
Ruys.
Dr. B. Wielinga.
Dr.
In de
de Junioaflevering
Juni,aflevering herdenkt
herdenkt Dr. L.
L C.
C. Schuller
SchuIler tot
tot Peursum het eeuwfeest
eeuwfeest
In
H. Raukema voegt zich bij het
het Nederlandsche
Nederlandsche Bijbelgenootschap. Dr.
Dr. E. H.
van het
koor van
van hen,
hen, die
die tegen
tegen de
de lyceumplannen waarschuwen. Bernarda vervolgt hare
koor
heer H.
H.J.J.van
vanWijlen
Wijlenbepleit
bepleiteen
eenoplossing
oplossing
«Als 't vertrouwen sterft.» De heer
novelle «Als
den schoolstrijd
schoolstrijd op
op 't gebied van 't lager onderwijs.
onderwijs.
van den
Tijdschrift. Christelijk
Christelijk letterkundig
maandblad onder redactie
redactie van
van
letterkundig maandblad
Ons Tiidschrift.
L. Biickmann,
Bückmann, C.
C. Gerretson,
Gerretson, J.
J. Lens,
Lens, G.
G. Schrijver,
Schrijver, Dr. J.
J. van
van der
derValk.
Valk.
L.
A. Daamen.
Daamcn.
's Gravenhage, D. A.
In het
het Meinummer vervolgt
vervolgt mevr.
mevr. J.
M. Westenbrink—Wurtz
Westenbrink-Wurtz haar roman
roman
J. M.
In
P. Blaauw
Blaauw behandelt
behandelt de
de vrijzinnig,demokratische
vrijzinnig,demokratische circulaire
«Jong Vrouwtje.»
Vrouwtje.» Dr. P.
«jong
van godsdienst
godsdien~t en
en politiek.
politiek. De
De heer
heer H.
H. J.
J. Tollig
ten gunste
gunste van
van vermenging
vermenging van
ten
Gunning-De Vries
Vries bepleit
bepleit aan
aan
bezingt het
het bloeien
bloeiender
derseringen.
seringen. Mevr.
Mevr. H.
H.C.C.Gunning—De
bezingt
hand van
van twee
twee Fransche romans
romans huwelijkstrouw
huwelijkstrouw tegenover
tegenover vrije
vrije liefde.
liefde.
de hand
Onze Kunst,
Kunst, geïllustr.
maandschrift voor
voor beeldende
beeldendekunst
kunst;
bestuurder:
geillustr. maandschrift
; bestuurder
:
Onze
Dr.
Dr. P.
P. Buschmann
Buschmann Jr.
Jr.;; Uitgave
Uitgave der
dernaamlooze
naamloozevennootschap
vennootschap «Onze
«Onze
Nederland : L.
L. J. Veen,
Veen, Amsterdam,
Amsterdam, —
- voor
voor
Kunst» Antwerpen,
Antwerpen, —
- voor
Kunst»
voor Nederland
F. Viilckmar,
Völckmar, Leipzig.
Leipzig.
Duitschland:: F.
Duitschland
de Juni,aflevering behandelt
behandelt de heer
heer Jos.
Jos. Destrée een verloren origineel van
In de
deze aflevering
aflevering
Hugo van
van der
der Goes,
Goes,waarvan
waarvan drie
drieverschillende
verschillende copieën, in deze
Hugo
gereproduceerd, getuigenis afleggen.
afleggen.
gereproduceerd,
heer Arnold
Arnold Goffln behandelt den modernen
modernen somber,romantischen
somberoromantischen schilder
De heer
picturaal zwaarmoedig expressie,vermogen
William Degouve de Nuncques, wiens picturaal
door vele
vele illustraties
illustraties aanschouwelijk
aanschouwelijk wordt
wordt gemaakt.
gemaakt.
Natuur, populair geïllustreerd
geïllustreerd maandblad,
maandblad, gewijd
gewijd aan
aande
denatuurkundige
natuurkundige
De Natuur,
hare toepassing,
toepassing, onder
onder redactie
redactie van
vanDr.
Dr.Z.Z.P.P.Bouman.
Bouman.
wetenschappen en hare
wetenschappen
Utrecht, J.
G. Broese.
Broese.
Utrecht,
J. G.
In het
het nummer
nummer van 15 Juni
geeft de heer
heer F.
F. E.
E. Alsberg eenige bijzonderheden
Juni geeft
W. C.
C. van
van der
der Winden
Winden be,
be,
van
het Amerikaansche
spoorwegwezen. De
heer W.
De heer
Amerikaansche spoorwegwezen.
van het
K. L.
L A.
A..
schrijft
den projectie,lantaarn
als polarisatie,apparaat.
polarisatie,apparaat. De
heer E.
De heer
E. K.
projectie,lantaarn als
schrijft den
Beyen besluit
zijn beschrijving
beschrijving van
van den
den toekomst'accumulator
Prof. Dr.
Dr. H.
toekomst,accumulator van
van Prof.
besluit zijn
metaal.
J.
Hannover. De
heer G. J. J.
J. v.v. d.d. Lubbe
Lubbe betoogt, dat
dat de doos van den metaal,
J. Hannover.
De heer
barometer
beschrijfteen
eenverbetering
verbeteringininden
den Kinemato_
Kinemato,
barometerniet
niet luchtledig
luchtledig is.
is. D. S.S.S.S.beschrijft
graaf,
Kok het
het pottenbakken, Dr.
van Gulik
Gulik de draadlooze berichten
Dr. D. van
graaf, P.
P. E.
E. W.
W. Kok
E. Kuylman twee tapuiten. De heer
heer J. M.
M. Steffe1aar
van
den Eifeltoren en
H. E.
Steffelaar
en H.
van den
W.
indruk van
een indruk
van de Berninabaan.
W. E. T. geeft een
De Levende
Levende Natuur,
Natuur, onder
redactie van E.
E. Heimans
Heimans en
enJac.
Jac.P.P.Thijsse,
Thijsse,
onder redactie
uitgave
W. Versluys
Versluys te
teAmsterdam.
Amsterdam.
uitgave van W.
In
het nummer van 1 Juni beschrijft de
heer J.
S. het
het maken
maken van
van rupsen,
rupsen,
de heer
J. v. S.
In het
Hollandsche buizerden.
C. Eykman handelt
buizerden. Aardig
Aardig wordt
kasten. De heer
heer C.
handelt over Hollandsche
een
naar den
den Broeken
Brocken beschreven.
beschreven. De heeren Jansen en Wachter vervolgen
een tocht naar
hun
studie over
over Zuid,Limburgsche
Mevr. J. L.
L Maris-Fransen
grassen. Mevr.
Maris—Fransen van
ZuidoLimburgsche grassen.
van de
hun studie
Putte
aan de
de Noord,Hollandsche kust.
Putte keuvelt
keuvelt over
over schelpen aan
In het
het nummer
nummer van
van 15 Juni schrijft de
heer Jac.
jonge vogels
vogels en
de heer
Jac. P.
P. Th.
Th. over jonge
de
heer S. over
over een
een Tjif,tjaf,huishouden.
heer W. J.
J. Dijk beschrijft een ruwe,
Tjibtjabhuishouden. De
de heer
De heer
wreedaardige
Veen handelt
handelt over
over den
den Plataan
Plataan en
en de
de
wreedaardigeotterjacht.
otterjacht.De
De heer
heerJ.J. v.v. d. Veen
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ONTVANGEN
ONTVANGEN BOEKEN.
BOEKEN.

heer G. J.
J. Meinen
Meinen over
over de
dewaterviolier.
waterviolier. De
Deheer
heerK.K.Boedijn
Boedijnneemt
neemteen
eenkijkje
kijkjeinin
heer
het Amsterdamsche
Amsterdamsche aquarium.
aquarium. Dr.
Dr. W.
W. G. N. van
van der
der Sleen
Sleen deelt
deelt een
eenvacantie
vacantie.
de heer
heerP.P.J. J.Bolleman
Bollemanvan
vander
derVeen
Veenpleit
pleitvoor
voorbetere
betere
herinnering mede
herinnering
mede en
en de
natuurbescherming.
natuurbescherming.
Hollandsche Revue,
Revue, geredigeerd
geredigeerd door Frans
Frans Netscher en uitgegeven door
door
De Hollandsche
Loosjes te
te Haarlem.
Haarlem.
Vincent Loosjes
aflevering van
van 25
25 Mei
Meivervolgt
vervolgt dedeschets
schetsvan
vanleven
levenenenwerk
werkvan
vanden
den
De aflevering
groobindustrie,schilder Herman
Heijenbroek.
groot%industrie%schilder
Herman Heijenbroek.

ONTVANGEN BOEKEN.
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ONTVANGEN
LouisCouperus,
en over
overmijzelf
mijzelfenenanderen,
anderen, He bundel,
bundel, I.I.—
- L.
1. J. Veen,
Veen,
Van en
Louis
Couperus, Van
Amsterdam.
Jeanne Reyneke
Reyneke van
van Stuwe,
Stuwe, De Biecht.
Biecht. 1.
Veen,Amsterdam.
Amsterdam.
L. J. Veen,
Jeanne
Eeden, ilan
Aan de vrije
vrijejeugd,
jeugd, (brochure
(brochure 10
10 ct.)
ct.) W.
W.Versluijs,
Versluijs,
Frederik van
Frederik
van Eeden,
Amsterdam.
van Gogh,
Gogh, Brieven
BriE~ven aan
aan zijn
zijnbroeder.
broeder. Uitgegeven en
en toegelicht
toegelicht door
door
Vincent van
zijn schoonzuster
schoonzuster J.
van Gogh—Bonger.
Gogh-Bonger. Mij.
Mij. voor
voor Goede
Goedeen
enGoedk.
Goedk.
zijn
J. van
A'dam.
lectuur, A'dam.
Joan van den
den Heuvel,
Heuvel, Gedichten.
Gedichten. P.
P. N. van
van Kampen
Kampen en
en Zn.,
Zn., Ad'am.
Ad'am.
Joan
Ward, Lydia's Huwelijk,
Huwelijk, 2 deelen.
deelen. Vertaald
Vertaald door
door Mevrouw
Mevrouw E.
E.
Humphy Ward,
Couperus. L.
1. J. Veen,
Veen, Amsterdam.
Amsterdam.
Couperus.
Dietrieh. Naar
Naar de 20e
20e Duitsche
Duitsche uitgaaf,
uitgaaf, door
door Cl.
Cl.
Charitas Bischoff,
Bischoff, Amalia Dietrich.
Charitas
Bienfait. H. Honig,
Honig, Utrecht.
Utrecht.
Bienfait.
J. de
de Sopper,
Sopper, Synthese.
Synthese. De erven
erven F.
F. Bohn,
Bohn,Haarlem.
Haarlem.
Dr. A. J.
Dr.
II. Prof.
Prof. Dr.
Synthese, 11.
Dr. Ph. Kohnstamm, Democratie.
Democratie. Erven
Erven F.
F. Bohn, Haarlem.
Haarlem.
Synthese,
Van
Rechts en
Links II,
1I, 7.7. D. Leiman,
Leiman, Dr. J.
J. van
van Leeuwen,
Leeuwen, De
Devrouwen,vrouwen.
Van Rechts
en Links
bewegini en
ende
destrijd
strijdvoor
voorhet
hetVrouwenkiesrecht
VrouwenkiesrechtininNederland.
Nederland.Hollandia%
Hollandia.
beweging
Drukkerij, Baarn.
Baarn.
Drukkerij,
Onze
groote mannen,
mannen, I.
3. Rembrandt,
Rembrandt, door
D. C.
C. van
van Dokkum.
Dokkum.
I. 3.
door J.J. D.
Onze groote
Hollandia.Drukkerij, Baarn.
Baarn.
HollandiavDrukkerij,
J. Aalders,
Aalders, Groote Mystieken.
Mystieken. Jacob
Hollandia.Drukkerij,
Dr.
J acob Böhme.
Mime. HollandiavDrukkerij,
Dr. W. J.
Baarn.
Levensvragen, VII. 7.
Dr, W.
W. J.
J. Aalders,
Aalders, De
De waarde
waarde der
der mystiek
mystiek voor ons
ons
7. Dr,
Levensvragen,
geloofsleven. HollandiavDrukkerij,
Hollandia.Drukkerij, Baarn.
Baarn.
Mevr.
M.Boon—Hofstede
Boon-Hofstede de
de Groot,
Groot, Het leven
leven van
van Petrus
PetrusHofstede
Hofstededede
Mevr. j.J. M.
Groot,
M. J.
J. Storm
Storm Lotz,
Lotz, Rotterdam.
Rotterdam.
Groot, D. M.
Uit
Zenuw~ en
Zieleleven, III.
III. 7.
7. Mr.
J. R.
R. B.
B.de
deRoos,
Roos, Oorzaken
Oorzaken der
der
Mr. J.
en Zieleleven,
Uit Zenuw.
Criminaliteit,
en Classificatie
Classificatie van
vanMisdadigers.
Misdadigers. Hollandia.
Hollandia.
Criminaliteit, Methodiek
Methodiek en
Drukkerij, Baarn.
Baarn.
Handboekjes Elck
Elck 't Beste. Prof.
Dr. M.
M. W. Pijnappel,
Pijnappel, Ziekte
Ziekte en Gezondheid.
Gezondheid.
Prof. Dr.
Handboekjes
Elck 't'tBeste.
Beste. Romain
leven van
van Beethoven.
Beethoven.
Romain Rolland.
Rolland. Het
Het leven
Handboekjes Elck
Goede en
en Goedkoope
Goedkoopelectuur.
lectuur.
alles
Mij, voor Goede
alles Mij,
Volksbibliotheek,
cents boekjes)
boekjes):: J.J. Bos
BosMeilink,
Meilink,Lectuur
Lectuurvoor
voorkinderen
kinderen;
(10 cents
;
Volksbibliotheek, (10
E.
J. Abrahams,
Abrahams, Kwakzalverij
Kwakzalverij; ;Mr.
Rechten en
enplichten
plichten
E. J.
Mr.E.E.C.
C. van
van Dorp, Rechten
van Dienstboden
Dienstboden enenWerkgeefsters
Werkgeefsters;; A.
A.H.H.Gerhard,
Gerhard,Beroepskeuze
Beroepskeuze;; M.
M.
E.
Leliman-Bosch, De
Huisman, Hoe
Hoe houden
E. Leliman—Bosch,
Dehygiëne
hygiëne onzer
onzer woning;
woning ; J.
J. Huisman,
we onze
onze kinderen
kinderenbezig
bezig?;
Dr.W.
W.Lulofs
Lulofs
Sc.,Hoe
Hoe
gebruik
Electricï.
? ; Dr.
M.M.Sc.,
gebruik
ikikElectrici-:
in Huis
Huis;; Dr.
Dr.A.
A.H.
H.Oort,
Oort,Over
Overden
denAlcohol
Alcoholenenzijne
zijnewerking
werking op
op
teit
teit in
het
Menschelijk Lichaam;
A. Simons,
Simons, Hoe
Hoericht
richt ik
ik een
een
het Menschelijk
Lichaam Mr.
; Mr.J.J.M.
M. I.
I. A.
S. Zadoks,
Zadoks, Rechten
Rechten en
en verpljchtingen
verpljchtingen van
van den
den
vereeniging
vereeniging op?
op ? Mr.
Mr. S.
huurder;
G. J. :Salm,
Salm, Hoe komt
komt men
men aan
aan zijn
zijn recht?
recht? Ernst
ErnstZahn,
Zahn,
huurder ; Mr.
Mr. G.
bijbel ons
onstetezeggen
zeggenheeft.
heeft.
Een
manestraai ; ;Dr.
Een manestraal
Dr.C.
C. E.
E. Hooijkaas,
Hooijkaas, Wat
Wat de bijbel
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VIII.
winterdagen waren,
waren, al
al aan
aan elkander gelijk, in
in lange
lange
DEE grijze winterdagen
D
eentonige reeks
Koornaert, als
als een
een
reeks voorbijgegaan.
voorbijgegaan. Terwijl Koomaert,
onrustige
ziel, door
door 't huis
en over
over 't'thof
hofronddwaalde,
ronddwaalde, zaten
zaten
onrustige ziel,
huis en
Agatha en Elvire
Elvire aan
aan elken
eIken hoek
hoek van
vanhet
hetvenster
vensterininhet
het voor,
voor~
Agatha
plaatsje te werken
werken en
en telden
teldenererdedestille
stille
urenafaf
vanelken
eIkendag.
dag.
plaatsje
uren
van
heel het
hethuis
huisheerschte
heerschtededesombere
sombereeenzaamheid
eenzaamheid;; in
inde
de
Door heel
keuken zat
zat het
hetdienstmeisje
dienstmeisje versteken
versteken als
als inineen
eengevangenis
gevangenis;
keuken
;
in de
de veranda
veranda was
was het
het koud,
koud,enenininhethet
salon
anderegroote
groote
salon
enenandere
kamers,
blinden dicht
dicht alsof
alsofer
ereen
eenlijk
lijkininhuis
huiswas.
was.
kamers, bleven
bleven de
de blinden
Hier ininhet
hetkleine
kleinespreekplaatsje,
spreekplaatsje,waar
waarmen
mensamengedrongen
samengedrongen
zat,
was 't er
gezellig, warm
warm en
en men
men had
had er
er ook
ooknog
nogde
dekans
kans
er gezellig,
zat, was
grootvoordeel
voordeel
soms
een zeldzamen
zeldzamen voorbijganger
voorbijganger te
te zien
zienen
en't'tgroot
soms een
dat men
men de
denog
nogzeldzamere
zeldzamerebezoekers
bezoekersvan
vanopopstraat
straatreeds
reeds
dat
ontwaarde
en 't hek
zag opensteken,
opensteken, eer
eer ze
ze al
al aan
aan de
de bel
bel
ontwaarde en
hek zag
trokken.
In het
het vuile
vuilejaargetijde
jaargetijde en
en met
met die
die korte
korte dagen
dagen kreeg
kreeg men
men
In
den indruk
indruk dat
dat het
hetrenteniershuis
renteniershuis uit
uitdedegemeenschap
gemeenschap der
der
den
was;; dat
dat erergeen
geenbevolkte
bevolkteomgeving,
omgeving, geen
geen
wereld gesloten
gesloten was
wereld
dorp
in de
denabijheid
nabijheid meer
meer bestond,
bestond, en
enalle
allemenschen
menschen onder
onder
dorp in
de
aarde
gekropen
waren.
De
dagen
hadden
er
al
het
zelfde
de aarde gekropen waren. De dagen hadden er al het zelfde
begin en
en het
het zelfde
zelfde einde.
einde. Eens
Eensdat
datAgatha
Agathaen
enElvire
Elvireterug,
terug~
begin
gekeerd
mis en
en hun
hunplaats
plaats ingenomen
ingenomen hadden
hadden
gekeerd waren
waren van
van de
de mis
venster, waren
den dag
dag door,
door, nog
nogenkel
enkelde
degekende
gekende
aan 't venster,
waren er
er den
geruchten van
een deur
deur die
die open,
open~ of
oftoeslaat,
toeslaat, een
een stoel
stoel die
die
geruchten
van een
verschoven
wordt, 't lutteren
lutteren aan
kachel en
stil uitge,
uitge~
verschoven wordt,
aan de
de kachel
en de stil
sproken
woorden waarmede
waarmede tante
tante en
en nichtje
nichtje de
debevindingen
bevindingen
sproken woorden
II.
20
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van
haar gemoed
gemoed mededeelden
mededeelden aan
aan elkander.
elkander. Afwisseling
Afwisseling of
of
van haar
bewogenheid
waren
er
onbekend
en
men
wist
vooruit
dat
bewogenheid waren er onbekend en men wist vooruit dat
morgen zou herbeginnen
morgen
herbeginnen 't geen men
men vandaag
vandaag gedaan
gedaan had.
had.
Onder 't uiterlijk
uiterlijk van
van een vreedzaam,
vreedzaam, kalme vertrouwelijkheid
leefden de
de huisgenooten
huisgenootenneveneen.
neveneen. Dieper
Dieperin
in 't gemoed, aleven,
alevengehield ieder
ieder voor
voorzich,
zich,dedeeigen
eigenhartsaangelegenheden
hartsaangelegenhedenge,
wel, hield
borgen,
borgen, die
die men
menbemijmeren
bemijmeren kon
kon telkens
telkens 't gesprek
viel.
gesprek stil viel.
dienstmeisje en
en de
dehofjongen
hofjongenkwamen
kwamen minder
minder in
in aan,
aanHet dienstmeisje
merking; ;Seraphie.n.
zijn eigen
eigen gang
gang en
en bleef
bleef voor
voor een
een
merking
Seraphim ging
ging zijn
ieder
een
gesloten
boek;
Agatha
en
Elvire
echter
voelden
zich
ieder een gesloten boek ; Agatha en Elvire echter voelden zich
dichter bijeen,
bijeen, nauwer
nauwer verbonden,
verbonden, inniger
inniger verwant,
verwant, daar
daar ge,
gedichter
dachten
bezigheid bij
bij haar
haar in
indezelfde
dezelfderichting
richting opgingen.
opgingen.
dachten en bezigheid
Zij
hadden meer
meer aan
aan elkander
elkander mede
mede te
te deelen
deelen en
en veel
veelvan
van
Zij hadden
gedachten die
diedadelijk
dadelijkininhaar
haargeest
geestopkwamen,
opkwamen,spraken
spraken
de gedachten
zij
uit, gedreven
gedreven door
doorde
denoodwendigheid
noodwendigheiden
endoor
doorde
degewoonte
gewoonte
zij uit,
van luidop
luidop te
te denken.
denken. Maar
Maar bij
bij de
de eene
eene gelijk
gelijk bij
bij de
deandere
andere
van
bleef
er
toch
een
poortje
gesloten
waar
achter
de
diepere
bleef er toch een poortje gesloten waar achter de diepere
gewaarwordingen,
gewaarwordingen, verlangens,
verlangens, begeerten,
begeerten, inzichten
inzichten zorgvuldig
zorgvuldig
geborgen
bleven. En
En terwijl
terwijl zij
zijmet
metfluisterstem
fluisterstem de
de dingen
dingen
geborgen bleven.
bespraken
die ze
ze elkaar
wilden mededeelen,
mededeelen, en
en ook
ook binst
elkaar wilden
binst de
de
bespraken die
lange
stilte-poozen, bleef hun
hun zin
zin bij
bij 't geen haar
haar inwendig
inwendig
lange stilte,poozen,
bezighield en
en belangde.
belangde.
bezighield
oude,vrome
vromerentenierster
rentenierster had
had niet
nietzooveel
zooveelbinnenwerk;
binnenwerk;
De oude,
haar gedachtengang
zoo ingewikkeld
ingewikkeldenenbij
bijhaar
haarwas
was
haar
gedachtengang was
was niet zoo
er
meer nood
nood om
omereralles
allesmaar
maaruituitteterammelen,
rammelen, gelijk
gelijk te
te
er meer
halen,
overweging te
geven, op
op te
te dringen,
dringen, veel
veel meer
meer dan
dan
halen, in
in overweging
te geven,
bij
haar nichtje
nichtje dat
dat liever te
te luisteren
luisteren zat
zat ofofstil
stileneningekeerd
ingekeerd
bij haar
mijmeren bleef. 't Geen
Agatha nu onderging
onderging was
was iets
iets
aan 't mijmeren
Geen Agatha
als
eene koortsige
koortsige opgetogenheid
opgetogenheid omdat
omdat erergebeurtenissen
gebeurtenissen
als eene
stonden
om vervuld
vervuld teteworden
wordenwaar
waarheel
heelhaar
haarbegeerte
begeerte en
en
stonden om
verlangen naartoe
Die opgewonden
opgewonden stemming
stemming
verlangen
naartoegericht
gerichtwaren.
waren. Die
was
vermengd met
met eene
eene lichte
lichteangstvalligheid
angstvalligheid om
om't'tonzekere
onzekere
was vermengd
van
den uitval,
uitval,iets
ietsdat
datspannender
spannenderwordt
wordtnaarmate
naarmate de
de ver,
vervan den
vulling nadert.
nadert. 't Plaagde
prikkelde haar
haar te
te meer
meer daar
daar
Plaagde en 't't prikkelde
zij niet openhartig
openhartig haar
haar gevoelens
gevoelens mocht
mocht uiten
uiten en
en zij
zij zich
zich niet
niet
zij
wilde
voordoen met
methaar
haarkinderlijke
kinderlijkewelgezindheid
welgezindheiden
enhaar
haar
wilde voordoen
beetje welbehagen
welbehagen en
en ijverzucht
ijverzucht en
enleedvermaak
leedvermaak en
eneigenbaat,
eigenbaat,
beetje
't hinderde
haar ook omdat
omdat haar
haar nichtje
nichtje ererzoo
zookalm
kalmbij
bij bleef
bleef
hinderde haar
en
er
niet
mede
in
opging.
en er niet mede in opging.
Elvire tóonde
tóonde inderdaad
weinig belangstelling
belangstelling in
in 't geen
inderdaad weinig
Elvire
tante zoo zeer
zeer bekommerde
bekommerde; ; gelijk
gelijk ze daar
daar zat,
zat, was
was het
het haar
haar
tante
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niet aan
aan te
te zien
zienwat
water er
achterden
deneffenen
effenenspiegel
spiegelvan
vanhet
het
niet
achter
blanke
voorhoofd en
enhaar
haareenvoudig
eenvoudigmaagdelijk
maagdelijk voorkomen,
voorkomen,
blanke voorhoofd
binnen
haar gemoed
gemoed gebeurde.
gebeurde. Wat
Waterersedert
sedert die
diereis
reis naar
naar
binnen haar
Lourdes al veranderd
veranderd was in
in haar
haargedachten
gedachtenen
enhoe
hoedie
diekente,
kente~
Lourdes
ring
haar reflectieve
reflectieve bewustheid
bewustheid ontstaan
ontstaan was,
was, kon
kon zij
zij met
met
ring in haar
niemand
uitspreken. Haar
Haar gevoelens
gevoelens en haar
haar geest
geest gingen
gingen in
in
niemand uitspreken.
eene eigen
eigen richting
richting uit,
uit,waar
waarniemand
niemandhaar
haarvolgen
volgenkon
kon;
eene
; erer
haar een
eennieuwe
nieuwewereld
wereldveropenbaard
veropenbaard;
hetkalme
kalmebestaan
bestaan
was haar
; —- het
van het
het dorpsleven
dorpsleven kon
kon haar
haar voortaan
voortaan niet
niet meer
meer voldoen
voldoen
van
als 't eenige
eenige ideaal
waar de
de begeerten
begeerten van
van 't absolute
geluk
ideaal waar
absolute geluk
naartoe streefden.
onderging voortdurend
voortdurendeen
eenwarreling
warrelingen
en
naartoe
streefden. Zij onderging
een
drift van verlangens
verlangens die
tegen elkander
elkander inliepen,
inliepen, een
een ge,
ge~
een drift
die tegen
jaagde onrust
onrust om
omdedetegenstrijdigheden
tegenstrijdigheden tete ontwarren
ontwarren en
en een
een
jaagde
geenhaar
haartegen
tegen
steunpunt
vinden en
enorde
ordetetekrijgen
krijgeninin't 'tgeen
steunpunt te vinden
Hetongemak
ongemak dat
dat zij
zij niet
niet
enbegeerte
begeertekwam
kwam bestormen.
bestormen. Het
wil en
bepalen kon en
en eensdeels
eensdeels uit
uitdedeverveling
vervelingontstaan
ontstaanwas,
was,bleek
bleek
bepalen
duidelijk de
debegeerte
begeertetetezijn
zijnnaar
naargemoedsbeweging,
gemoedsbeweging,'t'tver,
ver~
nu duidelijk
langen
naar eene
eene oplossing,
oplossing, die
die haar
haar reeds
reeds zoo
zoo lang
lang voor,
voor~
langen naar
schemerde
als de
deveropenbaring
veropenbaring van
van het
het eigenlijke
eigenlijke leven.
leven. In
In
schemerde als
haar
voorstelling kwamen
kwamen er dingen
dingen op
op die
zij zich
niet
die zij
zich zelf niet
haar voorstelling
bekennen dorst
dorst en
enandere
anderewaarvoor
waarvoorzijzijraad
raaden
enhulp
hulphad
had willen
willen
inroepen
om ininhaar
haareigen
eigenmeening
meeninggesteund
gesteundteteworden
wordenen
enden
den
inroepen om
om~
twijfel
te verdrijven.
verdrijven. Maar
Maar er
er was
was niemand
niemand in
in heel
heel hare
hare om,
twijfel te
geving die
diehaar
haarbegrijpen
begrijpenzou
zouenenaan
aantante
tantedurfde
durfdezijzijhaar
haarhart
hart
niet openen.
openen. Onbewust
Onbewust droeg
droeg het
het meisje
meisje de
desiechte
slechtegevolgen
gevolgen
niet
harer
opvoeding;; daar
daar men
men hare
hare reinheid
reinheid verdacht
verdacht had
had toen
toen
harer opvoeding
zij
nog heel
heelklein
kleinwas,
was,twijfelde
twijfeldezijzijnunuaan
aanhare
haredeugd
deugdenenterwijJ
terwijl
zij nog
de
goede en
en kwade
kwade geesten
geesten in
in 't diepste van
vanhaar
haar gemoed
gemoed aan
aan
de goede
't worstelen
waren en zij
zij nu
nu eens
eens toegaf
toegafen
endan
danweer
weerstreed
streed
worstelen waren
uit~
tegen
de zondige
zondigetemptatie
temptatie van
van den
den duivel,
duivel, bleef
bleefElvire
Elvire uit,
tegen de
wendig
kalm en
enschijnbaar
schijnbaar onberoerd
onberoerd kon
kon zij
zij mededoen
mededoen aan
aan
wendig kalm
het
gewone gesprek
gesprek over
overde
denietige
nietigegebeurtenissen
gebeurtenissen die
die tante
tante
het gewone
ze gezien
gezien had
had in
in
oprakelde
hare verbeelding
verbeelding:
oprakelde in hare
: 't geen
geen ze
of vernomen
vernomen had in
in 't kerkportaal
kerkportaal;; ontmoetingen
de kerk
kerk of
ontmoetingen of
voorvalletjes langs
straat. Achter
Achter den
den onverschiligen
onverschiligen toon
toon
voorvalletjes
langs de straat.
alles vermond
vermond werd,
werd, stak
stak de
de
waarop 't meerendeel
waarop
meerendeelvan
van dit
dit alles
afgunst,ofofeen
eenkleinzielig
kleinzieligbehagen
behagen
nijdigheid soms door,
door, ofofdedeafgunst,
nijdigheid
dat met
met een
een glimp
glimp der
der oogen
oogenhet
hettegenovergestelde
tegenovergestelde bloot
bloot liet
liet
dat
geen de
de klank
klank der
der woorden verkondigde.
van 't geen
verkondigde. Die 't nu meest
dochters van
te ontgelden
ontgelden hadden
hadden bij
bij Agatha,
Agatha, 't waren de twee dochters
den
notaris. Zij
Zij stonden
stondeneigenlijk
eigenlijk nooit
nooithoog
hoogininaanzien
aanzien bij
bij
den notaris.
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rentenierster; ; deze
had nooit
nooitdie
diepronkzucht
pronkzuchten
enhare
harestads,
stads~
de rentenierster
deze had
manieren
kunnen uitstaan
manieren kunnen
uitstaan en
en zij
zijonderstelde
ondersteldealtijd
altijdintriges
intriges
Agatha
dubbelzinnigheid in
in hare
hare handeling.
handeling. Maar
Maar 't geen Agatha
en dubbelzinnigheid
was dat
dat zij
zijdie
dietwee
tweegeregeld
geregeldelken
eIken
bijzonder tegenging,
tegenging, 't was
bijzonder
uchtend in
in dedekerk
kerkontmoette,
ontmoette,achteraan
achteraantegen
tegenden
denlaatsten
laatsten
uchtend
zij zaten
zaten teteweerlichten
weerlichten met
met haar
haar groote
groote
pilaar geplakt,
geplakt, waar
waar zij
pilaar
oogen, naar
naar al
wie uit,
uit~ of
ofinging
inging om
om alles
alles afaftetespieden
spiedenwat
wat
oogen,
al wie
er gebeurde
gebeurde en
en ererdan
dannaar
naar huis
huis en
enover
overheel
heeldedegemeente,
gemeente,
er
praat gingen
van maken.
maken. Maar
Maar de
de eigenlijke,
eigenlijke, fijne
fijne reden
reden
praat
gingen van
waarom Agatha er
er nu
nu nijdiger
nijdiger dan
dan ooit
ooit op
opgebeten
gebetenbleef,
bleef, 't was
waarom
omdat zij
zij 't loensche spel zag
zag aanleggen
aanleggen van
van de
de twee
tweejuffers
juffers
omdat
nu trachtten
trachtten vriend
vriend te
te geraken
geraken te
te Blondeels
Blondeels om
omdaar
daarlijm
lijm
die nu
leggen en
enAlbert
Albertinintetepalmeni
palmen!Maar
Maarwat
watvoordeel
voordeeldaarover
daarover
te leggen
praten?? er
er waren
warenander
anderonderwerpen
onderwerpen genoeg
genoeg zonder
zonder dat
dat
te praten
Met onverholen
onverholen wel,
wel~
men van iemand
iemand kwaad
kwaad spreken
spreken moest1
moest! Met
men
behagen leidde Agatha
Agatha meestal
meestal gesprek
gesprek over
overden
denonderpastor
onderpastor
behagen
en dan
dan liet
lietElvire
Elvirehaar
haartante
tantemaar
maargaan
gaanenen
luisterdenaar
naar
en
luisterde
geen er
er in
in argeloozen
argeloozen eenvoud
eenvoudeneneerbiedige
eerbiedigeopgetogenheid
opgetogenheid
't geen
kwam gerold.
gerold. De
Debewondering
bewondering die
dieKoornaerts
Koornaerts zuster
zuster be,
be~
uit kwam
voor den
dengeestelijke
geestelijkesterkte
sterkteElvire
Elvireininhare
hareeigen
eigenopvat,
opvat~
tuigde voor
geen tante
tingen en
en 't geen
tante voor
voor hem
hemvoelde
voeldevan
vangenegenheid
genegenheid
tingen
was voor
voor het
hetnichtje
nichtjeiets
ietsalsalsdede
verrechtvaardigingvan
vanhare
hare
was
verrechtvaardiging
eigen gevoelens
gevoelens tegenover
tegenover hem,
hem,waarvoor
waarvoorzijzijanders
andersnog
nogaltijd
altijd
inwendig
in onrust
onrustverkeerde
verkeerdeen
eneen
eenzeker
zekersoort
soortzelfverwijt
zelfverwijt
inwendig in
of verwijderen
verwijderen kon.
kon. Tante
TanteAgatha
Agatha had
had het
het
niet ontkennen
ontkennen of
niet
meest over
over de
dedeugden,
deugden, den
denijver,
ijver,dedewelsprekendheid,
welsprekendheid, het
het
meest
hoe~
wakkere optreden
optreden van
van den
denonderpastor
onderpastor;; —
- dat
dat waren
waren hoe,
wakkere
danigheden
iedereen hem
hem moest
moest toekennen.
toekennen. Maar
Maar zij
zij had
had
danigheden die
die iedereen
het
ook
soms
over
zijne
begaafdheden,
zijn
voorkomen,
zijn
het ook soms over zijne begaafdheden, zijn voorkomen, zijn
gang,
gebaren, zijn
zijn levendige
levendige blik,
blik, den
den glans
glans zijner
zijner schoone,
schoone,
gang, gebaren,
fijn
verzorgde lokken
lokken enenaristocratische
aristocratischevrouwenhanden,
vrouwenhanden, de
de
fijn verzorgde
onberispelijke
van zijn
zijn persoon
persoon en
enzijn
zijnkleeding.
kleeding....
onberispelijke netheid
netheid van
...
Dan jubelde
jubelde Elvire
Elvire inwendig
inwendigmaar
maarde
deingeboren
ingeboreneerbaarheid
eerbaarheid
weerhield
het meisje
meisje erereenige
eenigeinstemming
instemmingvan
vantetelaten
latenblijken
blijken;
weerhield het
;
zij
vestigde den
den blik
blik diep
diepover
overhaar
haarnaaiwerk
naaiwerk om
om niets
niets te
te
zij vestigde
verraden
welgezindheid die er
er uit
uitstraalde.
straalde. Hoogstens
Hoogstens
verraden van
van de
de welgezindheid
waagde
soms te
te spreken
spreken over
over 't klooster
klooster en
en de
waagde Elvire
Elvire het
het soms
kloosterzusters
Celeste te komen
komen en
en te
te
kloosterzustersom
omlangs
langsdaar
daarop
op Celeste
trachten
op te
te puren
puren over
over 't geen
haar kwelde
kwelde met
met een
een
geen haar
trachten iets
iets op
gedurige
onrust en
enonzekerheid,
onzekerheid,waarvan
waarvanzij
zij geen
geen woord
woord mocht
mocht
gedurige onrust
reppen.
Maar tante
tante was
was te zeer
zeer en
en teteuitsluitelijk
uitsluitelijk ingenomen
ingenomen
reppen. Maar
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geen haar
met 't geen
haar eigen
eigen toestand
toestand betrof
betrofom
omhaar
haar vrouwelijke
vrouwelijke
voelhorens te
te tinten
voelhorens
tinten in
in zaken
zakendie
diehaar
haar zelf
zelfen
enhare
hare neiging
neiging
niet
schaden kon.
kon.
niet schaden
Over de
de Blondeels
over Albert
Albert in
in 't bij~
Over
Blondeels in
in 't algemeen
algemeen en
en over
bij,
zonder
werd er
er tusschen
tusschen tante
tante en
en nicht
nicht nooit
nooit of
ofzelden
zelden een
een
zonder werd
woord
gerept. Hare
Hare wederzijdsche
wederzijdsche vertrouwelijkheid
vertrouwelijkheid was
was te
te
woord gerept.
groot
niet groot
groot genoeg
genoeg om
omover
overdat
datonderwerp
onderwerpde
deinnige
innige
groot en niet
gevoelens mede
mede te
te deelen.
gevoelens
deelen. Zij
Zij wisten
wisten te
te goed
goedvan
vanelkaar
elkaar wat
wat
er achter
stak en
en van
van welk
er
achter stak
welk een
een gewicht
gewicht die
die zaken
zaken waren;
waren; en
en
van anderen
van
anderen kant,
kant, was
was ererdedeeergierigheid
eergierigheid bij
bij Elvire
Elvire en
en de
de
vrees bij tante om
om die
dieeergierigheid
eergierigheidvan
vanhaar
haarnichtje
nichtjetetekwetsen
kwetsen;;
zoodat
men de
de zaak
zaakniet
nietals
alsafgesprongen
afgesprongendurfde
durfdebeschouwen
beschouwen
zoodat men
en
nog minder
minder de
dehoop
hoopuitspreken
uitspreken dorst
dorst op
op eene
eene gelukkige
gelukkige
en nog
uitkomst. Zoo
Zoo kwam
beiden
verongemakt
uitkomst.
kwam het
het dat
datzijzijzich
zich
beiden
verongemakt
gevoelden
uit tetespreken
spreken 't geen
over heel
heel het
het dorp
dorp in
in
gevoelden om
om uit
geen over
den mond
om hare
hare ver,
ver~
den
mond liep.
liep. 't Brandde
Brandde Agatha
Agatha op
op de
de tong om
ontwaardiging
te laten
latenover
overhet
hetschandalig
schandaliggedrag
gedragvan
van den
den
ontwaardiging los te
publieken zondaar,
jongeling die
die zooveel
zooveel beloofd
beloofd had
had
publieken
zondaar, den
den jongeling
en waar
waar iedereen
iedereen zooveel
zooveel van
vanverwachtte
verwachttebij
bijzijne
zijnethuiskomst.
thuiskomst.
Niettegenstaande de
ruzie met
met den
dendokter,
dokter,was
wasererbij
bijhaar
haar
Niettegenstaande
de ruzie
nog altijd
altijd de
de vrees
vrees dat
datdie
dieschoone
schoonekans,
kans,waar
waarzijzijvoor
voorElvire
Elvire
zoo sterk
sterk op
opgerekend
gerekendhad,
had,aan
aaneene
eenemededingster
mededingster zou
zou ver,
ver~
vallen, en
en dat
dat bracht
bracht haar
haar in
in strijd
strijd met
met haar
haar geweten,
geweten, omdat
omdat
vallen,
zij niet
niet dorst
dorsttetetempeesten
tempeestenop
ophet
hetschandaal
schandaalenendedeverergernis.
verergernis.
zij
Heimelijk bleef
er toch
toch altijd
altijd het
hetbetrouwen
betrouwen op
opeen
eensoort
soort
Heimelijk
bleef er
mirakel of
geruchtmakende bekeering.
waarbij alles
alles nog
nog in
in
mirakel
of geruchtmakende
bekeering waarbij
kon komen
komen en
enzijzijgeloofde
geloofdedat
dathier,
hier,gelijk
gelijkininde
deboeken,
boeken,
't best kon
verloop noodzakelijk
noodzakelijk zijn
zijn goeden
goeden uitval
uitval en
en een
een blij
blij einde
einde
't verloop
moest krijgen.
krijgen. Daarom
Daarom weerhield
weerhield zij
zij zich
zich om
om eene
eene veroor,
veroor~
moest
deeling uit tetespreken
sprekenenenhaar
haarnichtje
nichtje haar
haarlaatste
laatste hoop
hoop te
te
deeling
ontnemen. Alzoo
Alzoo kwam
kwamhet
hetdat
datElvire
Elvirezich
zichalle
allekans
kansontnomen
ontnomen
ontnemen.
geenhaar
haarkwelde
kwelde
eenige bijzonderheden
bijzonderheden te
te kennen
kennenover
over't 'tgeen
zag eenige
met afgunst
afgunst en met
met onreine
onreine nieuwsgierigheid.
nieuwsgierigheid. Zij
Zij wist
wistdat
dat het
het
met
zonde was
was en
enverboden
verbodenerermede
medebezig
bezigtetezijn,
zijn,maar
maar 't was
zonde
bestookte haar
haar met
met een
een
sterker dan
wil en
en 't bestookte
sterker
dan haar
haar goede
goede wil
genot. Terwijl
Terwijl tante
tante haar
haar afkeer
afkeerenenwalg
walguitsprak
uitsprakover
over
geheim genot.
die gemeene
gemeene deerne,
deerne, die haar
haar lijf overgaf
overgaf aan
aan den duivel
duivel die
die
gebruikte als een
een aanloksel
aanloksel om
om jonkheden
jonkheden in
in't'tverderf
verderf tete
het gebruikte
storten en
kwaad te
stichten op de
de gemeente,
gemeente, dan
dan zat
zatElvire
Elvire
storten
en kwaad
te stichten
met kloppend
kloppend hart
hart te
te wachten
wachten naar
naar eene
eene kans
kans om
om toch
toch
met
ietstetevernemen
vernemenover
overdedepraktijken
praktijkenvan
vandat
datverdorven
verdorven
eindelijk iets
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meisje. Alzoo
meisje.
Alzoo had
Elvire het
hetuitgevonden,
uitgevonden, telkens
telkens Siska
Siska
had Elvire
Champetters het
het nieuws
Champetters
nieuws overbracht,
overbracht, zocht zij
zij eene
eene reden
reden uit
uit
om zich
zich te
te verwijderen
verwijderen en
enhet
hetwijf
wijf
met
tantededegelegenheid
gelegenheidtete
met
tante
laten
volop uit
uittetespreken
spreken 't geen
laten volop
geen in 't bijzijn
bijzijn van
van een
een jong
meisje
gauw op
op
meisje verdoken
verdoken moest
moest blijven.
blijven. Maar
Maar't'twas
wasom
om zoo
zoo gauw
de
teenen terug
terug te
te keeren
keeren en
en aan
aande
dedeur
deurtetekomen
komenluisteren.
luisteren.
de teenen
Gesprek liep
liep dan
dan gewoonlijk
eerst over
over de vrouw
en de
't Gesprek
gewoonlijk eerst
vrouwen
de
dochters
notaris en
en over
over alaldezen
dezender
dertegenpartij
tegenpartij die
die
dochters van
van den
den notaris
kwaad
spraken en er
er hun
hun genot
genot ininstelden
steldendat
dathet
hettusschen
tusschen
kwaad spraken
mijnheer
juffer Elvire
Elvire uit
uit was.
was. Dat
Datechter
echterwas
wasvoor
voor
mijnheer Albert
Albert en
en juffer
Elvire het
zijwas
wasonverschillig
onverschilligaan
aande
deafgunst
afgunst
Elvire
het belangrijkste
belangrijksteniet,
niet,zij
en
het leedvermaak
leedvermaak der
dermededingsters
mededingstersgelijk
gelijkzij
zijongevoelig
ongevoelig
en het
bleef aan
aan 't geen
Siska vertelde
vertelde over
over de
de verliefdheid
verliefdheid van
van den
den
geen Siska
jongen koster
koster en
enden
denschoolmeester
schoolmeesterdie
dieondereen
ondereenininruzie
ruzielagen
lagen
en
malkaar zouden
zouden vermoorden
vermoorden uit
uitminnenijd
minnenijd;
zijwachtte
wachtte
en malkaar
; zij
met
hart tot
tot het
hetbelangende
belangendeonderwerp
onderwerp zou
zouaange.,
aange.
met kloppend hart
roerd
worden, om iets
iets tetevernemen
vernemen over
over't'tgeen
geenerermet
metAlbert
Albert
roerd worden,
gebeurde in
in de
deDagsterre,
Dagsterre, waar
waar Siska
Siska altijd
altijd 't fijne
van wist
wist
gebeurde
fijne van
en met
met zondig
zondig genot
genottetegewaagdste
gewaagdstebijzonderheden
bijzonderhedenophaalde.
ophaalde.
en
Elvire dorst
het gevoel
gevoel bij
bij zich
zichzelf
zelf
nietbekennen,
bekennen, —
- die
die
Elvire
dorst het
niet
Sara
haatte zij,
zij, haten
haten uit
uitheel
heelhaar
haarzielziel
maartevens
tevenswerd
werdzij
zij
Sara haatte
—-maar
aangetrokken
het zondige
zondige dier
diergemeene
gemeene deerne,
deerne, die
die zich
zich
aangetrokken tot
tot het
door geen
geen wetten
wetten van
van eerbaarheid
eerbaarheid gebonden
gebonden hield
en de
de
door
hield en
triomfen kende
kende der
dervleeschelijke
vleeschelijke lusten.
lusten. Elvire
Elvirewas
wasjaloersch
jaloersch
triomfen
van hare
hare mededingster
mededingster en
kwam bij
bij haar
haar voor
voor 't eerst die
van
en nu kwam
vurige begeerte
begeerte om schooner
schooner te
te zijn
zijn en
en door
doordie
dieschoonheid
schoonheid
vurige
te veroveren
veroveren 't geen die
die deerne
deernehaar
haarontstolen
ontstolenhad
had alleen
alleen
terug te
verleidelijke van
een
prachtig
lijf
en
haar
vurigen
blik.
door 't verleidelijke
van een prachtig lijf en haar vurigen blik.
Telkens zij
zij haar
haar tetezien
zienkreeg,,
kreeg" sloeg
sloeghaar
haar de
deontroering
ontroering met
met
Telkens
en nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheidom
omte te
achterhalenwat
watwonderbaar
wonderbaar.
ontzag en
achterhalen
heid er
er was
was aan
aan die
diegestalte,
gestalte, aan
aandie
diebeweging
bewegingen
engebaren....
gebaren....
heid
telkens ook
ook scheen
scheenhaar
haar eigen
eigeneerbaarheid
eerbaarheid en
enhaar
haardeugd,
deugd,
En telkens
iets als
als een
eenonnuttig
onnuttigding
dingdatdat
geen
aanspraakmag
magmaken
maken
iets
geen
aanspraak
zij geen
geen lusten
lusten wekken
wekken mag.
mag.
bemind te
te worden
worden omdat
omdat zij
om bemind
had geen
geenflauw
flauwvermoeden
vermoeden van
van't'tgeen
geenhaar
haar nichtje
nichtje
Tante had
't hart
hart verteerde,
verteerde, zij
zij had
hadten
tenandere
andereeen
eenonbegrensd
onbegrensdvertrouwen
vertrouwen
Geen waar
waar zij
zij altijd
altijd op
opterug
terug kwam,
kwam, als
als
haar deugd.
deugd. 't Geen
in haar
andere onderwerpen
onderwerpen waren
waren afgehandeld,
afgehandeld, 't was hare
hare onrust
onrust
de andere
omdat Seraphien's
Seraphien's benoeming
benoeming zoo lang
lang uitbleef.
uitbleef. Telkens
Telkens zij
zij
omdat
dorp ging,
ging, maakte
maakte zij
zij er
er gebruik
gebruik van
van om
om bij
bij een
een ge,
ge.
naar 't dorp
meenteraadslid binnen
loopen en na
na te
te vragen
vragen of
of er
er nog
nog
meenteraadslid
binnentete loopen
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geen nieuws
nieuws was:
was; Den
Den onderpastor
onderpastor werd
werd er
er ook
ookover
overaange,
aange~
geen
sproken,
zoo Al,
ál, trokken
trokken de schouders
schouders op en
en
sproken, maar,
maar,zoo
zoo één,
één, zoo
verklaarden niet
er onder
onder stak.
stak.
verklaarden
niet te
te weten
weten wat er
Agatha's opgewektheia
opgewektheid en
engeduld
geduldgerochten
gerochtenop
openentenden,
tenden,—
Agatha's
was zij
ze verklaarde
verklaarde aan
wie 't hooren
hooren wilde
wilde:: was
zij maar
maar geen
geen
aan al
al wie
vrouw
geweest, dat
dat het
hetzoolang
zoolflngniet
nietaanslepen
aanslepenzou,
zou,want
want::
vrouw geweest,
'k
liever zelf
zelf naar
naar Brussel
Brussel om
om teteweten
wetenwaar
waar 't vast~
vast,
'k ging
ging nog liever
houdt, zegde
zegde zij
zij als
als de
delammenadigheid
lammenadigheid van
van die
diemannen
mannenhaar
haar
houdt,
te
te zeer
zeer opgewonden
opgewonden had.
had. In
In den
den grond
grond was
washet
heteigenlijk
eigenlijk niet
niet
zij er
er per,
per~
heelegansch
haar zelf te doen
doen en
en om
om 't geen
geen zij
heelegansch om
om haar
soonlijk
als prestige
prestige bij
bij tetewinnen
winnenhad,
had,maar
maarook
ooknog
nogom
omhaar
haar
soonlijk als
broer die er
er blijkbaar
blijkbaar door
door leed
leed en
enorndat
omdatzijn
zijntoestand
toestandhaar
haar
broer
verontrustte.
besprak het
hetsoms
somssamen
samenmet
metElvire,
Elvire,omdat
omdatzij
zij
verontrustte. Zij besprak
zich wilde
wilde vergewissen
vergewissendat
dathet
hetgeene
geeneverbeelding
verbeeldingwas
was 't geen ze
zich
bij Seraphien
Seraphien vetmoedde.
vermoedde. In
Inhare
hareoogen
oogenwas
washij
hijininden
denlaatsten
laatsten
bij
tijd fel
fel vermagerd
vermagerd;; zijn
hals was
was nog
noggedund,
gedund, zijne
zijneooren
ooren
tijd
zijn hals
stonden
nog wijder
wijder van
vanzijn
zijnhoofd
hoofd;
opgetrokken wenk,
wenk~
stonden nog
; dedeopgetrokken
bra
uwen waar
waar de
oogen in
inhun
hundiepe
diepekassen
kassenrondschichtten,
rondschichtten,
brauwen
de oogen
gaven aan
gaven
aan de
deuitdrukking
uitdrukking van
van zijn
zijn wezen
wezen iets
iets te
te kennen
kennen als
als
eene
gestadige vrees
vrees en
enbange
bangeontsteltenis.
ontsteltenis.Zijn
Zijnkinnepunt
kinnepunt
eene gestadige
bibberde
en zijn
zijnlippen
lippenenenkaakbeenderen
kaakbeenderenwrochten
wrochten gedurig
gedurig
bibberde en
alsof hij
hij een
eenhespevelletje
hespevelletje aan
aan't'tkauwen
kauwen was.
was. Zijn
Zijnbeenen
beenen
alsof
lutterden in
zijn wijde
wijde broek
broek en
enzijne
zijnehanden
handenstaken
stakentot
totover
over
lutterden
in zijn
de
magere polsen
polsen uit
uitdedemauwen
mauwenvan
vanzijn
zijnslobbervest.
slobbervest. Dat
Dat
de magere
alles
was nog
nog 't minst,
maar 't geen
Agatha meer
meer veront,
veront~
minst, maar
geen Agatha
alles was
rustte dan
dan het
hetellendig
ellendiguiterlijk,
uiterlijk, 't was
dat Seraphien
Seraphien in den
den
rustte
was dat
laatsten
tijd zoo
zoo raar
raardeed
deedenenzulke
zulkezonderlinge
zonderlingeinvallen
invallen en
en
laatsten tijd
gewoonten
zich met
met trijfels
trijfels bezig
bezig hield en
en om
om
gewoonten kreeg;
kreeg ; dat
dat hij
hij zich
bekommerd was
was—- echte
echtekinderachtige
kinderachtigebeuzelingen
beuzelingen
nietigheden bekommerd
met
een ernst
ernst opnam
opnam alsof
alsofererzijn
zijnzaligheid
zaligheid en
enbestaan
bestaan van
van
met een
afhingen I1 Verschillende
had zij
zijhem
hembetrapt
betraptdat
dathij
hijvan
van
Verschillende keeren had
zeininden
den
straat
peerdekeutels in
zijn muts
muts geraapt
geraapt had
had en
en ze
straat de
de peerdekeutels
in zijn
lochting
droeg —
- dat
dat hij
hij nooit
nooit meer
meer zijn
zijn water
water wilde
wildemaken
maken
lochting droeg
tenzij tegen eenen
eenen boom
boomofofergens
ergenswaar
waar 't onmiddelijk voordeel
tenzij
Dat hij
hij met
metstokjes
stokjes en
enstrootjes
strootjesteteputteren
putteren zat
zaten
en
kon doen.
doen. Dat
kon
papiertjes opraapte
alles wilde
wildetetenutte
nuttebrengen
brengenwat
watdreigde
dreigde
papiertjes
opraapte en alles
verloren tete gaan;
heele dagen
dagen met
met de spade
spade stond
stond te
te
verloren
gaan ; dat
dat hij
hij heele
snekkeren
aan
de
voetwegeltjes
van
zijn
land,
tot
er
niets
meer
snekkeren aan
voetwegeltjes van zijn land, tot er niets meer
overschoot
gaan;; en
endat
dathij
hij soms
soms over
over heel
heel den
den
overschoot om
om op tetegaan
ie.ts tetezoeken
zoeken. ...
dathij
hij
lochting
putten miek
miek en
enscheen
scheennaar
naarie.ts
lochting putten
. . dat
rechte
daarbij
vreemden praat
praat uitging
uitging waar
waar niemand
niemand 't'trechte
daarbij zulken
zulken vreemden
eind aan
aan vond.
vond.
eind
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Zij had
had ererhem
hemeerst
eerstom
omuitgelachen,
uitgelachen,hem
hemdaarna
daarna berispt
berispt;; hem
hem
voorgehouden
dat het
het niet
nietmet
metzijn
zijnstaat
staatovereenkwam
overeenkwam;; dat
dat
voorgehouden dat
hij het
het laten
voor 't opzien der
der menschen.
menschen. Maar
Maarhij
hij had
had
hij
laten moest voor
binnensmonds
gauw weer
weer alleen,
alleen, was
was
binnensmonds iets
iets gemeumeld
gemeumeld en
en zoo gauw
hij
opnieuw aan
aan 't knutselen met stokjes, te poenderen
poenderen aan
aan oude
oude
hij opnieuw
nagels
of aan
aan 't fineeren
fineeren van een tuig of
of stel zonder
zonder dat
dat iemand
iemand
nagels of
Agatha 't't meest
meest
raden kon waartoe
waartoe het
het dienen
dienen moest.
moest. 't Geen Agatha
raden
dat hij
hijhaar
haaraltijd
altijdscheen
scheen iets
ietsteteverduiken,
verduiken,
was dat
hinderde 't was
dat
hij opschrikte
opschrikte als
zij hem
hem kwam
kwam vinden,
vinden, alsof
alsofhij
hijkwaad
kwaad
dat hij
als zij
was. Telkens
Telkens meende
meendezij
zijhare
hareergernis
ergernisdaarover
daaroveruit
uittete
doende was.
spreken,
maar de
de dutsachtigheid
dutsachtigheid van
van zijn
zijn wezen
wezen en
en houding
houding
spreken, maar
ontwapenden
wekten haar
haar medelijden.
medelijden. Zij kon
kon even,
evenontwapenden haar
haar en
en wekten
min begrijpen
begrijpen hoe
hoe hij
hij zoo
zookon
konopschieten
opschietenmet
met dien
dienjongen
jongen
min
het Gangske.
Gangske. In
In huis
huissprak
sprakSeraphien
Seraphien nog
nogzelden
zeldeniemand
iemand
uit het
aan
zoo gauw
gauw in
in de
deschuur,
schuur,op
op't 'thof,
hof,inindedewarande,
warande, was
was
aan en
en zoo
hij met
met den
den knaap
knaap aan
aan 't'tbabbelen
babbelen zonder
zonder einde.
einde.
hij
-— Goed nog
nog dat
dathij
hijaldaar
aldaareenige
eenigeverstrooiing
verstrooiïngvindt,
vindt,dacht
dacht
Agatha;
zij zelf
zelf echter
echter kon
kon dien
dienkreupelen
kreupelenhofknecht
hofknecht niet
niet uit,
uit.
Agatha; zij
staan.
Zijne dievenoogen
dievenoogen wekten
wekten haar
haar wantrouwen
wantrouwen omdat
omdat ze
ze
staan. Zijne
wegschichtten en
hij den
den blik
blikneersloeg
neersloegen
endaar
daarstond
stondals
alseen
een
wegschichtten
en hij
drukkelijke
valschaard telkens
telkens men
menhem
hemaansprak
aansprak of
ofin
in 't gelaat
drukkelijke valschaard
keek. Zij
zich aan
aan den
den jongen
jongen niet
niet wennen
wennen;; zijn
zijn itekel,
stekel.
keek.
Zij kon zich
haar, zijne
wrong van
van zijn
zijnlijf
lijfenen't 'tgestomp
ge stompvan
vanzijn
zijn
haar,
zijne stem,
stem, de wrong
peerdspooten, gingen
gingen haar
haar tegen
tegen;; hij
hij deed
deedhaar
haar den
denindruk
indruk
peerdspooten,
van
iets dat
dat haar
haar opopden
denhals
halswas
wasgegooid
gegooidtegen
tegenhaar
haar wil.
wil.
van iets
Zij
zag in
in hem
hem niets
niets anders
anders dan
dan een
eenuitschot
uitschotvol
volondeugden,
ondeugden,
Zij zag
waar
beteren viel,
viel, een
een galgenaas,
galgenaas, te
lui om
om
waar niets
niets aan
aan te
te beteren
te lui
te leven,
leven, die
die altijd
altijd keek
keek alsof
alsof hij
hij kwaad
kwaad in
in 't zin
had en
en
te
zin had
alles opzettelijk
opzettelijk verkeerd
verkeerd deed
om van
van alle
allewerk
werkontslagen
ontslagentete
alles
deed om
worden! I Al
meer dan
dan eens
eenswas
wasererruzie
ruzieom
omhem
hemgeweest,
geweest,
worden
Al meer
maar Seraphien
toe op
op dat
datpunt
punt en
en wilde
wilde er
er geen
geen
maar
Seraphiengaf
gaf niet
niet toe
kwaad van hooren.
hooren. Zij
Zijmoesten
moestenerermaar
maargeduld
geduldmede
medehebben.
hebben.
kwaad
Terwijl tante
tante haar
haar spijt
spijt en
enmistevredenheid
mistevredenheid uitsprak
uitsprak om
om
Terwijl
dat
gespuis tegen
tegen wil
wilenendank
dankininhare
hareomgeving
omgevingtetemoeten
moeten
dat gespuis
dulden, hield
hield Elvire
Elvire zich
zichgesloten
geslotenen,
en,met
metschijnbare
schijnbareonver,
onver.
dulden,
schilligheid
en gemaakte
gemaakte toegeving
toegevingwilde
wildezijzijwel
welluisteren
luisterennaar
naar
schilligheid en
een
onderwerp
dat
beneden
hare
belangstelling
was.
Maar
een onderwerp dat beneden hare belangstelling was. Maar
zij houden
houden om
om't'tgeen
geenzijzijbeschouwde
beschouwdeals
alshaar
haar
eigenlijk
moest zij
eigenlijk moest
Wanttelkens
telkensde
dekreupele
kreupele jongen
jongen
geheim,
verraden. Want
geheim, niet teteverraden.
vernoemd
werd, klopte
klopte 't geweldig
onder haar
haar keurslijf
keurslijf en
en
vemoemd werd,
geweldig onder
ze
hield den
den adem
adem in om
om 't gejaagde
ongestuimige deinen
deinen
ze hield
gejaagde en ongestuimige

DORPSLUCHT.

313

merken. Het
gen
van haar
haar boezem
boezem niet te
te laten merken.
Het kwelde
kweldehaar
haar als
als .een
van
verwijt;
zij wist zich plichtig aan schijnheiligheid en ontveinsde
verwijt ; zij
zich geenszins
geenszins de
de beschuldiging
beschuldiging om
omdien
dienvreemden
vreemden wellust
wellust
zich
waarvan
zij 't heimelijke
behagen met
met geen
geen middelen
middelen bedwin,
bedwin~
waarvan zij
heimelijke behagen
gen
kon. Tante
Tantevermoedde
vermoedde er
er niets
niets van
van 't'tgeen
geen in
inhaar
haar huis.
huis
gen kon.
omging en
en Elvire
Elvire wachtte
wachtte nog
nogaltijd
altijdhet
hethaar
haar te zeggen,
zeggen, ja,
ja, om
om
omging
geen andere
andere reden
reden dan:
zij er
er niet
niet toe
toe besluiten
besluiten kon
kon en
en
geen
dan : dat
dat zij
omdat
nu toch
tochreeds
reedstetever
vergekomen
gekomenwas
was;; . .. .. .maar
maarmeest
meest
omdat het nu
nog omdat
omdat het
het dan
dan zou
zouuituitzijn
zijneneneindigen
eindigen't'tgeen
geen zij
zij nu
nu
nog
met
zondig genot
genot bespieden
bespieden kon1
kon!
met een zondig
kreupele jongen
jongen was
was nog
nogmaar
maarpas
pasinindienst
diensttoen
toenElvire
Elvire
De kreupele
hem
eens
betrapt
had,
daar
hij
bezig
was
met
Philotea
Zij
hem eens betrapt had, daar hij bezig was met Philotea 1JZij
ovenbuur, toen
toen hare
hare aan,
aan~
was toevallig
toevallig iets
iets gaan
gaan zoeken
zoeken in
in't'tovehbuur,
was
dacht
gewekt werd
werd door
door een
een gefluister
gefluister ininhet
hetaanpalende
aanpalende
dacht gewekt
schotelhuis.
Getroffen door
door een
eenzonderling
zonderlingvoergevoel,
voergevoel, was
was
schotelhuis. Getroffen
zij
stil tot
totbij
bij't 'tkleine
kleinevenster
venstergenaderd
genaderdwaar
waarzijzijzonder
zondergezien
gezien
zij stil
te worden,
worden, den
den knaap
knaap ontwaren
ontwaren kon
kondie
die't 'tmeisje
meisjeinindedearmen
armen
hield
en die
diedwaze
dwazekalle,
kalle,met
methaar
haardevotig
devotigwezen,
wezen, die
die zich
zich
hield en
maar zonder
den stond
stond was
was Elvire
Elvire
maar
zonder verweer,
verweer,liet
liet zoenen!
zoenen 1 Op
Op den
geschrokken als
voor een
een zonde
zonde die
diezezezelf
zelf
bedrevenhad,
had,
geschrokken
als voor
bedreven
maar
zelfder tijde,
tijde, had
had zij
zij ingezien
ingezien dat
dat ze
ze nu
nueene
eene uit,
uit~
maar te
te zelfder
stekende
om het
het koppel
koppelafaftetespieden
spiedenzonder
zonder
stekende gelegenheid
gelegenheid had
had om
af weten
weten zou
zouenenmetterdaad
metterdaadhad
hadzij
zijtoege.
toege$
dat
iemand er iets
iets af
dat iemand
geven aan
aan 't't geen
geen haar
haar voorstond
voorstondals
alseene
eenehevige
hevigenieuwsgierig,
nieuwsgierig~
die haar
haar aanzette
aanzette met
metontroerende
ontroerendebelangstelling.
belangstelling. 't Geen
heid die
ze
daar met
met die
die twee
twee gebeuren
gebeuren zag
zag was
was iets
iets als
als de
deveropen,
veropen~
ze daar
baring van
van 't'tgeen
geen haar
haar als
alseen
eenmysterie
mysterieverborgen
verborgen gebleven
gebleven
baring
was en waar
waar zij
zij uit
uit alle
aUe macht
macht naar
naar haakte.
haakte. Zij
Zij had
had de
de drift
drift
was
leelijkegelaat
gelaat van
vanden
denknaap
knaapvervormde,
vervormcle, maar
maar
gezien die
die 't'tleelijke
gezien
was bijzonderlijk
bijzonderlijk getroffen
de uitdrukking
uitdrukking op
op liet
het wezen
wezen
was
getroffen door de
van dat
dat anders
anders zoo
zoozeegbare
zeegbareenen
schuchteremeisje
meisjewaar
waar erer
van
schuchtere
klaarde als
als een
een ongekende
ongekende glans
glans van
van innerlijk
innerlijk geluk.
geluk. Alsof
Alsof
iets klaarde
zij
ongevoelig geweest
geweest was
was ofoftot
totweerstand
weerstandonbekwaam
onbekwaam liet
liet
zij ongevoelig
het onnoozel
onnoozel schaap
schaap de
de grijpende
grijpende handen
handen van
van den
den kerel
kerel
het
begaan en
en keerde
keerde den
den mond
mondniet
nietafafwaar
waarhij
hijzijn
zijnvette
vettezoenen
zoenen
begaan
drukte. Zij
Zijmoesten
moestenmalkaar
malkaarreeds
reedsherhaaldelijk
herhaaldelijk ontmoet
ontmoet
op drukte.
hebben,
van de
de twee
twee scheen
scheen er
er door
doorverrast
verrast en
enze
ze
hebben, want
want geen
geen van
begingen hun
alsof ze
ze 't reeds
reeds gewend
gewend waren.
waren.
begingen
hun spel alsof
Elvire gruwde
zij ererniet
nietvan
vanweg
weg;; ze
ze
voor en
en toch
toch kon
kon zij
gruwde er
er voor
vreesde
maar dat
dat iemand
iemand naar
naar 't't venstertje
venstertje zou
zou opkijken
opkijken en
en
vreesde maar
de verliefden
verliefden tetestoren
storen ofofhunne
hunne ver,
ver~
haar ontdekken.
haar
ontdekken. Om
Om de
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bodene handeling
handeling te
te onderbreken,
onderbreken, daar
daar dacht
dacht zij
zij niet
niet aan,
aan, en
en
bodene
toen
enen
veel
guisterende
toen de
detwee
tweemet
meteen
eenlaatsten
laatstenkus
kus
veel
fluisterendeafspraak
afspraak
van
van elkaar
elkaar gescheiden
gescheiden waren,
waren, bleef
bleef Elvire
Elvirenog
nogaltijd
altijdstaan
staan
beven,
besluiteloos
en
te
dubben
over
't
geen
de
plicht
haar
beven, besluiteloos en te dubben over 't geen de plicht haar
oplegde tetedoen.
doen.Haar
Haargeweten
gewetengebood
geboodonmiddellijk
onmiddellijk 't't gebeurde
gebeurde
oplegde
aan
aan tante
tante te
te gaan
gaan vertellen,
vertellen, maar
maar de
deschaamte
schaamteweerhield
weerhieldhaar
haar
om haar
haar zondig
zondig inzicht
inzicht teteontveinzen,
ontveinzen, haalde
haalde zij
zij als
alsreden
reden
en om
aan:: de vrees
vrees dat,
dat, als
alsdie
diekwaadaardige
kwaadaardigeknaap
knaapondervond
ondervond dat
dat
aan
door hare
hare schuld
schuld 't't huis uitgejaagd
uitgejaagd werd,
werd, hij
hij in
instaat
staatzou
zou
hij door
op haar
haar zijne
zijne wraak
wraak tetenemen.
nemen ....
zijn op
...
Ondertusschen
werd
niemand
aangeklaagd
en Elvire
Elvire be,
be~
werd
niemand
aangeklaagd
en
Ondertusschen
nuttigde hare
hare ontdekking
ontdek~ing om
om inin't 'tgeheim
geheimhet
hetminnekoozen
minnekoozen
nuttigde
spieden.Zij
Zijrekende
rekende het
hetzich
zichaan
aan
van die
die twee
tweeverder
verder afaftetespieden.
van
eene zonde,
zonde, als
alsstrafbaar
strafbaarkwaad,
kwaad,maar
maarweerstond
weerstondniet
nietaan
aan
als eene
verzoeking om
om telkens
telkens weer
weer genot
genot tetescheppen
scheppen inin 't geen
de verzoeking
zij zag
zag gebeuren.
gebeuren. Zoo
Zoodikwijls
dikwijlsreeds
reedshad
hadzijzij't voornemen
't voornemen
zij
gemaakt zich er
er van
van te
te ontlasten
ontlasten door
door 't geval aan
aan hare
hare vriendin
vriendin
gemaakt
vertellen die het
het dan
danaan
aanhaar
haar broer,
broer, den
denonderpastor
onderpastor zou
zou
te vertellen
mededeelen.
Op
die
wijze
zou
het
kwaad
afgekeerd
worden
mededeelen.
die wijze zou het kwaad afgekeerd worden
zonder zij
zij ererzelf
zelfmoest
moesttusschenkomen,
tusschenkomen, maar
maar de
de drang
drang om
om
zonder
haar
voldoen, was
wassterker
sterker dan
danhaar
haar góede
goede
haar nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid te
te voldoen,
voornemens. De
duivel stelde
stelde haar
haar de
de zonde
zonde voor
vooronder
onder zulk
zulk
voornemens.
De duivel
voorgevoel dat zij
zij telkens
telkens iets
iets
een verleidelijken
verleidelijken vorm,
vorm, met
met 't voorgevoel
meer
en iets
iets anders
anders zou
zoutetezien
zienkrijgen,
krijgen, en
endoor
door't'tgeen
geenzij
zij
meer en
gezien
had, een
een weerzin
weerzin en
enafschrik
afschrik krijgen
krijgen moest
moest voor
voor de
de
gezien had,
zij de
de gelegenheid
gelegenheidniet
nietverwaarloozen.
verwaarloozen.
zonde;
daarom mocht zij
zonde ; daarom
Telkens
de kans
kans zich
zich voordeed,
voordeed, miek
miek zij
zij er
er gebruik
gebruik van
van om
om
Telkens de
't
ovenbuur
te
sluipen
te
zien
of
de
minne:
ongemerkt
naar
te
sluipen
en
te
zien
of
de
minne.
ongemerkt naar 't ovenbuur
koozing
niet aan
aan gang
gang was.
was. Achterna
Achterna werd
werd het
het eene
eene bezeten,
bezeten~
koozing niet
heid
bij Elvire,
Elvire, eene
eene behoefte
behoefte waaraan
waaraan zij
zij toegeven
toegeven moest
moest en
en
heid bij
zij
de
verfijning van haar
haar meisjesgeest
meisjesgeest bracht
bracht het
zoo ver,
ver, dat
datzij
de verfijning
het zoo
de
omstandigheden wist
te lokken
lokken en
engelegenheid
gelegenheid uitvond
uitvond
de omstandigheden
wist uit te
bevoordee~
om
de ontmoeting
ontmoeting van
vanden
denknaap
knaapmet
methet
het meisje
meisje te
te bevoordee,
om de
ligen. Eén
Eén ding
dingmoest
moestzij
zijzien
zienteteve.rmijden
vermijden:: dat
dat tante
tante en
en nonkel
nonkel
ofElvire
Elvire
er
mede bekend
bekendgerochten
gerochtenen
enhet
hetscheelde
scheeldeweinig
weinigof
er niet mede
zou
er
toe
besloten
hebben
het
dienstmeisje
te
vermanen
dat
zou toe besloten hebben het dienstmeisje te vermanen dat
zij
voorzichtig zijn
zijn 11Op
knaap had zij
zij
zij opletten
opletten moest
moest en voorzichtig
Op den
den knaap
nooit
acht gegeven
gegeven en
en nu
nu voelde
voeldezij
zijererbelangsteliing
belangsteliingvoor
vooren
en
nooit acht
waar
zij den jongen
jongen met
met zijn
zijn stekelig
stekeligvlassen
vlassenhaar
haar en
en zijn
zijn peerds,
peerds~
waar zij
spooten
overdag ontmoette
ontmoette en
en waar
waar zij
zijPhilotea
Philoteaaan
aan 't'twerk
werk
spooten overdag
twee in
in 't't gelaat
er iets van
van 't'tgeheim
geheim
zag,
bekeek zij
gelaat om
om er
zag, bekeek
zij die
die twee
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te ontdekken
ontdekken dat
zij gedoken
gedoken hielden.
hielden. Zij
Zij achtte
achtte zich
zich als
als
te
dat zij
de ingewijde
ingewijde die er
er zelf
zelfaan
aan mededoet
mededoet en
en ondervindt
ondervindt wat
wat de
de
al wie
wieererdoor
doorbezeten
bezetenisis;
zijaanzag
aanzag hen
hen
liefde uitwerkt
uitwerkt op
op al
liefde
; zij
als
twee uitverkorenen
uitverkorenen die
diemet
metiets
ietsbovenaardsch
bovenaardschininaanraking
aanraking
als twee
zijn.
hun uiterlijk
uiterlijk was
waserernochtans
nochtansniets
nietsveranderd,
veranderd,maar
maar
zijn. Aan hun
iemand die ingelicht
ingelicht was,
was, kon
kon genoeg
genoegzien
zienwaar
waar zij
zij over
over't
't hof
iemand
liepen
en malkaar
malkaar ontmoetten,
ontmoetten, hoe
hoeerertersluiks,
tersluiks, iets
iets als
alseen
een
liepen en
flikkerschicht
hun kruisenden
kruis end en blik
bliken
eniets
iets van
van de
de
flikkerschicht opvlamde
opvlamde uit hun
hun wezen
wezen lag
lagtoen
toenzijzijelkaar
elkaarinin
vervoering
vervoering verraadde
verraadde die
die op hun
de armen
armen hielden.
hielden.
gebeurtenis was
was zoo
zooonverwacht
onverwachthet
heteentonige
eentonigebestaan
bestaan
Die gebeurtenis
der wintermaanden
wintermaanden bij
Elvire komen
komen opschudden.
opschudden. Zoo heel
heel
der
bij Elvire
bij
toeval
nu
kreeg
zij
de
handeling
der
liefde
in
hare
nabij~
bij toeval
kreeg zij de handeling der liefde in hare nabij,
heid te
te aanschouwen.
aanschouwen. 't'tGeen
Geenwaarover
waarover nooit
nooitiemand
iemandhaar
haar
heid
zij altijd
altijd gedroomd
gedroomd
een
woord had
had gesproken,
gesproken, maar
maar waarvan
waarvan zij
een woord
had als
als van
van een
eenopperste
opperste geneugte
geneugte omdat
omdat zij
zij er
erbij
bijingeving
ingeving
had
't bestaan
had ondersteld,
ondersteld, werd
werd haar
haar nu ineens
ineens veropen,
veropen~
bestaan van
van had
baard. En
En die
dieveropenbaring
veropenbaring miek
miekhaar
haar medeen
mede en veel
veelwijzer
wijzer
baard.
en bracht
bracht haar
haar tot
totnadenken,
nadenken,—- het
hetgaf
gaf
haareen
eenander
anderinzicht
inzicht
haar
Datgeluk
gelukwaarop
waaropzij
zijzoo
zoostellig
stellig
over de
de liefde
liefde en
en het
het leven.
leven. Dat
over
had
gerekend omdat
omdat het
het voor
voorhaar
haarwas
wasweggelegd,
weggelegd, scheen
scheen
had gerekend
aan haar
haar voorbij
voorbij gegaan,
gegaan, door
door hare
hare eigen
eigen schuld
schuld grooten,
grooten~
nu aan
deels, of
ofdoor
doordedeschuld
schuldder
deromstandigheden
omstandighedendie
diehaar
haargemoed
gemoed
deels,
eene
andere wending
wending hadden
hadden doen
doen nemen
nemen en
en haar
haar 't'tvoorge,
voorge~
eene andere
stelde
geluk nu
nualsalsongenietbaar
ongenietbaardeden
dedenvoorkomen.
voorkomen. Bewust
Bewust
stelde geluk
van dat groote
groote verlies,
verlies, achtte
achtte zij
zij zich
zich niet
nietellendig
ellendig of
ofgenegen
genegen
van
zij beschouwde
beschouwde haren
haren toestand
toestand alsof
alsofzij
zij ererniet
niet
tot treuren
treuren;; zij
tot
zijalles
allesmoest
moestafwachten
afwachtenvan
van't'tgeen
geen
in
betrokken werd
werd en
en zij
in betrokken
door de
de kracht
kracht der
derbuitenstaande
buitenstaande dingen
dingen zou
zougebeuren.
gebeuren.
door
Nauwelijks, nu
dan, ondervond
ondervond zij
zij iets
iets als
als eene
eene verteede,
verteede~
Nauwelijks,
nu en dan,
ring,
eene zelfkwelling
zelfkwelling om
om't 'tgeen
geenaan
aanhaar
haarniet
nietvoltrokken
voltrokken
ring, eene
ze 't'tzoo
zoo stellig
stellighad
hadverwacht
verwachtenenininhaar
haarhuiverde
huiverde
werd gelijk
gelijk ze
werd
alsdan
aandoening bij
bij 't bewustzijn
bewustzijn dat
dat het
het alleen
alleen van
vanhare
hare
alsdan de aandoening
houding
had afgehangen
afgehangen om
om den
dentoestand
toestandzijn
zijnwending
wending tete
houding had
gev.en gelijk
zich had
had voorgesteld.
voorgesteld.Zij
Zijmoest
moestzich
zich
gev.en
gelijk iedereen
iedereen het zich
boven hare
hare omgeving
omgeving gehouden
gehouden hebben
hebben en
en in
inalle
alleargeloos,
argeloos~
boven
heid, recht
recht op
op Albert
Alberttoegegaan
toegegaanzijn
zijn alsof
alsofererniets
nietsgebeurd
gebeurd
heid,
was
dat
hen
raken
kon.
Maar
bij
zijne
thuiskomst
was er
er
was dat hen raken kon. Maar bij zijne thuiskomst was
zooveel in
in haar
haarveranderd
veranderd;; de
devorm
vormvan
van 't leven, de
deschuchter,
schuchter~
heid,
dehoogmoed
hoogmoedhadden
haddenhaar
haarweerhouden
weerhouden;; dat
datsmachten
smachten
heid, de
zij plots
plots voelen
voelen wegvallen
wegvallen en
en't'tgeen
geen haar
haar
en
verlangen had
had zij
en verlangen
al
die jaren
jaren als
alshet
hetlicht
lichtvan
vanhaar
haarleven
levenwas
wasvoorgekomen,
voorgekomen,
al die
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nu, bij
bij de
devervulling
vervullingvan
vandat
datverlangen,
verlangen, ineens
ineensininijdelen
ijdelen
bleek nu,
damp
vergaan. Het kwam
kwam haar
haar voor
voor als
alseen
eengeheime
geheimeschat
schat
damp te vergaan.
dien
men
te
lang
en
te
weigerlijk
heeft
weggeborgen
en
dien men te lang en te weigerlijk heeft weggeborgen en
genie~
wanneer
men hem
hem eigenlijk
eigenlijk openmaakt
openmaakt om
van te
te genie,
wanneer men
om er
er van
ten,
men gewaar
gewaar wordt
wordt dat
dat de schat
schat al
al zijn
zijn kostelijkheid
kostelijkheid en
en
ten, men
zijn
natuur verloren
omdat hij
hij tetelang
langisisopgesloten
opgesloten
zijn natuur
verloren heeft
heeft omdat
gebleven. De
De blank,
blank,de
degeur,
geur,dedeaantrekkelijkheid
aantrekkelijkheidbleek
bleeker
eraf.
af.
gebleven.
Op dat
dat oogenblik
oogenblik was
wasAlbert
Albertvoor
voorhaar
haarniet
nietmeer
meerde
deoorzaak
oorzaak
van haar
haar leven,
leven, de
dewaardemeter
waardemeter van
van de
de omgevende
omgevende dingen.
dingen. De
tooverij
was
verbroken;
het
bootje
dat
haar
op
hetaange,
aange~
tooverij was verbroken ; het bootje dat haar op het
wezen
punt stevende
stevende en
enzeker
zekerop
ophet
heteiland
eilandvan
vangeneuchte
geneuchte
wezen punt
moest
doen aanlanden,
aanlanden, was
was plots
plots van
van koers
koersveranderd
veranderd en
en
moest doen
dobberde
rond in
in 't onbekende. 't Geen
haar altijd
altijd als
als de
de
dobberde nu
nu rond
Geen haar
uitkomst had
had toegeschenen
toegeschenen en
en.'t.'tideaal
ideaal van
van het
het hoogste
hoogste
eenige uitkomst
dorp als
alsvrouw
vrouw van
vanden
denjongen
jongendokter
dokter
geluk,
om hier
hier op
op't'tdorp
geluk, om
leven, kwam
kwam haar
haar nu
voor als
als iets
iets dat
dat alleen
alleen in
in 't gedacht
te leven,
nu voor
van nonkel
nonkel en
en tante
tante ontstaan
ontstaan was
wasenenhaar
haaropgedrongen
opgedrongenwerd.
werd.
van
Zij zelf
zelf had
had nu
nudedemijlpalen
mijlpalenverplaatst
verplaatst tot
tot ver
verbuiten
buiten de
de
Zij
grenzen der
gemeente, omdat
dat er
er verder
verder nog
nog
grenzen
der gemeente,
omdat zij
zij wist
wist dat
andere
steden zijn
zijn waar
waar zij,
zij,als
alsjonge
jongejuffer,
juffer,beter
betertot
tothaar
haar
andere steden
recht zou
komen en
en ook
ook:: dat
dat Albert
Albert de
de eenige
eenige niet
nietwas
was
recht
zou komen
onder de
de jongelingen
jongelingen die
diehaar
haardedeopperste
opperstegenegenheid
genegenheid en
en
onder
toeneiging kon bewijzen.
bewijzen. Er
Er was
was in
inhaar
haar niets
nietsmeer
meerover
overvan
van
toeneiging
gevoelerige kostschoolmeisje
kostschoolmeisje;; 't bewustzijn was
was er
er voortaan
voortaan
het gevoelerige
dat
men buiten
buiten dien
dien éénen
éénen voorgetrokken
voorgetrokken weg
in ander
ander
dat men
weg ook in
richtingen 't leven
kan
bemachtigen
en
de
overtuiging
dat
zij
leven kan bemachtigen
de overtuiging dat zij
zich
zelf eene
eene dier
dierrichtingen
richtingenuitkiezen
uitkiezenkon,
kon,had
hadhaar
haargesterkt
gesterkt
zich zelf
en
verstevigd zoodat
zoodat zij
zijrekende
rekendeop
ophaar
haarzelfstandigheid
zelfstandigheid en
en
en verstevigd
eigenwaarde.
Door de
de belangstelling
belangstelling die
die zij
zij gewekt
gewekt had
hadbij
bijdien
diengestren,
gestren.
jongen geestelijke
geestelijke had
hadElvire
Elvirezich
zichverwend
verwendinindedemeening
meening
gen, jongen
dat zij
zij ook
ookbijbijanderen
anderenkon
koninin
aanmerkingkomen
komen en
enhaar
haar
dat
aanmerking
optreden
en verschijning
verschijning moesten
moesten indruk
indrukmaken.
maken. Het
Hetwas
was haar
haar
optreden en
voorkomen
allang
niet meer
meer te
te doen
doenzich
zichbij
bijden
denkapelaan
kapelaan't'tvoorkomen
allang niet
geeste~
te
geven van
van een
een nuchter
nuchter bakvischje
bakvischje dat zich
zich met
met een
een geeste,
te geven
lijken minnaar
minnaar bevredigt.
bevredigt. Nu
Nu wist
wistzijzijwaarover
waaroverhaar
haar jeugd
jeugd
lijken
beschikken kon
en welke
welke eischen
eischen zij
zij stellen
stellen mocht
mocht aan
aan al
al wie
wie
beschikken
kon en
aanspraak wilde
maken op
diepere genegenheid
genegenheid of
of abso,
abso~
aanspraak
wilde maker].
op eene
eene diepere
toewijding. Zij
Zij wilde
wildeniet
nietlanger
langerdat
dathet
hetgebeuren
gebeurenzou
zouuit
uit
lute toewijding.
medelijden of
ofmet
met een
een glimlachje
glimlachje waar
waar de tegemoetkoming
tegemoetkomingdoor,
door~
straalde.
bleef daarom
daarom nog
nog altijd
altijd de
deuitverkorene,
uitverkorene, die
die
straalde. Albert bleef
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voor haar
wie,
haar bestemd
bestemd was, waarop zij recht had meer dan gelijk wie,
haar zou
afkomen, niet
niet als
als op
op
maar
maar zij
zij verwachtte
verwachttedat
dathij
hij op
op haar
zou afkomen,
eene die
die hem
hemminderwaardig
minderwaardigis,is,maar
maarwel
welmet
metde
denoodige
noodigewaar,
waar~
deering
hoog genoeg
genoegstaat
staat om
om met
met hem door
deering als
als voor iemand die hoog
't leven te gaan. Hoe
Hoe brandde 't in haar
haar om
om hem te doen zien langs
waar
zij geëvolueerd
geëvolueerd had
haden
engewerkt
gewerkt om
om op
op de
de hoogte
hoogtete
te komen
komen
waar zij
waar zij
zijhem
hemontmoeten
ontmoetenkon;
kon ;wat
wat had
had ze al
waar
al niet
niet te
te vertellen
vertellen van
van
't geen
ze had
haddoorgemaakt
doorgemaakt in
in haar
haar benadering
benadering tot de
de wijde
wijde
geen ze
wereld,
zich als
als volvormde
volvormde jonkvrouw
jonkvrouw ook
ook de
deliefde
liefde
wereld, waar
waar zij
zij zich
in haar
haar breeden
breeden vorm
vormhad
hadeigen
eigengemaakt.
gemaakt. Vroeger
Vroeger was
washet
hetmaar
maar
droomen
geweest, schuchter,
schuchter, ingehouden,
ingehouden, bevreesd
bevreesd altijd,
altijd, nu
nu
droomen geweest,
echter zou zij
echter
zij hem
hem laten
laten zien
zienhoe
hoeeen
eenmeisje
meisjekan
kanbeminnen
beminnenen
en
wat
drift er
er stak
stakachter
achter haar
haar maagdelijken
maagdelijken eenvoud
eenvoud die
diealtijd
altijd
wat drift
alle
gevoel ontveinsd
ontveinsd had
had en
en gedoken
gedoken gehouden.
gehouden. Zij
Zij was
was
alle gevoel
overtuigd
dat hij
hij het
het in
in haar
haar waardeeren
waardeeren zou en
en het
hetalalzijne
zijne
overtuigd dat
bewondering moest
moest afdwingen.
afdwingen. Waarom
Waarom echter
echter had
had hij
hij zich
zich
bewondering
opgehouden in
in zijn
zijnhoogmoed
hoogmoedenenwas
washij
hijblijven
blijvenhaperen
haperen aan
aan 't
geen
de dorpelingen
dorpelingen ininzijne
zijneafwezigheid
afwezigheidhadden
haddenuitgericht?
uitgericht?
geen de
Waarom
moest hij
hij zich
zich storen
storen aan
aandie
diebeuzelarijen
beuzelarijen en
en was
was
Waarom moest
uitleg geko,
geko~
hij niet
niet rechtstreeks
rechtstreeks bij
bij haar
haar om inlichtingen
inlichtingen of uitleg
hij
men
deed hij
hij niet
nietgelijk
gelijkvroeger
vroeger?
Had zij
zij niet
niet
men?? Waarom
Waarom deed
? Had
het
recht te
te eischen
eischen dat
dat hij
hijonmiddellijk
onmiddellijkzijn
zijneerste
eerste bezoek
bezoek
het recht
bij haar
haar bracht
bracht?? Wat zij
zij dien
dienlangen
langentijd
tijdhad
haduitgestaan,
uitgestaan,hoe
hoe
bij
zij had
had uitgezien
uitgezien en
engesmacht
gesmachtnaar
naar die
dieterugkomst
terugkomst moest
moesthij
hij
zij
zijzoo
zoostrak
straken
enzonder
zonder uit,
uit~
toch wel
wel weten
weten?
Daarom was
waszij
toch
? Daarom
kijken blijven wandelen
wandelen in
inden
dentuin,
tuin,want
want't 'twas
wasvoortaan
voortaanniet
niet
kijken
een liedje
liedjedat
dathijhijhaar
haarmoest
moestlokken
lokken!
Zijhad
hadzich
zich geweldig
geweldig
met een
1 Zij
moeten inspannen
inspannen om
niet toe
toetetegeven
gevenaan
aanden
dendrang
drangvan
van
moeten
om niet
't geen
geen in
in haar
haar van
van romantisme
romantisme nog over
over bleef.
bleef. Maar
Maar onmid,
onmid~
dellijk daarop
daarop had
had zij
zij zich
zichgekwetst
gekwetstgevaeld
gevqeldininharen
harentrots
trots
dellijk
en het
het zich
zich opgelegd
opgelegd als
als een
eenplicht
plichtvan
vaneigenwaarde
eigenwaarde om
om aan
aan
en
alle flodderachtige
flodderachtige verliefdheid
en op
ophaar
haar
alle
verliefdheid vaarwel
vaarwei te
te zeggen en
blijven zoolang
zoolang tot
tot hij het officiëele bezoek
bezoek zou
zou afleggen
afleggen
stuk te blijven
waarop zij
recht had. Al
Al 't'tgeen
geenzij
zijuitgestaan
uitgestaanhad
had en
ende
dekans
kans
waarop
zij recht
van haar
haar opgebouwde
opgebouwde levensgeluk,
levensgeluk, wilde
wilde zij
zij ererbij
bijwagen
wagen
van
omdat zij
zij nu
nu weten
weten wilde
wildeofof
haarwaarlijk
waarlijkbeminde,
beminde, of
of
omdat
hijhij
haar
het
het wel
wel ernst
ernst was
was 't geen
geen hij
hij haar
haar had
had voorgehouden.
voorgehouden. In
In
haar
haar meening,
meening, kon
kon hij
hij over alle
alle hinderpalen
hinderpalen heen en
en moest
moest
hij zich
zich aan
aan geen
geen ruzie
ruzievan
vanouders
oudersstoren,
storen,veel
veelmeer,
meer, hij
hij
hij
moest beginnen
beginnen met
met door
door zijn
zijnoptreden,
optreden, dedeverzoening
verzoening te
te
moest
bewerken 11Zij
zich nog
nogaltijd
altijdniet
nietanders
andersvoorstellen
voorstellen
bewerken
Zij kon
kon het zich
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of het
hetmoest
moestuitkomen
uitkomengelijk
gelijkhet
hetvoorbeschikt
voorbeschikt was.
was. Daarom
Daarom
of
wachtte zij
zij gelaten,
gelaten, zonder
zonder angstvalligheid
angstvalligheidofofvrees
vreesnaar
naarde
deeerste
eerste
ontmoeting die
die den
den doorslag
doorslagzou
zougeven
gevenen
enden
dentoestand
toestand ophel,
ophel~
ontmoeting
Dieeerste
eersteontin
ontmoeting
echterwas
wasdeerlijk
deerlijktegengevallen1
tegengevallen 1
deren. Die
oeting echter
Zij had
had verwacht
verwacht in
in den
den blik
blikzijner
zijneroogen
oogenalles
allestetezullen
zullen
Zij
wat er
er alaldien
dientijd
tijdopgeborgen
opgeborgenenenonuitgesproken
onuitgesprokenbleef,
bleef,
lezen wat
maar Albert scheen
scheen verstrooid
verstrooid ofofongemakkelijk
ongemakkelijkomdat
omdathij
hijbij
bij
maar
vrienden was.
Een tweeden
tweeden keer
keer had
hadzijzijhem
hemontmoet
ontmoetdat
dat
vrienden
was. Een
Irma haar
keer ook
ookwas
waserergeen
geenbescheid
bescheid
Irma
haar vergezelde
vergezelde en
en dien keer
gekomen, maar
toen had
had zij
zij gemerkt
gemerkt dat die
die blik
blik
gekomen,
maarveel
veel meer,
meer, toen
waar zij
zij de
de ziel
zieliningezocht
gezochthad,
had,eigenlijk
eigenlijkop
ophaar
haarvriendin
vriendin
waar
gericht bleef
bleef gedurende
gedurende die
die enkele
enkele seconden
seconden der
derontmoeting.
ontmoeting.
gericht
Sedertdien was
Elvire derwijze
derwijze ontstemd
ontstemd dat
dat zij
zijde
deoogen
oogenzoo
zoo
Sedertdien
was Elvire
vervolg inge,
inge~
vrij naar
naar hem
meer durfde
durfde opslaan
opslaan en
en in
in't'tvervolg
vrij
hem niet meer
houden groette,
groette, niet
niet meer
meer dan
danhet
hetdedebeleefdheid
beleefdheideischt
eischtbij
bij
houden
menschen die
innadere
nadere betrekkingen
betrekkingen hebben
hebben verkeerd.
verkeerd.
menschen
die nooit in
Naderhand was
was het
hetnieuws
nieuwsopenbaar
openbaargeworden
gewordenvan
vanAlberts'
Alberts'
Naderhand
verhoudingen met
Busscher's dochter
dat voorval
voorval had
hadaan
aan
verhoudingen
met Busscher's
dochter en dat
gevoelens van
vanElvire
Elvireeene
eeneheel
heelnieuwe
nieuwewending
wending,gegeven.
-,gegeven.
de gevoelens
verontwaardiging haalde
haalde zij
zij aan
aan als
als eene
eene reden
reden om
omhare
hare
De verontwaardiging
boven te
te komen.
komen. Om
Omhet
hetgevoel
gevoelvan
vangekwetste
gekwetste
ontgoocheling te boven
eigenwaarde tete voldoen,
moest zij
zij hem
hem nu
nu alle
alle achting
achting ont,
ont~
eigenwaarde
voldoen, moest
zeggen; —
- bij
bij zichzelf
zichzelfwilde
wildezijzijdedeovertuiging
overtuigingvast
vaststellen,
stellen,dat
dat
zeggen;
hij
zich door
doorzijn
zijngedrag
gedragonteerd
onteerdenenhaar
haareene
eenebeleediging
beleediging
hij zich
had
aangedaan die
hij nooit
nooit meer
meer goed
goedmaken
makenkon.
kon.Maar
Maarnu
nu
had aangedaan
die hij
eerst
door 't feit
dat hij
hij haar
haar onwaardig
onwaardig geworden
geworden was,
was,
feit dat
eerst en door
zij hem
hem hartstochtelijk
hartstochtelijk te beminnen.
beminnen. Nu
Nuhij
hijzijne
zijne liefde
liefde
begon zij
op een
een gemeen
gemeen schepsel
schepsel geworpen
geworpen had,
had, voelde
voelde Elvire
Elvire het
het als
als
een
snerpend wee
wee om
om zich
zichdie
dieliefde
liefdeontstolen
ontstolentetezien.
zien.En
En
een snerpend
dat:
waar
onderpastor en
en zijn
zijnzuster
zusterhaar
haarvoorhielden
voorhieldendat
waar de onderpastor
:
iemand
op zulke
zulkewijze
wijzezijne
zijneeer
eerverspeeld
verspeeldhad,
had, nooit
nooitmeer
meer
iemand die op
naar
eerzaam meisje
meisje mocht
mocht opzien,
opzien,ofofbetrekking
betrekkingmet
methaar
haar
naar een eerzaam
aanknoopen,
een dubbelzinnig
dubbelzinnig hart,
hart, de
demeening
meening
aanknoopen, sprak
sprak zij
zij met een
uit:
een eerbare
eerbare jongeling
jongeling alle
alle verleiding
verleidingwederstaan
wederstaan kan,
kan,
uit : dat
dat een
door eigen
eigen ondervinding
ondervinding de
de broosheid
broosheid kende
kende
alhoewel
alhoewei zij
zij nu door
plaats hem
hem te
te veroordeelen,
veroordeelen, bleef
bleef
van
onschuld. Maar
Maar in plaats
van alle onschuld.
zij
bij haar
haar overtuiging
overtuiging:: dat
daterervoor
voorhem
hemaltijd
altijdvolle
volle
zij inwendig bij
vergiffenis
wachten stond en
en zij
zij hem
hemmet
metopene
openearmen
armenzou
zou
vergiffenis te
te wachten
tothaar
haarterugkeeren
terugkeerenwilde
wilde11
ontvangen
hij tot
ontvangen als hij
Maar
voort leven
leven en
en
Maar hij,
hij ,keerde
keerdeniet
nietterug
terug en
en Elvire
Elvire moest voort
kon
aan niemand
niemand mededeelen
mededee1en welk
welk eene
eenedringende
dringende behoefte
behoefte
kon aan
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zij
zij voelde aan
aan genegenheid
genegenheid en
en liefde
liefde;; zij
zij had
had een
een hart
hart om
om tete
beminnen en
en vond
beminnen
vond geen
geentoevlucht
toevluchtom
omden
denovervloed
overvloedharer
harer
toeneiging
te storten.
storten. Zij
Zij kwam
kwam zoo
zoover
verdat
datzij
zijhet
het
toeneiging ergens
ergens uit
uit te
eenvoudige meisje benijdde dat onder hare
hare oogen de vuile liefde,
liefde~
jongen en
en zij
zij zelf
zelfblootgedeeld
lusten smaakte met dien kreupelen jongen
blootgedeeld
bleef en
en bedelen
bedelenmoest
moestnaar
naareen
eenschoonen
schoonenblik
blikdie
diehaar
haarziel
zielzou
zou
komen
zoeken. Zij
Zij vond
vondzich
zichbedrogen
bedrogenininhare
hareverwachting,
verwachting,
komen zoeken.
kende
den wrangen
wrangen smaak
smaak van
van 't liefdeleed, de wanhoop, spijt,
spijt,
kende den
haat,
haat, de ontgoocheling,
ontgoocheling, de
de moedeloosheid,
moedeloosheid, den
denstrijd
strijdmet
metden
den
drang
haar jeugd
op wilde
wildenaar
naarlust
lustenenvoldoening
voldoening11
drang van
van haar
jeugd die op
Waar waren
waren de
de jaren
jarendat
datzij
zijvol
volvermetelheid
vermetelheid de
detoekomst
toekomst
Waar
inzag
en
geloofde
dat
niets
of
niemand
hare
liefde
deren
inzag en geloofde dat niets of niemand hare liefde deren
kon??11't'tEenige
haar nog
nog troost
troost bijbracht
bijbracht en
en als
als eene
eene
kon
Eenigewat
wat haar
versnapering diende in
in de
de uitgestrekte
uitgestrekte lusteloosheid, was
was't't her~
her,
versnapering
denken
aan 't geen
haar dien
verleden zomer
zomer op reis,
reis, als
als een
een
denken aan
geen haar
dien verleden
ongelooflijk
geluk haar
haar leven
levenoverstraald
overstraald had
had I1 Met
Met't
zelfde
ongelooflijk geluk
't zelfde
welbehagen
bijzonderheden op
op van
van 't'tgeen
geen haar
haar
welbehagen haalde
haalde zij
zij de bijzonderheden
als
uit een
een zaligen
zaligen droom
droom was
wasbijgebleven
bijgebleven en
en toen
toen in
in een
een
als uit
warrelwind was
voorbijgevlogen zonder
dat zij
zij er
er de
de volle
volle
warrelwind
was voorbijgevlogen
zonder dat
kostelijkheid
had kunnen
kunnenbeseffen.
beseffen. Sedert
Sedert die
diereis
reisnaar
naar
kostelijkheid van
van had
Lourdes
was het
hetdorp
dorphier
hierzijne
zijneaantrekkelijkheid
aantrekkelijkheidkwijt
kwijt;
en
Lourdes was
; en
van
dan afafwas
wasbij
bijhaar
haarde
demogelijkheid
mogelijkheid onstaan
onstaan om
om er
er uit
uit
van dan
te komen,
komen, om
om de
dewereld
wereldinintetegaan
gaan—- 't 'tvermoeden
vermoeden dat
dat
weg te
er
in onaanraakbare
onaanraakbare verten schatten
schatten van
van schoonheid
schoonheiden
enpoëzie
poëzie
er in
zij nooit
nooit van
van genieten
genieten zou
zou als
als ze
ze hier
hier
verdoken
waar zij
verdoken lagen
lagen waar
vereenzaamd
afgezonderd bleef,
bleef, brachten
brachten ininhaar
haarde
deonrust
onrust
vereenzaamd en
en afgezonderd
en den
den drang
drang om
om aan
aan den
den arm
arm van
van Albert
Albert de
deschoonheid
schoonheid en
en
en
't
over de
dewereld,
wereld,tetebemachtigen.
bemachtigen. Maar
Maar nu
nu kwam
kwam de
de
't geluk
geluk over
tegenstelling van den
den droom
droom met
met de
de werkelijkheid
werkelijkheidI1Zij ondervond
ondervond
tegenstelling
dat er
er een
eenoneindigheid
oneindigheidligt
ligttusschen
tusschen't
bemijmert
nu dat
't geen men bemijmert
en
't geen
geen men
men uitvoeren
uitvoeren kan
kan;; zij
zij wist
wist nu
nudat
datdedetijd
tijdvoorbij
voorbij
en 't
waarop men
men zijn
zijn gevoelens
gevoelens kon
kon uitdrukken
uitdrukken in
in een
een lied
lied dat
dat
is waarop
synthesis bevat
bevatvan
vanhet
hetliefdeleed
liefdeleed—- gelijk
gelijkde
detwee
tweekonings,
konings~
de synthesis
kinderen het
het weleer
weleerdeden
deden11Door
Doorhaar
haarstand
standvan
vaneerbaar
eerbaar meisje
meisje
voelde zij
zij zich
de onmogelijkheid
onmogelijkheid een
een
zich alle
alle verweer
verweer ontzegd,
ontzegd, in de
eenwoord
woordtetespreken
sprekenom
omzelf
zelfde
detoenadering
toenadering
gebaar te doen,
doen, ofofeen
gebaar
zij moest
moest het
hetmaar
maar lijdelijk
lijdelijk afwachten
afwachtenen
en stond
stond
te begunstigen
begunstigen;; zij
de keus
keus:: de
de kans
kans laten
laten voorbij
voorbij gaan
gaan ofwel
ofwelhaar
haargoeden
goeden
voor de
naam
verliezen. Een
Een meisje
meisjevan
vanharen
harenstand
standmag
magzich
zichheimelijk
heimelijk
naam verliezen.
bekend staan
staan als
als een
een
wentelen
in 't verdriet,
wentelen in
verdriet, wegteren
wegteren en
en bekend
verongelijkt slachtoffer,
maar de trots
trots moet
moethaar
haarweerhouden
weerhouden
verongelijkt
slachtoffer, maar
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om zelf
zelf aan
aanden
denminnaar
minnaariets
ietsvan
vanhaar
haar gevoelens
gevoelens te
te uiten,
uiten,
om
er geen
geenvolstrekte
volstrektezekerheid
zekerheidisisdat
datdie
diegevoelens
gevoelenszullen
zullen
zoolang er
worden en
en tot
toteene
eenevereeniging
vereenigingleiden.
leiden. 't Feit alleen
alleen
gedeeld worden
dat
zij
beiden
huwbaar
waren,
legde
hen
al
die
strenge
ver~
dat zij beiden huwbaar waren, legde hen al die strenge ver,
plichtingen op!
woonden hier
hier nevenseen
nevens een en om
om hare
hare
plichtingen
op I Zij
Zij woonden
waardigheid op te
te houden
houden was
was het
hetaan
aan't'tmeisje
meisje vooral,
vooral, ver,
ver~
waardigheid
een teeken
teek entetedoen
doen;
moestzich
zichstreng
strenghouden
houdenonder
onder
boden een
; zijzijmoest
de beleediging
beleediging en
en liever
lieverheel
heelhet
hetlevensgeluk
levensgelukopgeven
opgeven dan
dan
de
stap te
te wagen
wagenwaardoor
waardoor men
menopspraak
opspraakkon
konverwekken
verwekkenen
en
een stap
zijn stand
stand te
buiten gaan
gaan! 1 Dat Elvire
Elvire er
er toe
toe besluiten
besluiten wilde
wilde
zijn
te buiten
zich correct
correct te
houden, was
was maar
maar 't't geen
geen men
men in
in 't algemeen
zich
te houden,
van haar
haar verlangde.
verlangde. En
En wat
wathad
hadzijzijererbij
bijteteverliezen
verliezen?
Albert
? Albert
had wel
wel zijn
zijn goeden
goedennaam
naamverbeurd,
verbeurd, maar
maar zij
zij moest
moesthem
hemniet
niet
had
afwijzen,
want hij
afwijzen, want
hij zag
zagnaar
naar haar
haar niet
niet meer
meer om
om!I Alzoo
Alzoo viel
viel
haar gemakkelijker
gemakkelijker aan
aaniets
ietsteteverzaken
verzakendat
datzij
zij toch
tochverloren
verloren
het haar
en 't'tvooruitzicht
vooruitzicht om
ominindedebetrekking
betrekking
metden
dengeestelijke
geestelijke
had en
met
eene vergoeding
vergoeding te
te vinden
vinden voor
voordedewereldsche
wereldscheliefde
liefdedie
diehaar
haar
eene
ontzegd was,
was, wekte
wekte eenigszins
eenigszins haren
haren moed.
moed. Door
Doorzich
zichaan
aan
ontzegd
zijn kant
kant te
te scharen,
scharen, kreeg
kreeg Elvire
Elvire toch
tochdedevoldoening
voldoeningom
omhare
hare
zijn
eerbaarheid als
een opoffering
opoffering beloond
beloond en
engewaardeerd
gewaardeerd tete
eerbaarheid
als een
harer zedelijke
zedelijke meerderheid
meerderheid kwam
kwam er
er door
door tot
tot
zien. 't Gevoel harer
zijn recht
recht en
en zooveel
zooveeltetebeter
beterkon
konzijzijaldus
aldusuituitdedehoogte
hoogteharer
harer
zijn
verontwaardiging
die zwartoogige
zwartoogige meid
meid en
en hare
hare
verontwaardiging neerzien
neerzien op
op die
verachting laten
de lage
lage middels
middelsdie
dieiemand
iemandaan,
aan~
verachting
laten voelen
voelen voor de
wendt om
omde
debegeerlijkheid
begeerlijkheidop
opte
tewekken.
wekken. Maar
Maaruit
uiteene
eeneandere
andere
tezel~der~
uitde
deonderste
onderstelagen
lagenvan
vanhaar
haar gemoed,
gemoed,kwam
kwamtezelfcler,
richting, uit
tijd de
de overtuiging
overtuiging dat
dathet
hetdeugd,
deugd,noch
nochvroomheid
vroomheidwas
was 't geen
tijd
haar
weerhield, en
en er
er bij
bij die
dieverachting
verachting vooral
vooral de
de nijd
nijd aan,
aan~
haar weerhield,
wezig
was,
omdat
zij
moest
onderdoen
en
niet
in
staat
was
wezig was, omdat zij moest onderdoen en niet in staat was
dezelfde
middels te
te gebruiken
gebruikenom
omhaar
haarliefde
liefdeop
optetedringen
dringenals
als
dezelfde middels
eene
Niemand echter
echter zou
zoubij
bijElvire
Elvireeen
eengevoel
gevoelvan
vandien
dien
eene wet! Niemand
aard
veronderstellen —
- zij
zij wilde
wilde 't'tvoor
voorzichzelf
zichzelfgedoken
gedoken
aard ooit veronderstellen
houden en
houden
en bevocht
bevocht de
de verzoeking
verzoeking van
van den
den wellust
wellust door
doorzich
zich
de genoegens
genoegens voor
voortetestellen
stellendie
diewaren
warenvan
van
geestelijkenaard
aard;
geestelijken
;
de passie
passie van
van het
hetverdriet
verdrietzou
zouhaar
haarnog
nog
louterenenenininaanzien
aanzien
louteren
brengen
menschen. Tegenover
Tegenover heel
heel de
degemeente
gemeente
brengen onder
onder de menschen.
wilde
zij bekend
bekend staan
staan met
methaar
haaronschendbare
onschendbaretrouw
trouw;; men
men
wilde zij
Had
zou
haar beklagen
beklagen als
als het
hetslachtoffer
slachtoffer der
der eerloosheid.
eerloosheid. Had
zou haar
de
kapelaan het
het niet
nietgezegd
gezegd:: dat
dat er
er meisjes
meisjes zijn,
zijn, door
door God
God
de kapelaan
bijzonderlijk
lijden, die
die
bijzonderlijkverkoren
verkorenenenvoorbestemd
voorbestemdtot
tot het
het lijden,
door
lijden tot
tot de
devolmaaktheid
volmaaktheid moeten
moeten komen
komen?
Hijhad
had
door het lijden
? Hij
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haar
dat dezen
dezen die
dielijden,
lijden,de
devreugde
vreugdemogelijk
mogelijkmaken
maken
haar verzekerd dat
anderen en daardoor
daardoor het evenwicht
evenwicht behouden
behouden
en
en 't geluk
geluk der anderen
wordt in
wordt
in de
de geestelijke
geestelijke spheren,
spheren, waar
waar elke
elke vreugd
vreugd door
door een
een
overeenstemmende
smart
moet
afgekocht
en
uitgeboet
worden.
overeenstemmende smart
afgekocht en uitgeboet worden.
Daarmede
veropenbaard van
wetten der
der
Daarmede had
had hij
hij haar
haar iets
iets veropenbaard
van de
de wetten
substitutie
gekend zijn
zijnenenbeoefend
beoefendinindedehoogere
hoogeremystiek
mystiek;
substitutie die gekend
;
maar
had er
er nog
nog aan
aantoegevoegd
toegevoegd dat
dat:
bij 't vrijwillig
maar hij
hij had
: bij
sacrificie,
de vergoeding
vergoeding .bestaat
bestaat in
in eene
eeneomgekeerde
omgekeerde
sacrificie,ook
ook de
orde,
weten:: dat
dat dezen
dezen die
dietottothethet
lijdenvoorbestemd
voorbestemd
orde, te
te weten
lijden
zijn,
de vreugde
vreugde in
in het
hetlijden
lijdenvinden
vindenen
endezen
dezen die
die tot
tot de
de
zijn, de
vreugde
verkoren worden,
worden, het
het lijden
lijden smaken
smaken in
in de
devreugde.
vreugde.
vreugde verkoren
Om haar
haar te
te sterken
sterken in
indie
dieovertuiging
overtuigingwilde
wildehijhijElvire
Elvirebijzon,
bijzon.
derlijk aanzetten
derlijk
aanzetten tot geestelijke
geestelijke lectuur
lectuur die
diehaar
haar zou
zouvolmaken
volmaken
in
de deugd.
deugd. Nu
Nuhad
hadzijzijvan
vanhem
hemeen
een
boekjegekregen
gekregen
in de
boekje
waarvan de
titel haar
haar weinig
weinigvoldoening
voldoeningbeloofde
beloofde;
maar
waarvan
de titel
; maar
nauwlijks
belangstelling gewekt
gewekt en
en de
de
nauwlijks nader
nader bekeken,
bekeken, was
was de belangstelling
«Introduction
Dévote» las
las zij
zij met
met smaak
smaak door!
door 1Hier
Hier
«Introductionàà la
la vie
vie Dévote»
kreeg Elvire
Elvire voor
voor 't eerst
een helder
helder denkbeeld
denkbeeld over
over 't wezen
kreeg
eerst een
endedegeestelijke
geestelijkevolmaaktheid
volmaaktheid;
geenhaar
haar
der
godsvrucht en
der godsvrucht
; 't'tgeen
echter
bijzonderlijk aanstond,
aanstond, 't't waren
waren de hoofdstukken
hoofdstukken over
over
echter bijzonderlijk
de vriendschap.
vriendschap. Dat
Dat onderwerp
onderwerp was
was·ererbeschreven
beschreven onder
onder al
al
zijn
verschillende gedaanten
gedaanten en
goede en
en
zijn verschillende
en vormen,
vormen, met
met al
al de goede
kwade eigenschappen.
eigenschappen. Elvire
Elvire haastte
haastte zich
zich natuurlijk
natuurlijk alles
alles uit
uit
kwade
te zoeken
zoeken wat
wat op
ophaar
haareigen
eigen geval
geval pastte.
pastte. Nu
Nu zou
zou zij
zij ein,
ein•
te
.'clelijk
delijk de
verklaring krijgen
krijgen over den
den aard
aard der
derbetrekking
betrekkingdie
die
de verklaring
zij met
met den
den kapelaan
kapelaan onderhield
onderhield en
en van
van den
den twijfel
twijfel en
en de
de
zij
onrust verlost
verlost worden
wordenomdat
omdathier
hierduidelijk
duidelijkwerd
werduiteen
uiteengedaan
gedaan
't geen
toegelaten. En
En klopte
klopte 't't niet
niet op
op haar
haar
geen verboden
verboden was
was of toegelaten.
votremutuelle
mutuelleetetréciproque
réciproquecom,
com.
verhouding?? «Mais sisi votre
eigen verhouding
munication se fait
fait de
delalacharité,
charité, de
delaladévotion,
dévotion,de
delalaperfection
perfection
munication
chrétienne, 0o Dieu!
Dieu 1que
quevotre
votreamitié
amitié
seraprécieuse
précieuse11Ella
ElIasera
sera
chrétienne,
sera
elle vient
vientde
deDieu,
Dieu,excellente
excellenteparce
parcequ'elle
excellente parce
parce qu' elle
excellente
qu'elle
tend A
à Dieu,
est Dieu
....
Dat
tend
Dieu, excellente
excellenteparce
parceque
queson
son lien
lien c'c'est
Dieu..
..»» Dat
zooveel als
als opzettelijk
opzettelijk voor
voor haar
haar geschreven, want
wantwas
wasde
de
scheen zooveel
vanden
denonderpastor
onderpastorniet
nietvan
vanzuiver
zuivergeestelijken
geestelijken
toegenegenheid van
aard, met
haar te
te sterken
sterken in
in de
dedeugd
deugd?
Veeledeler
edeler
aard,
met het
het doel haar
? Veel
en verdienstelijker
verdienstelijker dan
dan gelijk
gelijk welke
welkewereldsche
wereldscheliefde
liefde11
dus en
dus
ten minste
minste zou
zouerergeen
geenbittere
bittere
nasmaakzijn.
zijn. 't Was alsof
Hier ten
nasmaak
zijeene
eeneheftige
heftigecrisis
crisishad
haddoorgemaakt
doorgemaakt
kapelaan het
hetwist,
wist,dat
datzij
de kapelaan
zij op
op het
het
en hij
hij geraden
geraden had
had wat
watererininhaar
haaromging
omging:: dat
dat zij
en
kruispunt stond
besloten had
had afstand
afstand tetedoen
doenvan
vaniets
ietswat
wat
kruispunt
stond en besloten
II.
IL
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haar langen
tijd zoo
zoo duurbaar
duurbaar geweest
geweest was.
was. De
De zaak
zaak zelf
zelf
haar
langen tijd
had
hij nooit
nooitaangeraakt
aangeraakt ofofrechtstreeks
rechtstreeks besproken,
besproken, maar
maar
had hij
hij
toonde tete weten
weten dat
dat zij troost en
en verstrooiing
verstrooiing behoefde
behoefde;
hij toonde
;
zijne vriendelijke
vriendelijke voorkomendheid
voorkomendheiden
enspeelsche
speelschemanieren
manieren
door zijne
wilde hij
wilde
hij haar
haar doen
doen vergeten
vergeten 't geen
zij kwam
kwam te
te verliezen.
verliezen.
geen zij
zij liet
liet
Elvire voelde
zich door
door die
die oplettendheid
oplettendheid gevleid,
gevleid, zij
Elvire
voelde zich
zien
dat het
hethaar
haar behaagde
behaagde en
enom
omzijne
zijnegenegenheid
genegenheid nog
nog
zien dat
nauwer toe
te halen,
halen, volgde
volgde zij
zijden
denaandrang
aandrang om
om 't geen
nauwer
toe te
men
bij haar
haar als
alseen
eenreden
redenvan
vangroote
grootetreurnis
treurnisonderstelde,
onderstelde,
men bij
nog te
te overdrijven.
overdrijven. Opzettelijk
Opzettelijk hield
hield zij
zijzich
zichneerslachtig,
neerslachtig,
nog
zuchtte en zag
zag bleek
bleek als
alseen
eenkwijnende
kwijnendemaagd
maagddie
diedoor
doortroost
troost
zuchtte
't leven
leven te houden
houden is.
is.
en
teedere zielenzorg
en teedere
zielenzorg alleen
alleen nog
nog in
in 't
lietde
deuitspraak
uitspraakvan
vanFranciscus
Franciscusde
deSales
Salesniets
niets te
te wenschen
wenschen
Al liet
aan duidelijkheid,
duidelijkheid, toch
toch kwam
kwam er
er bij Elvire
de twijfel
twijfel
aan
Elvire soms
soms de
er ininhaar
haargedrag
gedraggeen
geendubbelzinnigheid
dubbelzinnigheid was
was enenhare
hare
of er
inzichten
zuiver waren
waren als
als 't geen de Heilige
Heilige in
in de
de be,
be.
inzichten wel
wel zoo zuiver
trekking
der vriendschap
vriendschap aangaf.
aangaf. De
Deverdachtmaking
verdachtmaking die
die zij
zij
trekking der
wasoorzaak
oorzaak geweest
geweest
onderstaan had als nuchter kostschoolmeisje
kostschoolmeisje was
dat Elvire
Elvire later
later nooit
meer heel vast
vast op
op haar
haar eigen
eigengevoelens
gevoelens
dat
nooit meer
durfde
staat maken
maken en
en 't geloof aan
aan haar
haar ongerepte zuiverheid
durfde staat
was haar
haar naderhand
naderhand nog meer
meer ontvallen.
ontvallen. Aangezien
Aangezien men
men toen
toen
was
reeds veronderstelde
veronderstelde dat
dat erereenig
eenigverderf
verderfbij
bijhaar
haaraanwezig
aanwezig
reeds
was, hoeveel
hoeveel te
te meer
meer viel
vielerernununiet
nietafaftetedingen
dingenop
ophare
hare
was,
reinheid, met
al 't geen
haar geweten in
in den
denlaatsten
laatstentijd
tijdwas
was
geen haar
reinheid,
met al
komen bezoedelen
bezoedelen11Zij
Zij wist
wistwel
welwat
watererverkeerd
verkeerdaan
aanwas,
was,maar
maar
het wilde
wilde in
in woorden
woorden brengen,
brengen, stootte
stootte zij
zij op
op
telkens zij
telkens
zij het
allerhande
kon maar
maar geen
geen enkel
enkel middel
middel
allerhande tegenstrijdigheden
tegenstrijdigheden en zij kon
vinden
den toestand
toestand door
doortetehakken.
hakken.Hij
Hijimmers
immerswas
waseen
een
vinden om den
priester en
en wist
wist wat
waterertoegelaten
toegelaten ofofverboden
verboden was
was;; hij
hij zelf
zelf
priester
gaf er
er inin
lokte het
het uit door
door de
de vragen
vragen die
die hij
hij haar
haar stelde
stelde en
en gaf
lokte
toe als
als zij
zij zelf
zelf een
een vrij
vrij gebaar
gebaar dorst
dorst te
te wagen.
wagen. Het
Hetwas
washem
hem
toe
onbekend dat
datererover
overhunne
hunneverhouding
verhoudinggepraat
gepraatwerd
werd
evenmin onbekend
maar hij
hij had
hadhet
hetopenlijk
openlijkaangevat
aangevaten
enuitgesproken,
uitgesproken,
op 't dorp,
dorp, maar
waar tante
tante bij
bij was
was:: dat
dat men
men zijn
zijn vrijen
vrijen gang
gang moet
moet gaan
gaan op
op
waar
de wereld,
wereld, dat
datmen
menkarakter
karakter moet
moethebben
hebben;; dat
daterermenschen
menschen
zijn
altijd en
en om
omalles
allesverergerd
verergerdworden
worden—
- dat
dat zijn,
zijn, ofwel
ofwel
zijn die altijd
kwaadwilligen
in de
deergernis
ergerniseene
eenereden
redenzoeken
zoekenom
omhunne
hunne
kwaadwilligen die in
verkeerde
staven, ofwel
ofwel bedorven
bedorven naturen
naturen die
die bij
bij
verkeerde meening
meening te
te staven,
vermoeden waarvan
waarvanzij
zijzelf
zelfvol
volzijn
zijn!1 Maar,
Maar,
een ander
ander 't kwaad vermoeden
Bijhem
hem kon
kon
als hij
hij eens
eens hare
hare echte
echte inzichten
inzichten kennen
kennen moest?
moest?Bij
als
geen hij
hij zich
zich toeliet
toelietwas
wasom
om
de beweegreden
beweegreden zuiver
zuiver zijn
zijn en
en 't't geen
haar
God tetebrengen
brengen?
haar tot
tot God
?

DORPSLUCHT.

323

geen in
Voor 't geen
in haar
haar binnenste
binnenste omging
omging was
was hij
hij niet
niet aan,
aan~
sprakelijk en
en zij
sprakelijk
zij alleen
alleen moest
moesthet
hetuitmaken
uitmakenwat
watererpervers
pervers
of uit
uit den
denbooze
boozewas
wasininhare
harehandelwijze.
handelwijze. Al
Alhaar
haar coquet,
coquet~
teeren,
haar
smachtend
gelonk,
de
drang
en
de
lust
om
teeren, haar smachtend gelonk, de drang en de lust om
hem
door haar
haar gebaren
gebaren het
het geweten
geweten tete ontroeren
ontroeren...
ja, ja,
ja,
hem door
. . . ja,
als
zij het
het maar
maar bij
bij den
denwaren
waren naam
naam wilde
wilde noemen
noemen:: dat
dat
als zij
zij
vrouwelijken list er
er op
opuit
uitwas
washare
haremacht
machtbij
bijhem
hem uit
uit
zij met vrouwelijken
te
oefenen en
en indruk
indruk tetemaken,
maken, zich
zichop
optetedringen
dringen als
als de
de
te oefenen
eerste
en de
de eenige
eenigewaaraan
waaraan hij
hijdenken
denkenzou
zouen
enbezig
bezigzijn,
zijn,
eerste en
alle
uren van
van den
den dag
dag 1J Daar
Daar alleen
alleen was
was zij
zij op
op gesteld
gesteld;; en
en
alle uren
't geen
haar de
zekerheid gaf dat het
het z6é•
zóó was,
was, kon
kon zij
zij
geen haar
de volle zekerheid
besluiten uit
uit de
besluiten
de afgunst
afgunst die
diezijzijvoelde
voeldevoor
voorhaar
haarvriendin
vriendin
Celeste. De achterdocht
achterdocht en
en 't vermoeden
tusschen den
den
Celeste.
vermoeden dat
dat er tusschen
kapelaan
bestond, iets
ietsgebeurde
gebeurde waar
waar zij
zij ais
ais
kapelaanen
en die
die non
non iets bestond,
nijdige mededingster
mededingster moest
moest buiten blijven
blijven en
en van
van kant
kant werd
werd
nijdige
door't'thart
harten
enbedierf
bedierfalle
alleander
andergenot1
genot J
gesteld,
sneed haar
haar door
gesteld, sneed
Door haar
haar geestelijken
geestelijken staat
staatvan
vankloosterzuster
kloosterzuster had
hadCeleste
Celeste
zooveel
op haar
haar en
en zij
zij wist
wistmaar
maar alaltetewel
weldat
dat een
een
zooveel voor
voor op
priester met
kloosterzuster inniger
inniger kon
kon omgaan
omgaan dan
danmet
met
priester
met eene kloosterzuster
eene
juffer van
van 't 'tdorp.
dorp.Elvire
Elviremocht
mochtdaarenboven
daarenboven wel
wel ver,
ver~
eene juffer
moeden
dat de
de gunsten
gunstenvan
vanden
denonderpastor
onderpastorrechtstreeks
rechtstreeks
moeden dat
ver~
uitgingen naar
naar iemand
iemand die
die aan
aanalle
allewereldsch
wereldschverkeer
verkeerver,
uitgingen
zaakt heeft
heeft om
om dedegeestelijke
geestelijkevolmaaktheid
volmaaktheid tetebereiken.
bereiken.
zaakt
hij haar
haar ook
ook niet
niet herhaaldelijk
herhaaldelijk gesproken
gesproken over
over de voor,
voor~
Had hij
treffelijkheid
treffelijkheid van
van 't kloosterleven
kloosterleven;; zijn
zijn bewondering
bewondering over de
de
karaktervolle van
meisjes· die
alles ver,
ver~
zelfopoffering en
en 't karaktervolle
zelfopoffering
van meisjes.
die alles
laten om
om zich
zich uitsluitend
uitsluitend aan
aan God
God tetegeven
geven?
Wist zij
zij niet
niet
laten
? Wist
sedert lang
lang welke de
de opvattingen
opvattingen waren
waren van
vanden
denonderpastor
onderpastor
sedert
over de
de vleeschelijke
vleeschelijke lusten
lusten in
inhet
hethuwelijk
huwelijk en
ende
deontrouw
ontrouw
over
zij zich
zich nog
nog zoo
zoo
en de
de driften
driften van
vanalle
allemannen,
mannen, al
al mochten
mochten zij
en
onschuldig en verstorven
verstorven voordoen
voordoen?? Hij
Hij had
hadhaar
haarimmers
immers
onschuldig
~eer
dan eens
eens voorgehouden
voorgehouden hoe
hoe de
deleugenachtige
leugenachtigewereld
werelder
er
meer
dan
■
op uit
uit isisalles
allesrooskleurig
rooskleurigenenverleidelijk
verleidelijk in
in tete richten,
richten, ....
op
....
maar welke
wreede ontgoocheling
ontgoocheling elk
elkmeisje
meisjetetewachten
wachtenstaat
staat
maar
welke wreede
Hadzij
zijererzelf
zelfden
denschrik
schriken
enden
denafschuw
afschuw
het huwelijk.
huwelijk. Had
in het
door gekregen
gekregen om
ominindedemacht
machttetevallen
vallenvan
vaneen
eendriftigen
driftigen
niet door
man?
Zij
had
er
lang
over
nagedacht
en
was
op
't
besluit
man ? Zij had er lang over nagedacht en was op
gekomen:: 't eenige
eenige middel
middel om
ommedeen
medeenhaar
haar geweten
gewetengerust
gerust
gekomen
stellen eneneen
eenvoorsprong
voorsprongtetedoen
doenbijbijhare
harevriendin,
vriendin, was
was
te stellen
kloosterzuster worden
worden J1Wat
haar nog
nog aan
aan 't leven hier
hier
kloosterzuster
Wat hield haar
wat mocht
mocht zij
zij van
vande
dewereld
wereldnog
nogverwachten
verwachtenvan
vangeluk
geluk?
en wat
?
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Medeen zou zij
zij dan ook
ookvan
vandien
dienpijnlijken
pijnlijkenargwaan
argwaanverlost.zijn
verlost,zijn—dat overtrof
overtrof nu,
nu, in
inde
dedadelijke
dadelijkeopvatting
opvattingvan
vanhaar
haargemoed,
gemoed,
dat
al
het andere
andere 1J Daarbij
en drong
drong zich
zich
al het
Daarbij spiegelde
spiegelde zij
zij zich
zich voor en
op:
behagen om hare
hare vriendin
vriendin —
- eens
eens dat
dat zij
zij niet
nietmeer
meerals
als
op : 't behagen
mededingster in
hare toeneiging
toeneiging tetevreezen
vreezenwas
was—- weer
weer tete
mededingster
in hare
kunnen
beminnen. Om
Ommet
metCeleste
Celesteinindagelijkschen
dagelijkschenomgang
omgang te
te
kunnen beminnen.
zouElvire
Elvirealleen
alleen reeds
reeds kunnen
kunnen besluiten
besluiten den
den geestelijken
geestelijken
komen zou
staat
aan te
te gaan.
gaan. Als
Alszijzijnadacht
nadachtover
over 't geen
haar op
staat aan
geen haar
op de
gemeente
nog aankleefde,
aankleefde, kon
konzijzijniet
nietlaten
latenmet
metminachting
minachting
gemeente nog
verliefdheid van
van den
den koster
koster en
en de
de voor,
voor~
te glimlachen.
glimlachen. De verliefdheid
te
komendheid
van den
denschoolmeester
schoolmeesterhinderden
hinderdenhaar
haar —
- twee
twee
komendheid van
a~leen het
hetfortuin
fortuinvan
vannonkel
nonkelenentante
tante
dorpsjongens die
die alleen
goede dorpsjongens
1
op 't oog hadden
hadden om
om hun
hunkarige
karigebestaan
bestaanwat
watteteverstevigen
verstevigen!
Dat er
er iemand
iemand uit
uit het
hetvreemde
vreemde zou
zouopdagen
opdagenom
omeen
eenaanzoek
aanzoek
te doen,
doen, was
was41éllzeer
zeertwijfelachtig
twijfelachtigenen't 'tscheen
scheenhaar
haaronmogelijk
onmogelijk
nu
nu nog
nogteteherbeginnen
herbeginnenaan
aaneene
eenenieuwe
nieuweverliefdheid.
verliefdheid.Elvire
Elvire
was van
van meening
meening dat
datmen
menmaar
maareens
eens beminnen
beminnen kan
kan en
en dan
dan
was
alleen,
als men
men heel
heelzijn
zijnjeugdleven
jeugdlevenvoor
voorelkaar
elkaar kan
kan open,
open~
alleen, als
leggen en
en bekend
bekend maken
maken;; als
alselke
elkegebeurtenis
gebeurtenis telkens
telkens een
een
leggen
aanknoopingspunt
herinnert aan
aan een
een vroeger
vroeger
aanknoopingspuntuitmaakt
uitmaakten
en herinnert
bestaan waarop
liefde zich
zichgeleidelijk
geleidelijkheeft
heeftontwikkeld
ontwikkeld
bestaan
waarop de
de liefde
en opgegroeid,
opgegroeid, kan
kan men
men het
hetware
waregeluk
gelukverwachten.
verwachten. Een
Een
en
huwelijk is toch
toch maar
maar tete·
beschouwen als
als de
debekroning
bekroning
huwelijk
- beschouwen
van het
het liefdeleven
liefdeleven der
der jeugd
jeugd —
- en
en ininhaar
haargeval
geval was
was er
er
van
buiten Albert,
Albert, niemand
niemand met
met wien
wien zij
zij het
hetnaar
naar die
die opvatting
opvatting
buiten
aanga:-ln te
dat ideaal
ideaal in
in duigen
duigen lag,
lag, moest
moest
kon
kon aangaan
te trouwen.
trouwen. Nu dat
zij
maar capituleeren
capituleeren enende
die in
in haar
haar hart
hart nog
nog
zij maar
de liefde
liefde die
voorhanden was,
laten uitbloeien
uitbloeien als
als eene
eeneofferande
offerande aan
aanhaar
haar
voorhanden
was, laten
ten minste
minste bleef
bleefhare
hare illusie
illusiebestaan
bestaan
geestelijken bruidegom. Dan ten
om
zich geheel
geheel en
en onvoorwaardelijk
onvoorwaardelijk te
te geven
geven aan
aaniemand
iemand die
die
om zich
zich
geheel en
en onvoorwaardelijk
onvoorwaardelijk aan
aan haar
haar geven
geven zou.
zou. Dat
Dat
zich geheel
het haar
haar roep
roep was
was enenzijzijdaar
daarhet
hetverwachte
verwachte geluk
gelukzou
zouvinden,
vinden,
betwijfelde zij
zij niet
niet eens,
eens,want
wantininhaar
haarkinderlijk
kinderlijk gemoed
gemoed stond
stond
betwijfelde
het haar
haar voor
voor dat
dat de
deonderpastor
onderpastor er
er altijd
altijd zijn
zijn zou
zou om
omhaar
haar
het
te
sterken, dat,
dat, alles
alles wat
watze
zedeed,
deed, altijd
altijd door
door hem
hem zou
zou ge,
ge~
te sterken,
waardeerd worden.
ditals
alsbelooning
belooninghad
hadzij
zijreeds
reedsgenoeg
genoeg
waardeerd
worden. Met dit
om
alles uit
uit tetestaan,
staan, want
want alalhaar
haarlijden
lijdenenenverdriet
verdriet zou,
zou, om
om
om alles
hem,
in vreugde
vreugde veranderen
veranderen en
en in
in blijheid.
blijheid. Elvire
Elvireverkeerde
verkeerde
hem, in
zijvan
vanden
denonderpastors
onderpastorszuster
zuster
in dien
diengeestestoestand
geestestoestánd toen
toenzij
Sienkiewicz'
roman «Quo Vadis»
Vad is» tetelezen
lezenkreeg
kreeg;
hetboek
boekdat
dat
Sienkiewicz' roman
; het
om zijne
zijne strekking
strekking aan
aan jonge
jongemeisjes
meisjestoegelaten
toegelatenwordt,
wordt,maar
maar
om
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dat
haar tevens
tevens de
de aandoening
aandoeningverschaft
verschaften
enwaar
waarzij
zijheimelijk
heimelijk
dat haar
aan snoepen als
aan
als aan
aan een
eenverboden
verbodenvrucht.
vrucht. Heel
Heelhet
hetromeinsche
romeinsche
leven met
met zijn
zijn verfijnde
verfijnde weelde,
weelde, 't zedenbederf en de losbandig,
losbandig~
heid van
van het
hetkeizerrijk
keizerrijk was
was iets
iets dat
dat Elvire
Elvire deed
deedopschrikken
opschrikken
heid
en de
de ontroering
ontroering bracht
brachtininhaar
haargemoed.
gemoed.Lusten
Lustenwaar
waar zij
zij nooit
nooit
eenig flauw
flauw begrip
begrip van
van had,
had, stonden
stonden nu
nu ininhare
hareverbeelding
verbeelding
eenig
alsof zij
zij zelf
zelfzezehad
hadmedegemaakt
medegemaakt en
enonder
onderhet
hetlezen
lezenkwam
kwam
zij
er geleidelijk
geleidelijk toe
toe personen
personen en
entoestanden
toestandentetevereenzelvigen
vereenzelvigen
zij er
met 't't geen
geen zij
zij rond
rond zich
zichinindede
wezenlijkheidkende.
kende. Hare
Hare
met
wezenlijkheid
sympathie
naar dat
datteerfijne
teerfijne christen
christen meisje,
meisje, Lygie,
Lygie, dat
dat
sympathie ging naar
zij zich
zich voorstelde
voorstelde onder
onderhaar
haareigen
eigengedaante,
gedaante,denkend
denkend en
en
zij
handelend
gelijk
zij
zelf
het
zou
gedaan
hebben.
Petrone
ver~
handelend gelijk zij zelf het zou gedaan hebben. Petrone ver,
scheen
de trekken
trekken en
en de
degestalte
gestaltevan
vanAlbert
Albert en
en
scheen haar
haar met
met de
Vinicius kon
kon zij
zij zich
zichniet
nietanders
andersvoorstellen
voorstellen tenzij
tenzij onder
onder de
de
Vinicius
gedaante
en het
het voorkomen
voorkomen van
vanmijnheer
mijnheerkapelaan.
kapelaan. Gelijk
Gelijk
gedaante en
moest ondervonden
ondervonden hebben,
hebben, vormden
vormden die
die twee
twee
Lygie 't zelf moest
vleeschelijke en
en 't andere
figuren het zinnebeeld,
zinnebeeld, 't eene van de vleeschelijke
figuren
van de
de geestelijke
geestelijke liefde
liefdeenennaarmate
naarmatededehandeling
handelingverder
verder
van
afspeelde, stelde
stelde zij
zijhare
harevoorkeur
voorkeuropopden
dengeestelijken
geestelijkenminnaar.
minnaar.
Elvire stond
stond nog
nogonder
onderden
denindruk
indrukdier
dierpakkende
pakkendegebeurte,
gebeurte~
Elvire
nissen van
van het
het prachtigste
prachtigste boek
boek dat
dat zij
zijooit
ooittetelezen
lezenkreeg;
kreeg;zij
zij
nissen
was
er nog
nog vol
volvan
vanenenhad
haderer
juist
met
den
onderpastorhaar
haar
was er
juist
met
den
onderpastor
begeestering uitgesproken
uitgesproken over
over de
deedelste
edelstedeelen,
deelen,zoodat
zoodattante,
tante,
begeestering
er bij
bij was,
was,verbluft
verbluftstond
stondenenniet
nietbegreep
begreephoe
hoehaar
haarnichtje
nichtje
die er
zich
opwinden kon
konen
enininyervoering
..vervoeringgeraken.
geraken.Telkens
Telkens zij
zij
zich zoo opwinden
met
Irma alleen
alleen was,
was, liep
liep het
het gesprek
gesprek ook over
over Quo
Quo Vadis
Vadis
met Irma
en
Elvire had
had zich
zichzelfs
zelfszoo
zoover
vergewaagd
gewaagdtetebekennen
bekennen hoe
hoe
en Elvire
lezen, de
de vergelijking
vergelijking van
vanVinicius
Viniciusmet
metden
denkapelaan
kapelaan
bij 't lezen,
haar
was opgevallen.
opgevallen. En
En dan
dan plotseling,
plotseling, als
alseen
eenslag
slagover
over
haar was
het huis
huis en
enover
overheel
heeldedeparochie
parochie viel
viel het
het nieuws
nieuws:: dat
dat de
de
het
onderpastor
verplaatst was
was en
ennaar
naarBrugge
Bruggemoest
moest!
onderpastor verplaatst
1 't Bericht
scheen
wel echt
echt tetezijn
zijnwant
wantSiska
SiskaChampetters
Champetters had
had het
het van
van
scheen wel
de
kosterin zelf
zelf die
dievertelde
vertelde:
datte te
morgendedekruisband
kruisband
de kosterin
: dat
morgen
aangekomen was
de onderpastor
onderpastor op den
den stond
stond alles
alles laten
laten
aangekomen
was en
en de
vallen moest,
den tijd
tijd om
om zijn
zijn brevier
brevier en
en hoed
hoed te
te
vallen
moest, juist
juist den
nemen en
naar den
den trein
trein te
te loopen
loopen;; —
- want
want 't was
juist
nemen
en naar
was juist
eigensten avond
moest hij
hij op
op zijn
zijn
zaterdag en
zaterdag
en dien
dien eigensten
avond nog
nog moest
nieuwen post
post reeds
reedsdienst
dienstdoen
doen11Siska
Siskahad
hadererblijkbaar
blijkbaar deugd
deugd
in
het verpaffende
verpaffende nieuws
te dragen
dragen en
en met
met uitleg
uitleg
in het
nieuws rond
rond te
te voorzien.
voorzien. Zij
Zij wist
wistwel
welwelk
welk
verpletterendenindruk
indruk
te
eeneen
verpletterenden
moest teteweeg
weeg
brengen,bijzonderlijk
bijzonderlijkhier
hierteteKoornaerts
Koornaerts
het moest
brengen,
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goedals
alsthuis
thuislag
lag1IZij
Zij gebaarde
gebaarde alevenwel
alevenwel
waar de kapelaan zoo goed
niets teteonderstellen
onderstellen en
en bleef
bleefmaar
maar inindedehanden
handenkletsen
kletsenmet
met
niets
schamperen spotlach
spotlach en
en den
denuitroep
uitroep:
den schamperen
:
De helft
helft van
van 't dorp en al de jonge
jonge meisjes
meisjes liggen
liggen omver
omvervan
van
- De
—
aanvangen zonder
zonder haren
haren kapelaan?
kapelaan?
verdriet II En
En wat
wat gaan
gaan ze nu aanvangen
Agatha kon
kon het
het nog
nogniet
nietgelooven,
gelooven,zijzijwas
wastetezeer
zeeronder
onder
Agatha
slag en
en bleef
bleefradeloos
radeloosstaan
staan zuchten.
zuchten.
den slag
- Hij
Hij kan
kan niet
nietvertrokken
vertrokken zijn
zijn zonder
zonder hier
hier afscheid
afscheid te
te
—
nemen 1I was hare
hare meening.
meening.
komen nemen
zij wist van
van hooren
hoorenzeggen
zeggen::
Siska ging maar
maar voort
voort met
met 't geen zij
Siska
- Nievers
Nievers1I geen enkel
enkelbezoek
bezoekheeft
heefthijhijafgelegd
afgelegd
I - c<omdat
«omdat
I—
—
hij
geen
jaloerschheid
wil
verwekken»
had
de
kosterin
gezegd
hij geen jaloerschheid wil verwekken» had de kosterin gezegd I J
Zelfs in
in de
depastorie
pastorie isishijhijniet
nietgeweest
geweest1 Jenendede
menschen
Zelfs
menschen
spreken erer van
als dat
dat de
depastor
pastor hem
hem een
eenbeentje
beentje zou
zou
spreken
van als
gelicht hebben
hebben JI In
één plaats
plaats alleen
alleen isishij
hijgeweest
geweest:: bij
bij de
de
gelicht
In één
zusters van
van 't klooster,
klooster, omdat,
omdat, e,ja,
e~ja, 't is gekend
gekend en
en geweten
geweten
zusters
dat hij
hij veel
veel in
in 't klooster
klooster zat
zat....
en dat
dat het
het voor
voor zustei
zuster
. . . . en
dat
Charlotte niet
was dat
dat hij
hij ererging!
ging Maar
I Maarwie
wieererdaar
daarzijn
z~jn
Charlotte
niet was
hartenagel was,
weten de
de menschen
menschen wel
weIl1 zegde
zegde Siska
Siska en
en ze
ze
hartenagel
was, weten
wierp een
een schichtigen
schichtigen blik
blik bij
bijdat
datlaatste
laatstewoord,
woord, op
opjuffer
juffer
wierp
Elvire. En
En hij
hij scheen
scheenerergeen
geenzier
zierdoor
dooraangedaan,
aangedaan, integendeel,
integendeel,
Elvire.
lijk een
een vogel
vogeldie
dielosgelaten
losgelatenis,is,zot
zotvan
vanblijdschap
blijdschap —
- hij
hij en
en
lijk
deed niets
niets dan
dan lachen
lachen!I 'K -vveet
weet het van
van Charelowietje
Charelowietje die
die:in
in
de klas
klas isisvan
vanzuster
zuster
Celeste;
mijnheerkapelaan
kapelaankwam
kwam erer
de
Celeste
; mijnheer
binnen met zijn
zijn armen
armen in
in de
delucht
luchten
enhij
hijriep
riepiets
ietsin
in 't fransch
binnen
waar de jongens
jongens natuurlijk
natuurlijk niets
niets van
vanverstaan,
verstaan, en
en hij
hij is
is er
er
waar
nog wat
wat voort
voortblijven
blijvenparlasanten
parlasanten inin't 'tfransch,
fransch, heeft
heeft heur
heur
nog
dan
de hand
hand gegeven
gegevenenendedebenediktie
benediktie
vertrokken,partie
partie1I
dan de
enen
vertrokken,
Maar
hier
nu
begint
het
schoonste
van
de
historie:
Men
Maar hier nu begint het schoonste van de historie : Men
vertelt
zuster Celeste
Celeste kwalijk
kwalijk gevallen
gevallenisis1Izij
zijhebben
hebbenhaar
haar
vertelt dat zuster
moeten
wegdragen en...
men zegt
zegt dat
dat ze
zeeen
eenheelen
heelen ketel
ketel
moeten wegdragen
en . . . men
nietsenendoet
doettenzij
tenzijeenbaarlijk
eenbaa;rlijk
gespogen heeft
heeft en
endat
datzezeniets
bloed gespogen
Blondeel in
in 't gemoet gekomen
krijschen
ouden Blondeel
krijschen 1I 'k Heb daar den ouden
ik
dat
hij zeere
zeere liep
om zijn
zijn dochter
dochter te
te bezoeken.
bezoeken. Al
Al 't geen
geen ik
dat hij
liep om
vertelIe
versch gebeurd,
gebeurd, en
en wat
wat erernog
nogvolgen
volgenzal
zalweet
weet
vertelle is
is versch
God~den~heer
alleen Ibesloot
beslootSiska
Siskamet
meteen
eenmeewarigen
meewarigenzucht.
zucht.
God,den,heer alleen!
verdui~
Elvire was
weggevlucht om
om hare
hare aandoening
aandoening te
te verdui,
was weggevlucht
ken,
- zij
zij moest
moest alleen
alleen zijn,
zijn, haar
haar gedachten
gedachten vasthouden
vasthouden want
want
ken, —
't draaide
haar heen.
heen. Op
Ophaar
haarkamer,
kamer,plaatste
plaatste zij
zij zich
zich
draaide om
om haar
vóór
den spiegel,
spiegel, greep
greep met
metbeide
beidehanden
handenden
denboord
boord der
der
v6ór den
waschtafel,
vallen en
en beet
beet op
op de
de
waschtafel,schoorde
schoordezich
zichom
om niet
niet te vallen
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tanden
om dedeschuddering
schudderingtetebeletten
belettenI1Zij
Zijmerkte
merktedat
dathaar
haar
tanden om
vreesdemaar
maar dat
dat haar
haar
gelaat bleek
bleek was
was als
als een
een linnen
linnen en
enzezevreesde
gelaat
zou overkomen
overkomen gelijk
gelijk met
metCeleste,
Celeste,want
wanthaar
haarverdwaasde
verdwaasde
iets zou
blik was
was als
als van
van eene
eene zinnelooze.
zinnelooze. Hoe
Hoe had
had zij
zij zi.ch
zich nooit
nooit de
de
blik
mogelijkheid voorgesteld dat
dat het
heteens
eensgebeuren
gebeurenkon,
kon,gebeuren
gebeuren
mogelijkheid
moest?? En
nu werd
werdhet
hethaar
haarbrutaal
brutaalvoorgegooid
voorgegooidzonder
zonder
moest
En nu
verwittiging,
gesteld te
te zijn
zijn I1 Het
Het was
washaar
haar
verwittiging,zonder
zondererer op
op gesteld
onmogelijk te
uitwerksel het
hebben zou
zou of
ofwat
wat
onmogelijk
te denken
denken wàt
wàt uitwerksel
het hebben
zij
zonder hem
hemmoest
moestuitrichten
uitrichtenI1 't Was te
te onverwachts
onverwachts en
en
zij zonder
te versch
versch nog.
nog.Een
Eenenkel
enkelding
dingdwong
dwongzijzijinin
haarverstand
verstand:
te
haar
:
den
wil, 't besluit
om niet
niet te
te weenen!
weenen 1Zij
Zij klemde
klemde de
devingers
vingers
besluit om
den wil,
om den
den boord
boord van
vanhet
hettnarmeren
marmeren blad
bladder
derwaschtafel
waschtafel en
en
om
duwde 't bevel
met een
een harden
harden blik
blik in
inde
deoogen
oogendie
diehaar
haar
bevel met
uit
den spiegel
spiegelaanstaarden.
aanstaarden. 't Eene na 't andere,
al 't geen
uit den
andere, al
waaraan
haar hart
hart zich
zich had
had vastgeklampt,
vastgeklampt, ontviel
ontviel haar
haar en
en er
er
waaraan haar
schoot
nu niets,
niets,niemand
niemand meer
meer over!!
over 11 Neen,
Neen,niet
nietnadenken,
nadenken,
schoot nu
nu geen
geen beschouwingen
beschouwingen 1 Haar
Haar leed
leed stond
stond daar
daar als
als een
een ver,
verlokking
om er
er zich
zich op
op neer
neer te
te werpen,
werpen, er
er in
in tetewentelen
wentelen en
en
lokking om
onder te
te dompelen
dompelentot
totaan
aandedewanhoop,
wanhoop,maar
maarneen,
neen,—
- niemand
niemand
zeggendat
datElvire
Elviregeweend
geweend had
had of
ofzelfs
zelfs
mocht
zien ofofzeggen
mocht ooit zien
maar
aangedaan was
1 Tante
Tante aleens
aleens mocht
mocht het
het niet
niet weten
weten en
en
maar aangedaan
was!
't dienstmeisje niet, want
want zij
zij beschouwde
beschouwdehaar
haarverdriet
verdrietals
alseene
eene
en eene
eene vemedering
vernedering —
- zij
zij wist
wist dat
dat het
hetniet
nietmocht,
mocht,dat
dat
oneer
oneer en
zij
dezen keer
keer geen
geenrecht
rechthad
hadverdriet
verdriet te
te maken!
maken 1Zij
Zij wilde
wilde
zij dezen
sterker
al de
demeisjes
meisjesvan
van 't dorp, sterker vooral dan
sterker blijven
blijven dan al
nu begon
begonererplots
plotsiets
ietsininhaar
haartetejubelen,
jubelen,een
eennijdige
nijdige
Celeste
En nu
Celeste!1En
vreugd verdreef
verdreef al
al haar
haar lijden
lijdenen
endedeheimelijke
heimelijkevoidoening
voldoening
vreugd
vuurde
zij nog aan
aan om
om 't leed
de zelfkwelling
zelfkwelling er
er door
door te
te
vuurde zij
leed en de
Nuimmers
immerswas
wasererde
devolle
vollezekerheid
zekerheiddat
datzij
zijniet
nietalleen
alleen
stillen.
stillen. Nu
was
en niet
nietde
deeenige
eenigedie
dieleed
leed! 1dat
daterermeer
meerwaren
waren die
die hem
hem
was en
beminden 1I En
dat gedacht
gedachtknarsde
knarsde zij
zij te
te tanden
tanden en
en de
de nijd
nijd
beminden
En bij dat
ze 't niet
inhouden kon
kon
bliksemde door
haar hoofd
hoofd zoodat
zoodat ze
bliksemde
door haar
niet inhouden
en het
het uitgrolde
uitgrolde als
alseene
eeneverwensching
verwensching:
Celestetenminste
tenminste zou
zou
: Celeste
hem
meer zien
zien ofofontmoeteni
ontmoeten 1Nu
Nu
reedswist
wistElvire
Elvirewelk
welk
hem nooit meer
reeds
heimelijke
haar verschaffen
verschaffen zou
zouom
ominzichtelijk
inzichtelijk het
het
heimelijke vreugd het haar
lijden
na te
te gaan
gaan dat
dathare
harevriendin
vriendinaan
aanniemand
niemand ooit
ooit zou
zou
lijden na
verklaren 1I Zij
er de
destille
stillegetuige
getuigezijn
zijndie
dieit'tgeheim
geheim
mogen verklaren
Zij zou er
Dààralleen
alleen dus
dus had
hadhij
hijeen
eenafscheid
afscheid
moest helpen
helpen dragen
dragen 1I Dák
moest
genomen; hier
Het bleek
bleek nu
nuduidelijk
duidelijkwie
wiededevoorkeur
voorkeur
genomen;
hier niet? Het
voor de
deeene
eenegedaan
gedaangelijk
gelijkvoor
voorandere.
andere.
N'importeI1 't was voor
had I1 N'importe
En toch kon
kon Elvire
Elvire niet
niet gelooven
geloovendat
dathet
hetzóó
zóómoest
moesteindigen
eindigen
En
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en onherroepelijk
gedaan zijn
Hij zou
;
en
onherroepelijk gedaan
zijn!1 Hij
zounog
nogterug
terugkomen
komen;
na al
geen zij
na
al 't geen
zij van
van hem
hem ondervonden
ondervonden had,
had, moest
moest zij,
zij, meer
meer
dan
wie ook,
ook,hare
harebeurt
beurtkrijgen
krijgen;
zouafspraak
afspraakgemaakt
gemaakt
dan wie
; ererzou
worden
ten minste
minste de
debetrekking
betrekking eenigszins
eenigszins in stand
stand te
te
worden om ten
houden I Brugge
Bruggelag
lag toch
toch buiten
buiten de wereld
houden!
wereld niet
niet en
en hij
hijmoest
moest
wel
weten dat
datzijn
zijnvertrek
vertrekhaar
haarverdriet
verdriet zou
zou aandoen?
aandoen? Hij
Hij
wel weten
zou haar
haar komen
komen troosten
troosten!I iets bijzonders
bijzonders voor
voorhaar
haar doen:
doen: een
een
blijk
geven ten
ten minste,
minste, dat
dat het
hetniet
nietuit
uitwas
wastusschen
tusschen hen!
hen! Zij
Zij
blijk geven
bleef tusschen
tusschen hoop
hoop en
envrees
vreesrondzoeken
rondzoekennaar
naareene
eeneuitkomst.
uitkomst.
Een
eerste inval
inval was
was om
omaanstaans
aanstaans Irma
Irma te gaan
gaan vinden....
vinden ....
Een eerste
Neen, dat
Neen,
dat niet,
niet, eerst
eerst gaan
gaan zien
zien hoe
hoe 't met
Celeste
gesteld
was
met
gesteld was
vememen 't geen haar
om te vernemen
belangde!
haar nu
nu op
op den stond het meest belangdel
Siska
vertrokken en
tante Agatha
Agatha met
met de
de
Siska was
was vertrokken
en Elvire
Elvire vond
vond tante
handen aan
aan het
het hoofd,
handen
hoofd, zitten
zitten schreien.
schreien.
-— Ach,
kind toch,
toch, wat
wat een
een verlies
verlies!i kermde
kermde zij.
zij. Wat
Wateen
een
Ach, kind
verlies
de parochie
parochie en
en...
voorons
ons!
verlies voor de
. . . voor
1
Elvire's verdriet
van heel
heel anderen
anderen aard
aard en
en 't zien
van
verdriet was
was van
zien van
en ongepast
ongepast dat
dat
tante's
redeloos voor
voor en
tante's tranen
tranen kwam
kwam haar
haar zoo
zoo redeloos
zij' -erer ineens
moed bij
bij terug
terugkreeg
kreegen
endedekalm
kalmdroge
droge
zij
ineens den
den moed
mi ek::
bemerking miek
—
- We moeten
moeten het
hetons
onszoodanig
zoodanigniet
niet
hartetrekken,
trekken,
terter
harte
tante;
kapelaan heeft
heeft zich
zich verbeterd,
verbeterd, we
we moeten
moeten hem
hem
tante ; de
de kapelaan
entevreden
tevredenzijn
zijnomdat
omdathij
hijzoo
zoowel
welvaart
vaart!
veeleer gelukwenschen
gelukwenschen en
1
- Ja,
Ja, maar
maar intusschen
intusschen zijn
zijn wij
wijhem
hemkwijt
kwijt1J
—
- We
We krijgen
krijgen erereen
eenanderen
anderen!
—
1
—
zalgeen
geenenkelen
enkelen
- Ah, kInd,
kind, laat
laat erernog
nogduizend
duizendkomen,
komen,ererzal
bij zijn
zijn die
die hem
hemgelijkt
gelijkt1J
bij
- We kunnen
kunnen het
hetniet
nietweten,
weten, tante.
tante. En
En wat
watgedaan?
gedaan? we
we
—
zullen hem
hem met
met tranen
tranen hier
hierniet
nietterug
terugkrijgen
krijgen!
zullen
I
vond Agatha
Agatha eene
eene gelegenheid
gelegenheid om
om uit
uit tetevallen
vallen op
opdie
die
Nu vond
zothoofden van
van kwezeis
kwezels die
diehem
hem't hart
't hartopgereden
opgeredenhadden
hadden
zothoofden
schandaal mieken
mieken rond
rond zijn
zijn biechtstoel
biechtstoelen
ende
deschuld
schuldwaren
waren
en schandaal
hij vertrokken
vertrokken was
was!!
dat hij
- Want,
Want, dat
dat hij
hij aangeklaagd
aangeklaagd is,
is, valt
valtniet
niettetebetwijfelen.
betwijfelen.
—
Kan eene
eene belooning
belooningheeten,
heeten,maar
maar hij
hij was
was hier
hier veel
veel te
te noodig
noodig
't Kan
reeds
te veranderenvan
vanplaats
plaats!
en nog
nog veel
veeltetekort
kort
en
omom
nu nu
reeds
te veranderen
I
op Celeste's
Celeste'stoestand
toestand en
en
vestigde tante's
tante's aandacht
aandacht op
Elvire vestigde
vroeg of ze
ze niet
nietwel
welzou
zoudoen
doen
eens
aan't 't
klooster tete
vroeg
eens
tottot
aan
klooster
zij tegen
tegenavond
avondzou
zougaan.
gaan.
zien?? En er werd vastgesteld
vastgesteld dat
dat zij
gaan zien
ongewoon geruchte
geruchte kwam
er
die op
op 't ongewoon
Seraphien die
kwam zien
zien wat er
op met
met een
een vergoelijkenden
vergoelijkend englimlach
glimlach
gaande was, nam het nieuws op
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en hij
hij ook meende dat men niet opstaan
opstaan kon tegen
tegen den
den bisschop
bisschop
om zoo
zoo tetehandelen.
handelen.
die
zijn redens
redens had
die zijn
had om
-— Zijn
Zijn opvolger
opvolger kan
kan ook
ook wel
welgoed
goedzijn
zijn!
besloot hij
hij en
en
1 besloot
trok
daarop weer
weer naar
naar zijn
zijn bezigheid
bezigheid om
om 't nieuws te
te bepraten
bepraten
trok daarop
met
Polydoor.
met Polydoor.
vrij uit en
en in
in te
te loopen
loopen
gewend was
was in
in 't klooster
klooster vrij
Elvire die
die gewend
gelijk thuis.
nu in
in 't spreekplaatsje
spreekplaatsje ontvangen
op
ontvangen en
en op
gelijk
thuis, werd
werd nu
haar vraag
Celeste te
tezien,
zien,verklaarde
verklaardezuster
zusterStephanie
Stephanie: :
vraag om zuster Celeste
dat
de dokter
dokter formeel
formeel verboden
verboden had
had iemand
iemand—- gelijk
gelijkwie,
wie,
dat de
bij de
de zieke
zieke toe
toetetelaten
laten;
datzijzijvolstrekt
volstrektrusten
rustenmoest
moesten
enalle
alle
bij
; dat
beroering gevaarlijk
gevaarlijk was.
was.
beroering
-— Zeg
Zeg haar
haar dan
dat ik hier
hier ben
ben en
en geern
geern weten
weten zou
zou
dan toch
toch dat
haar gesteld
gesteld is
is?? vroeg
vroeg Elvire.
Elvire.
hoe 't met
met haar
Terwijl de
oude non
non naar
naar boven
boven slofte
slofte om
om de
deboodschap
boodschap
de oude
Terwij1
brengen, kwam
kwam de
de jonge
jonge zuster
zuster Godelieve
Godelievebij
bijgeslopen
geslopen om
om
te brengen,
Elvire gezelschap
gezelschap te
houden. 't'tEerste
Eerste woord
woord was
was over
over het
het
Elvire
te houden.
groote nieuws
nieuws en
en de
depostulante
postulantevertelde
vertelde met
met de
de zenuwachtigheid
zenuwachtigheid
der verrassing,
verrassing, hoe
hoede
deonderpastor
onderpastor was
waskomen
komenafscheid
afscheid
nog der
en dat
dat hij
hij zoo
zoouiterst
uitersttevreden
tevreden was
was met
met zijne
zijne benoeming.
benoeming.
nemen en
-— En toonde
toonde hij
hij geen
geendeernis
deernis om
om hier
hier de
de parochie
parochie te verlaten?
verlaten?
-— Niet het
het minst
minst!1 Hij sprak
sprak van
van niets
niets anders
anders dan
dan van
van de
de
stad;
stad gemaakt
gemaakt was
was en
en niet
niet omgaan
omgaan kon
kon
stad ; dat
dat hij
hij voor
voor de stad
met boerenkinkels
boerenkinkels .....
...
zuster Celeste
Celeste in
in betrek
betrek met
met dat
datafscheid
afscheid
Over 't ongeval van zuster
echter
woord. Op
Op het
hetgelaat
gelaatvan
vanhet
hetjonge
jongenonnetje
nonnetjewas
was
echter geen
geen woord.
er
niet 't minste
vermoeden te zien
zien of
oftetelezen
lezendat
dater
eriets
ietsver,
ver~
er niet
minste vermoeden
dachts kon
kon ondersteld
ondersteld worden.
worden. Met
Metde
deargeloosheid
argeloosheid en
en de
de
dachts
onschuld
van
een
kinderlijk
zieltje,
zegde
zij:
onschuld
een kinderlijk zieltje, zegde zij :
-— 't Was al
al eenige
eenigedagen
dagendat
dat·zuster
zusterCeleste
Celesteongesteld
ongesteldwas
was
zij zich
zich gekwetst
gekwetst
door
eene verkoudheid
verkoudheid en in
in 't hoesten
door eene
hoesten zal zij
hebben. Haar
Haar vader
vader heeft
heeft koude
koude doeken
doeken doen
doen leggen
leggen en
en de
de
hebben.
rust
hij niet
niet toelaten
toelaten tetekomen
komen
rust geboden;
geboden ; zijn
zijn vrouw
vrouw zelf zou hij
om geen
geen aandoening
aandoening te
te verwekken.
verwekken. Mijnheer
Mijnheer Albert
Albert was
was naar
naar
Brussel en
eerst t't' avond
avond thuis
thuis komen.
komen.
Brussel
en zou eerst
Zuster
Stephanie keerde
te zeggen
zeggen:: dat
datElvire
Elvire
Zuster Stephanie
keerde terug
terug om te
toch naar
naar boven
bovenzou
zougaan,
gaan,dat
datzuster
zusterCeleste
Celestehaar
haarvolstrekt
volstrekt
toch
zien!I
wilde zien
-— Maar, .....
de toppen
toppen der
der teenen
teenen als
als 't't uu belieft,
belieft, geen
geen
. . op
op de
geruchte
maken en
en vooral
vooralniet
nietspreken
spreken!
vermaandede
dezuster.
zuster.
geruchte maken
1 vermaande
De zieke
zieke lag
laginindedewitte
wittebeddelakens
beddelakens zonder
zonder kap
kap op,
op, met
met
een
enkel mutsje
mutsje en
enhaar
haar gelaat
gelaat was
was zoo
zoo bleek
bleek als
als de
de witte
witte
een enkel
lakens zelf
zelf —
- buiten
buiten dat
dat een
een koortsblos
koortsblos op
op de
de koontjes
koontjes gloeide
gloeide
lakens
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en
en haar
haar groote, donkere
donkere oogen
oogen een
eenongewonen
ongewonenglans
glanshadden.
hadden.
Op
het zicht
zichtharer
harervriendin
vriendin kwam
kwam een
eenpijnlijke
pijnlijketrek
trekhare
hare
Op het
lippen tot
tot een
eenglimlach
glimlachverwringen
verwringen en
entwee
tweetranen
tranen blonken
blonken
lippen
onder de lange
lange wimpers.
wimpers. Zij
Zij deed
deed teeken
teeken dat
dat Elvire
Elvirenaderen
naderen
onder
zou en
en eer
eer 't iemand
ofverbieden
verbieden kon,
kon,fluisterde
fluisterde zij
zij
zou
iemand voorzien of
met
gelatenheid 6p
óp het
hetwezen
wezen::
met de gelatenheid
had het
hetallang
allang verwacht,
verwacht, ik
ik voelde
voeldehet
hethier
hierbinnen1
binnen!
-— Ik
Ik had
Elvire, ik
ik ben
I InInden
Elvire,
ben zoo
zooziek
ziek!
denzelfden
zelfdenzwong
zwongdat
dat zij
zij den
den
blik gewisseld
gewisseld hadden,
hadden, was
was het
het gevoel
gevoel dat
dat zij
zijvoor
voorelkaar
elkaar
blik
verduiken wilden,
doorgrond tot in
in de
deziel.
ziel.Elvire
Elviremoest
moestniet
niet
verduiken
wilden, doorgrond
raden
raden naar
naar 't geen
hare vriendin
vriendin zegde, verwacht
verwacht en
en gevoeld
gevoeld
geen hare
zijwist
wisthet
hetwel
wel
beter!Onder
Onderhaar
haargetweeën
getweeën
te hebben,
hebben, —
- zij
te
beter!
was het
het niet
nietnoodig
noodignog
nogiets
ietsteteverduiken,
verduiken,dedetranen
tranenwaren
waren
was
hier de
de verraders
verraders van
van de
deware
wareoorzaak
oorzaakder
deraandoening.
aandoening.Zuster
Zuster
Stephanie was
was er
Stephanie
er gauw
gauw tusschen
tusschen gekomen,
gekomen,suste
sustemet
metwoorden
woorden
van
troost en
en hoop
hoop enensprak
sprakvan
vaneene
eenespoedige
spoedigegenezing,
genezing,
van troost
terwijl
terwijl de glimlach
glimlach der
derzieke
ziekealle
allehoop
hoopscheen
scheentetewederspreken
wederspreken
met
de bewustheid
bewustheid van
van een
eendieper
dieperweten.
weten.Zij
Zijbleven
blevenelkander
elkander
met de
aanstaren
Elvire zag
zag duidelijk
duidelijk genoeg
genoeg in
inden
denblik,
blik,
aanstareninin stilte
stilte en
en Elvire
dat hare
hare vriendin
vriendin wel
wel wist
wist dat
dat het
het met
met haar
haar uit
uit was
was en
endat
dat
dat
zij er
er niets
niets om
om gaf
gaftetesterven.
sterven.
zij
zij alzoo
alzoo ininpijnlijke
pijnlijkestilte
stilteelkaars
elkaarsgedachten
gedachtenzochten
zochten
Terwijl
Terwijl zij
te raden,
raden, ging
ging het
het belletje
belletjeaan
aandedevoordeur
voordeurenenElvire
Elvireschrikte
schrikte
op toen
toen zij
zij inindede
gang
stem
verkendevan
vanAlbert.
Albert.Zij
Zij
op
gang
de de
stem
verkende
stond
haastig op
op en
enwilde
wildeweg
wegom
omhier
hierniet
nietgezien
gezien tetezijn,
zijn,
stond haastig
reeds te
te laat
laat!i Met
Met drie
drievier
viergrepen
grepenschreed
schreed
maar 't was
was reeds
de
jonge
dokter
de
trap
op
en
ontmoette
er
Elvire.
Hij
de jonge dokter de trap op en ontmoette er Elvire. Hij
zag er
er haastig
haastig en
en ontroerd
ontroerd uit,
uit, maar
maar op
ophet
hetzicht
zicht van
van het
het
zag
meisje, verdonkerde
verdonkerde zijn
zijn gelaat
gelaat en
enhet
hetwas
wasblijkbaar
blijkbaar dat
dathij
hij
meisje,
een
verwijt inhield
zuster die
die hem
hem vergezelde.
vergezelde. Toen
Toen
een verwijt
inhield voor
voor de zuster
Elvire
buiten kwam,
kwam, merkte
merkte zij
zij dat
dathet
hetbegon
begonteteduisteren.
duisteren.
Elvire buiten
Albert had
had haar
haar nauwlijks
nauwlijks gegroet
gegroet;; ininzijne
zijneverslagenheid
verslagenheid
Albert
was het
het hem
hem ontgaan
ontgaan misschien
misschien en
zulk geval
geval kon
kon ze
ze het
het
was
en in
in zulk
Hoewonderlijk
wonderlijk was
was 't haar te moede
moede!I
niet kwalijk
kwalijk nemen.
nemen. Hoe
hem niet
iets te
te doen
doendat
dathaar
haar als
alsburger,
burger~
Zij kreeg,
kreeg, den
Zij
den inval
inval om
om nu iets
ontzegd was,
was, dat opspraak zou
zou wekken
wekken
meisje van hoogeren stand ontzegd
zij wilde
wilde hier
hier
en
haar kwalijk
kwalijk zou
zouaangerekend
aangerekendworden,
worden, —
- zij
en haar
blijven treuzelen
treuzelen om met
met Albert
Albertnaar
naar huis
huistetekeeren!
keeren! 't Docht
blijven
haar dat
dat die
die uiterste
uiterste gelegenheid
gelegenheiddoor
doorde
deVoorzienigheid
Voorzienigheidhaar
haar
haar
hemtroosten
troosten
werd om
om met
methem
hemtetespreken
spreken—- dat
datzijzijhem
geboden werd
moest om
om zijn zuster
hem bewijzen dat
vergeten en
en
dat alles vergeten
zuster en hem
moest
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vergeven was en
en zij
zij bereid
bereidwas
wasalles
allesaan
aanhem
hem
goed
maken!
vergeven
goed
te te
maken
1
Maar
Maar bij
bij nader
nader besef
besef echter
echter en
enbij
bijde
devoorstelling
voorstellinghoe
hoehet
hetzich
zich
dewerkelijkheid
werkelijkheid moest
moest voordoen,
voordoen, kwam
kwamhet
hetvoornemen
voornemen
in de
haar onmogelijk en
en onuitvoerbaar
onuitvoerbaar voor.
voor. Ja,
haar
JA, nu weer ondervond
zij dat
dat er een
een wereld
wereld ligt
ligttusschen
tusschen 't geen
wij ons
ons inbeelden
inbeelden
geen wij
te doen
doen en
en 't geen
kunnen uitvoeren,
uitvoeren, want
want op den
den stond
stond
te
geen we kunnen
dat
het te
te doen
doenkomt,
komt,durven
durven we
wenieti
niet!Zooveel
Zooveelkeeren
keeren had
had
dat het
denken in
bed over
over de
demogelijkheid
mogelijkheid eener
eener ge,
ge~
zij liggen
liggen denken
in bed
schikte ontmoeting
ontmoetingenenhoe
hoeditditonvermijdelijk
onvermijdelijkdedeuitspraak
uitspraakharer
harer
gevoelens zou
zou tot
tot gevolg
gevolghebben
hebbenenendede
toenaderingmoest
moest
gevoelens
toenadering
zij
zich
meermaals
teweeg
brengen;
in
de
stilte
van
den
nacht
had
teweeg brengen ;
stilte van den nacht had zij zich meermaals
zulk eene
eene ontmoeting
ontmoeting voorgesteld
voorgesteld en
en zien
zienafloopen
afloopengelijk
gelijkzij
zij
zulk
't wenschte. Maar
zij er
er in
indedewerkelijkheid
werkelijkheidvoorstond,
voorstond, en
en
Maar nu zij
eene
aannemelijké reden
reden kon
kon aanhalen
aanhalen om
om het
hetaanspreken
aanspreken te
te
eene aannemelijké
wettigen, kwam de
de vrees,
vrees, de
detrots
trotshaar
haarvoornemen
voornemenbekampen.
bekampen.
wettigen,
De daver
daver der
deraandoening
aandoening liep
liep over
over haar
haar lijf
lijf—
- neen,
neen, er
er was
was
geen denken
denken aan,
aan, want
want zij
zij zou
zoutoch
tochniet
nietininstaat
staatzijn
zijn een
een
geen
enkel woord
woord tetespreken.
spreken. 't Gedacht
hij haar
haar aanzoek
aanzoek uit
uit
enkel
Gedacht dat hij
de
hoogte
zou
opnemen,
wekte
bij
haar
't
gevoel
van
eigen~
de hoogte zou opnemen, wekte bij haar gevoel van eigen,
waarde en onder
onder 't'tvoorwendsel
voorwendselvan
vanmaagdelijke
maagdelijkeeerbaarheid,
eerbaarheid,
waarde
en
de fierheid
fierheid op
opdie
diegebood
gebood
eeretetedoen
doenaan
aanharen
harenstand
standen
dook de
eere
als
jongvrouw zich
zich te
te weerhouden
weerhouden tot
tot hij
hij zelf
zelfdedetoenadering
toenadering
als jongvrouw
zou
uitlokken. Haar
Haar tanden
tanden klepperden
klepperden opeen
opeen als
als door
door de
de
zou uitlokken.
koorts. Zij
Zij voelde
voelde zich
zich ongelukkig
ongelukkig als
als een
eenverlaten
verlatenschaap
schaap en
en
koorts.
gruwde om
om zonder
zonder troost
troost naar
naar huis
huistetekeeren
keerenwaar
waarniets
nietshaar
haar
gruwde
aantrok
haar lijden
moest gedoken blijven
blijven als in
in een
eengraf.
graf.
aantrok en
en haar
lijden moest
Toen
schoot het
het haar
haar in
in 't gedacht
Irma er
was.
Toen schoot
gedacht dat
dat Irma
er nog was.
Al dien
dien kant
kant echter
echter kon
kon zij
zij niet
niet vinden
vinden 't geen zij
zij verlangde
verlangde
en zocht.
zocht. Maar
Maar de
denieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid was
was er
er alevenwel
alevenwel en
en de
de
en
belangende onderwerp
onderwerp te
kunnen
gelegenheid
over 't belangende
gelegenheid om
om over
te kunnen
spreken
Elvire niet
niet weerstaan.
weerstaan. Niemand
Niemand zou
zou er
er toch
toch
spreken kon
kon Elvire
eenig erg
erg in
in zien
zien dat
datzijzijIrma
Irmaging
gingbezoeken?
bezoeken?De
Deonderpastor
onderpastor
eenig
was er
er nu
nuniet
nietenentoch
toch
stelde
zichvoor,
voor,het
hetbehagelijk
behagelijk
was
stelde
zijzijzich
gevoel
om erereen
eenavond
avondinnig
innigsamen
samen over
over tetebrengen
brengen en
en erer
gevoel om
in de
de aandoening
aandoening van
vanhet
hetafscheid
afscheiddedegevoelerige
gevoelerigesmart
smart te
te
in
kunnen uitstorten.
uitstorten. Maar
Maarhet
hetviel
vielniet
nietmede
medegelijk
gelijkzij
zij 't verwacht
had! 1 Van
ver hoorde
hoorde men
men 't kloppen
kleunen en
bij de
de
had
Van ver
kloppen en
en kleunen
en bij
voordeur verkende
verkende Elvire
Elvire de
de stem
stem van
vanLowie
Lowieden
dentimmerman
timmerman
voordeur
op
die
er met
met zijn
zijn volk
volk doende
doende was
was om
om alles
alles los
los te
te slaan
slaan en
en op
die er
ruimen voor
voor de
de verhuizing.
verhuizing.
te ruimen
Irma was
was overdaan
overdaan enentoonde
toondezich
zichblijkbaar
blijkbaarverrast
verrast door
door
Irma
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het ongelegen
ongelegen bezoek,
bezoek, zoo
zoo laat
laat ininden
denavond.
avond.Alles
Alleslag
lagerer
het
overhoop, geen
geen stoel
stoel om
om op
optetezitten,
zitten,geen
geenplaats
plaatswaar
waarmen
men
overhoop,
vrij een
een woord
woord spreken
spreken kon.
kon. Aan
Aaneene
eenerustige
rustigekeuveling
keuveling
vrij
viel niet
niet te
te denken.
denken. Elvire
Elviremerkte
merkte 't op den stond
stond dat
dat de
de band
band
reeds gelost was
was en
endedevriendschap
vriendschapdie
diedoor
door't
toevalgesloten
gesloten
reeds
't toeval
werd, door
door een
een ander
ander toeval
toeval zou
zouuiteen
uiteenvallen,
vallen,zonder
zonderereriets
iets
werd,
overbleef. Van
Vanweerskanten
weerskanten voelden
voeldende
devriendinnen
vriendinnen 't onge"
onge,
van overbleef.
mak
mak om
om hare
hare ware
ware gevoelens
gevoelens niet
niettetemogen
mogenuiten
uiten—- Irma
Irmadie
die
zij
hare vreugde
vreugde moest
moest verbergen
verbergen en Elvire
Elvire die
die niet
niet wist
wist ofofzij
hare
haar droefheid
mocht laten zien.
zien. Na
Nade
degebruikelijke
gebruikelijke veront,
veront"
haar
droefheid mocht
schuldiging vonden
den gepasten
gepasten vorm
vorm om
omtegenover
tegenover
schuldiging
vonden zij
zij den
elkaar
iets
te
huichelen,
door
op
fatsoenlijke
wijze
haar
elkaar iets te huichelen, door op fatsoenlijke wijze haar
spijt mede
mede te
te deelen
deelenover
overdede
gedwongenescheiding.
scheiding. Geen
Geen
spijt
gedwongene
middel of
of mogelijkheid
mogelijkheid om
er dieper
dieper in
te gaan,
gaan, of
of met
met een
een
middel
om er
in te
woord te
te beroeren
beroeren 't geen zij
zij bij
bij elkaar
elkaar veronderstelden
veronderstelden en
en
woord
als de
degrootste
grootsteaandoening.
aandoening.ZijZij
praatten
rond,maar
maar
kenden als
praatten
ererrond,
gesprek liep
liep telkens
telkens dood
doodbij
bijgebrek
gebrekaan
aanrechtzinnigheid
rechtzinnigheid
het gesprek
en de
de gedachten
gedachten waren
waren ver
ver van
van de
debanale
banalewoorden
woordendie
diealleen
alleen
en
maar voor
voor den
den vorm
vormuitgesproken
uitgesprokenwerden.
werden.Elvire
Elvireverwachtte
verwachtte
maar
altijd dat
dat hare
hare vriendin
vriendin iets
zou trachten
trachten goed te
te maken
maken van
van
altijd
iets zou
de
handeling die
die haar
haaronverklaarbaar
onverklaarbaar scheen
scheen bij
bij zulk
zulk een
een
de handeling
taktvollen en
voornamen geestelijke
geestelijke; ; dat
dat Irma
Irma haar
haar broer
broer
taktvollen
en voomamen
vrijspreken zou
van harteloosheid
harteloosheid en
egoïsme en
en eene
eene reden
reden
vrijspreken
zou van
en egoïsme
opgeven omdat
omdat hij
hij vertrokken
vertrokken was
was zonder
zondereen
eengebaar,
gebaar, een
een
opgeven
woord
ofeen
eenteeken
teekenwaarmed'e
waarmede hij
hij zijn
zijn spijt
spijt of
ofdeernis
deernis kon
kon
woord of
uitdrukken 1 Zij
Zij wilde
wilde van
vande
dedroevige
droevigezekerheid
zekerheidverlost
verlostzijn
zijn:
uitdrukken!
:
dat hij
hij alleen
alleen met
metzichzelf
zichzelfbekommerd
bekommerd was
was en
en de
de vraag
vraag lag
lag
dat
gereed:
hij geen
woord had
had nagelaten
nagelaten voor
voor dezen
dezen die
die
gereed: of hij'
geen woord
verdriet
zouden
maken
om
zijne
afwezigheid
1
verdriet zouden maken om zijne afwezigheicli
Neen, integendeel,
integendeel, Irma
Irma lostte
lostteeindelijk
eindelijk 't geen haar op 't hart
lag
als eel).
een natuurlijk
natuurlijk gevoel,
gevoel, zijzijsprak
sprakonbewimpeld
onbewimpeldhaar
haar
lag als
vreugde
om de
de promotie
promotiedie
diehaar
haarbroer
broertetebeurt
beurtviel,
viel, met
met
vreugde uit om
't genoegen
voor haar
haar zelf
zelfom
omweer
weer ininstad
stadtetegaan
gaanwonen.
wonen.
genoegen voor
zijalle
alleschuchterheid
schuchterheid overboord
overboord om de
de
En
eindelijk gooide
gooide zij
En eindelijk
zijvertelde
vertelde van
van de
de
waarheid
haar gevoel
gevoel los
los tetelaten
laten:
waarheid van
van haar
: zij
tegenkanting
den pastor,
pastor, van
van de
de lompheid
lompheid der
der dorpsche
dorpsche
tegenkanting van
van den
bevolking en van de
de vreugde
vreugde om
om uit
uit heel
heeldie
die kleinzielige
kleinzielige wereld
wereld
te mogen
mogen wegvluchten!
wegvluchten 1
-— Gustaaf was
plein zot
zotvan
vanwelgezindheid
welgezindheid1 1verklaarde
verklaarde zij.
zij.
was plein
Hij
gaf hier
hier om
om niets
niets meer
meer en
en liet
lietalles
allesstaan
staan en
enwilde
wildemaar
maar
Hij gaf
zoo
gauw mogelijk
mogelijk weg
weg en
enniemand
niemandmeer
meerzien
zien!
zoo gauw
1
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zij merkte
merkte hoe Elvire
Elvire vreemd
vreemd opkeek,
opkeek, voegde
voegdeIrma
Irmaer
er bij.
bij.
Toen zij
-— Maar hij
keert nog
nog wel
welterug
terugenenzalzaldan
danzijne
zijnebeste
beste
hij keert
kennissen
vaarwel zeggen1
zeggen J
kennissen komen vaarwel
- Hij
is toch
toch naar
naar 't klooster gegaan
gegaan?? vroeg Elvire
Elvire zonder
zonder
—
Hij is
inzicht te toonen.
toon en.
inzicht
-— Daar
Daar heeft hij
hij mij
mij niets
nietsvan
vangezegcl
gezegdIJbeweerde
beweerdeIrma.
Irma.
N u hadden
hadden zij
zij het
het over
overzuster
zuster Celeste
Celeste en
en hier
hier ook
ookscheen
scheen
Nu
geen van
van beiden
beiden het
het echte
echte woord
woord over
over de
dezaak
zaaktetedurven
durven
geen
uitspreken of te
te gebaren
gebaren dat
dathet
hetongeval
ongevalmet
met 't afscheid in ver,
veruitspreken
band was.
was. Irma
Irma toonde
toonde zelfs
zelfs geen
geenvermoeden
vermoeden dat
dat de
de kwi,
kwaband
tongen reeds
reeds aan
aan gang
gangwaren
warenom
omden
denonderpastor
onderpastorininzijne
zijne
tongen
betrekkingen te
verdenken 1 Verder
er van
vanweerskanten
weerskanten
betrekkingen
te verdenken
Verder werd er
aangedrongen op
een bezoek
bezoek en
enbeloofd
beloofddat,
dat,niettegenstaande
niettegenstaande
aangedrongen
op een
de afstand,
afstand, de
de vriendschap
vriendschap toch
toch zou
zou onderhouden
onderhouden blijven.
blijven.
In 't terugkeeren behield
behield Elvire
Elvire nog
nog altijd
altijd een
eenverwachting
verwachting
en
de hoop
hoopom
omAlbert
Albertteteontmoeten.
ontmoeten. Zij
Zijgaf
gafererzich
zich geen
geen
en de
rekenschap van,
maar ondervond
ondervond den
den nood
nood om
om het
het eene
eene ver.
verrekenschap
van, maar
door 't weervinden
andere te
te vergoeden,
vergoeden, —
- om
om
weervinden van
van het andere
lies door
niet alleen
alleen te
te staan
staanmet
methaar
haarverdriet.
verdriet. ErErwas
wasechter
echtergeen
geen
niet
mensch op
de bane
bane in
inden
dendonkeren
donkerenavond
avond11
mensch
op de
Tante was
was benieuwd
benieuwd om
omalles
allestetevernemen
vernemen en
enElvire
Elvire wist
wist
Tante
zelf niet hoe
hoe 't haar
zoo gemakkelijk
gemakkelijkging
gingtetevertellen
vertellen alsof
alsofhet
het
haar zoo
dingen
waren die haar
haar niet
niet aangingen.
aangingen. Boven
Boven op
op haar
haar kamer
kamer
dingen waren
eerst,
doorschouwde zij
zij den
dentoestand.
toestand. Zij
Zijbleef
bleefererstaan
staanals
als
eerst, doorschouwde
verdwaasd
vraag :: Wat moet
moet er
er nu
nueigenlijk
eigenlijkmet
metmij
mij
verdwaasd voor
voor de vraag
gebeuren?
het kon
kon niet
nietwaar
waarzijn
zijnI1Want
Want die
die
gebeuren ? Maar
Maar neen,
neen, het
andere
vraag
drong
zich
op:
hoe
hij
het
nu
eigenlijk
met
haar
andere vraag
zich op : hoe hij het nu eigenlijk met haar
voorhad?
hij haar
haar beminnen
beminnen zou
zoudurfde
durfde zij
zij zelfs
zelfsniet
niet
voorhad ? Dat
Dat hij
beminde wist
wist zij
zij nu
nuduidelijk
duidelijken
en 't
denken, maar
denken,
maar dat
dat zij
zij hem beminde
gedacht dat
dat hij
hij weg
wegwas,
was,dat
dathijhijnooit
nooitmeer
meernaar
naarhaar
haar zou
zou
gedacht
omzien, was zoo
zoo gruwelijk
gruwelijk dat
dat zij
zij 't niet voor
kon aannemen1
aannemen I
voor waar kon
Sedert
de kapelaan
kapelaan zoo
zoo zeer
zeer
Sedert Albert
Albert haar
haar ontvallen
ontvallen was,
was, had de
haar
leven vervuld
vervuld dat
dat het
hethaar
haar onmogelijk
onmogelijk scheen
scheen dat
dat
haar heele leven
hij
er uit
uit verdwijnen
verdwijnen zou,
zou, —
- 't't leven zonder
zonder hem
hem had
had immers
immers
hij er
geen
meer of
of beteekenis
beteekenis J1 Of
hij ook
ook zoo
zoowreed
wreed zijn
zijn
geen zin meer
Of zou
zou hij
en zoo
zoo harteloos
harteloos als
alsdedemannen
mannenwaarvoor
waarvoor hij
hij haar
haar had
had ge,
geen
waarschuwd en
zou hij
hijhier
hieralles
allesalsals
minderwaardighejd
waarschuwd
en zou
minderwaardigheid
achterlaten
zijne nieuwe
nieuwe omgeving,
omgeving,teteherbeginnen
herbeginnenmet
met
achterlaten om
om in zijne
versche vriendschap
vriendschap uit te
te lokken
lokken?
In't 'tblinde
blindezocht
zochtzijzijmaar
maar
versche
? In
rond om
om eene
eene reden
reden tetevinden
vindenenendie
diezonderlinge
zonderlingehandeling
handeling
rond
zij op
op zijn
zijn aanraden
aanraden niet
niet toege.
toegete verklaren..
verklaren.... Was 't omdat
omdat zij
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geven
had om
om non
nonteteworden?
worden?Beschouwde
Beschouwdehijhijhaar
haarals
alslicht,
1icht~
geven had
zinnig, waardeloos
waardeloos...
was alal't 'tgeen
geenhij
hijmet
methaar
haar voor,
voor~
zinnig,
. . . en was
had
enkel daarop
daarop gericht,
gericht, dat
dathij
hijhaar
haar afstooten
afstooten kon
kon als
als zij
zij
had enkel
daarin zijn
deed. Bij
Bij 't gedacht hoe 't tusschen
en
daarin
zijn zin
zin niet deed.
tusschen hem en
behagel~jkheid nu
nu als
als een
een
haar
geweest was
was doorpriemde
doorpriemde de
de behageNkheid
haar geweest
steek
haar hart.
hart. Er
Er was
was iets
ietsals
alseen
eengeheim
geheimverbond
verbondtus,
tus~
steek door haar
schen hen
hen geweest,
geweest,iets
ietsdat
datzij
zijonuitgesproken
onuitgesprokenwisten
wistentetebestaan
bestaan
heele dorp
verdoken hielden,
hielden, —
en
voor iedereen
iedereen en
en voor
voor 't heele
en voor
dorp verdoken
een
geheime taal
zij met
met de
de oogen
oogenspraken
spraken en
engevoelden
gevoelden
een geheime
taal die zij
de vreugde
vreugde van
van bijeen
bijeen tetezijn,
zijn,zonder
zondermeer.
mE!er....
in de
...
een spontanen
spontanen aandrang
aandrang en
enom
omdat
datschromelijk
schromelijkverlies
verliestete
In een
vergeten,
werd
Elvire
gedreven
naar
Albert,
gelijk
iemand
die
vergeten,
Elvire gedreven naar Albert, gelijk iemand die
rondgrijpt
't vallen waar
waar de
desteun
steunhem
hemontsnapt.
ontsnapt.Maar
Maarnoch
noch
rondgrijpt in 't
't een
ander:: alles
was verloren
verloren!1 Zij
Z~j herinnerde
herinnerde zich,
zich,
een noch 't ander
alles was
hier in de
de lade
lademet
metsnuisterijen
snuisterijenen
ensouvenirs
souvenirsuit
uitde
dekostschool,
kostschool,
hier
onder
printjes die
de meisjes
meisjes bij
bij 't afscheid,
malkaar tot
tot
onder de
de printjes
die de
afscheid, malkaar
aandenken geven,
«emblême» waar
eene maagd
maagd ver,
ver~
aandenken
geven, een
een «embléme»
waar eene
beeld stond
stond bij
bij eene
eene bron
broninindedeschaduw
schaduwvan
vaneen
eencypres,
cypres,
beeld
met eene
eene gebroken
gebroken kruik
kruik op
op den
dengrond
grondenenalsalsonderschrift
onderschrift::
met
«Aux
coeurs blessés,
blessés, l'ombre
l'ombre et
et leIesilence.»
silence.» Van
Vanindertijd
indertijd
«Aux coeurs
uit~
reeds had
had dit
ditprentje
prentjeeen
eenzonderlinge
zonderlinge bekoring
bekoring op
ophaar
haar uit,
reeds
geoefend
het een
een heele
heele wereld
wereld bevatte
bevatte van
vanweemoedige
weemoedige
geoefend alsof het
poëzie en
en de
deverzinnebeelding
verzinnebeelding der
dersmart
smartmoest
moestvoorstellen.
voorstellen.
poëzie
N u viel
vielhet
hethaar
haaropophoe
hoe
zelf
dien
toestandverkeerde.
verkeerde.
Nu
zij zij
zelf
nunu
inin
dien
toestand
't Gevoel kon
konzij
zijnunueerst
eerstininwoorden
woordenuitdrukken
uitdrukken:: dat
dat het
het geluk
geluk
misschien enkel
bestaat in
in 't geen
wij droomen
droomen en
niet in
in
geen wij
en niet
misschien
enkel bestaat
't geen
geen wij
wij bezitten
bezitten!1 Al
wat zij
zijvan
vangeluk
gelukkende,
kende, had
hadzij
zij
Al wat
verder dan
dan met
met mijmering
mijmering benaderd
benaderd en
en nu
nu 't leed haar
haar
nooit verder
overstroomde
niet bekend
bekend maken
maken ofofwagen
wagen
overstroomdemocht
mochtzij
zij het
het niet
aan Celeste kon
kon haar
haar alleen
alleen
naar troost
zoeken. 't Gedacht
Gedacht aan
naar
troost te zoeken.
nog moed
moed geven.
geven. Zij
Zij ook mocht
mocht niet
niet spreken,
spreken, leed
in stilte
stilte
nog
leed in
en
hield den
den zaligen
zaligen glimlach
glimlach der
dertevredenheid
tevredenheid op
ophet
hetgelaat.
gelaat.
en hield
Maar Celeste
Celeste was
was eene
eene heilige
heilige en
enhaar
haar gemoed
gemoed was
was rein
rein en
en
Maar
zijzelf
zelfvoelde
voelde
zonder vlek.
Elvire benijdde
benijdde het
het haar
haar want
wantzij
zonder
vlek. Elvire
onmogelijkheid
zich
door eigen
eigenschuld
schuldongelukkig
ongelukkig en
en inindedE!onmogelijkheid
zich door
hare
weer te vinden.
vinden.
hare onschuld
onschuld weer
't Was gelijk
gelijk Siska
Siska 't'tgezegd
gezegd had
had:: op
op het
het dorp
dorpwaren
waren alle
alle
en iedereen
iedereen sprak
sprak zijn
zijn meening
meening uit
uit over
over
aan 't roeren
roeren en
tongen aan
den
onderpastor. Bij
de eenen
eenen was
was 't de verontwaardiging
verontwaardiging
den onderpastor.
Bij de
omdat
zulk een
eenheiligen
heiligenmensch
menschdurfde
durfdebetichten
betichten;; bij
bij de
de
omdat men zulk
anderen
was het
het leedvermaak
leedvermaak en
enheimelijk
heimelijk genot
genot omdat
omdat er
er
anderen was
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zulk een
een slag gebeurd
gebeurd was onder
onder de
de dibben
dibben die
dieliepen
liepengelijk
gelijk
hennen zonder
zonder hoofd.
hennen
De opvolger
opvolger van
vanden
denkapelaan
kapelaanwas
waseen
eenjonge
jongegeestelijke
geestelijke
van boerenafkomst
boerenafkomst -— dat
men aan
aan zijn
zijn poenigen
poenigen kop
kop en
en
van
dat zag
zag men
zware handen;
wild door
doorenendroeg
droeg
zijndriebek
driebek
zware
handen ;hij
hij stapte
stapte er
er wild
zijn
achteruit
verschilde in
in alles
alles van
vanzijn
zijnvoorzaat
voorzaat
achteruit geschoven.
geschoven. Hij
Hij verschilde
en de
de meisjes
meisjesdie
diealalbenieuwd
benieuwdhadden
haddenuitgekeken,
uitgekeken, wisten
wistengauw
gauw
genoeg alleen
alleenmet
methem
hem den
deneersten
eersten keer
keer te
te zien.
zien. Maar
Maartoen
toenzij
zij in
in
zij
de
biecht nader
nader kennis
kennis met
met hem
hem gemaakt
gemaakt hadden,
hadden, wisten
wisten zij
de biecht
nog beter
beter:: dat
dat het
het nu
nu voor
vooraltijd
altijd uit
uitwas
wasenenzij,
zij,bijbij't 'tverlies
verlies
vergoeding zouden
zoudenkrijgeni
krijgen 1Tante
TanteAgatha
Agathadroeg
droeghare
hare ont,
ont.
geen vergoeding
goocheling en
en treurnis
treurnis met
met gelatene
gelatene waardigheid,
waardigheid, in
in't
stille;
't stille ; in
't openbaar echter
echter viel
viel zij
zij uit
uit tegen
tegen de
deschijnheiligaards
schijnheiligaards die
dienu
nude
de
godsvrucht lieten
lieten varen
varen omdat
omdat de
de priester
priester niet
niet naar
naar hun
hun zin
zin
godsvrucht
zij alzoo
alzoode
dedubbelzinnigheid
dubbelzinnigheidhunner
hunnerinzichten
inzichtentetekennen
kennen
was en
enzij
gaven.
ditfeit
feital al
achttezijzijzich
zichverheven
verhevenboven
boven heel
heel
gaven. Door dit
achtte
God
hare omgeving,
omgeving, want
wanthare
haregodsvrucht
godsvruchtwas
wasrechtstreeks
rechtstreeks tot
tot God
hare
gericht.
Elvire deed
deedlijk
lijkgewoonte,
gewoonte,volbracht
volbrachthare
haregeestelijke
geestelijke
gericht. Elvire
oefeningen uit eergierigheid,
eergierigheid, maar
maar alle
en ijver
ijver was
waserbij
erbij
oefeningen
alle lust en
verdwenen;; zij
zij voelde
voelde zich
zichverdoold,
verdoold,zag
zaggeen
geen doel
doelof
ofuitkomst
uitkomst
verdwenen
en
alles was
was haar
haar voortaan
voortaan onverschillig.
onverschillig. Zij
Zij durfde
durfde tot God
God
en alles
haar toevlucht
toevlucht niet
niet nemen
nemen en
enhaar
haar lijden
lijden aan
aan Hem
Hemopfferen
opfferen
haar
want
haar hart
hart was
was niet
niet zuiver,
zuiver, —
- zijzijkon.
kon.het
hetniet
nietmeer
meer
want haar
ontveinzen
of erereen
eenanderen
anderennaam
naam aan
aan geven
geven —
- sedert
sedert hij
hij
ontveinzen of
vertrokken
kon het
hetniet
nietmeer
meergeloochend
geloochendworden
wordendat
dateene
eene
vertrokken was
was kon
liefdehaar
haarbezeten
bezetenhield
hield11Zij
Zij beminde
bemindehem,
hem,hartstochte,
hartstochte.
onreine liefde
l~jk 1I Nu
durfde zij
zij het
het voor
voorzichzelf
zichzelfuitspreken
uitspreken:: dat
dat zij
zij hem
hem
lijk
Nu durfde
niet missen
missen kon,
kon, dat
dathaar
haarbloed,
bloed,heel
heelhaar
haarwezen
wezennaar
naar hem
hem
niet
verlangde; ; dat
haar bestaan
bestaan zonder
zonder hem
hem onmogelijk
onmogelijk was
was en
en
verlangde
dat haar
haar
leven gemist
gemist 11 0011zezebesefte
beseftealaldedegruwelijkheid
gruwelijkheid van
van
haar leven
hare
heiligschennende genegenheid,
er aan,
aan.
hare heiligschennende
genegenheid, maar
maar hij
hij zelf had er
leiding
toe gegeven
gegeven zonder
zonder teteweten
wetendatdat
zijn
gemeenzame
leiding toe
zijn
gemeenzame
omgang haar
haar zoover
zoover brengen
brengen moest
moest11 Zij
Zij moest
moesthem
hemverachten
verachten
omgang
zijn hardvochtig
hardvochtig afscheid,
afscheid, —
- omdat
omdathij
hijhaar
haarhart
hartontstolen
ontstolen
om zijn
had zonder
zonder iets,
iets,een
eenteeken
teekenzijner
zijn~r
genegenheidals
alstroost
troostachter
achter
genegenheid
te
laten;
maar
in
plaats
van
haat,
kreeg
zij
't
bewustzijn,
de
te laten ; maar in plaats van haat, kreeg zij 't bewustzijn, de
veropenbaring
met de
dewanhoop
wanhoopererbij
bijom
om 't verlies
veropenbaring harer
harer liefde, met
Nu moest
moest zij wel de
dewaarheid
waarheid getuigen
getuigenvan
van't'tgeen
geenin
in
er
van 1 Nu
er van!
haar
notaboekje geschreven stond:
stond: N'aime,toon
N'aime.t.onpas
pasimmodéré,
immodéré.
haar notaboekje
jamais ??1! -— Waarom
Waarom was
was zij
zij er
er ooit
ooit
ment
un bien
bien perdu
perdu Aà jamais
ment un
zijniet
nietvoorzien
voorziendat
datzijzijhet
hetals
alseene
eenestraf
straf
aan
begonnen en
en had
hadzij
aan begonnen
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en vernedering
Hoe had zij
en
vernedering zou
zou ondergaan
ondergaan?? Hoe
zij zich
zich die
die illusie
illusie
opgedrongen
nu bleek
bleekhet
hetduidelijk
duidelijkhoe
hoeklein
klein en
en nietig
nietig
opgedrongen?? Want
Want nu
zij tegenover
zij
tegenover hem
hem stond.
stond. Zij, die
gemeend had
had iets
iets te
te zijn
zijn in
in
die gemeend
zijne oogen,
oogen, had
zijne
had hij
hij van
van zich
zich afgeschud
afgeschud als
als het
het stof
stof van
van de
de
kleeren,
te geweerdigen
geweerdigen om
om tete zien
zien naar
naar
kleeren, zonder
zonderzich
zich nog
nog te
't geen
waarmede hij
speelschen lust zich
zich eenigen
eenigen tijd
tijd ver,
ver~
geen waarmede
hij in
in speelschen
maakt had.
had. Neen,
maakt
Neen, hij
hijhad
hadhet
hetalleen
alleenuit
uittoegenegenheid
toegenegenheidgedaan,
gedaan,
uit medelijden
medelijden en
en uit
uitambstplicht
ambstplichtomdat
omdathij
hijzag
zagdat
dathet
hetmeisje
meisje
hulp
en steun
steun behoefde
behoefde in haar
haar leven
leven zonder
zonder vreugd,
vreugd, nu
nu de
de
hulp en
verwachte
uitkomst
mislooopen
was
1
Niets
in
hem
mocht
zij
verwachte uitkomst misl000pen was I Niets hem mocht zij
veroordeelen want
veroordeelen
want zij huiverde nog van
van behagen
behagen bij
bij 't bedenken
hoe
ver hij
hij haar
haar tot
tot zich
zich had
had toegehaaid
toegehaald zoodat
zoodat hij
hijmet
methaar
haar
hoe ver
omging vrijer
uit 1 En
omging
vrijer dan
dan met
met zijn
zijn zuster.
zuster. 't Was
Was uit
En de wroeging
nu als straf
bleef haar
haar nu
straf voor
voor 't geen
zij willekeurig
willekeurig en
en bewust
bewust
geen zij
als vrouwelijke verleidster had aangewend
aangewend om
om zijne
zijne belangstelling
belangstelling
af te
te dwingen.
dwingen.Zij
Zijbekende
bekende
haar
verwaandenovermoed
overmoed en
en
haar
verwaanden
ijdelheid
en
nu
werd
zij
beroofd
en
losgerukt
van
werd zij beroofd en losgerukt van 't geen zij
zij
ijdelheid en
in haar
haar hart
harttot
totdweepende
dweependeverkleefdheid
verkleefdheidhad
hadaangekweekt,
aangekweekt,
zonder te letten
zonder
letten op
op 't geen
Franciscus de
de Sales
Sales waarschuwde
waarschuwde
geen Franciseus
onder
den naam
naamvan
van:
Misérablesaffections
affectionsqui
quiallanguirent
allanguirent
onder den
: Misérables
perpétuellement
perpétuellement votre esprit
esprit etetl'appesantirent
l'appesantirent !1Zij
Zij vergeleek
vergeleek
haar eigen
eigen toestand
toestand met
met die
die zielen
zielen welke
welke pas
pas uit
uit de
de zonde
zonde
haar
ontwaken. .. .... . et qui
qui ressemblent
ressemblent aux filles
filles qui
qui ont
ontles
lespAles
päles
ontwaken
couleurs, lesquelles
sont pas
pasmalades,
malades, mais
maistoutes
toutesleurs
leurs
couleurs,
lesquelles ne
ne sont
actions
sont
malades
:
elles
mangent
sans
goût,
dorment
sans
actions sont malades elles mangent sans goilt, dorment sans
repos, rient
rient sans
sans joie,
joie, etetsesetrainent
trainentplut6t
plutótque
qut!
cheminer1 J—repos,
cheminer
moest zij
zij hare
hare zonde
zonde belijden
belijden of
ofwat
wat zou
zouzij
zijdoen
doenom
om
Hoe moest
vergiffenis over
over tetebekomen
bekomen?
Daarwas
wasElvire
Elvirevoortdurend
voortdurend
er vergiffenis
? Daar
mede bekommerd,
bekommerd, want
want vooreerst
vooreerst moest
moest dit
ditingewikkeld
ingewikkeld
mede
schaamtelijk geval
geval inindedebiecht
biechtbekend
bekendgemaakt
gemaaktworden,
worden,
en schaamtelijk
om los
los tetegeraken
gerakenvan
vaneene
eene
zondige
gehechtheiddie
diehaar
haar
om
zondige
gehechtheid
geweten bezwaarde
bezwaarde en
beletsel stelde
stelde aan
aan den
den staat
staat van
van
geweten
en beletsel
genade. Er
Er moest
moest waarlijk
waarlijk iets
ietsvan
vandie
dielankmoedige
lankmoedigeweek,
week~
genade.
heid op
op 's meisjes
meisjes uiterlijk
uiterlijk te merken
merken zijn,
zijn, want
want de
depastor
pastor
heid
nualsof
alsofde
de
haar reeds
reeds lang zocht
zocht alleen
alleen te
te spreken,
spreken, deed
deed nu
die haar
ontmoeting op den
denkerkwegel
kerkwegelbij
bijtoeval
toevalgeschiedde
geschieddeen
enmet
met
ontmoeting
meisje niet
nietop
opteteschrikken,
schrikken,sprak
sprak
gemaakte luchtigheid, om
om 't'tmeisje
gemaakte
hij haar
aan::
haar onbevangen
onbevangen aan
- Wat scheelt
scheelt er
er U,
U,Elvierke
Elvierke?
gij ziet ererzoo
zoobleek
bleeken
en
? gijziet
—
treurig uit,
zeggen dat
dat gij
gijziek
ziekzijt
zijtI1
treurig
uit, me zou zeggen
Elvire werd rood
rood van
vanschaamte
schaamtealsof
alsofereriemand
iemandonverwachts
onverwachts
Elvire

337
337

DORPSLUCHT.
DORPSLUCHT.

in
in

haar
haar binnenste
binnenste had
had gekeken
gekeken en
en er
er 't geheim
ontdekt, dat
geheim ontdekt,
zij zoo weiger
zij
weiger gedoken
gedoken waande.
waande.
-— Ik
moet u iets
iets vragen
vragen:: is
is 't waar 't geen
heb hooren
hooren
Ik moet
geen ik heb
dat gij
gaat?
zeggen - dat
gij naar
naar 't't klooster gaat
?
? meneer
-— Wie zegt
zegt dat
dat?
meneer pastor.
pastor.
mijn eigen
eigen::
-— Ha,
dat loopt
loopt ininden
denmond
mond!
Maar 'k zegde in mijn
Ha, dat
1 Maar
Elvierke
zal niet
nietvertrekken
vertrekken zonder
zonder haar
haar ouden
ouden pastor
pastor te
te
Elvierke en zal
....
raadplegen ....
-— Daar
is geen
geen kwestie
kwestievan,
van,mijnheer
mijnheer pastor,
pastor, —
- ik
ik heb
heb
Daar en is
nonkel en
en tante
nonkel
tante die
die ik
ik niet
nietkan
kanverlaten.
verlaten.
-— Ja,
verlaten; ; men
men vindt
vindt altijd
altijd eene
eene reden
reden;; er
er zijn
zijn er
er
Ja, verlaten
zooveel
die
hun
eigen
ouders
verlaten
om
een
staat
aan
te
zooveel die hun eigen ouders verlaten om een staat aan te
gaan
.... Maar
Maar dat
dat verwonderde
verwonderde mij
mij toch
toch van
van uu;; want
want ik
ik ver,
ver~
gaan....
wachtte heel andere
wachtte
andere dingen!
dingen!
De pastors
pastors open
open wezen
wezen loech
loechgulhartig
gulhartig om
om zijn spotreden
goed
te doen
doen opnemen.
opnemen. En
En hij
hijvervolgde
vervolgde::
goed te
-— Ik was
was maar
maar bang dat gij
zoudt genomen
genomen
gij een haastig besluit zoudt
hebben
er uumisschien
misschieniets
ietstegen
tegen ging.
ging. We
Wemoeten
moetenwat
wat
hebben nu er
geduld
hebben en
wachten. Zie
keer hoe
hoe de
de zaken
zaken staan,
staan,
geduld hebben
en wachten.
Zie ne keer
hij enendeed
deedeen
eenstap
stapnader
naderom
omstiller
stillertete.spreken.
Vooreerst
zegde hij
spreken. Vooreerst
moeten we zorgen
zorgen dat
dat nonkel
nonkel en
endokter
dokterBlondeel
Blondeel-weer
weer over,
over~
moeten
eenkomen en dan neem ik Albert, dien vlegel,
vlegel, eens
eens onder
onder handen
handen
en het
het komt
komt ininorde.
orde.Geen
Geenverdriet
verdrietmaken
maken!
zegdehij
hijtoen
toenhij
hij
en
I zegde
zij
merkte dat
twee tranen
tranen perelden
perelden in
in 's meisjes
meisjes oogen en
en zij
merkte
dat er twee
niet opkijken
opkijken dorst.
dorst. —
- Ge
Gemoet
moetuukloek
kloekhouden
houden en
enmoed
moed
niet
scheppen. Nonkel
en tante
tante zullen
zullen niet
niet blijven
blijven leven
leven en
en 't
scheppen.
Nonkel en
tijd dat
dat gij
gijaan
aanuwe
uwetoekomst
toekomstdenkt
denkt
alleenstaat.
staat.
wordt tijd
eereer
gijgijalleen
zal er
er juffer
juffer Agatha
Agatha eens
eens over
overspreken.
spreken.
Ik zal
—
- Tante
Tante kan
kan daar
daar niets
niets aan
aan veranderen,
veranderen, zuchtte
zuchtte Elvire.
Elvire.
—
- Ja, meer
meer dan
dan ge
gedenkt,
denkt,kind!
kind!En
Ende
depastor
pastorlonkte
lonkteinzichtig
inzichtig
latenzien
ziendat
dathij
hijeene
eenewelbekende
welbekendewaarheid
waarheidverkondigde.
verkondigde.
om tetelaten
Elvire
Elvire glimlachte
glimlachte droevig
droevig maar
maar sprak
tegen, want
want
sprak hem
hem niet tegen,
zij voelde dat
dat de
de pastor,
pastor, die
diehet
hetgoed
goedmeende,
meende,haar
haartoestand
toestand
zij
vermoeddeererniets
nietsvan
vanhet
het
niet begreep.
begreep. Hij
Hij wist
wist niet
nietofof
niet
vermoedde
onherstelbare; ; -— dat Albert
Albert eenig
eenig 't verlangen
verlangen van haar
haar ziel
ziel
onherstelbare
niet meer
meer uitmiek
uitmiek en
en dat
dat 't geen zij
zij verlangde,
verlangde, onbereikbaar
onbereikbaar
was IDie
Diebezorgdheid
bezorgdheidvan
vanden
denpastor
pastorwas
wasmaar
maarvan
van stoffe,
stoffe~
was
aard en
en eene
eenekommernis
kommernisom
omhet
hetwelzijn
welzijntetebewerken
bewerkendat
dat
lijken aard
de oppervlakte
oppervlakte van
vanhaar
haarwezen
wezenbleef,
bleef,zonder
zonderden
dendieperen
dieperen
aan de
oog
ondergrond te
te raken.
raken. Zij
Zijraadde
raaddedat
datdedepastor
pastorvooral
vooralinin't'toog
ondergrond
had 't't geen
geen hem
hemaanstond
aanstondvoor
voorden
denwelstand
welstandder
derparochiezaken
parochiezaken; ;
II.
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wat kon
konhet
hethaar
haarschelen,
schelen,zijzijdie
dieverder
verderuitzag
uitzagenenzelf
zelfhier
hier
en wat
wildewaar
waar 't leven vrijer
vrijer opstroomde
opstroomde I De
Deonderpastor
onderpastor
weg wilde
stad;
Albert
zijn zuster
zusterwaren
warenhaar
haarreeds
reedsvoor
voornaar
naar de
destad
en zijn
; Albert
er ook
ook al
al van
van geproefd
geproefd had,
had, gaf
gafzich
zich over
overaan
aan de
delusten
lusten
die er
en zou
zou zijn
zijn eigen
eigen wegen
wegen gaan
gaan door
door de
de wereld,
wereld, zonder
zonder nog
nog
en
te zien
zien naar
naar het
hetnuffige
nuffigedorpsmeisje
dorpsmeisje dat
dathij
hijgewogen
gewogenhad
had
om te
leven, hooger
hooger op
op te
te
en te
te licht
lichtbevonden
bevonden om
omhem
hemdoor
door't'tleven,
en
vergezellen.
vergezellen. Dát
Dàt juist
juist wekte
wektemeest
meesthare
harevertwijfeling
vertwijfelingom
omdoor
door
hem als
als onbeduidend
onbeduidendaangezien
aangezien te
te worden
worden en
enhaar
haar geen
geen ge,
ge~
hem
legenheid gegeven
gegeven werd
werd zich uit te spreken. Niemand
Niemand zou
zou of
ofwilde
wilde
legenheid
haar begrijpen,
begrijpen, iedereen
iedereen ontvluchtte
ontvluchtte de
de dorpslucht
dorpsluchten
enzij
zijmoest
moest
haar
hier alleen
alleen aan
aan zichzelf
zichzelf overgelaten
overgelaten blijven
blijven! ! Ze
Ze onderging
onderging
hier
het als
als een
een noodlot
noodlot en
enkeek
keekradeloos
radeloosrond
rondgelijk
gelijkiemand
iemand die
die
het
levend begraven
begraven is
en geen
geen geruchte
geruchte maken
maken kan
kan om
om gehoord
gehoord
levend
is en
worden en
en verlost
verlost uit
uit 't geen
geen zij
zij aanzag
aanzag als
als een
een graf.
graf. Wat
Wat
te worden
verwachtte de
goede pastor
pastornu
nuvan
vaneene
eenemenschelijke
menschelijketusschen,
tusschen~
verwachtte
de goede
komst om
om haar
haar toestand
toestand te
te redden
redden?? De
De dokter,
dokter, nonkel
nonkel en
en
komst
wekte niets
niets dan
dan
tante aanspreken,
aanspreken, Albert
vastpakken?? Het wekte
tante
Albert vastpakken
haar minachtenden
minachtend en spotlach.
spotlach. 't Was alsof
alsofiemand
iemand beweren
beweren zou
zou
haar
wind tetedoen
doenkeeren
keeren11Zij
Zij geloofde
geloofde niet,
niet, kon
kon niet
niet gelooven
gelooven
den wind
toch had
had zij
zij tegen
tegen alles
alles in,
in,zoo
zoogaarne
gaarnegeloofd
geloofden
engehoopt
gehoopt
en toch
als de
om
weer tetekunnen
kunnenbeminnen
beminnen!1 Zij
Zij voelde
voelde 't als
de eenige
eenige
om weer
behoefte harer
harer ziel
ziel:: beminnen
beminnenenenbemind
bemindworden
wordenom
ommaar
maar iets
iets
van
dien
droom
te
bemachtigen
die
haar
jeugd
met
den
van dien droom te bemachtigen die haar jeugd met den
toover der
der illusie
illusiehad
hadbeschenen
beschenen!
gouden toover
1

o
D
De uitwerksels
uitwerksels van
van 's pastors
bemoeiing, waar
waar Elvire
Elvire zoo
zoo
pastors bemoeiing,
weinig van
van verwachten
verwachten wilde, bleven
bleven alevenwel
alevenwel niet
niet lang
lang uit.
uit.
weinig
Op een
een doodgewonen
doodgewonen dag,
dag,toen
toenniemand
niemandereraan
aandacht,
dacht,kwam
kwam
het
nieuws op
op de
degemeente
gemeente van
vandokter
dokterBlondeels
Blondeelsbenoeming
benoeming
het nieuws
als burgemeester
burgemeester11
Het was
was een
een vreeselijke
vreeselijke slag
slag en
en Agatha
Agatha vooral
vooral was
was 't hart
ze vreesde
vreesdeeen
eenongeluk
ongelukvoor
voorhaar
haarbroer.
broer.Koornaert
Koornaertechter,
echter,
in —
- ze
die zich
zich bij
bijdie
dieandere
anderegebeurtenis,
gebeurtenis,toen
toendedekapelaan
kapelaanverplaatst
verplaatst
nu ook
ookuitwendig
uitwendig
werd,
heel onverschillig
onverschillighad
had getoond,
getoond,bleef
bleefer
er nu
werd, heel
Was
dathij
hijvrijeigen
vrij eigen
kalm
en sprak
sprak geen
geenwoord.
woord.'t 'tWas
kalm bij en
al allang
lang dat
en
ingekeerd bleef
bleefzonder
zonder dat
dat iemand
iemand wist
wist wat
wat erermet
methem
hem
en ingekeerd
omging. Bepraten bleef
vruchteloos;; Agatha had al het mogelijke
bleef vruchteloos
gedaan
nu vergat
vergatzij
zijhaar
haareigen
eigenvernedering
vernederingom
omhaar
haarbroer
broer
gedaan en nu
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op te
op
te beuren
beuren en
en de
deontgoocheling
ontgoocheling van
vanzijn
zijnlevensplan
levens plan weg
wegte
te
praten ;alal verloren!
verloren 1Hij
Hijkende
kende niets
niets meer
meer en had
praten;
had zijn
zijn zinnen
zinnen
gesteld
uitsluitelijk op
kreupelen Polydoor
Polydoor met
met wien
wienhij
hij
gesteld uitsluitelijk
op dien kreupelen
voortdurend
de ingewikkeldste
ingewikkeldste zaken
zakenpraatte,
praatte, zonder
zonder om
om
voortdurend over de
te
zien hoe
hoe de
de bengel
bengel het
het opnam.
opnam.
te zien
-— Ja,
zuchtte Koornaert,
Koornaert, ik
ik heb
heb wel
wel ander
ander dingen
dingen te
te doen
doen dan
dan
Ja, zuchtte
mij om de
mij
de politiek
politiektetebekommeren
bekommeren—- dat
datisisiets
ietsvoor
voorlater,
later,als
als
hem bezeten
bezeten hield
hield en
enniemand
niemand
het andere
andere in orde
orde isis!
I 't Geen hem
wilde begrijpen
waar hij
hij er
geheime
wilde
begrijpen waar
er van
van sprak,
sprak, 't was
was de geheime
vrees
dat Poortere
Poortere hem
hem zou
zoukwaad
kwaaddoen
doenenenwraak
wraaknemen.
nemen.
vrees dat
Hij
had
van
alles
'uitgezocht
om
den
man
te
bewilligen.
Hij had van alles 'uitgezocht om den man te bewilligen.
Polydoorke
diende er
er bij
bijals
alstusschenpersoon
tusschenpersoon die
diegroenten,
groenten,
Polydoorke diende
boter en
en eiers,
eiers, hoenders
hoenders en
enalle
allegerief
gerieflangs
langs 't achterpoortje
achterpoortje
boter
wegdroeg
naar huis,
zonder dat Agatha
Agatha het
het wist.
wist. Hij
Hijliet
lietzich
zich
wegdroeg naar
huis, zonder
bestelen
knaap en gebaarde
gebaarde het
het niet
niet te
te zien
zien omdat
omdat
bestelen door
door den knaap
gafhem
hem geld
geldtelkens
telkensde
dekwajongen
kwajongen
hij
spreken dorst
dorst en
en gaf
hij niet spreken
al stouter optrad en gebruik
gebruik miek
mi ek van
van zijn
zijn meesters verdutstheid.
verdutstheid.
kon echter
echter zoo
zooniet
nietvoortduren
voortduren—- ererwas
wasgeene
geene uitkomst
uitkomst
Dat kon
aan en
en nu
nu had
had Seraphien
Seraphien een
een plan
plan opgevat
opgevat om
om van
van alle
alle
aan
onrust ontdaan
onrust
ontdaan te
te geraken.
geraken. Hij
Hijwilde
wildenamelijk
namelijkPoortere
Poort ere
voor de
de zaak
zaak stellen
stellenen
enhem
hemuitvragen
uitvragenover
over't'tgeen
geen
botsbollig voor
Koornaert nog
altijd als
als een
een radeloos
radeloos mysterie
mysterie kwellen
kwellen bleef.
bleef.
Koornaert
nog altijd
was er
er met
methet
hetlijk
lijkgebeurd
gebeurd?
Laghet
hetininden
denhof
hofergens
ergens
Wat was
? Lag
gedolven of
of was
was er
er eenig
eenigbetrek
betrek tusschen
tusschen den
den aanslag
aanslag en
en de
de
gedolven
dood van
van Busschere
Busschere?
Wisterernog
nogiemand
iemandanders
andersiets
ietsover
over de
de
? Wist
kreeg, zou
zou Koornaert
Koornaert
zaak? Eens dat hij
hij over dat alles opheldering
opheldering kreeg,
weer aan
aan de
deandere
andere dingen
dingen van
van 't
leven kunnen
kunnen denken
denken en
en
weer
't leven
zich opnieuw
opnieuw toeleggen
toeleggen op den
den kweek
kweek van
van groenten
groenten voor
voor de
de
zich
toekomende lente.
keerde en
en wendde
wendde 't ontwerp in
in zijnen
zijnen
toekomende
lente. Hij keerde
en kwam
kwam tot
totdedeovertuiging
overtuiging:
dathijhij
eigenlijk
daarmede
geest en
: dat
eigenlijk
daarmede
moeten beginnen
beginnen1JDaarna
Daarnazou
zouhij
hijPoortere
Poortereeene
eenesom
somgelds
gelds
had moeten
waarmede hij
hij naar
naar Amerika
Amerika kon
kon trekken
trekken en
envoor
vooraltijd
altijd
geven waarmede
onschadelijk blijven
blijven!!
—
- Ha, ha
ha!1 Simon
urchi zou
zoo slim
slim niet
nietgefineerd
gefineerd
Simon T
Turchi
zou het zoo
hebben
om
de
zaak
eene
goede
wending
te
geven.
Eindelijk
hebben om de zaak eene goede wending te geven. Eindelijk
zou de
de rust
rust dan
dan toch
toch weer
weer opdagen
opdagen en
en 't was
was hoogstnoodig,
hoogstnoodig,
zou
want Koornaert
Koornaert voelde
was van
van denken,
denken,
want
voelde dat
dat zijn
zijn hoofd
hoofd moe was
hij slapen
punt Poortere
Poortere te
te ontbieden
ontbieden
dat hij
slapen moest.
moest. Hij stond op het punt
Polydoorhem
hemdedevreeselijke
vreeselijkemare
marebracht
brachten
envertelde
vertelde:: dat
dat
toen Polydoor
vader en
en moeder
moeder gevochten
gevochten hadden
hadden en
envader
vadervertrokken
vertrokken was
was
vader
ofbeest»
beest» te
te zeggen
zeggen1J Dat beduidde
beduidde voor
voorKoornaert
Koornaert
«hond of
zonder «hond
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dat hij
hij van
van Poortere
Poortere verlost
verlost was,
was, maar
maar met
met de kwellende
kwellendeonzeker,
onzeker~
dat
heid bleef
bleefover
over't 'tgeen
geenhij
hijtrachtte
trachtteteteweten.
weten.'t'tWas
Wasalsof
alsof
heid
Polydoorken de
de reden
redenvan
vanzijn
zijnmeesters
meestersvrees
vreesgeraden
geradenhad
had
Polydoorken
ofwel
door
zijn
vader
over
den
toestand
was
ingelicht,
want
ofwel door zijn vader over den toestand was ingelicht, want
van dan
dan afafstelde
steldedede
jongen
zichaan
aanalsalseen
eenkleine
kleinetyran.
tyran.
van
jongen
zich
Hij robberde
robberde en
en stool
stooldat
dat't 'tschande
schande was,
was,werkte
werkteslechts
slechtsals
als
Hij
't hem
hem inviel,
inviel, kustte
kustte de
demeid
meidwaar
waarSeraphien
Seraphienbij
bijstond
stondenenver,
ver~
't
telde onbetamelijkheden
onbetamelijkheden in
in de
detegenwoordigheid
tegenwoordigheidvan
vanjuffer
juffer
telde
Elvire 11 Koornaert
maar dat
dat Agatha
Agatha er
er zou
zoutusschen
tusschen
Elvire
Koornaert vreesde
vreesde maar
springen en in
in eene
eene heilige
heilige gramschap
gramschap den
den jongen
jongen ging
gingweg,
weg~
springen
zenden. Om
Om dit
dittetevermijden,
vermijden,zegde
zegdehij
hijzekeren
zekerendag
dag:
zenden.
:
zie uu geern,
geern, gij
gij moogt
moogt al
al doen
doen wat
wat ge
ge
- Polydoorken,
Polydoorken, ik zie
—
maar zorg
zorg dat
dat juffer
juffer Agatha het niet
niet en
en zie,
zie,zij
zij zou
zoukwaad
kwaad
wilt maar
wordenl
worden!
De kerel
kerel had
had zijn
zijn meester
meester daarop
daaropmet
metstoute
stouteoogen
oogenbekeken
bekeken
De
geantwoord::
en geantwoord
- Ze moet
moet maar
maar niet
niet kwaad
kwaad zijn1
zijn 1Mijn
Mijn moeder
moeder zegt
zegt:: dat
dat
—
ik geen
geen vrees
vrees moet
moet hebben1
hebben 1
was de
degodsklop
godsklopvoor
voorSeraphien
Seraphienenen't 'tgeen
geenhij
hijgevreesd
gevreesd
Dat was
had, moest
moest te
te wege
wege heel
heelzijn
zijnopzet
opzetomver
omvergooien.
gooien. Een
Eenzondag
zondag
had,
namiddag dat Agatha
Agatha met
met haar
haar broer
broer alleen
alleen thuis
thuis was,
was, riep
riep
namiddag
't slot en zette
zij
hem in
in het
hetspreekplaatsje,
spreekplaatsje, draaide
draaide de
dedeur
deur op
op't
zij hem
zich
om een
een ernstig
ernstig gesprek
gesprek te
te beginnen.
beginnen. Seraphien
Seraphien zag
zag hoe
hoe
zich om
bleek
zijn zuster
zuster was
wasenenhij
hijverwachtte
verwachtte een
eenongeluk.
ongeluk.
bleek zijn
-— Weet gij
gij wat
watereromgaat
omgaat met
met onze
onzePhilotea
Philotea?
zegde zij.
zij.
? zegde
-— Omgaat?
Omgaat ?
-— Maar hoe zoudt
zoudt gij
gij het
het weten
weten ook
ook?? Ik
Ik zal
zal uu zeggen
zeggen welke
welke
straf
Heer over
over ons
ons huis
huiszendt
zendtI1En
Endat
datwij
wij voor
voor de
de
straf ons
ons Heer
schande staan
staan I1
doodininzijn
zijnhart
hart1JHij
Hijmeende
meendedat
dat het
het
Seraphien voelde
voelde de dood
dienstmeisje
lijk ontdekt
ontdekt had
had —
- hij
hij was
was te
te wege
wege
dienstmeisje ergens
ergens het
het lijk
op
knieën om
om zijne
zijne schuld
schuld tetebekennen.
bekennen. Agatha
Agatha had
had heur
heur
op de knieën
zakdoek uitgehaald
om haar
zakdoek
uitgehaald om
haar gelaat
gelaat te
te duiken
duiken en
en zij
zij snikte,
snikte,
terwijl
angst, zijn
zijn vonnis afwachtte.
afwachtte. Hij
Hij kon
kon geen
geen
terwiji Koornaert
Koornaert in angst,
woord
uitbrengen, en
hij schrikte
schrikte nog meer
meer toen hij
hij hoorde
hoorde
woord uitbrengen,
en hij
zij uitriep
uitriep::
hoe
hoe zij
-— En
eigenlijk toch
toch mijne
mijne schuld
schuld —
- ik
ik moest
moest er
erbeter
beter
En 't't isis eigenlijk
op
op geschaft hebben 1I En
En zeggen dat ik er door vreemde menschen
mij ontgaan
ontgaan was
was tot
totnu
nutoe
toe1J
moet
gewezen worden,
worden, dat
dat 't't mij
moet op
op gewezen
hield
den
adem
op
en
Agatha
lostte
eindelijk
Koornaert
Koornaert hield den adem op en Agatha lostte eindelijk
het
geheim::
het geheim
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-— Siska
hier geweest.
geweest. Ze
zei:: ziet
ziet ge
ge niet
niet aan
aandat
dat
Siska isis hier
Ze zei
meiske dat
dat er
er iets
iets mede
mede hapert
hapert?!
Ik meende
meende dood
dood tetevallen
vallen
meiske
? i Ik
Wie zou
zouererzulk
zulkeen
eenschijnheilig
schijnheiligding
dingverdenken
verdenken
van schaamte
schaamte!1 Wie
van
vuile manieren?!
manieren?! Seraphien,
Seraphien, ik
ik heb
hebhet
hetaltijd
altijdgezegd:
gezegd:dat
dat
van vuile
brachten met
en 't't is
is nu
nu
gevaar in
in huis
huis brachten
met dien
dien jongen
jongen...
... en
we 't gevaar
ver !1 't Geen Siska vermoedde is maar
maar al
al te
te waar!
waari Een geluk
zoo ver
dat ik
ik het
het nog
nogbij
bijtijds
tijdsweten
weten
kon,
stelu uvoor
voordat
datererzooiets
zooiets
dat
kon,
—-stel
hier in huis
huis voorvalt
voorvalt!1 Maar
Maar ik
ik heb
hebererkort
kortspel
spelmee
meegemaakt.
gemaakt.
hier
Siska
zal 't geheim niet
niet verklappen
verklappen—- voor
voorvijf
vijffranken
frankenzwijgt
zwijgt
Siska zal
zij gelijk
gelijk een
eengraf.
graf. Ik
Ikheb
hebhaar
haar nu
nunaar
naar Gent
Gentgezonden
gezonden om
om
zij
plaats te vragen
vragen in
in 't moederhuis, waar
waar dat
dat verdorven
verdorvenschepsel
schepsel
plaats
morgen vliegt
vliegt zij
zij het
het
haar schande
schande kan
kan gaan
gaan verduiken
verduiken!1 Van
haar
Van morgen
huis
uit en
enuw
uwkreupele
kreupelesioeber
sloeber van
van 't zelfde
wil hem
hem
huis uit
zelfde11 ik
ik wil
geen minuut
minuut meer
meer onder
onder de
de oogen
oogen11
geen
Agatha voortging,
voortging, veranderde
veranderde haar
haar verdriet
verdriet in
in
Naarmate Agatha
heilige verontwaardiging,
verontwaardiging, maar
maar bij 't't laatste
laatste woord
woord was
was 't't alsof
alsof
Seraphien
den steek
steek van
van een
een angel
angel gevoeld
gevoeldhad;
had;hij
hijsprong
sprongrecht.
recht.
Seraphien den
-— Zoo
Zoo niet
nietgeboerd,
geboerd, zuster
zuster!! riep
riep hij.
hij. En
Enstatig
statigdeed
deed hij
hij
uitspraak::
zijne uitspraak
-— Met
Met dat
dat meissejonk
meissejonk doet
doet ge
gewat
watu ubelieft,
belieft,maar
maardien
dien
jongen kan
kan ik
ik niet
niet missen
missen en
endaarbij
daarbij:: Polydoor
Polydoor isisnu
nuzonder
zonder
jongen
vader en
heb beloofd
beloofd voor
voorhem
hemtetezorgen
zorgen!
vader
en ik heb
1
-— Gij
waar gij
gij komt
komt met
met uwe
uwezorg
zorgI1Stank
Stank en
en dank!
dank!
Gij ziet waar
Denkt ge
geaan
aanElvire
Elvireen
enaan
aan
Hij
kan heel
heel ons
onshuis
huisbederven
bederven!1 Denkt
Hij kan
mij, als
als wij
wij onze
onzeeer
eerverliezen
verliezen11 En
En wie
wie zegt
zegt er
er dat
dat hij
hij de
de
mij,
schuld
keert!1 gilde Agatha
Agatha in
in wanhoop!
wanhoop!
schuld niet
niet op uu keert
-— We gaan
gaandaar
daarnu
nuniet
nietover
overtwisten,
twisten,merkte
merkteKoomaert.
Koornaert.
Er
dingen die
diemen
menstilzwijgend
stilzwijgendverdragen
verdragenmoet
moet!
Er zijn dingen
1
open en
enging
gingrechtop
rechtopde
dedeur
deuruit.
uit.
draaide hij
hij 't slot open
Daarop draaide
leelijke historie
historie !1 mijmerde
mijmerde hij.
hij. Geen
Geenmogelijkheid
mogelijkheidmeer
meer
Een leelijke
een meid
meid in
inhuis
huistetenemen
nemenmet
metzulk
zulkeen
eenkerel
kerel;
maar om
om
nog een
; maar
Polydoor
te zenden,
zenden, daar
daar kan
kan geen
geen spraak
spraak van
van zijn
zijn!1
Polydoor weg
weg te
Philotea
werd dan
dan ook
ook den
denmaandag
maandag heel
heel vroeg
vroeg naar
naar Gent
Gent
Philotea werd
gestuurd en de
de manke
mankeleelijkaard
leelijkaard bleef
bleefvoort
voortininhuis
huisen
enover
over 't
gestuurd
rondloopen met
met oogen
oogendie
dieschichtten
schichttenals
alsschietspoelen.
schietspoelen.
hof rondloopen
Tante
en
Elvire
wilden
hem
niet
meer
aankijken
envoortaan
voortaan
Tante
Elvire wilden hem niet meer aankijken en
een bejaarde
bejaarde werkvrouw
werkvrouw drie
drie dagen te
te week
week als
als noodhulp.
noodhulp.
kwam een
was eene
eeneschomelijke
schomelijke vernedering
vernedering voor
voordedeprefecte
prefecteder
der
Het was
congregatie
ijveraarster van
van alle
allegodvruchtige
godvruchtigeconfrerieën
confrerieën't't
congregatie en ijveraarster
geen
in haar
haar huis
huis gebeurd
gebeurd was.
was. Zij
Zij bleef
bleefteneer
ten eergeslagen,
geslagen,
geen in
van haar
haar
zuchten, gebaarde
te weten
weten wat
wat er
er op
op 't dorp
dorp van
zuchten,
gebaarde niet
niet te
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gezegd
werd door
door menschen
menschen die
die er
er heimelijk
heimelijk behagen
behagen in
in
gezegd werd
stelden.
Zij deed
deed gedokene
gedokene boetvaardigheid
boetvaardigheid om
omtoch
toch van
van God
God
stelden. Zij
te
bekomen dat
dat het
het ongeluk
ongeluk haar
haar niet
nietals
alseene
eenezonde
zonde zou
zou
te bekomen
zij nu
nu het
het gezel.
gezel~
aangerekend
moest zij
aangerekendworden.
worden. Tegen
Tegen haren
haren zin
zin moest
schap
uitstaan van
van Siska
Siska die
die haar
haar vriendschap
vriendschap opdrong
opdrong en
en
schap uitstaan
al
maar door
belofte kwam
kwam herhalen,
herhalen, dat
dat zij
zij 't't geheim
geheim ge,
ge~
al maar
door de belofte
zwegen hield
hield als
alseen
eengraf,
graf,maar
maartetezelfdertijde
zelfdertijdetetevertellen
vertellen wist,
wist,
't geen
deachterklappers
achterklappers en
enkwaadsprekers
kwaadsprekers uitstrooiden
uitstrooiden van
van
geen de
't't geen
lang~ een
kant van
van 't schandaal was uitgeleekt.
geen langs*
een anderen
anderen kant
Te Koornaerts
Koornaerts liet
de kwade
kwade klappei
klappei gevoelen
gevoelen dat
dat men
men haar
haar
liet de
nu
dulden moest
moest en
en zijzijmiek
miekerergebruik
gebruikvan
vanom
omererelken
eIken
nu dulden
middag een
een potje
?
middag
potje koffie
koffie te
tekomen
komendrinken
drinken?
Seraphien trok
er zich
zich verder
verder niets
niets van
van aan;
aan; hij
hij bleef
bleef met
met
trok er
of was
was aan
aan 't tateren
Polydoor en
en deelde
deelde
zichzelf
bezig of
zichzelf bezig
tateren met
met Polydoor
levens, de
hem zijne
hem
zijne beschouwingen
beschouwingen mede
mede over
over 't inzicht
inzicht des levens,
waarde van
geluk, den vrede
vrede des
des harten
harten en
en den
den aard
aard der
der
waarde
van 't geluk,
betrekkingen onder
mogendheden van
van Europa.
Europa. Van
Van de
de
betrekkingen
onder de
de mogendheden
ontsteltenis
ontsteltenis en de
de verwarring
verwarring in
in huis
huishad
hadhij
hijgebruik
gebruikgemaakt
gemaakt
om van
van slaapkamer
slaapkamer te
veranderen en
den zolder
zolder onder
onder de
de
om
te veranderen
en op den
bloote pannen
pannen het
het bed
bedtetebetrékken
betrekkenwaar
waarPhilotea
Philoteaplacht
placht tete
bloote
slapen.
verklaarde dat
deed om
om den
den wind
windtete
slapen. Hij
Hij verklaarde
dathij
hij het
het deed
hooren loeien
boven zijn
zijn hoofd
hoofd en
enhij
hijzocht
zochthet
hetvan
van den
den
hooren
loeien boven
duivel uit
uit om
om zijn
zijn zuster
zuster met
met redens
redens teteoverhalen
overhalen als
als zezehem
hem
duivel
op zijn
zijnkamer
kamerdoen
doenterugkeeren.
terugkeeren.Koornaert
Koornaertloech
loecher
er wel
wel
wilde op
fijntjes mede
mede in zijn
zijn eigen,
eigen, want
want de
deware
warereden
redenwas
was:: dat
dathij
hij
fijntjes
ginder hoog,
hoog, beter
beter kon denken
denken en
en hij
hij van
van daar
daar uit,
uit, vrij
vrij kon
kon
ginder
ronddolen in den
den nacht
nachten
engaan
gaanwaar
waar 't hem lustte. Hij voelde
voelde
ronddolen
namelijk den
in zich
zich om
om's'snachts
nachts met
met de
despade
spadeop
opden
den
namelijk
den nood
nood in
schouder door
hof tetewandelen
wandelen —
- voor
voorzijn
zijngezondheid,
gezondheid,
schouder
door den hof
hij, omdat
omdatzijn
zijnadem
ademachterbleef
achterbleefininbed,
bed,—- maar
maarhet
het was
was
zegde hij,
eigenlijk omdat
lijk wilde
wilde vinden
vinden dat
dat ergens
ergens rnet
met den
den
eigenlijk
omdat hij
hij dat
dat lijk
kop boven
boven den
den grond
grond stak,
stak,bij
bij nachte
nachte en
enererbij
bijdage
dageweer
weer
kop
onder kroop
kroop 11 Hij
met voldoening
voldoening dat
dat men
men hem
hem in
inalles
alles
onder
Hij zag met
begaan, maar
maar bij
bij stonden
stonden kreeg
kreeg hij
hij 't bewustzijn
bewustzijn dat hij
hij
liet begaan,
wakker
te
\
droomen
liep
en
dat
er
een
wereld
lag
tusschen
wakker te `droomen liep en
er een wereld lag tusschen 't
geen in zijn
zijn hoofd
hoofd omging
omging en
en 't geen de
demenschen
menschenrond
rond hem
hem
geen
wilden
er niets
van
weten;
aanzagen
bedreven. Ze
Ze wisten
wistenofof
bedreven.
wilden
er niets
van
weten
; zezeaanzagen
hij was
was en
enhij
hijkon
konniemand
niemandovertuigen
overtuigen
hem niet
niet voor
voor 't geen hij
hem
geen hij
hij gevoelde.
gevoelde.Hij
Hijonderging
onderging het
hetsoms
somsalsof
alsofhij
hij
van 't geen
van alle
alle levende
levende wezens
wezensafgezonderd
afgezonderdwas
waseneninindie
dievreeselijke
vreeselijke
van
gewaar~
eenigheid zonder middels
middels bleef
bleefom
omaan
aaniemand
iemandzijne
zijnegewaar,
eenigheid
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wording mede
mede te deelen.
wording
deelen. Hij
Hijliep
liepereralsalseen
eenschim
schimzonder
zonder
schaduw. Dan
Dan weer
weer kwamen
kwamen er
er oogenblikken
oogenblikken dat
dat hij
hij nog
nog
schaduw.
geloofde aan
geloofde
aan 't't leven
leven;; dat
hem helder
helder voorkwam
voorkwam wat
wat hij
hij
dat het hem
doen en
doen
en laten
laten moest
moest om
om in
inaanzien
aanzien te
te komen.
komen. Hij
Hij wilde
wilde er
er
zich
van overtuigen
overtuigen dat
dat niemand
niemand iets
iets wist
wist van
van 't geen
hij
zich van
geen
misdreven had
had en
en wilde
misdreven
wilde bekend
bekend maken
maken en
enhet
het nog
nogniet
niet te
te laat
laat
was
alles gedoken
gedoken te houden.
houden. Het
Het geheim
geheim lag
lag immers
immers in
in
was om
om alles
zou het niemand gaan zoeken
den put begraven en daar zou
zoeken als
als hij
hij zelf
zelf
het maar
maar gedoken
gedokenhield
hield!! Dat
Dathij
hij dokter
dokterBlondeel
Blondeeleenig
eenigongelijk
ongelijk
aangedaan
en er
erdaar
daariets
ietsteteherstellen
herstellenviel,
viel,kwam
kwamnooit
nooitin
in
aangedaan had,
had, en
zijn
gedacht —
- hij
hij was
was het
het onderscheid
onderscheid verloren
verloren tusschen
tusschen het
het
zijn gedacht
zuivere
inzicht der
der zedelijke
zedelijke verhouding
verhoudingonder
onder de
demenschen.
menschen.
zuivere inzicht
Hij herinnerde
Hij
herinnerde zich
zich niet
niet goed
goed meer
meer het
het verschil
verschil van
van 't geen
er
in werkelijkheid
werkelijkheid gebeurde
gebeurde en
en 't geen
zijn verbeelding
verbeelding
er in
geen in zijn
leefde
hij werd
werd geschommeld
geschommeld tusschen
tusschen die
die twee
tweeuitersten:
uitersten:
leefde en hij
met allen
met
allen angst
angst houden
houden om
om zijn
zijn eere
eere te
te redden
redden en
en 't geheim
te bewaren
bewaren en
en dan
danweer
weerom
ommet
metalle
allekracht
krachtde
deschijnheiligheid
schijnheiligheid
af te
te werpen
werpen en
enzich
zichtetetoonen
toon engelijk
gelijkhijhijwas
was—- een
eenbooswicht
booswicht
die een
een moord
moord begaan
begaan heeft
heeften
endoor
doorzijn
zijnslachtoffer
slachtoffervervolgd
vervolgd
wordt.
Na
die
vlagen
van
waanzin
overviel
hem
de
moedeloos,
wordt. Na die vlagen van waanzin overviel hem de moedeloos~
om zijn
zijnleven
levendat
datmislukt
misluktwas,
was,omdat
omdathij
hijalles
allesverbeuzeld
verbeuzeld
heid om
had
met kleinigheden
kleinigheden en
enbijzaken
bijzaken zonder
zonder 't
had met
't hoognoodige te
verrichten. De boomen
boomen wisten
wistenbeter
beterwaarom
waarom zij
zij leefden
leefden dan
dan
verrichten.
hij zelf;
zelf; om
om hem
hemheen
heenvond
vondhijhijnergens
nergensdede
reden
waaromhij
hij
hij
reden
waarom
hier rondliep.
rondliep. Hij
had verzuimd
verzuimd zijn
te volgen,
volgen, te
te doen
doen
hier
Hij had
zijn roep
roep te
't geen waarvoor
waarvoor hij
geschapen was
daardoor bleef
bleef hij
hij de
de
hij geschapen
was en daardoor
halfbakkene treuzelaar
overal ten
ten onpas
onpas of
oftetelaat
laatkomt
komt
halfbakkene
treuzelaar die
die overal
en die
die vertrekt
vertrekt ielijk
gelijk hij
hij gekomen
gekomen isis en
enalles
allesbedorven
bedorvenheeft
heeft
waar hij
hij de
de handen
handen aan
aan stak.
stak. Nu
Nu zou
zouhij
hijsterven
sterven en
en 't zou
waar
ûjn alsof hij
hij nooit
nooit geleefd
geleefd had
had;; niets
niets zou
zouerervan
vanoverblijven
overblijven
zijn
droom;
tenzij een
een vage
vageherinnering
herinneringals
alsuituiteen
een
vervaarlijkendroom
tenzij
vervaarlijken
;
verdienste voor
voor God
Godnoch
nochvoor
voordedewereld
werelddie
diehij
hijverlaten
verlaten
geen verdienste
met ledige
ledigehanden,
handen,nanaeen
eenlangen,
langen,dorren
dorrenweg
wegtetehebben
hebben
moest met
afgelegd.
afgelegd. Zijn
Zijn treffelijk
treffelijk gedrag,
gedrag, zijn
zijn vroomheid,
vroomheid, 't geweld
waarmede hij de
de driften
driften had
had ingetoomd,
ingetoomd,zijn
zijnvrijwillig
vrijwilligverzaken
verzaken
waarmede
aan de
de wellusten,
wellusten, het
hettelde
teldealles
allesvoor
voorniets,
niets,daar
daardededorre
dorre
aan
boom
boom zou
zou uitgekapt
uitgekapt en
en in
in 't vuur
vuur geworpen
geworpen worden.
worden. Wat
Wat
had hij
hij nu
nu bekomen
bekomen van
van al
al 't geen
geen hij betrachtte?
betrachtte? Het opge,
opge~
doel was
wasgeweest
geweest:
zijnekrachten
krachtenwerkstellig
werkstelligmaken,
maken,
drongen doel
: zijne
iets nuttigs
nuttigs uitrichten,
uitrichten, maar
maar alles
alles wat
wat hij
hijvastpakte
vastpakte was
was
iets
blijven stilstaan
stilstaan terwij1
terwijl het
het leven
levenaan
aanhem
hemvoorbij
voorbij ging.
ging. 't't Geen
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hij gedaan
hij
gedaan had
had was
was verkeerd
verkeerd uitgevallen
uitgevallen en
en 't kreeg
een
kreeg een
ander wezen
wezen dan
ander
dan 't geen
zich had
had voorgesteld.
voorgesteld. De hoog,
hoog~
geen hij
hij zich
hartigheid en 't wraakgevoel
hartigheid
hem bitterheid
bitterheid in
in plaats
plaats
wraakgevoel schonken hem
van
het beloofde
beloofde genot
genot en
en nu
nuhij
hijzich
zichwilde
wildeverdeemoedigen,
verdeemoedigen,
van het
had
het gebaar
gebaar ook
ook alalzijn
zijnwaarde
waardeverloren1
verloren! Hij
Hij beyond
bevond
had het
zich
verlaten en
en liep
liep met
meteen
eenlijk
lijkopopden
denrug,
rug,tetetrakelen,
trakelen,
zich verlaten
moeizaam naar
naar 't einde
van zijn
zijn leven.
leven. Waarom
Waarom had
had hij
hij toch
toch
einde van
ooit iets
iets anders
anders begeerd
begeerd en
enbetracht
betrachtdan
danhet
hetkalme
kalmebestaan
bestaaninin
het stil
leven
hem
anders
?
het
stil geluk
geluk ?? Wat
Watkon
konhethet
leven
hem
andersschenken
schenken?
Zie,
dan had
hadhij
hijmet
meteen
eenrein
reingemoed
gemoedden
denuitgang
uitgangkunnen
kunnen
Zie, dan
overschrijden en
en vol betrouwen
Godgaan,
gaan,waar
waar hij
hij nu
nu met
met
overschrijden
betrouwen tot
tot God
een bezwaard
bezwaard geweten
gewetenalle
allemogelijkheid
mogelijkheidop
opvergiffenis
vergiffenisverbeurd
verbeurd
Het praamde
praamde daar
daarbinnen
binnen en
enhij
hijmoest
moesthet
hetuitlaten
uitlaten—
had.
had. Het
de kwelgeest
kwelgeest zou
zou hem
hemvervolgen
vervolgenzoolang
zoolanghij
hijdedemenschen
menschenniet
niet
kon doen
doen gelooven
gelooven 't'tgeen
geen hij
hij misdreven
misdreven had
hadI1Met
Met onsamen,
onsamen.
hangende
woorden vertelde
vertelde hij
hijdingen
dingenvan
vanmoord,
moord,aanslag,
aanslag,
hangende woorden
en
eeuwige verdoemenis
verdoemenis:: dat
dat hij
hij 't't bloed van
zijn slachtoffer
slachtoffer
en eeuwige
van zijn
moest terug
moest
terug geven! Maar
Maar niemand
niemand die
die gelooven
geloovenwilde
wilde 't geen
hij
voorhield. Hij
Hijontwaarde
ontwaardeoveral
overaldenzelfden
denzelfdenmedelijden,
medelijden.
hij voorhield.
den glimlach.
glimlach.
dood zou
zounog
nogzoo
zoogauw
gauwniet
niet
komen,want
wantdedelente
lentewas
was
De dood
komen,
aanstaande
dan moest
moest de
de nieuwe
nieuwelevenskracht
levenskracht in
in hem
hem de
de
aanstaande en
en dan
gezondheid terug
terugbrengen.
brengen. Maar
MaarKoornaert
Koornaert hield
hield zich
zich als
als iemand
iemand
gezondheid
die verwittigd
verwittigd is
is en
en zich
zich gereed
gereed moet
moet maken.
maken. Hij
Hij trok
trok alles
alles
die
naar zich
en bij
bij 't gedacht
gedacht om er
er tete moeten
moetenvan
vanscheiden
scheiden
naar
zich toe
toe en
kregen de geringste
geringste voorwerpen
voorwerpen een
een eigen
eigenkostelijkheid
kostelijkheid in
in
kregen
zijne oogen.
oogen. Hij
Hijkon
konzich
zichmoeilijk
moeilijkgewennen
gewennenaan
aan 't gedacht
zijne
dat, na
na hem,
hem, hier
hier alles
alleszou
zouvoortbestaan
voortbestaanenenvreemden
vreemdenererbezit
bezit
dat,
zouden nemen.
nemen. Terwiji
Terwijl hij
hij dat
dat te
te overdenken
overdenken stond,
stond, wist
wisthij
hij
zouden
niet hoe
hoe ellendig
ellendighij
hijereruit
uitzag
zagenendaar
daarstond
stondals
alseen
een land,
land.
zelf niet
verrader, met
een koppel
koppelwenkbrauwen
wenkbrauwen die
dieals
alssnorren
snorrenvan
van
verrader,
met een
een waterhond
waterhond van
van weerskanten
weerskanten boven
boven de
de diepe
diepeoogholten
oogholten
een
neerhingen, en
hoe de
demenschen
menschen zijne
zijnevervallenheid
vervallenheid met
met
neerhingen,
en hoe
afschrik bezagen.
bezagen.
afschrik
dorp werd
werd erergepraat,
gepraat, gegist
gegistnaar
naarredenen
redenen;; onder,
onder~
Op 't dorp
stellingen gemaakt
gemaakt en iedereen
iedereen wachtte
wachtte naar
naar een
een uitval
uitval of
ofom
om
stellingen
er als
als een
eengeheim
geheim over
overde
de twee
twee
klaarheid te krijgen
krijgen in
in 't geen er
kiaarheid
heerenhuizen gedoken
Buiten enkele
enkele meisjes
meisjes was
was de
de
heerenhuizen
gedoken bleef.
bleef. Buiten
gebeurtenis met
met den
den kapelaan
kapelaan reeds
reeds vergeten
vergeten en
endedeaandacht
aandacht
gebeurtenis
andere....Zoo
Zoois ishethet
menschelijkhart
hartdat
Jat
afgekeerd door
afgekeerd
door het andere....
menschelijk
in den
den drang
drang om
omteteleven
levenvoortgestuwd,
voortgestuwd,vastgrijpt
vastgrijpten
enloslaat,
loslaat,
herbegint en
en vergeet.
vergeet. ....
herbegint
..
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kon dat
dat niet
niet...
zij wilde
wilde bidden
bidden om
om het
het tete
alleen kon
. . . zij
Elvire alleen
maar't
ging niet.
niet. Zij
Zij moest
moest zich
zich ootmoedig
ootmoedig
kunnen,
bidden ging
kunnen, maar
't bidden
neerwerpen
en hare
hare schuld
schuldbekennen,
bekennen,maar
maartelkens
telkensstormde
stormde
neerwerpen en
't in haar
haar op, dat
dat zij
zij de
de verongelijkte
verongelijkte was,
was, en
en men
men haar
haar iets
iets
ontstolen
zonder iets
er voor
voor in
in de
deplaats
plaatstetekrijgen.
krijgen.Zij
Zij
ontstolen had
had zonder
iets er
bewonderde de
sublieme houding
houding van
van Celeste
Celeste maar
maar kon
kon het
het
bewonderde
de sublieme
haar
niet nadoen.
nadoen. Niettemin
Niettemin wilde
wilde zij
zij uit
uitalle
allemacht
machthare
hare
haar niet
bewondering
laten voelen
voelen en
enhet
hetzette
zettehaar
haaraan
aande
devriendschap
vriendschap
bewondering laten
te
brengen op
op de
dehoogte
hoogteder
derzelfopoffering.
zelfopoffering. Nu
Nuzij
zijweer
weer
te brengen
bij 't ziekenbed
ziekenbed gelaten
zocht Elvire
Elvire alles
alles uit
uit om
omhare
hare
gelaten werd,
werd, zocht
vriendin te
te troosten,
troosten, op
optetebeuren
beurenenendoor
doorhaar
haargezelschap
gezelschap
vriendin
den
tijd te
te korten.
korten. Zij
Zij trachtte
trachtte er
er haar
haar eigen
eigen verdriet
verdriet door
door tete
den tijd
vergeten, maar
maar ter
ter zelfdertijd
zelfdertijd priemde
priemde er
er een
eentweede
tweedeinzicht
inzicht
vergeten,
door
het eerste.
eerste. Zij
Zij kon
konhet
hetniet
niettegenhouden,
tegenhouden,zij
zij was
was er
er
door het
beschaamd voor
omdat het
het eene
eene ongelegen
ongelegen kleinzieligheid
kleinzieligheid leek
leek
beschaamd
voor omdat
en de zuiverheid
zuiverheid van
van haar
haar bedoeling
bedoelinger
erdoor
doorbevlekt
bevlektwerd.
werdoMaar
Maar
de ergste
ergste verslagenheid
verslagenheid kan
kan men
men niet
niet beletten
beletten dat
datde
dehoop
hoop
in de
ergens
onverwachts doorpriemt
als een
een tenger
tenger plantje
plantje dat
datden
den
ergens onverwachts
doorpriemt als
kop door
door alles
alles heenvlecht
heenvlecht om
om lucht
lucht te
te genaken
genaken en
en 't
leven te
't leven
kop
houden. Zoo
Zoo ook
ookkwam
kwambij
bijElvire
Elvireiets
ietsalsalseen
eenvermoeden
vermoedenom
om
houden.
van Celeste
Celeste een
eenvoordeeligen
voordeeligenuitval
uitvaltetezien
zienontstaan
ontstaan
aan 't bed van
en een
een gunstigen
gunstigen ommekeer
ommekeer in haar
haar eigen
eigen leven.
leven. Het
Hetkwam
kwam
en
haar voor
voor als
als de
de aanleiding
aanleiding tot
tot het
het blijendig
blijendig slot
slot dat
datonver,
onver~
haar
mijdelijk in elk
elkromantisch
romantisch verhaal
verhaal de
de gescheidenen
gescheidenensamenvoert
samen voert
mijdelijk
hetlijden
lijdenininvreugd
vreugdverandert.
verandert.
en tot
tot behagen
behagenvan
vanden
denlezer,
lezer,alalhet
Elvire die
door hare
hare zelfopoffering
zelfopoffering en
enijver
ijverde
degenezing
genezing
die door
bevordert van
van hare
hare vriendin,
vriendin, na
afgunst in
in leedwezen
leedwezen tot
tot
bevordert
na de afgunst
hOebben omgekeerd
omgekeerd;; —
- de
de broeder
broeder van
vanhet
hetzieke
zieke
liefde
te liebben
liefde te
meisje die,
die, getroffen
getroffen door
doordedetoegenegenheid
toegenegenheidder
dervriendin,
vriendin,
meisje
tot inkeer
inkeer komt
komt! I Lag
niet voor de
de hand
hand om
om de
deverbeel,
verbeel~
Lag het
het niet
ding
langs die
die wegen
wegentot
totdedeontknooping
ontknoopingder
derwerkelijke
werkelijketoe,
toe~
ding langs
standen
leiden?
Elvire haastte
haastte zich
zich dus
dus ook
ooknaar
naar 't klooster,
standen te leiden
? Elvire
nu was
was 't haar
gelukt er
er Albert
Albert te
te ontmoeten
ontmoeten
maar
maar tot
tot nu
haar niet
niet gelukt
zijn naam
naam te
te hooren
hooren uitspreken,
uitspreken, en
en zij
zij voorzag
voorzag dat
datererveel
veel
of zijn
geduld zou
zou noodig
noodig zijn
zijn om
omhet
hetgewenschte
gewenschteuitwerksel
uitwerksel tete
geduld
bekomen.
Die hoop
hoop ook
ookmoest
moestverijdeld
verijdeldworden.
worden.Een
Eenmaandagmorgen,
maandagmorgen,
een ongelegen
ongelegenoogenblik,
oogenblik,verscheen
verscheenSiska
SiskateteKoornaerts
Koornaerts
op een
ophaar
haarslaapkamer
slaapkamer aan
aan 't mijmeren was en
terwijl Elvire
Elvire nog op
terwiji
Agatha in de
de keuken
keuken 't't werk
werk deed.
deed.Er
Ermoest
moestwel
weliets
ietsbuiten,
buiten~
Agatha
gewoons
gebeurd zijn
zijn dat
dat dedemoeite
moeitevan
vaneen
eenextra,bezoek
extra~bezoek
gewoons gebeurd
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waard
was, zoo dacht
waard was,
dacht Agatha,
Agatha, tetemeer
meerdaar
daarSiska's
Siska's oogen
oogen
straalden
twee lichtjes
lichtjes en
enhaar
haar ingevallen
ingevallen lippen
lippensmakten
smakten
straalden als
als twee
van ingehouden
ingehouden lust.
lust. Ze
Zevergat
vergatzelfs
zelfsden
densnuif
snuiftetenemen
nemen 't geen
van
zij gewoonlijk
gewoonlijk deed om
om aan
aan den
den praat
praat tetekomen.
komen.
zij
- Is 't't nichtje
nichtje niet
nietthuis
thuis?
vroegzij
zijnaspeurend.
naspeurend.
? vroeg
—
Juffer Elvire
? vroeg
is boven.
boven. Wat
Watisiserer?
vroegAgatha
Agathagejaagd.
gejaagd.
-— Juffer
Elvire is
-— Wilt ge
ge nu
nu wat
wat weten
weten?? Nu
Nu isis 't wel
wel!
den nacht
nacht
1 Van
Van den
is er
er ramulte
ramulte geweest
geweest op
op 't dorp
- hebt ge nog niets gehoord?
gehoord?
dorp —
ge van
vanniets?
niets ?Wel,
Wel,zeze
hebben
mijnheerAlbert
Albertvan
vanden
den
Weet ge
hebben
mijnheer
nacht meer
meer dan
dan half
half dood
doodgeslegen,
geslegen, in
inde
deDagsterre,
Dagsterre, .. .... te
te
nacht
Busschers als
als 't
belieft!
ik het
het niet
niet gezeid
gezeid dat
dat het
het
't uu belieft
1 Heb
Heb ik
Busschers
moesteindigen?
eindigen?Een
Eengemaakt
gemaaktspel
spelvan
vandie
diemamsel
mamsel!
zoo moest
! 't Was
allang
er iets
iets broedde
broedde in
in dat
dat nest.
nest. Ze
Zezijn
zijnCharel
Charelkomen
komen
allang dat
dat er
optrommelen,
toer was
was alalgespeeld
gespeeld!
niettemin de
de
optrommelen, maar
maar de
de toer
1 niettemin
daders
gekend:: drie
drie zeuns
zeuns van
van Poortere,
Poortere, Zutters
Zutters gasten,
gasten,
daders zijn
zijn gekend
Kabooters
Kockuyt. De
Deeenen
eenenzeggen
zeggendat
datde
deruzie
ruzie gekomen
gekomen
Kabooters en Kockuyt.
doordat die
diesnelle
snelleSara
Saramijnheer
mijnheer Albert
Albertwilde
wildedwingen
dwingenmet
met
is doordat
haar te trouwen
trouwen omdat
omdatzij
zijnunuverkareld
verkareldisis!
Ze beweert
beweert hem
hem in
in
haar
1 Ze
schande
zullen brengen!
brengen!...
Anderenzeggen
zeggendat
datde
demannen
mannen
schande te
te zullen
... Anderen
Gangske moe
waren van dien
dien windhaan
windhaan met
met eene
eene van
van
moe waren
uit 't Gangske
hebbenhem
hemweggekegeld
weggekegeld1!
hun soort
soort tetezien
zienfloreeren
floreerenen
enzezehebben
hun
-— En
En waar
waar is mijnheer
mijnheer Albert nu?
nu?
-— Charel heeft
naar huis geleid
geleid en
ennaar
naar zijn
zijnzeggen,
zeggen,
heeft hem naar
zal
een paar
paar dagen
dagen te
te bedde
bedde blijven,
blijven, want
want ze
ze hebben
hebben
zal hij
hij wel een
bloed
den jongenheer
jongenheer overstampt
overstampt naar
- hij
hij was
was alalbloed
den
naar de
de mode —
en
zijn
kleeren
hingen
in
riemen!
Dat
zal
hem
leerenl
en zijn kleeren
in riemen i Dat zal hem leereni
Agatha besloot er
er niet
niet van
vantetespreken
sprekenaan
aanElvire
Elviremaar
maar dien
dien
Agatha
dag
reeds was
was iedereen
iedereen zoo
zoo vol
vol van
van 't gebeurde
dat 't
ver~
't ver,
gebeurde dat
dag reeds
zwijgen
den schrik
schrik en
en
zwijgen onmogelijk
onmogelijkwerd.
werd.En
En Elvire,
Elvire, door
door den
ontsteltenis
heen, kreeg
kreeg weer
weer het
hetgevoel
gevoeldat
datdie
diegebeurtenis
gebeurtenis
ontsteltenis heen,
begin was
haar voordeel
voordeel moest
moestuitdraaien
uitdraaien en
enmisschien
misschien 't begin
was
in haar
van
die gunstige
gunstige ontknooping
ontknooping waarop
waarop de
depastor
pastorgedoeld
gedoeld had.
had.
van die
Zij
beschuldigde zich
zichreeds
reedsgewanhoopt
gewanhoopt tetehebben
hebbenwanneer
wanneer
Zij beschuldigde
't nu
weer bleek hoe
hoe ondoorgrondelijk
ondoorgrondelijk de
de wegen
wegen der
dervoorzie,
voorzie~
't
nu weer
nigheid
zijn en hoe
hoe God
Godsoms
somsdedewonderlijkste
wonderlijkstemiddelen
middelen ge,
ge~
nigheid zijn
bruikt om
te bereiken.
bereiken. In elk
elk geval
geval zou
zou die
diekwade
kwade
bruikt
om een
een doel
doel te
Albert niet
niet meer
meer uitoefenen.
uitoefenen.
verleidster haren
haren slechten
slechten invloed
invloed op Albert
weet, was
was het
hetvoor
voorhem
hemde
debliksemschicht
bliksemschicht niet op
op den
den
Wie weet,
weg van
van Damascus
Damascus?
degenadestraal
genadestraalwaardoor
waardoorde
devereeniging
vereeniging
? de
werd!?
van
Vinicius met
met Ligie
Ligie mogelijk
mogelijk werdi
van Vinicius
?
Juist drie
drie dagen
dagen nadien
nadien in den
denachternoen,
achternoen, als
als Agatha
Agatha en
en
Juist
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Elvire, gelijk
gelijk gewoonte,
gewoonte, aan
aan het
hetnaaitafeltje
naaitafeltje zaten,
zaten, was
was 't dat
Elvire,
plots, op
opzijn
zijnkousen
kousenlangs
langsachter
achterteteKoornaerts
Koornaertsbinnen,
binnen~
Poliet plots,
stormde
met
den
roep:
stormde
den roep :
- Zeere,
Zeere, zeere
zeere11 hulp, haast
haast u,
u, een
eenongeluk
ongeluk11
—
Zonder
vertrokken.
Zonder verderen
verderen uitleg
uitleg was
was dedeknecht
knechtweer
weer
vertrokken.
Tante en
en nicht
nicht bezagen
bezagen elkaar
elkaar om
omteteweten
wetenwat
watzezezouden
zouden
Tante
doen, maar
maar deels
deels uit
uitnieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid en
en ook,
ook, omdat
omdat men
men
doen,
in nood
nood alles
allesvergeten
vergeten moet,
moet,enenhulpe
hulpebieden,
bieden,volgden
volgdenzij
z~j
zonder dralen
achter door
den hof
hof en
envonden
vonden er
er 't
zonder
dralen langs
langs achter
door den
poortje nog open
open der
derwarande
warandelangs
langswaar
waarde
deknecht
knechtgekomen
gekomen
poortje
keukenwachtte
wachttePoliet
Poliethaar
haar
en weer
weer verdwenen
verdwenen was.
was.InIndedekeuken
en
op en
en deed
deedteeken
teek endat
datzeze
zoudennaar
naarboven
bovenkomen.
komen. Met
Met
op
zouden
ingehouden stem
stem vertelde
vertelde hij
hij dat
dat de
dejongeheer
jongeheermet
metruzie
ruziever,
ver~
ingehouden
trokken
trokken was
was en
enmevrouw
mevrouwdaarop
daaropininbezwijming
bezwijminggevallen,
gevallen, —
dat zij
zij haar
haar boven
boven hadden
hadden gedragen
gedragen en
en niet
niet wisten
wisten of
of ze
ze
dat
was of
oflevend.
levend.
dood was
sta hier
- En 'k sta
hier alleen
alleen;; de
de dokter
dokter isisuit,
uit,merkte
merktede
deknecht
knecht
—
en 'k weet
weet niet
niet langs
langswelken
welkenkant
kanthem
hemgaan
gaanzoeken
zoeken1 1 't Is
toch beter
beter dat
dat ereriemand
iemand bij
bij isis...
depastor
pastor ook
ook moet
moet ge,
ge~
toch
.. . de
roepen worden 11 God,
God! wat
watzal
zalmijnheer
mijnheerstaan
staanzien
zien!
roepen
God, God!
I
Mevrouw
op het
Mevrouw Blondeel
Blondeel lag uitgestrekt
uitgestrekt op
het bed
bed en
ende
dedoove
doove
Marie~Anne was
was lijvelijk
lijvelijk bezig
bezig haar
haar 't gelaat
gelaat te bessen
bessen met
met
Marie,Anne
azijn.
was geen
geen leven
levenmeer
meeraan
aantetezien
zienenenniemand
niemand die
die
azijn. Er
Er was
wist
wat aan
vangen. Poliet
Poli et was
al weg
weg en
en erer bleef
bleef
wist wat
aan te
te vangen.
was al
niets anders
anders te doen
doen dan
dan tetewachten.
wachten. Eindelijk
Eindelijk kwam
kwam Agatha
Agatha
niets
op
den inval
inval om
omdedetafel
tafelopop
te schikken
metkeersen
keersen en
en
op den
te schikken
met
kruisbeeld en
en wij,water
wij~water voor
voor de
de bediening
bediening der
der
kruisbeeld
en watte
watte en
heilige
Olie. De tijd
verliep als
als eene eeuwigheid
eeuwigheid in angstige
angstige
tijd verliep
heilige Olie.
duidelijker werd
werd dat
datjustine
J ustine
afwachting
terwijl de zekerheid
zekerheid alalduidelijker
afwachting terwijl
gestorven
Agatha stelde
stelde zich
zich luid
luid aan
aan 't opzeggen
gestorvenwas.
was. Agatha
der
gebeden en
enElvire
Elviresnikte
sniktevan
vanaandoening.
aandoening.Elk
Elknaderend
naderend
der gebeden
gerucht
afgespied als
als een
een gebeurtenis
gebeurtenis van
van belang
belang en
en
gerucht werd
werd afgespied
niemand
durfde uitkijken
uitkijken om
om te
te zien
zienwie
wieerereerst
eerstzou
zou
niemand die
die durfde
opdagen.
de verte
verte de
de bel
bel der
der be,
be~
opdagen. Eindelijk
Eindelijk hoorde
hoorde men
men in de
rechting
naderde. 't't Was
Wasde
deverlossing
verlossinguit
uitden
denspannenden
spannend en
rechting die naderde.
pastor gerocht
gerocht met
met moeite
moeite boven
boven en
en door
door het
het
toestand.
toestand. De pastor
asemjagen
hij half luide
luide de
de latijnsche
latijnsche gebeden.
gebeden. Elvire
Elvire
asemjagen sprak
sprak hij
zat
beangst aan
aan den
den hoek
hoek van
van het
het voeteind
voeteind om
om te
te zien
zien wat
wat
zat beangst
nu
gebeuren zou,
zou, in
in de
devrees
vreesofofhare
haretegenwoordigheid
tegenwoordigheid hier
hier
nu gebeuren
gelegen was.
was. De
Depastor
pastorbezag
bezagdedezieke
ziekeaan,
aan~
gewenscht
gewenscht of
of gelegen
dachtig,
zonder iets
iets tete zeggen,
zeggen, begon,
begon,
dachtig, zocht
zocht naar
naar den
den pols
pols en zonder
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hij 't
't heilig
heilig Oliesel toe
toetetedienen.
dienen.Hij
Hijvermaande
vermaandede
deaanwezigen
aanwezigen
dat zij
zij heel
heel stil
stilzouden
zoudenzijn
zijnenendedegebeden
gebedenmedelezen.
medelezen.Terwijl
Terwijl
dat
ze
daarmede bezig
bezig waren,
waren, en
en Agatha
Agatha de
de gewijde
gewijde kaars
kaars vast,
vast~
ze daarmede
hield
hield in
in de
de hand
hand der
der stervende,
stervende, ging
ging er
er gerucht
gerucht aan
aan de
de
voordeur en
en in
in de
de gang.
gang. Uit
Uiteerbied
eerbiedvoor
voorhet
hetlijden
lijdenhaastten
haastten de
de
voordeur
de kamer
kamer om den
den dokter
dokter met
met zijn
zijn vrouw
vrouw
aanwezigen zich allen uit de
alleen te
laten. In
In 't heengaan
hij
alleen
te laten.
heengaan bemerkte
bemerkte Elvire
Elvire nog
nog hoe hij
den
hoed aflegde
aflegde enendedehandschoenen
handschoenen uittrok
uittrok alsof
alsof hij
hij een
een
den hoed
gewone
zieke te onderzoeken
onderzoeken had.
had. Hij
Hij was
wasbezweet
bezweet en
en de
de
gewone zieke
druppels
zijn blooten
blooten schedel.
schedel. Wat
Watererverder
verder
druppels perelden
perelden op
op zijn
gebeurde wisten
wisten zij
zij niet
niet want
want uit
uitdedeziekenkamer
ziekenkamer ging
ging geen
geen
gebeurde
gerucht
en welhaast
welhaast hoorden
hoorden zij
zij den
denpastor
pastor die
diezijn
zijnvriend
vriend
gerucht en
wegbracht
naar beneden
beneden leidde.
leidde.
wegbracht en
en naar
zijn Gods
Gods werken,
werken, dokter,
dokter, hoorden
hoorden zij
zij hem
hem zeggen
zeggen
-—.Dat zijn
Gij hebt
hebt veel
veel lijden
lijden gezien
gezien in
in uw
uw leven,
leven, wij
wij
in 't heengaan.
heengaan. Gij
ook krijgen
krijgen elk
elk ons
onsbeurt
beurt;; 't is nu
nu aan
aan uu moed
moed tetetoonen.
toonen.
Een stille tegenwerping
tegenwerping van
van den
den dokter
dokter en
en een
eeningehouden
ingehouden
Een
snik.
Daarop
de
pastor
weer,
die
met
een
diepe
ademhaling,
snik. Daarop
pastor weer, die met een diepe ademhaling,
uitsprak::
luider uitsprak
-— Neen,
Neen, neen,
neen, neen,
neen,geloof
geloofdat
datniet
niet;
Albertkeert
keert terug
terug
; Albert
en
weet moest
moest de
de dood
doodererniet
niettusschen
tusschenkomen
komenom
omhem
hem
en wie weet
tot inkeer
inkeer te
te brengen1
brengen 1
Agatha
Elvire met
met de meid
meid en
en den
denknecht
knechtwaren
waren weer,
weer~
Agatha en
en Elvire
gekeerd
hernamen het gebed,
gebed, toen
toendedepastor
pastorbinnen
binnenkwam
kwam
gekeerd en hernamen
en Agatha
Agatha aansprak.
aansprak.
-— Er
hier eene
eene moeilijke
moeilijke boodschap
boodschap teteverrichten,
verrichten, zegde
zegde
Er is hier
hij, die
die wat
wat omzichtigheid
omzichtigheid vereischt,
vereischt, wilt
wilt gij
gij u udaarmede
daarmede
hij,
juffer?
gelasten, juffer
?
-— Geern, mijnheer
pastor.
mijnheer pastor.
-— Het lijk
lijk hier
hier moet
moet opgetooid
opgetooidworden,
worden,dedekloosterzusters
kloosterzusters
doen dat
dat gewoonlijk
gewoonlijk;; er
er isisnunukwestie,
kwestie,dat
datnieuws
nieuwsginder
ginder
doen
bekend te
te maken,
maken, zonder
zonder dat
dat zuster
zuster Celeste
Celeste er
er iets
iets van
van te
te
bekend
komt.
weten komt.
Agatha
knikte en
en had
had begrepen.
begrepen.
Agatha knikte
-— Ik ga
ga er
er naartoe,
naartoe, mijnheer
mijnheer pastor.
pastor.
Er
was hier
hier niets
niets meer
meer te
te verrichten
verrichten en
en toch
toch dacht
dacht er
er
Er was
niemand aan
doodsbed teteverlaten
verlaten;; zoo
zoogauw
gauwmen
menerervan
van
niemand
aan het doodsbed
belangrijke te
weg moest,
moest, keerde
keerde men
men weer
weer om
om niets
niets van
van 't belangrijke
weg
verliezen.
den dag
dagwas
waserergeloop
geloopenenbezoek
bezoek;
gejaagd,
verliezen. Heel
Heel den
; gejaagd,
ingetogen,
ernstig.
Men
praatte
halfluide,
uit
eerbied
voorde
de
ingetogen, ernstig.
praatte halfluide, uit eerbied voor
zocht het uit
uit
overledene;; men
diensten aan,
aan, men
men zocht
men bood zijne diensten
overledene
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deelnemingtete toonen.
toonen. Door
om deelneming
Door dat
dat ernstig
ernstig geval
geval was
was plots
plots
bezigheid
al 't andere
andere minderwaardig
minderwaardig geworden
geworden en de gewone bezigheid
van
den dag
dag opgeschorst.
opgeschorst.
van den
zij
In
den
namiddag,
toen Agatha
Agatha thuis
thuis kwam,
kwam, vond
vond zij
In den namiddag, toen
Koomaert geleund
Koornaert
geleund tegen
tegen de
dehorlogekast,
horlogekast, staan
staan nadenken
nadenken en
en
op
de vraag
vraag van
van Agatha
Agatha of
ofhij
hij nu
nu 't lijk niet zou gaan
gaan groeten
groeten?
op de
?
bleef hij
hij staan
staan dubben
dubbengelijk
gelijkiemand
iemanddie
diebewust
bewustisis van
van 't groote
oogenblik en
de plechtigheid
plechtigheid van
vanden
dentoestand,
toestand, waarop
waarop de
de
en de
gelegenheid
om een
een gewichtigen
gewichtigen stap
stap tetedoen
doen
gelegenheid geboden
geboden wordt om
die over
over 't'tverder
verder verloop
verloopvan
vanzijn
zijnleven
levenmoest
moestbeslissen.
beslissen. Maar
Maar
hij
er staan
staan en
en liet
liet den
denkostelijken
kostelijken tijd
tijd zienling
zienlingvoorbij
voorbij
hij bleef er
snellen om de
snellen
de gebodene
gebodenekans
kansteteverliezen
verliezen11
In den
den namiddag
namiddag kwam de pastor
pastor ook
ook nog
noghet
hetvoorstel
voorsteldoen
doen::
-— Toe,
Seraphien, de
dokter is
nu in
in 't verdriet
Toe, toe Seraphien,
de dokter
is nu
verdriet en 't
is
maar recht
recht dat
dat gij
gijnunualsals
gebuur,het
hetlijk
lijkgaat
gaatgroeten.
groeten.
is maar
gebuur,
Koornaert, 't is
nu 't
oogenblik en
denk dat
dat er
er veel
veel van
van
is nu
't oogenblik
en denk
afhangt en
en gij ook
anderen 1
afhangt
ook iets
ietsdoen
doenmoet
moet voor
voor 't welzijn van anderen1
Maar
Maar de rentenier
rentenier schudde
schudde den
den kop:
kop:
—
'k
Moet nog
nog overletten
overletten .. .... en
endat
datandere
andere;; 'k moet eerst
eerst
nog mijn
mijn straf
straf uitdoen
uitdoen voor die
die moord
moord en
en het
hetlijk
lijkbegraven.
begraven.
Ze
zullen mij
mij wel
wel komen
komen ophalen
ophalen als
als ze
ze 't
weten 1 Gij
Ze zullen
't weten!
Gij ook
gelooft
niet dat
dat ik
ik het
het gedaan
gedaan hebi
hebl
gelooft niet
voorval had
had hem
hemblijkbaar
blijkbaar geschokt
geschokt en
enKoomaert
Koornaertver,
ver~
Het voorval
keerde in zijn
zijn slechte
slechte luimen.
luimen. De
Depastor
pastortrachtte
trachtte hem
hem nog
nog
keerde
redenen te
d oen verstaan
verstaan en
en zegde,
zegde,als
alshij
hijden
dendokter
dokter ge,
ge~
redenen
te doen
meens
tig
de
hand
wilde
geven,
al
het
overige
van
zelf
terecht
meenstig
hand wilde geven, al het overige van zelf terecht
zou komen.
komen.
—
- 'k Zal 't doen
doen11 beloofde Koornaert,
Koornaert, maar
maar 't was eene
eene
belofte om
om gerust
gerust gelaten
gelaten te
te worden.
worden.
belofte
ver~
datzuchten
zuchtenenenweenen
weenenenenheel
heeldie
diemeewarigheid
meewarigheidver,
Al dat
veelden hem
hem en
en hij
hij begreep
begreep niets
nietsvan
vanAgatha's
Agatha'sinzichten
inzichten die
die
veelden
vooral op
opeene
eenetoenadering
toenaderinghoopte
hoopteomdat
omdatdokter
dokterBlondeel
Blondeel
nu vooral
de eenige
eenige was
was die
diehaar
haarbroer
broerzijn
zijndolende
dolendezinnen
zinnenininorde
orde
de
kon
kon brengen. brengen. ,
Tegen den
den avond
avond kwam
kwam ererwat
watverpoozing
verpoozing en
enstilde
stilde het
het
Tegen
drukke geloop
te Blondeels.
Blondeels. Het
Hetlijk
lijkwas
wasopgetooid
opgetooiden
enerer
drukke
geloop te
Marie~Anne de
de eerste
eerste helft
helftvan
van
werd geschikt
geschikt dat Elvire
Elvire met
met Marie,Anne
werd
nacht zouden
zouden waken
waken en
en Agatha
Agatha hen
hen zou
zoukomen
komenaflossen
aflossen
den nacht
Dedokter
dokterwas
was erer
om met
met Poliet
Poli et de
deandere
anderehelft
helfttetedoen.
doen.De
om
op gesteld
gesteldom
ommeer
meervreemde
vreemdemenschen
menschenin
inhuis
huistetehebben
hebben
niet op
binst den
den nacht.
nacht. Hij
Hij zelf
zelfzou
zouopblijven
opblijven om
omalles
allesteteschikken
schikken
binst
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daar Armand
Armand eerst
eerst morgen
morgen tegen
tegen den
den noen
noenkon
konaankomen
aankomen
daar
te hem
hem helpen.
helpen.
om te
Na 't avondeten
avondeten trok
Elvire op
op met
methaar
haar kerkboek
kerkboek en
en
trok Elvire
Was den
deneersten
eersten keer
keer
Agatha bleef met
met nonkel
nonkel alleen
alleen thuis.
thuis. 't Was
Agatha
door~
dat het meisje
meisje de
de dood
dood aanschouwd
aanschouwd had
had en
en dat
datgevoel
gevoeldoor,
dat
zoodanighaar
haar gemoed,
gemoed,dat
datalle
alleandere
anderegewaarwordingen
gewaarwordingen
schokte zoodanig
er bij
bij stil
stilstonden.
stonden.Haar
Haarhart
hartklopte
klopteen
enzezetrok
trokden
denwitten
witten
er
dichter om
omde
deschouders
schoudersdaar
daarde
deangstrilling
angstrillinghaar
haarlichaam
lichaam
shawl dichter
overzinderde. In
stilte trok
trok zij
zijmet
metde
demeid
meidnaar
naar boven
boven en
en
overzinderde.
In stilte
vond er
er den
dendokter
doktergeknield
geknieldvep5r
vóór 't bed,
bed, met
met hoofd
hoofd in de
de
vond
dekens geduwd.
geduwd. Hij
Hijbleef
bleefererlangen
langentijd
tijdzitten
zitteneneneindelijk
eindelijk
dekens
stond hij
hij op,
op,vroeg
vroeg of
ofalles
alles ininorde
ordewas
wasvoor
voorden
dennacht
nacht en
en
stond
vermaande hen,
er iets
iets ontbrak,
ontbrak, zij
zij hem
hem beneden
beneden in
in
vermaande
hen, dat,
dat, als
als er
de voorkamer
voorkamer moesten
nacht zette
zette in
inmet
metde
de
de
moesten roepen.
roepen. De
De nacht
plechtgheid eener
Niets dan
dan het
hetspokkeren
spokkeren der
der
plechtgheid
eener heilige
heilige stilte.
stilte. Niets
wassen keersen
keersen en
en bij
bij poozen
poozen 't onregelmatige
van
onregelmatige kloppen van
wassen
den houtworm
houtworm in de
deoude
oudemeubelen.
meubelen.Het
Hetuurwerk
uurwerk op
op de
de
den
marmeren schouw
was stilgelegd
stilgelegd en
enhet
hetvoortschuiven
voortschuivenvan
van
marmeren
schouw was
den tijd
tijd werd
werd men
menslechts
slechtsgewaar
gewaar telkens
telkens de
de klok
klokvan
vanden
den
den
kerktoren, heel
de verte,
verte,dedeslagen
slagenvan
vanhet
hetuur
uurafteide.
aftelde.
kerktoren,
heel in
in de
Elvire had
had eerst
eerstgemeend
gemeend ininhaar
haarkerkboek
kerkboek tetebidden,
bidden,maar
maar
Elvire
zij nam
nam haar
haar rozenkrans
rozenkrans omdat
laten kon
kon den
den blik
bliktete
zij
omdat zij
zij niet
niet laten
op het
hetgelaat
gelaatder
deroverledene.
overledene.Het
Hetlijk
lijk
boezemdehaar
haar
houden op
boezemde
geen
vrees in,
in, 't was eerder
eerder verwondering
verwondering en
en nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid
geen vrees
om
iets tetezien
ziendat
datmet
metdedeeeuwigheid
eeuwigheidininbetrek
betrekwas,
was, en
en 't
om iets
bovenaardsche leven
begonnen had.
had. De
Debeiers
beiersschoven
schovenhaar
haar
leven begonnen
door de
de vingers,
vingers, de
delippen
lippenprevelden,
prevelden,maar
maaronophoudend
onophoudend
door
moest
zij denken
denken aan
aan mevrouw
mevrouw Blondeel
Blondeel die
die zij
zij zoo
zoo goed
goed
moest zij
gekend had
had en
engehoopt
gehoopthaar
haareens
eens«moeder»
«moeder»tetemogen
mogennoemen
noemen11
Wat kwam
kwam er
er alalniet
nietopgestormd
opgestormdininhaar
haargedachten
gedachten en
en hoe
hoe
eene visioen
visioen aan
andere op
op 1 De
De gordijnen
gordijnen aan
aan
volgde 't
aan het andere
't eene
de
vensters waren
waren dicht
dicht maar
maar erer'
doorheen
heenwas
wasdedeklaarte
klaarte
de vensters
'door
merkbaar
maan die
die ginder
ginderergens,
ergens,hoog
hoogaan
aanden
denhemel
hemel
merkbaarvan
van de
de maan
uithing.
Elvire's verwachting
verwachting ging
de tijd
tijd heel
heel snel
snel
uithing. Tegen
Tegen Elvire's
ging de
't
verwonderde
haar,
nu
reeds
de
kreveling
te
voorbij
en
verwonderde
haar,
nu
reeds
de
kreveling
te
voorbij en
hooren
langs
de
trap,
die
te
kennen
gaf
dat
Poli
et
en
tante
hooren langs de trap, die te kennen gaf dat Poliet en tante
er
waren om
om haar
haar af
af te
te lossen.
lossen. Men
Men drong
drong aan
aan en
en wilde
wilde
er waren
zij nog
nog iets
iets gebruiken
gebruiken zou
zou;; Poliet
Polietwilde
wildehaar
haar naar
naar huis
huis
dat
dat zij
was klaar
zij weigerde,
weigerde, want
want 't was
klaar lijk
lijk dag
dag
vergezellen,
vergezellen, maar
maar zij
hofzou
zouhaar
haargeen
geenmensch
menschontmoeteni
ontmoeten 1
buiten
den hof
buiten en
en in den
En
toch was,
wa~ Elvire
Elvire wel
bang, wilde
wilde 't echter
geweten
echter niet geweten
En toch
wel bang,
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hebben.
gruw voor
de dood,
dood, 't ongewone
het
hebben. De
De gruw
voor de
ongewone van
van het
nachtelijk uur,
uur, de
de kilte
nachtelijk
kilte deden
dedenhaar
haarrillen,
rillen,maar
maarzijzijtrachtte
trachttedat
dat
gevoel te
te overmeesteren
overmeesteren want
want iets
ietsanders
anderswas
washaar
haaringevallen.
ingevallen.
Hier
den hof
hof verkende
verkende zij
zij heel
heel goed
goed de
depaden
paden en
enwegels,
wegels,
Hier in den
de
boomen en
entronken,
tronken,enendede
witte
hofbankjesblekkerden
blekkerden
de boomen
witte
hofbankjes
van
tegen de
de zwarte
zwarte schaduw.
schaduw. 't Bekoorde
Elvire om
om van
van ver tegen
Bekoorde Elvire
de gelegenheid
gelegenheid gebruik
gebruik tetemaken
makenalaldie
diedingen
dingenhier
hiernog
nogeens
eenstete
bezien,
waar zij
zij vroeger
vroeger het
het reinste
reinste gelik
gelukgenoten
genotenhad.
had. 't Weer
bezien, waar
was
prachtig, in
het maanlicht
maanlicht stonden
stonden• de
de naakte
naakte boomen
boomen er
er
was prachtig,
in het
met
donkere massa's
massa's en heldere
heldere diepten
diepten als
àls de
defeërieke
feëriekedécor
décor
met donkere
van
een droomvisioen.
droomvisioen. Het
Het bracht
bracht haar
haar te binnen
binnen al
al 't geen
van een
zij
hier
op
die
eigenste
plaats,
jaren
voorheen,
beleefd
had.
zij hier op die eigenste plaats, jaren voorheen, beleefd had.
God!
ver lag
lagditdit
alles
'achteruit,zoo
zooheelemaal
heelemaal buiten
buiten
God I hoe ver
alles
'achteruit,
't verband
toestanden. Nu
Nu scheen
scheen het
hethaar
haardat
datde
de
verband der
der huidige
huidige toestanden.
dingen
zij hier
hiereens
eensbeleefde,
beleefde,nooit
nooitbestaan
bestaan hadden,
hadden, of
of
dingen die
die zij
met
haar zelf
niet gebeurd
gebeurd waren.
waren. Met behagen
behagen hield zij
zij stil
stil
met haar
zelf niet
bij
al wat
wathaar
haartelkens
telkensiets
ietsnieuws
nieuwsherinnerde.
herinnerde. Hier
Hier stond
stond
bij al
de treurbeuk
treurbeuk als
machtig gebouw
gebouw die
die 's zomers
als een machtig
zomers zijn
zijn loof
open spreidde
open
spreidde als
als een
eenpurperen
purperen mantel
mantel waar
waar 't goed
was
goed was
onder te
te schuilen
schuilen in
in de
deschaduw.
schaduw. InInhaar
haargeheel
geheelwas
was die
die
onder
warande
Elvire iets
iets als
als de
de oase
oasevol
volkleurigheid,
kleurigheid,waar
waar de
de
warande voor
voor Elvire
stonden van
vanhaar
haarleven
levenvoorbij
voorbijgegaan
gegaanwaren.
waren.En
Ennu,
nu,met
met
beste stonden
dien
maneschijn overgoten,
overgoten, was
was ereriets
ietsvan
vandedeplechtigheid
plechtigheid
dien maneschijn
te voelen,
voelen, die
die hangt
hangt in
in 't wachten
naar den liefdezang
liefdezang van
van
te
wachten naar
nachtegaal...
die er
erelaas,
elaas,afwezig
afwezigwas
wasenenuit
uitdat
dataardsch
aardsch
den nachtegaal
. .. die
paradijs verbannen....
lente zou
zou hier
hiernooit
nooitmeer
meerhaar
haar
paradijs
verbannen. . . .De
De lente
wonder komen
komen verrichten
verrichten en
en waar
waarElvire
Elvire rondkeek,
rondkeek, hier
hier in
in
wonder
dichtestruikhout
struikhouten
endoor
doorde
denaakte
naaktetwijgen
twijgenvan
vanhet
hetboschje,
boschje,
het dichte
kwam het haar
haar voor als
als de
detoovertuin
toovertuinvan
vanKlingsor
Klingsordie
dieplots,
plots,
kwam
het gebaar
gebaar van
van Parsifal
Parsifal met
met de
delans,
lans,verdord,
verdord,verpulferd
verpulferd
door het
verschoeperd, versteend
versteend lijkt,
lijkt, zonder
zonder leven,
leven, gruwzaam
gruwzaam als
als
en verschoeperd,
de dood.
dood. De
Deangst
angstbereed
bereedhaar
haarenenzijzijhaastte
haastte zich
zich terug
terug te
te
de
keeren. Zij
Zij was
was beschaamd
beschaamd om
om nu
nu op
opdit
ditoogenblik,
oogenblik,terwijl
terwijl
keeren.
meesteres over
over aarde
aarde lag,
lag, hier
hier rond
rond te
te loopen
loopen en
en 't geen
de meesteres
zij gedaan
gedaan had,
had, kwam
kwam haar
haar voor
voor als
alsde
degrilligheid
grilligheid van
van een
een
zij
onberedend meisje.
treurnis of
of weemoed,
weemoed, haar
haar eigen
eigen
onberedend
meisje. Alle
Alle treurnis
nu van
vangeenen
geenenteltelbij
bij't'tgeen
geende
de
vreugden en smarten
smarten schenen
schenen nu
vreugden
hier geschonden
geschonden had.
had. Nu
Nuvoelde
voeldeElvire,
Elvire, dat
datererernstig
ernstig
dood hier
al 't
zware voorvallen
voorvallen den
den levensgang
levensgang komen
komenstoren
storenwaarbij
waarbij al
zware
beschouwd te
te worden
worden—
- dat
dat 't leven,
andere als
als nietigheid
nietigheid dient beschouwd
zijn eenvoudigsten
eenvoudigsten vorm
vorm 't eenig
eenig voorname
voorname is
is!1 Zij
Zij verliet
verliet
in zijn
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de warande
warande gelijk
gelijk men
meneene
eeneplaats
plaatsverlaat
verlaatwaar
waar iets
ietsafgespeeld
afgespeeld
en waar
waar men
men nooit
nooit meer
meer zal
zal terug
terug komen.
komen. Nu
Numaar
maargauw
gauw
is en
door
het enge
enge wegelte,
wegelte, tusschen
tusschen de
detwee
tweehooge
hoogehagen
hagen om
om
door het
het andere
andere poortje
poortje te
te bereiken.
bereiken.
gevoel
Eens in den
den eigen
eigen tuin
tuingekomen,
gekomen,herkreeg
herkreegElvire
Elvire 't
Eens
't gevoel
om
veilig haar
haar ingeving
ingeving te
te mogen
mogen volgen.
volgen. Zij
Zijwilde
wildetoegeven
toegeven
om veilig
aan den
den redeloozen
redeloozen drang
drang om
om nu
nu van
van die
dieopperste
opperste gelegen,
gelegen~
aan
gebruik tetemaken
makenenennog
nogeen
eenlaatsten
laatstenkeer
keerop
ophet
hetheuveltje
heuveltje
heid gebruik
te
gaan en
en den
den toovertuin
toovertuin in
in 't maanlicht
overschouwen.
te gaan
maanlicht te overschouwen.
't Was een
een zotte
zottegril
grilenenzoo
zoo
gauw
speet
hethaar
haardat
datzeze 't deed,
gauw
speet
het
Van
want
het verschafte
verschafte haar
haar niet
niet het
hetverwachte
verwachte genot
genot1I Van
want het
hier uit
uit gezien
gezien verkende
verkende zij
niets en
en de
de maan
maan die
die er
er over,
over~
hier
zij niets
schong,
gaf er
er eene
eeneuitdrukking
uitdrukkingaan
aanhet
hetuitzicht
uitzichtvan
van oneindige
oneindige
schong, gaf
kalmte
gevoelerige er
er in
in opgelost
opgelost werd
werden
ener
erin
in
kalmte zoodat
zoodat al
al het gevoelerige
versmoorde
tot nietigheid
nietigheidII
versmoorde tot
-— Hoe
kunnen de
de dingen
dingen die
dieeens
eensons
onsopperste
opperstegeluk
geluk
Hoe kunnen
uitmieken, nu
oorzaak zijn
zijn van
van ons
ons ongeluk
ongeluk?? Hier
Hier op
op dat
dat
uitmieken,
nu oorzaak
heuveltje
was
't
dat
zij
vroeger
telkens
kwam
uitkijken
om
dat
zij
vroeger
telkens
kwam
uitkijken
om
heuveltje was
moed en
en geduld
geduldop
optetedoen
doenenenverlangen
verlangennaar
naarwellust
wellust 1I Nu
moed
was 't alsof
zij op
op haar
haar eigen
eigen jeugd
jeugd blikte
blikte die
dievergaan
vergaan was
was
alsof zij
en verdord
verdord als
als een
eenwintertuin
wintertuin1I
Elvire keerde terug
inhield
terug langs
langs de
de middenlaan
middenlaan toen
toen zij
zij plots inhield
en
slaggelings staan
staan bleef
bleef als
als aan
aanden
dengrond
grondgesteven,
gesteven, ver.
ver.
en slaggelings
paft door
door schrik
schrik en
eneen
eenschruwel
schruwelwierp
wierpzonder
zondertetekunnen
kunnen
paft
vluchten. Vóór
haar, vlak
vlak duidelijk,
duidelijk, stond
stond de
dezwarte
zwarte silhouet
silhouet
vluchten.
Wen haar,
put aan
aan 't maken
was en
en met
met de
despade'
spade'
van een
een man
man die een
een put
van
maken was
Na
den
schok
kwam
de
bezinning
haastig
de
eerde
opgooide.
haastig de eerde opgooide. Na den schok kwam de bezinning
en
zij meende
meende dat
dat 't inbeelding was,
was, maar
maar op
opharen
harenschreeuw
schreeuw
en zij
had de
de man
man zich
zichininvolle
vollelengte
lengteopgericht
opgericht en
entoen
toenhij
hij haar
haar
had
staan
zag, sloeg hij
hij de
de armen
armen open,
open, wierp
wierp een
een nog veel
veel ver,
ver~
staan zag,
vaarlijken schruwel
lunderde door
door de
de stilte
stilteenendaarop
daarop
vaarlijken
schruweldie
die lunderde
viel hij
hij ineen
ineen als
alseen
eenslunse.
slunse.Elvire
Elvire voelde
voelde zich
zich nu
nu los
losvan
van
viel
den
grond en vluchtte
vluchtte over
over en door
door alles,
alles, het
het poortje
poortje uit
uit en
en
den grond
stond,
eer ze
ze 't zelf wist
wist hoe,
hoe, te
te kloppen
kloppen met
met beide
beide vuisten
vuisten
stond, eer
Ineen
eenwenk
wenkwaren
warenPoliet,
Poli et,
te
Blondeels op
opdedeachterdeur.
achterdeur. In
te Blondeels
Agatha
de dokter
dokter bij
bijdedewerke
werkeenenzagen
zagenhet
hetmeisje
meisje dat
dat
Agatha en
en de
bibberde van schrik
schrik en
en ontsteltenis.
ontsteltenis.
bibberde
-— Ik
Ik heb
heb een
een man
man gezien
gezien II Een
Een man
man in
in den
denhof!
hof IEen
Een
doodengraver
zeggen kon.
kon.
doodengraverI 1was
wasalles
alleswat
wat ze
ze zeggen
De dokter
dokter schudde
schudde twijfelend
twijfelend het
het hoofd
hoofdenendacht
dachtaan
aaneene
eene
zinsbegoocheling gewekt
gewekt door
door de
deoverspannen
overspannen zenuwen
zenuwen die
die
zinsbegoocheling
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haar dien grafmaker
grafmaker hadden
hadden voorgetooverd.
voorgetooverd. Hij
Hij deed
deedhaar
haarde
de
haar
slapen wasschen met
met azijn
azijn en
en trachtte
trachtte haar intusschen
intusschen te
tebedaren
bedaren;;
maar Elvire
Elvire hield
hield aan,
aan, liet
lietzich
zichniet
nietbepraten
bepraten en
enbevestigde
bevestigde
maar
gezien had en
en gemeend
gemeend haar
haar nonkel
nonkel teteverkennen.
verkennen.
wat zij
wat
zij gezien
- Goed,
en Poliet
Polietzullen
zullengaan
gaanzien,
zien,zegde
zegde hij.
hij. En
En 't
Goed, ik en
—
eenige middel
middel om
van den
den schrik
schrik ontslagen
ontslagen te
te zijn,
zijn, 't is dat
dat
om van
eenige
was 't geen
ge mee
mee komt
komt en
en uuovertuigt
overtuigt dat
dat 't inbeelding was
geen ge
gezien
hebt.
gezien hebt.
-— 'k Heb hem
hem zien
zien vallen
vallen!1 riep
riep zij.
zij.
Poli et nam
geweer, de
de dokter
dokter een
eenrevolver.
revolver.
nam het geweer,
Poliet
Marie~
-— Zorg gij
gij voor
het meisje,
meisje, zegde
zegde hij
hij aan
aan Agatha
Agatha;; Marie,
voor het
Anne
zal
hier
wel
alleen
blijven,
zij
is
niet
bang.
Alle
vier,
Anne zal hier wel alleen blijven, zij is niet bang. Alle vier,
zij over
over den
denkoer
koernaar
naar
dicht bijeen,
bijeen, zonder
zonder gerucht,
gerucht, gingen
gingen zij
dicht
het
poortje. De
Deboomen
boomenkregen
kregenfantastische
fantastischespookgedaanten
spookgedaanten
het poortje.
De
en
de nachtstilte
nachtstilte rondom
rondom was
wasvol
volverdachte
verdachtegeruchten.
geruchten. De
en de
dokter
Poli et gebaarden
gebaarden zich
zich stout
stout om
om de
devrees
vrees bij
bij de
de
dokter en
en Poliet
vrouwen te
verdrijven; ; zij
stapten voorop,
voorop, recht
recht naar
naar de
de
vrouwen
te verdrijven
zij stapten
aangewezen plaats.
plaats.
-— Ginder 1I wees Elvire,
Elvire, tegen
tegen dien
dienaardbarm.
aardbarm.
Zij hielden
hielden de
de wapens
wapens gereed
gereed en
enstapten
staptenmet
metomzichtigheid
omzichtigheid
terwijl Agatha
Agatha met
met Elvire
Elvire bleveh
bleveri staan
staan wachten
wachten naar
naar de
de uit,
uit~
terwijl
echter al
al te
te waar
waar 't geen
het meisje
meisje gezien
gezien
komst. 't Was
Was echter
geen het
had; ; want
de groeve
groeve een
een man
man liggen
liggen met
met
had
want daar
daar vonden
vonden zij
zij in
in de
Demaan
maanlichtte
lichttehelder
heldergenoeg
genoeg om
om
de
spade nevens
nevens hem.
hem. De
de spade
Koornaert te
dokter schrikte
schrikte toen
toen hij
hij bij
bij
Koornaert
te verkennen;
verkennen ; maar
maar de
de dokter
en zag
zag dat
dathet
hetbloed
bloed
aangrijpeneen
een kleverige
kleverige vocht
vocht voelde
voelde en
't aangrijpen
was. Hij
Hij vermoedde
vermoedde een
een ongeluk
ongeluk en
en om
om de
de vrouwen
vrouwen niet
niet tete
was.
verschrikken
hij eerst
eerst tot
tot bij
bijhaar
haar:
verschrikken ging
ging hij
:
nu gauw
gauw in
in huis
huis en
enontsteekt
ontsteekt
-— juffrouwen,
Juffrouwen, zegde
ga nu
zegde hij,
hij, ga
waarachtig dat
dat Seraphien
Seraphien hier
hier gevallen
gevallen
licht want
want 'k meen
het licht
meen waarachtig
slaapwandelhier
hiergedompeld
gedompeld
is;
hij zal
zalininzijn
zijndroom
droomofof
is ; hij
in in
slaapwandel
zijn
en zich
zichergens
ergensaan
aangekwetst
gekwetsthebben.
hebben.Daarop
Daarop dreef
dreef hij
hij
zijn en
haar zachtjes
zachtjes van
den put weg
weg en
en drong
drong aan
aan opdat
opdat zij
zij alles
alles
haar
van den
gauw
zouden gereed
Aan Koornaert
Koornaert was
er geen
geen
gauw zouden
gereed doen.
doen. Aan
was er
leven meer
meer te
te bespeuren
bespeuren en
en de
de dokter
dokter en
enPoliet
Polietmoesten
moesten
leven
hem onder
onder de
de oksels
okselsenenbijbijdedevoeten
voetenopnemen
opnemenen
endragen
dragen
hem
als
een lijk.
lijk.
als een
-— Schrik
hij isisininbezwijming,
bezwijming, zegde
zegde de
de dokter
dokter om
om
Schrik niet,
niet, hij
Agatha, die
die op
ophet
hetzicht
zichtbegon
begontetekermen,
kermen,gerust
gerusttetestellen.
stellen.
Agatha,
Zij
legden hem
hem op
opeen
eenbed
bedenendededokter
dokterreinigde
reinigde 't bloed
Zij legden
van het
het gelaat,
gelaat, onderzocht
onderzocht hem,
hem, maar
maar vond
vondnergens
nergens eene
eene
van
IL
23
II.
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schram of wonde.
dedeopdracht
schram
wonde. Poliet
Poli etkreeg
kreegininstilte
stilte
opdrachtden
denpastor
pastor
te gaan
gaan roepen.
roepen.
-— Seraphien heeft bloed
bloed overgegeven
overgegeven langs
langs den
den neus, merkte
merkte
is geen
geenonmiddelijk
onmiddelijk gevaar
gevaar en
en ik
ik hoop
hoop dat
dat
de dokter
dokter; ; er
de
er is
hij gauw
gauw bekomen
bekomen zal.
zal.
hij
Agatha en
en Elvire
Elvirewaren
warenechter
echterzoo
zoogemakkelijk
gemakkelijkniet
niettetestillen
stillen
en op
op 't zien
van het
het bleeke
bleeke gelaat
gelaat en
en de
de geslotene
geslotene oogen
oogen
zien van
en
wilden
zij niet
niet gelooven
gelooven dat
dathij
hij nog
nogleefde.
leefde. Om
Om er
er wat
wat af,
af·
wilden zij
leiding
te brengen,
brengen, begon
begon de
dedokter
doktermet
metvragen
vragen tetestellen
stellen
leiding in
in te
over
de gewoonten
gewoonten en
en levenswijze
levenswijze van
van den
den zieke,
zieke, in
inden
den
over de
laatsten
tijd.
laatsten tijd.
-— Ik
Ik heb
heb hem
hem ininlang
langniet
nietgezien,
gezien,maar
maarhij
hijmoet
moet een
een
ziekte
gedaan hebben,
hebben, 't is
niet mogelijk
mogelijk zoo
zoo af
aftetevallen,
vallen,
ziekte gedaan
is niet
merkte
de dokter:
dokter; Heeft
Heeft hij
hijgeen
geenhulp
hulpingeroepen
ingeroepen van
van een
een
merkte de
geneesheer?
geneesheer ?
-— Och,
God!I kermde
kermde Agatha,
niet beter
beter vroeg
vroeg dan
dan te
te
Och, God
Agatha, die
die niet
mogen haar
haar hart
hart openen
openen;; en
en in
in één
éénstroom
stroomvertelde
verteldezij
zij:: van
van
mogen
de gejaagdheid,
gejaagdheid, de
de kweigedachte
kwelgedachte om
om zich
zichals
alsmoordenaar
moordenaar uit
uit
te
geven
en
te
moeten
boeten
voor
eene
ingebeelde
misdaad.
te geven en te moeten boeten voor eene ingebeelde misdaad.
Dan zijne
zijne vreemde
vreemde invallen
invallen om
om •'ss nachts
loopen en in
in
nachts op
op te
te loopen
den hof al
al de
de aarde
aarde om
om te
te woelen
woelen om
om ereriets
ietstetezoeken
zoeken. ...
den
..
Eindelijk kwam
de pastor
pastor en
ende
dedokter
dokterzond
zondPoliet
Polietnaar
naar
Eindelijk
kwam de
huis
om Marie.Anne
Marie.Anne gezelschap
gezelschap te
te houden.
houden.
huis om
-— Wat
Wat gebeurt
gebeurt er
er?? Wat
Watisis't 't?
knechtwist
wistme
me geen
geen
? dedeknecht
bescheid
te geven
geven 1I vroeg
de pastor
pastor benieuwd.
benieuwd.
bescheid te
vroeg de
hebben hier
hier tete doen,
doen,zegde
zegdedededokter,
dokter,met
meteen
een
-— We hebben
geval van hartziekte, verzwaard door
door eene neurasthenie. Koornaert
Koomaert
meer ziek
ziek naar
naar den
den geest
geest dan
dan naar
naar het
het lichaam
lichaam en
en als
als wij
wij
is meer
zijn gemoed
gemoed kunnen
kunnen bedaren,
bedaren, hebben
hebben we al
al een
een groote
groote kans
kans
zijn
hem
te redden.
redden.
hem te
-— Maar
Maar dat
bloed?? vroeg
vroeg Agatha.
Agatha.
dat bloed
-— Heeft
niets tetebeduiden
beduiden!1 zegde
zegde de
de dokter
dokter en
enzich
zichnaar
naar
Heeft niets
hij::
den
pastor wendend,
wendend, vervolgde
vervolgde hij
den pastor
-— Bij
arterio.sclerose valt
meer voor
voordat
datdedeadertjes
adertjes
Bij arterio,sclerose
valt het meer
barsten iets teweeg
teweeg
in
den neus
neusverweerd
verweerd worden
worden en
enbij
bij 't barsten
in den
brengen dat
op bloedspuwen
bloedspuwen gelijkt.
gelijkt.
brengen
dat op
het maar
maar pas
pas gezegd,
gezegd, als
als de
de z.zieke
nieuwen
ieke een nieuwen
had het
Hij had
hem weer
weer uit
uit neus
neus en
en mond
mond spatte.
spatte.
aanval kreeg
kreeg en
en 't bloed
bloed hem
aanval
Koornaert
oogen, keek
keek verdwaasd
verdwaasd rond
rond op
op de
de
Koornaertopende
opende de
de oogen,
aanwezigen
sprak tot
totzichzelf
zichzelf::
aanwezigen en sprak
-— Nu heb
heb ikikden
dengeest
geest gezien I Hij is verlost.
heb het
het
veriost. Ik heb
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van mijn
mijn slachtoffer
slachtoffer weergegeven
weergegeven —
- ik
ik ben
ben ook
ookverlost1
verlost I
bloed van
-— ja,
Ja, ge zijt
zijt verlost,
verlost, Seraphien
Seraphien en
zult ge
gespoedig
spoedigweer
weer
en nu zult
Ge
moet
u
gerust
houden
en
genezen
zijn
I
zegde
de
pastor.
genezen zijn 1 zegde de pastor. Ge moet u gerust houden en
kalm
blijven.
kalm blijven.
-— Niemand
Niemand wilde
zullen ze
ze wel
wel
wilde mij
mij gelooven,
gelooven,en
en nu
nu zullen
moeten, als
ze 't bloed gezien
gezien hebben1
hebben I
moeten,
als ze
De dokter
dokter verbood
verbood hem
hem verder
verder tetespreken
spreken ofofteteroeren,
roeren,
alle aandoening
aandoening vermijden.
vermijden.
Koornaert
meumelde nog
wat binnensmonds
binnensmonds en
sloot de
de
nog wat
en sloot
Koomaert meumelde
oogen
weer. De
Deanderen
anderenbleven
blevenrond
rondhet
hetbed
bedgeschaard
geschaard als
als
oogen weer.
be~
de
vergadering van
een raad
raad die
die iets
ietsgewichtigs
gewichtigs moet
moet be,
de vergadering
van een
slissen.
Depastor
pastorsprak
sprak voortdurend
voortdurend zijn
zijn beschouwingen
beschouwingen uit
uit
slissen. De
om iedereen
iedereen te
te troosten
troosten en
enop
optetebeuren,
beuren,maar
maar allen
allen onder,
onder~
om
gingen het ongemak
ongemak omdat
omdat ereriets
ietsonuitgesproken
onuitgesproken bleef
bleef dat
dat
gingen
tusschen
in de
dekamer
kamer hing.
hing. Zij
Zijvoelden
voeldenhet
hetbij
bijmalkaar
malkaar
tusschen hen
hen in
noodig scheen
scheen het
uit te
te
zoo
duidelijk, zoo
zoo dat
dat 't niet
niet noodig
het uit
zoo duidelijk,
spreken.
er bleek nu
nu geen
geen kwestie
kwestie meer
meer van
van uitleg
uitleg om
om
spreken. Want
Want er
gelijk te
te halen
halen ofofschuld
schuldtetebekennen
bekennentegenover
tegenoverelkaar.
elkaar. Aan
Aan
gelijk
de
uitdrukking van
van hun
hun wezen
wezen was
was 't te zien,
zien, dat
dat ze
ze alien
allen
de uitdrukking
met
de zelfde
zelfde gedachte
gedachte bezig
bezigwaren
warenenentot
totdedeovertuiging
overtuiging
met de
kwamen, dat
dat zij
zij door
doortrijfels
trijfelsen
enbeuzelarijen
beuzelarijen 't
leven vergaid
vergald
't leven
kwamen,
hadden en
en gezocht
gezochtzonder
zondervinden,
vinden,om
omlangs
langseen
eenvervaarlijk
vervaarlijk
hadden
langen
ommeweg aan
komen waar
waar ze
ze wilden
wildenzijn
zijn;; tot
tot
langen ommeweg
aan te
te komen
zij bekennen
bekennen dat
daterereen
eensterfgeval
sterfgeval
hunne
beschaming moesten zij
hunne beschaming
geweest was
was en
en de
dedood
doodhad
hadmoeten
moetentusschen
tusschenkomen
komen
noodig geweest
om hen
hen den
denzin
zinvan
vanden
den
waren
levens
ernst
te
doen
begrijpen
waren levensernst te doen begrijpen 1I
-— Waar
Waar de
de menschen
menschen het
het niet
nietvinden,
vinden, brengt
brengt God
God hen
hen
op den
den rechten
rechten weg,
weg, zegde
zegdede
depastor
pastoreindelijk
eindelijkomdat
omdathij
hijzich
zich
genoodzaakt zag
algemeen gevoelen
gevoelen uit
uit tetedrukken.
drukken. Maar
Maar
genoodzaakt
zag het algemeen
terwijl hij
woord uitsprak,
uitsprak, meende
meende hij
hij iets
iets tetezien
zienals
alseen
een
terwijl
hij het woord
van den
den dokter,
dokter, die
dieeene
eenetegenspraak
tegenspraak
verwijt
op 't gelaat
verwijt op
gelaat van
merkte
dewoorden
woordendie
diehij
hijaltijd
altijdals
alszijn
zijnstelregel
stelregelverkondigd
verkondigd
merkte in de
had.
Hij zelf
zelfvoelde
voelde het
hetzoo,
zoo,want
wanthij
hijwas
wasovertuigd
overtuigddat
dathij
hij
had. Hij
hier in de
de zaak
zaak niet
niet genoeg
genoeg of
ofwel
weltetelaat
laathad
hadingegrepen
ingegrepen en
en
hier
zich
te veel
veel betrouwd
betrouwd om
om de
de dingen
dingen hun
hunloop
looptetelaten
latenen
en toe
toe
zich te
Achteraf beschouwd,
beschouwd, moest
moest hij
hij bekennen
bekennen't
zien ....
te zien.
. . . Achteraf
't geen de
samen~
dokter
indertijd had
had voorgehouden
voorgehouden:: dat er
er door
door samen,
dokter hem
hem indertijd
van omstandigheden,
omstandigheden, verwikkelingen
verwikkelingen ontstaan
ontstaan die
die niet
niet
loop van
hunvorigen
vorigenstand
standkunnen
kunnenhersteld
hersteld worden
worden;; dat
dat de
de
meer in
in hun
meer
verhoudingen anders
anders worden
worden en
en de
dedingen
dingenininhunne
hunneinnerlijke
innerlijke
verhoudingen
waarde
en beteekenis,
beteekenis, wijzigingen
wijzigingenondergaan
ondergaan waardoor
waardoor zij
zij voor
voor
waarde en
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ons alle
alle belang
pastor echter,
echter, was
was de
de man
man niet
niet
belang verliezen.
verliezen. De pastor
om
zich verloren
verloren te
te geven,
geven, ofoftetelaten
latenontmoedigen,
ontmoedigen,—- waar
waar
om zich
't eene
eene hem
uit de
de hand
hand viel,
viel, greep
greep hij
hij 't andere
aan.
hem uit
andere aan.
dood en
ensterfgeval
sterfgeval moeten
moeten wij
wij ons
onsschikken,
schikken,zegde
zegde
-— Bij
Bij dood
hij, maar
maar we
we mogen
mogen niet
niet vergeten
vergeten bij
bij de
delevenden
levenden om
om te
te
hij,
zien
en ook:
zien! I en
ook: ons
ons tetebekommeren
bekommeren om
om 't geen
er na
na ons
ons
geen er
overblijft. De dokter
dokter sprak
sprak ererniet
nietop,
op,maar
maarhijhijdacht
dachtnana:
overblijft.
:
hoe
dat groote
groote huis
huis nu
nuenenalles
alleswat
watererininwas,
was,—- hij
hij kon
kon
hoe dat
zich niet
niet voorstellen
voorstellenzonder
zonderden
denbezielenden
bezielendengeest
geestvan
van zijn
zijn
het zich
vrouw!
alleen te
te moeten
moetenininvoortleven,
voortleven,—- het
hetkwam
kwam
vrouw I -— om
om er alleen
hem
redeloos voor
voor en
en onmogelijk.
onmogelijk. Voortaan
Voortaan zou
zouhij
hijzich
zichont,
ont~
hem redeloos
hechten van
van alles,
alles, want
want 't't geen
geen hem
hemnu
nunog
noggeschonken
geschonkenwerd,
werd,
hechten
kwam
te laat
laat om
omererte te
kunnen
van
genieten.Zijn
Zijnbestaan
bestaan
kwam te
kunnen
van
genieten.
was gebroken,
gebroken, en
al waar
waar hij
hij rondkeek,
rondkeek, lag
alles in
in stukken
stukken
was
en al
lag alles
gevallen,
verbrijzeld. Daar
hij nu
nuop
opdie
diebrave
braveCeleste,
Celeste,
gevallen, verbrijzeld.
Daar doelde hij
die nog
nog onwetend
onwetend was
was van
vanhet
hetongeluk
ongelukenenwellicht
wellichtererbij
bij
die
bezwijken zou
als zeze'
moest vernemen
vernemen!I Welken
Welken slag
slag zou
zou
bezwijken
zou als
, 't'tmoest
het zijn
zijn votr
vo~rArmand
Armand?
En hoe
hoezou
zouHenri,
Henri,inindedewilde
wildestreek,
streek,
het
? En
het
nieuws opnemen?
Zijnverstand
verstand bleef
bleef
het nieuws
opnemen ?En
EnAlbert?
AlbertJ?•••••
1 Zijn
er
stil. Er
Er kwam
kwam hem
hemiets
ietsvoor
vooralsalseene
eene
schemering,waar,
waar~
er bij stil.
schemering,
door
hij inzicht
inzicht kreeg
kreeg en
enden
dentoestand
toestand overschouwde.
overschouwde. Had
Had
door hij
hij geen
geen ongelijk
ongelijk gehad
gehad zich
zich tetewillen
willenverzetten
verzettentegen
tegen het
het
hij
onvermijdelijke,
willen tegenhouden,
tegenhouden,enenwas
washij
hij
onvermijdelijke, met
met Albert
Albert te willen
zelf,
door zijne
zijne kortzichtigheid,
kortzichtigheid, de
schuld niet
niet van
van 't'tgeen
geen nu
nu
zelf, door
de schuld
hoe staan
staan wij
wij hier
hier blindelings
blindelings rond
rond te
te
gebeurd was?
was ? God,
God, hoe
tasten en
en hoe
hoeverkeeren
verkeeren onze
onze daden
daden het
het goed
goed in
inhet
hetkwaad,
kwaad,
tasten
tegen
ons beter
beter weten
weteninin!
tegen ons
1
Daarbinst praatte
praatte de
pastor maar
maar gemoedelijk
gemoedelijk door,
door, als
als
Daarbinst
de pastor
iemand die
bewust isis dat
dathet
hethoort
hoort bij
bij het
het ambt
ambt en
en bij
bij de
de
iemand
die bewust
omstandigheid,
om de
demenschen
menschenininalle
allehevige
hevigegebeurtenissen
gebeurtenissen
omstandigheid, om
van 't leven,
leven, bij
bij te staan
staan en
en moed
moed in
in tetespreken.
spreken.
- Na de
de ramp
ramp moet
moetmen
menmet
metdedebouwvalien
bouwvallenzijn
zijn huis
huis
—
weer optimmeren
optimmeren om niet
niet van
vankoude
koudeom
omtetekomen,
komen,verklaarde
verklaarde
weer
we't 'tAlàlverloren
verloren wanen,
wanen, blijft
blijft er
er nog
nog zooveel
zooveel over
over
hij.
Als we
hij. Als
leven waard
waard is
is en
enwe
wekiampen
klampen er
er ons
ons aan
aan vast
vast hoe
hoe
dat 't leven
slecht
ook gaat.
gaat. Zie
Zie nu,
nu, dokter,
dokter, zegde
zegde hij,
hij, als
als 't ten
slecht het
het ook
uwdochter
dochter
kwaadste
komt de
de beternis
beternis —
- hat
laat uw
kwaadste geweest
geweest is,
is, komt
nu weer
weer gezond
gezond worden,
worden, en
enAlbert
Albertterug
terugkeeren
keeren —
- want
want hij
hij
nu
komt terug,
terug, stellig
stellig!1 Gij
zulk een schoonen
schoonen ouden
ouden
komt
Gij kunt
kunt nog
nog zulk
bestier der
der gemeente.
gemeente.
dag
beleven en genot
genot hebben
hebben in
in 't bestier
dag beleven
't
Gedacht aan
de grootsche
grootsche betooging.
betooging. en
en het
hetdubbele
dubbele
aan de
't Gedacht
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jubelfeest,
jubelfeest, gaf
gaf de
de pastor
pastor nog
nog niet
nietop,
op,maar
maar hij
hij vond
vondhet
hetongelegen
ongelegen
om het
het nu
nuuituitte te
spreken.
zijn
meeningalevenwel,
alevenwel, was
was
om
spreken.
In In
zijn
meening
dokter nu
nu getroost
getroost en
en opgebeurd.
opgebeurd.
de dokter
Inmiddelertijd had
had Koornaert
Koornaert alles
alles liggen
liggen aanzien,
aanzien, maar
maar
Inmiddelertijd
scheen
enkel
met
zijn
eigen
geval
bekommerd;
in
zijn
eng
scheen enkel met zijn eigen geval bekommerd ; in zijn eng
boerenegoïsme opgesloten,
hij den
dendokter
doktervertrekken
vertrekken
boerenegoïsme
opgesloten, liet
liet hij
zonder een teeken
teeken te
te doen
doenofofeen
eenwoord
woordtetespreken
sprekendat
dateenige
eenige
zonder
deelneming verried
verried of
of naar
naar de
deverzoening
verzoeningtrachtte.
trachtte.
deelneming
de anderen
anderen weg
wegenentoen
toenhijhijmet
met
denpastor
pastoralleen
alleen
den
Hij zond de
was, verklaarde
verklaarde hij
willen biechten.
biechten.
was,
hij te willen
- Zijt
Zijt ge
ge nu
nugerust
gerustenentevreden
tevreden?
vroeg de
depastor,
pastor, nadat
nadat
? vroeg
—
hij
hem
de
absolutie
gegeven
had.
hij hem de absolutie gegeven had.
- Ja,
Ja, als
als gij
gij mijn
mijn straf
straf en
en mijn
mijn boete
boetezwaar
zwaargenoeg
genoegacht
acht ....
—
pastor stelde
stelde Koornaert
Koornaert gerust
gerust en
endrukte
druktehem
hem nog
nogeens
eens
De pastor
het hart
hart:: dat hij
hij nu
nu zijn
zijn leven
leven moest
moestherbeginnen
herbeginnen voor
voor 't
op het
geluk van
van zijn
zijn nichtje
nichtjeenenden
denvrede
vredebewerken
bewerken ininzijne
zijne om,
omgeluk
geving
Seraphien scheen
scheen het
hetechter
echterniet
niet
. ing -— voor
voor zijn
zijn eigen geluk. Seraphien
gev
te vatten
vatten en
enbleef
bleefuitstaren
uitstaren boven
boven de
de woorden
woorden die
die hem
hem niet
niet
te
raakten. Elvire
den pastor
pastor uitgeleid
uitgeleid en
eneer
eertetevertrekken
vertrekken
raakten.
Elvire deed
deed den
zegde hij
hij nog
nog::
-— En
En gij
gij vooral,
vooral, Eivierke,
Elvierke, geen
geen moed
moed verliezen,
verliezen, —
- ik
ik ver,
verzeker uu dat
dat die
die wilde
wilde vogel
vogelweer
weernaar
naar zijn
zijn kooi
kooiterug
terugkeert.
keert.
zeker
De dood
dood van
vanzijn
zijnmoeder
moeder zal
zalhem
hemtot
totgoede
goedegevoelens
gevoelens
De
brengen. Ge
moet veel voor
voor hem
hem bidden.
bidden.
brengen.
Ge moet
Zij glimlachte
glimlachte gedwongen,
gedwongen, want
want haar
haar gemoed
gemoed was
was te
te zeer
zeer
Zij
geschokt
nog belang
belang tetehechten
hechtenaan
aan't 'tgeen
geendedepastor
pastor
geschokt om
om nog
Want, als
alshij
hij ooit
ooit
zegde.
er toch
toch niets
nietsmeer
meervan
vanI! Want,
zegde. Zij
Zij geloofde er
weerkeerde,
Albert
was
de
jongen
niet
meer,
gelijk
hij
in
haar
weerkeerde, Albert
de jongen niet meer, gelijk hij in haar
hart gekweekt
gekweekt stond.
stond. Er
Er was
was iets
iets verbeurd
verbeurd aan
aan hem,
hem, en
en ook
ook
hart
aan
haar was
verbeurd, zoodat
zoodat ze
ze voor
voormalkander
malkander onge,
ongeaan haar
was iets verbeurd,
schikt
waren; ; hunne
begeerte straalde
meer op
op naar
naar
schikt waren
hunne begeerte
straalde niet
niet meer
malkaar
ideale eenheid
eenheid nooit
nooit
malkaaren
en hunne
hunne verbintenis
verbinteniszou
zou de ideale
had eens
eens die
die stellige
stellige
meer
uitmaken. .Elvire,
Elvire, als
meisje, had
meer uitmaken.
als jong meisje,
zekerheid
dat 't geluk
voor haar
haar beschikt
beschikt was,
was, dat
dat zij
zij
geluk voor
zekerheid gekend,
gekend, dat
er
voelde zij
zij dat
dat haar
haar jeugd
jeugd als
als eene
eene
er recht
rechtop
op had,
had,en
en nu
nu voelde
bloeiende lente
hare liefde
liefde niets
niets inhield
inhield tenzij
tenzij
bloeiende
lente voorbij
voorbij was
was en hare
eene
schoone
illusie.
Van
't
leven
en
van
de
liefde
had
zij
iets
van de liefde had zij iets
eene
illusie. Van leven
wond
ers verwacht
verwacht en van
van 't't eene gelijk
van 't andere
zij
andere had
had zij
gelijk van
wonders
niets
dan de
de leelijkheid
leelijkheid gezien.
gezien. Iedereen
Iedereen had
hadhet
hethaar
haar voorge,
voorgeniets dan
ze had
hadhet
hetbij
bij zichzelf
zichzelf
logen en
en bekoorlijk
bekoorlijk voorgeschilderd,
voorgeschilderd, en
en ze
moeten ondervinden om de
de werkelijkheid
werkelijkheid der
der dingen
dingen te
te kennen,
kennen.
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Maar, God, wat
wat had
hadzij
zijtoch
tochmisdreven
misdrevenom
omzoo
zooongelukkig
ongelukkig
Maar,
worden?? Wat
Watheb
hebikik
toch
andersgedaan,
gedaan,dan
danverlangd
verlangd
te worden
te
toch
anders
mij volgens
volgensalle
allemenschelijke
menschelijkewaarschijn,
waarschijn~
en begeerd
begeerd 't't geen mij
toebedeeldwas
was?
Enwaarom
waaromwordt
wordtmij
mijdat
datontnomen
ontnomen?
lijkheid toebedeeld
? En
?
Zij had
had toch
toch altijd
altijd gemeend
gemeend en
en haar
haar best
bestgedaan
gedaan iets
ietstete
Zij
worden; ; zij
wist dat
datzij
zij iets
ietshad
hadkunnen
kunnen zijn
zijn en
en dat
dat zij
zij nu
nu
worden
zij wist
veroordeeld was om
om hier
hier teteblijven
blijven11Het
Hetwas
wasininhaar
haargeweest
geweest
veroordeeld
als
als eene
eene vlam
vlam die
dieeen
eentijdje
tijdjeheeft
heeftopgeflakkerd
opgeflakkerd om
om weer
weer tete
vergaanl1 ....
vergaan
..
Om
Om tot
tot bedaren
bedaren tetekomen,
komen, stelde
steldeElvire
Elvire zich
zichde
dewondere
wondere
voor van
vansommige
sommigeheiligen
heiligen;
onderander
anderkwam
kwam
heldhaftigheid voor
; onder
het figuur
christen
figuur van
van Ligie
Ligie tetebinnen,
binnen,—- het
het
christenmeisje,
meisje,dat
datom
om
zijn geloof
geloofdedeschromelijkste
schromelijkstevervolging
vervolgingenenlijden
lijdenverdragen
verdragen
zijn
had;; maar
maar een bedroefd
bedroefd gemoed
gemoedwil
wilgeene
geenetroostredenen
troostredenenaan,
aan~
had
vaarden, dompelt
dompelt zich
zich liever
liever onder
onder om
om de
detroostredenen
troostredenen zelf
zelf
vaarden,
loochenen —
- was
was Ligie
Ligieop
ophet
heteinde
eindeniet
nietbeloond
beloondgeworden
geworden
te loochenen
en zag
zag zij
zij hare
hare begeerte
begeerte niet
niet vervuld
vervuld inineene
eenevreedzame
vreedzame ver,
ver~
eeniging met
met den
denaanbeden
aanbedenVinicius
Vinicius?
- En
Enmij
mijechter
echter isis
eeniging
? I1 —
alles ontvallen,
erernog
? 1 —ontvallen, zuchtte
zuchtteElvire.
Elvire.Nonkel
Nonkelenentante
tantewaren
waren
nog?!
dan: goede
Ja, maar
maar die
die waren
waren voor
voor haar
haar gemoed nu iets dan:
goede kost
kost
ja,
waar men
veel van
van genoten
genotenheeft.
heeft.Langs
Langsdien
dienkant
kantkon
konhet
het
waar
men te veel
meisje niet
niet langer
langermeer
meerhare
harelevensbegeerten
levens begeertenvoldoen
voldoen;
daarbij,
meisje
; daarbij,
nonkel waren
waren oud, ze
ze zouden
zouden weldra
weldra sterven.
sterven. . .. En
En
tante en
tante
en nonkel
daar
Elvire het
heteenige
eenigeonvermijdelijke
onvermijdelijke bestaan
bestaan:: om
om hier
hier
daar zag Elvire
in dat
dat eenzame
eenzame huis alleen
alleen en
en verlaten
verlaten het
het leven
leventeteslijten;
slijten;tete
als tante
tante Agatha
Agathazelf,
zelf,met
metde
deherinnering
herinneringharer
harerverlangens
verlangens
worden als
als
«eene bloedende
het hart»
hart»!I met de
de treumis
treurnis om
om
als c<eene
bloedende wonde
wonde in het
't
nooit kan
kan worden!
worden I
't geen
geen had
had kunnen
kunnen zijn
zijn en nooit
In
't vervolg
zouden de
de dagen,
dagen, als
als een
eenregen,
regen,druppel
druppel voor
voor
In 't
vervolg zouden
druppel,
neerleken in
in de
deeentonigheid
eentonigheid der
derstilzwijgende
stilzwijgende om,
om~
druppel, neerleken
geving.
Het leven
leven dat
dat een
een stonde
stonde uit
uit den
den gewonen
gewonen gang
gang ge,
ge~
geving. Het
schud was,
was, zou
zouweer
weerzijn
zijneffenen
effenenloop
loophernemen,
hernemen,zonder
zonderander
ander
bewustzijn
speur
beroering tenzij
tenzij de
deherinnering
herinneringmet
met't 'tbewustzijn
speur der
der beroering
onmogelijk~
aan
nutteloosheid van
van alle
alle treurnis
treurnis en aan
aan de
de onmogelijk,
aan de
de nutteloosheid
heid
van gelijk
gelijk welke
welke nieuwe
nieuwe beroering.
beroering.
heid van
's Anderdaags
vroeg
was
er
wat
meerbeweging
bewegingrond
rondde
dekerk
kerk
Anderdaags vroeg was er wat meer
en
portaal stonden
stonden de
dewijven
wijvenininhaar
haarkapmantel
kapmanteldrukker
drukker
en in 't't portaal
aan
't vezelen
dan naar
naar gewoonte.
gewoonte. Zij
Zij hadden
hadden werk
werk om
om te
te
aan 't
vezelen dan
vertellen
stadsheer er
van door
door was
was omdat
omdat hij
hij
vertellen hoe
hoe die
die jonge stadsheer
er van
hier
niet aarden
aarden kon,
kon, maar
maar dat
dat hij
hij eerst
eerst zijn
zijn moeder
moeder zooveel
zooveel
hier niet
zij geborsten
geborsten was
was als
als eene
eenepruim.
pruim....
verdriet
verdriet aandeed
aandeed tot
tot zij
...
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Over 't geen te Koornaerts
Koornaerts gebeurd was,
was, liepen
liepen de
de meeningen
meeningen
uiteen omdat
omdat men
men geen voldoende
voldoende bescheid
bescheid had
had en
enniemand
niemand
uiteen
den braven
braven man
man ver,
ver~
eenig
vermoeden durfde
durfde uitspreken
uitspreken of den
eenig vermoeden
denken
van een
een kwade
kwade daad.
daad.
denken van
kerkhofnaar
naar huis
huistrok,
trok,
Toen
de pastor,
pastor, na
na de
demis,
mis,over
over't 'tkerkhof
Toen de
geenspoor
spoormeer
meervan
vaneenige
eenigeberoering.
beroering. Hij
Hij wrib,
wrib~
was er
er alalgeen
was
belde vergenoegd
vergenoegd de
de handen,
handen, glimlachte
glimlachte vol
vol inwendige
inwendige vol,
vol~
belde
doening, gelijk
gelijk iemand
iemand die
die een
een zware
zware taak
taak ten
ten goeden
goeden einde
einde
doening,
heeft gebracht
gebracht en
al zijne
zijne begeerten
begeerten vervuld
vervuld ziet.
ziet. Al
Al wat
wat
heeft
en al
veront~
eenigszins
zijn gemoed
gemoed van
van dorpsherder
dorpsherder had
had kunnen
kunnen veront,
eenigszins zijn
rusten,
nu verwijderd
verwijderd en in
in 't verschiet
geen enkele
enkele
verschiet was
was geen
rusten, was
was nu
meer,.. die
nog eenige
eenige zwarigheid
zwarigheid zou
zoukunnen
kunnenmeebrengen.
meebrengen.
vlek meer,
die nog
Het deed
deed hem
hem den
denindruk
indrukalsof
alsofererhier
hiereen
eenleelijk
leelijkluchtgevaarte
luchtgevaarte
over 't dorp was neergedaald
neergedaald;; een
een walm
walm van
van de
destadslucht
stadsluchtnaar
naar
hier was
was overgewaaid
overgewaaid en
en een
eenstonde
stondededestille
stillegemoedelijke
gemoedelijke
hier
rust der
der parochianen
parochianen had
had gestoord.
gestoord. Maar
Maar nu
nu dat
dat 't kwaad
rust
geweerd
serene, zalige
dorpslucht weer
weer stil
stil over
over
geweerd was,
was, en
en de serene,
zalige dorpslucht
de huizen
huizen hing, zou
zou het
hetkalme
kalme geluk
gelukererweer
weerheerschen
heerschen voor
voor
al tijd.
tijd.

EINDE.

OPROEP.
BALTHAZAR VERHAGEN
VERHAGEN..
BALTHAZAR

Hoor de
de wilde
wilde Noordervlagen
Noordervlagen
Door de
de donk're
donk're straten
straten jagen,
jagen,
Zie
den dans
dans der
der doode
doode bliren
blären
Zie den
Om de
detrillende
trillendelantaren
lantaren!
1
Zware
winterwolken zwellen
zwellen
Zware winterwolken
zij snellen
snellen
Uit de
de branding
branding en
en zij
Over
de verkleumde
verkleumde landen,
landen,
Over de
Waar
de
stille
vuren
branden.
Waar de stille vuren branden.
Kom!
sluit ik
ikde
degordijnen
gordijnen::
Kom 1 Nu sluit
Hier
óók
zal
een
lampje
schijnen,
Hier 66k zal een lampje schijnen,
Blauwe
roode vlammen
vlammen stoeien
stoeien
Blauwe en roode
In mijn
mijn haard
haard —
- de
de kolen
kolengloeien
gloeien!
1
En
de wijn
wijn zingt
zingt in
in de
deglazen
glazen::
En de
niet schoon,
schoon, als
als wijze
wijze dwazen
dwazen
Is 't niet
Gods gave
gave ons
ons teteverkwikken?
verkwikken?
Aan
Aan Gods
't And're mag
Tijd beschikken,
beschikken,
mag de Tijd
Die de
de buien
buien wêer
wêer zal
zal dringen
dringen
N aar de kille
kille Noorderkringen,
Noorderkringen,
Naar
't Warme
suizelen zal
zal brengen
brengen
Warme suizelen
En
den luwen
luwen regen
regen plengen,
plengen,
En den
Dat op
op weeke
weeke lente,weiden
lente-weiden
Kruidengeur en
dauw zich
zich spreiden.
spreiden.
en dauw
Manestralen
stroomen
Manestralen zullen stroomen
Over
nieuwe liefde,droomen,
liefde-droomen,
Over nieuwe
Wen wij
wij onder
onder donk're
donk're linden,
linden,
Heimelijk,
jong-verblinden,
Heimelijk, als jong,verblinden,
Zonder
weemoed, zonder
zonder woorden
woorden
Zonder weemoed,
Schuilen
in
verscholen
oorden
Schuilen verscholen oorden.....
...

OPROEP.
OPROEF.

Maar
is het
hetkoud
kouddaarbuiten
daarbuiten::
Maar nu
nu is
'k Zal
de
stormen
buiten
sluiten,
Zal de stormen buiten sluiten,
Feestelijk
mijn kamer
kamer cieren,
eieren,
Feestelijk mijn
Kom,
winter door
door tetevieren
vierenIJ
Kom, den winter
Want
in 't haardvuur
dansen vonken,
vonken,
haardvuur dansen
Want in
Roode wijn
wijn staat
staat ingeschonken,
ingeschonken,
Kaarsjes
wanden
Kaarsjes droomen
droomen aan
aan de wanden
En
in hagelwitte
hagelwitte manden
manden
En in
Geuren
en zoete
zoetespijzen.
spijzen.
Geuren ooft en
'k Heb
een vedel,
vedel, die
die de
de wijzen
wijzen
Heb een
Onzer zomerschemeringen
zomerschemeringen
Zachtkens
oor zal
zal zingen.
zingen.
Zachtkens aan
aan uw
uw oor
'k Zal
naar den
den leunstoel
leunstoel leiden,
leiden,
Zal uu naar
uw voeten
voetennederglijden,
nederglijden,
Aan uw
't Hoofd
op uwe
uwe knieën
knieën leggen
leggen
Hoofd op
En
de
zoete
waarheid
zeggen,
En de zoete waarheid zeggen,
Dat de
de weelde
weelde van
van den
den zomer
zomer
Nog
in
uw
verliefden
droom
er
NUT uw verliefden droomer
Warm
blijft, nu de
de Noordervlagen
Noordervlagen
Warm blijft,
Door de
dedonk're
donk'restraten
stratenjagen
jagenI1
Winterwolken mogen
zwellen
mogen zwellen
Uit de branding,
branding, razend
razend snellen
snellen
Over de
de verkleumde
verkleumde landen
landen —
Liefdesvuur blijft stralend
stralend branden
brandenIJ
dan1J 't Boos getij'
getij' begint,
begint,
Kom dan
En
ik ben
ben zoo
zooeenzaam,
eenzaam,kind
kind!
En ik
1
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E wetenschapheeft
heefttijden
tijdenlang
langzich
zichalleen
alleen of
ofzoo
zoogoed
goed
DE wetenschap
D
als
alleen bezig gehouden
gehouden met
met die
die levensfeiten,
levensfeiten, die
diemen
men
als alleen
proefondervindelijk kan
laatste helft
helft van
van
proefondervindelijk
kan nagaan;
nagaan ; maar
maarin
in de laatste
de vorige
vorige eeuw
eeuw bleek,
bleek, dat
datdaardoor
daardoor eene
eenegeheel
geheelreeks
reekslevens,
levens~
feiten waren veronachtzaamd, die spontaan voorkomen
voorkomen en
en wijzen
wijzen
de psychische
psychische zijde
zijde van
van de
deorganische
organische wezens.
wezens. Onder
Onder die
die
op de
feiten
nemen eene
eene belangrijke
belangrijke plaats
plaats inindedezoogenaamde
zoogenaamdespiri,
spirifeiten nemen
tistische
verschijnselen, die,
zooverre zij
zij spontaan
spontaan en
en
tistische verschijnselen,
die, voor
voor zooverre
zonder suggestie
van onderzoekers
onderzoekers voorkomen,
zelve als
als hun
hun
zonder
suggestie van
voorkomen, zelve
oorzaak aangeven
inwerking van de
de zoogenaamde
zoogenaamde dooden
dooden
oorzaak
aangeven de
de inwerking
op
ons, menschen.
menschen. Het
Het geloof
geloofvan
vandedeChristenen,
Christenen, schoon
schoon
op ons,
wortelende
deverschijningen
verschijningen van
van Jezus
Jezus van
vanNazareth
Nazareth na
na
wortelende in de
den dood,
dood, heeft
heeftdoor
doordedevage
vage
begrippen
van
eenverren
verrenhemel
hemel
begrippen
van
een
en
een verre
verre hel er
er sterk
sterk toe
toe medegewerkt
medegewerkt om
om aan
aan te
te nemen
nemen
en een
eene breede
breede en diepe
diepe klove
klovetusschen
tusschende
dewereld
wereldder
dermenschen
menschen
eene
de wereld
wereld der
derontlichaamde
ontlichaamde menschen.
menschen.
en de
Terwijl de
wetenschap dus
dus eenzijdig
eenzijdigop
oplouter
loutermaterieele
materieele
de wetenschap
Terwij1
banen werd
werd geleid,
geleid, wierp
wierp het
hetgeloof
geloofgeen
geentegenwicht
tegenwicht in
in de
de
banen
schaal
voor hen,
hen, die
dieniet
nietmeer
meerkonden
kondenvasthouden
vasthoudenaan
aan de
de
schaal voor
dogma'
der kerken.
kerken.
dogma'ss der
Toch heeft
heeft het
hetonderzoek
onderzot'kder
derlaatste
laatste jaren
jaren tal
tal van
van weten,
wetenToch
schappelijke
mannen,
en
daaronder
van
den
eersten
rang,
schappelijke mannen, en daaronder van den eersten rang, —hoe bezwaarlijk
bezwaarlijk tengevolge
tengevolge van
vanden
denaard
aardder
derverschijnselen,
verschijnselen,
welker
oorzaak wortelde
wortelde in
in een
eenwereld
wereldvan
vanandere
anderemensche,
mensche~
welker oorzaak
lijke
wezens en
en dus
dusallerminst
allerminst aan
aan door
doordedeonderzoekers
onderzoekersvast
vast
lijke wezens
te stellen
stellen regelen
regelen was
wastetebinden,
binden,ditdit
onderzoek
ook
van
onderzoek
ook
is is
—- erervan
overtuigd dat
de klove
klovetusschen
tusschenons
onsmenschen
menschen en
en de
de door
door
overtuigd
dat de
den
dood van
vanons
onsgescheidenen,
gescheidenen, ofschoon
ofschoonbelangrijk,
belangrijk, niet
niet zoo
zoo
den dood
diepgaande is,
is, dat
datzij
zij —
- zij
zij het hoogst
hoogst onvolkomen
onvolkomenenentijdelijk
tijdelijk—niet door gevoel
gevoel en
en gedachte
gedachte isis teteoverbruggen.
overbruggen.
niet
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Sinds
jaren is er
er eene
eenerichting
richtingonder
onderdedemannen
mannender
der
Sinds eenige jaren
wetenschap,
de levensverschijnselen
levensverschijnselen tracht
tracht te
te verklaren
verklaren op
op
wetenschap, die de
mechanische en
wijze;; maar
maar toch reeds
reeds de
dewording
wording
mechanische
en chemische
chemische wijze
van ons
ons menschen
menschen doet
doetons
onszien
zien
datbijbijdedelevensverschijnselen
levensverschijnselen
van
dat
datwij
wijonzen
onzengeest
geestkunnen
kunnennoemen
noemen—
- regelend
regelend
een zeker
zeker iets
iets—- dat
werkzaam isis bij
organiseering van ons
ons lichaam.
lichaam. Dat
Datbezie.
bezie~
werkzaam
bij de organiseering
lende element
element heeft
heeft dus
duseen
eenorganiseerende
organiseerendecapaciteit,
capaciteit, die
dieniet
niet
zetelt in
in het
hetlichamelijk
lichamelijkorganisme
organisme;
wantzij
zijvormt
vormtdat
datnaar
naar den
den
; want
aard van
bezielende iets,
iets, dat
dat een
een als
als het
hethet
hetware
waresamen,
samen~
aard
van het
het bezielende
gesmolten deel schijnt
schijnt van
van het
hetbezielende
bezielendeiets
ietsvan
vanonze
onzeouders
ouders
gesmolten
en
dus begiftigd
begiftigdschijnt
schijntmet
metdedeerfelijke
erfelijkeeigenschappen
eigenschappenvan
van
en dus
die
ouders, zooals
zooals deze zich
zich uit
uit de
devereeniging
vereeniging vormden.
vormden. De
De
die ouders,
stof, waaruit
waaruit het
hetlichamelijk
lichamelijkorganisme
organismeisissamengesteld,
samengesteld,wisselt
wisselt;
;
maar
het bezielende
bezielende iets
iets blijft
blijft en
en vormt
vormt het
het voor
voor het
het leven
leven
maar het
onmisbare
bestaan en
als het
het niet
niet meer
meer in
in
onmisbare substraat
substraat van
van ons
ons bestaan
en als
het lichaam
lichaam werkt,
werkt, valt
valt dit
dit uiteen.
uiteen. Is
Is nu
nu dat
datbezielende
bezielende iets,
iets,
het
dat
mensch zelf
zelf is,
is,ook
ookvemietigd
vernietigdomdat
omdatwij
wijhet
hetniet
nietmeer
meer
dat de mensch
zien
en het
het niet
nietmeer
meer werkt
werktininhet
hetlijk
lijk?
datbezielende
bezielendeiets
iets
zien en
? IsIsdat
langzamerhand
ouderdom en ziekte
ziekte of
of isis het
het
langzamerhanduitgeput
uitgeput door
door ouderdom
naar
den
loop
van
de
natuur
ontgroeid
aan
het
lichamelijk
naar den loop van de natuur ontgroeid aan het lichamelijk
organisme en
a. w.
w. zet
zet de
demensch
mensch na
na
organisme
en valt
valt dit
dit daarom
daaromaf,
af, m.
m. a.
den
zijn leven
leven voort
voort of
of niet?
niet?
den dood zijn
Dat isis dedevraag
vraagen
enhet
hetspiritisme
spiritisme isisdedelevensrichting,
levensrichting, die
die
beweert dat
kwestie door
door zekere
zekere feiten
feiten isis opgelost
opgelosten
endat
dat
beweert
dat die kwestie
feiten tevens
tevens—- wat
watmet
metdede
oplossing
samenhangt—- mede,
mede~
die feiten
oplossing
samenhangt
brengen, dat
zoogenaamde dooden
ons
brengen,
dat er
er invloed
invloed van
van de zoogenaamde
dooden op ons
uitgaat.
In den
den loop
loopder
dereeuwen,
eeuwen, van
vanafafdededagen
dagenvan
vanHomerus,
Homerus,
In
waar Ulysses
Ulysses de
degeesten
geestender
deroverledenen
overledenen aanschouwt,
aanschouwt, deed
deed
waar
zich
het verschijnsel
verschijnsel voor,
voor, dat
dat er
er waren
waren menschen,
menschen, die
die
zich steeds het
volhielden
dat zij
zijverschijningen
verschijningen van
van overleden
overledenmenschen
menschen
volhielden dat
hadden gezien.
Natuurlijk ging
ging dit
ditgepaard
gepaard aan
aan bijgeloovige
bijgeloovige
hadden
gezien. Natuurlijk
en
vreemde verhalen,
verhalen, de
de faam
faam voegde
voegde bij
bijde
deeerste
eersteverhalen
verhalen
en vreemde
weinig bij.
bij. En
Enten
tenlaatste
laatstekwam
kwamhet
hetverstand,
verstand,vooral
vooralvan
van
niet weinig
die groote
groote meerderheid
meerderheid der
der menschen
menschen die
die van
vanafwijkende
afwijkende
die
levensverschijnselen
in opstand
opstandtegen
tegendeze
deze
levensverschijnselen geen
geen kennis
kennis neemt, in
van het
het normale
normale afwijkende
afwijkende verhalen.
verhalen. Het geloof
geloofaan
aan geest,
geest~
van
verschijningen
de schatting
schatting van
van die
diemenschen
menschengelijk
gelijk
verschijningen werd
werd in de
aan
een geloof
geloofaan
aan spoken,
spoken, maar
maar met
met de
deuitwassen
uitwassenverwierp
verwierp
aan een
men ook de
de hoofdzaak.
hoofdzaak.
men
Daartoe werd vooral
vooral bijgedragen
bijgedragen door
door de
deininde
dewetenschap
wetenschap
Daartoe
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gezag hebbende
gezag
hebbende philosophen
philosophen Kant,
Kant, Hegel
Hegelen
enSchopenhauer
Schopenhauer
Kant werd
Kant
werd afgeschrikt
afgeschrikt door
door het
hetnatuurlijke
natuurlijke verschijnsel,
verschijnsel, dat
dat
de
inwerking en
ende
dewaarneming
waarneming bij
bij de
demediums
mediums en
enzieners,
zieners,
de inwerking
bepaaldelijk
aansloot aan
aan en beïnvioed
beïnvloed
bepaaidelijkbij
bij Swedenborg,
Swedenborg, zich
zich aansloot
werd
door de
degevoels,
gevoels~enengedachtenwereld
gedachten wereld van
van het
hetmedium
medium
werd door
en
ziener, die
die immers
immers op
op zijne
zijne wijze
wijze de
de visioenen
visioenen en
en de
deino
in~
en ziener,
werking
Zijn critiek
criti ekwendde
wenddehijhijaan
aantegen
tegendedespirituao
spiritua~
werking opnam. Zijn
listische
verklaringen en
«die Traume
T räume eines
einesGeistersehers»
Geistersehers»
listische verklaringen
en in «die
komt hij
hij tot
totde
deconclusie,
conclusie,dat
datdedeverhalen
verhalenvan
vande
deverschijningen
verschijningen
van
gestorvenen en
en alle
alletheoriën
theoriënvan
vande
deverbinding
verbindingvan
van geesten
geesten
van gestorvenen
met
ons slechts
slechts in de
de schaal
schaal van
van de
de hoop
hoopzwaar
zwaar wegen
wegen en
en in
in
met ons
die van
die
van het
het dieper
dieper nadenken
nadenken louter
louter uit
uit lucht
lucht bestaan
bestaan en
en dat
dat
de eerste
eerste verhalen
verhalen van
vanvermeende.
vermeende·verschijningen
verschijningen van
vanafgeo
afge~
storvenen
hoop, dat
datmen
men na
na
storvenen vermoedelijk
vermoedelijk ontstaan
ontstaanzijn
zijn uit
uit de hoop,
den
nog leven
levenzou.
zou.Aan
Aan«das
«dasDing
Dinganan
si eh»ontzegt
ontzegthij
hij
den dood nog
sich»
dan
ook dedeeigenschappen
eigenschappen om
om ruimte
ruimte in
in tetenemen
nemen en
en vorm
vorm
dan ook
en het
en
het vermogen
vermogen om zich
zich tete bewegen.
bewegen.
Hegel's lievelingsformulier
lievelingsformulier was
was dat
dat het
hetwezen
wezender
derdingen
dingen
Hegel's
subjectief was
was en
endat
datieder
iederindividu
individuslechts
slechtseen
eenverschijnsel
verschijnselwas
was
den wereldgeest.
wereldgeest. Het
Hetreëele
reëelemoest
moestwijken
wijkenvoor
voorhet
hetideëele.
ideëele.
van den
Schopenhauer verklaart,
de dubbelgangers
dubbelgangers —
- de
devero
ver~
verklaart, dat
dat de
schijningen
levenden —
- het
hetjuiste
juistestandpunt
standpuntaangeven
aangevenvan
van
schijningen van levenden
hebbenvan
vande
deverschijningen
verschijningenvan
vanstervenden
stervenden
wat wij te gelooven
gelooven hebben
gestorvenen;; want
want zij
zij leeren
leerenons,
ons,dat
dateene
eenereëele
reëeleaanwezigo
aanwezig~
en gestorvenen
heid niet
niet noodig
noodig is
is voor
voor de
de visioenen.
visioenen. De
De grondfout
grond fout van
van de
de
heid
vroegere meening
meening omtrent
omtrent de
degeestverschijningen
geestverschijningenwas,
was, dat
datmen
men
vroegere
zich plaatst
plaatst oti
ophet
hetstandpunt
standpuntvan
vanhet
.hetspiritualisme
spiritualisme ininplaats
plaats
zich
van op
op dat
dat van
van het
hetidealisme.
idealisme.
van
gaven Kant
Kantenenvooral
vooralSchopenhauer
Schopenhauer hier
hier en
en daar
daar te
te
Wel gaven
kennen, de
de eerste
eerste dat
dat hij
hij niet
nietde
dewaarheid
waarheidvan
vanalle
allegeestvero
geestver~
kennen,
schijningen zal
hij onwetend
onwetend isishoe
hoede
degeest
geest
schijningen
zal loochenen
loochenen omdat hij
van den
den mensch
mensch uit
uit de
de wereld
wereld gaat
gaat zoowel
zoowel als
als hoe
hoe hij
hij er
er in
in
van
komt, en
en de
delaatste
laatstezelfs
zelfsdat
datdedeervaring
ervaringheeft
heeftbewezen
bewezen dat
dat
komt,
levenden en stervenden
stervenden een
een visioen
visioen kunnen
kunnen opwekken
opwekken in
in het
het
levenden
brein van
van den
den ziener
ziener en
en het
het slechts
slechts de
de vraag
vraag is of
ofook
ookeen
een
brein
gestorvene het
het kan
kan;; maar
maar de
de tijd
tijdwas
wasniet
nietrijp
rijpvoor
voordedetheorie
theorie
gestorvene
van de
detelepathie,
telepathie, op
opwelke
welkeSchopenhauer
Schopenhauer wijst
wijst en
en men
men
van
ontnam zoo
aan de
de menschen
menschen het
het geloof
geloofaan
aanverschijning
verschijning en
en
ontnam
zoo aan
inwerking, zonder
in de
de plaats
plaats tetegeven.
geven.
inwerking,
zonder hun
hun er
er iets
iets voor in
werkte door
door in
in alle
alle lagen
lagen van
van het
het volk
volken
endedeuiterste
uiterste
Dat werkte
ditsysteem
systeemvinden
vindenwij
wijbij
bijDr.
Dr.Alfred
AlfredLehmann
Lehmann
van dit
consequentie van
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in zijn
zijn werk
werkc<Aberglaube
«Aberglaube und
und Zauberei»
Zauberei»:: niemand
niemand ziet
ziet geesten
geesten
dan
die er
er aan
aan gelooft.
gelooft. Consequent
Consequent isis het
het;; want
want als
als er
er geen
geen
dan die
aan geesten
geesten is, kan
kan uit
uit een
een niet geloovenden
man het
het
geloovenden man
geloof aan
beeld
van
een
geest
niet
oprijzen.
Wat
er
niet
in
is,
kan
er
beeld van een geest niet oprijzen. Wat er niet in
kan er
niet uitkomen.
uitkomen. Nu
Nu isis dat
datzoo
zooniet.
niet. De visioenen
visioenen van
van ver,
ver~
niet
schijningen
hangen niet af van
van het
het geloof
geloofaan
aanhet
hetbestaan
bestaanvan
van
schijningen hangen
Het onderzoek
onderzoek van
vandedeSociety
SocietyforforPsychical
PsychicalResearch
Research
geesten. Het
geesten.
in Engeland
Engeland en
en Amerika,
Amerika, neergelegd
neergelegd in
in de
deProceedings
Proceedings dier
dier
vereeniging, het
hetonderzoek
onderzoekvan
vanrnannen
mannenals
alsCatnille
CamilleFlammarion
Flammarion
inzijn
zijnwerk
werk(d'Inconnu»,
«l'Inconnu»,van
vanLombroso,
Lombroso,'Wallace
Wallace en
en
neergelegd in
zoovele anderen
anderen zal
zal voor
voor het
hetminst
minstwel
welditditdoen
doenvaststaan,
vaststaan,
zoovele
dat
niet het
het geloof
geloofmaar
maargeheel
geheelandere
andereeigenschappen
eigenschappeniemand
iemand
dat niet
een ziener
zienermaken.
maken. Maar
Maar niet
niet alleen,
alleen, dat
dat het
hetargument
argument in
in
tot een
zijn consequentie
consequentie niet
schijnt, ook het
het punt
puntvan
vanuitgang
uitgang
zijn
niet juist schijnt,
vormt geen bewijs
bewijs voor
voor hunne
hunne stelling.
stelling.Als
Alsdedemensch
menschna
naden
den
vormt
dood
voortleeft en
endedeverschijningen
verschijningen van
van dooden
dooden punt
punt van
van
dood voortleeft
uitgang vinden in
in de
derealiteit
realiteitvan
vanhet
hetbestaan
bestaanen
ende
deinwerking
inwerking
uitgang
van
die dooden
dooden —
- ook
ook al
al wordt
wordt het
het beeld
beeld dat
dat de
degeest
geestvan
van
van die
den levenden
levenden ziener
ziener opneemt
opneemtnaar
naar diens
diensopvatting
opvattinggezien,
gezien,—dan isis het
hetfeit,
feit,datdat
soortgelijkeverschijningen
verschijningen van
van levenden
levenden
dan
soortgelijke
plaats vinden, geen
geen argument
argument daartegen,
daartegen, omdat
omdat ook
ookbij
bijhunne
hunne
plaats
verschijningen
geenszins is
is uitgesloten,
uitgesloten,dat
dathun
hunbestaan
bestaanen
en
verschijningen het
het geenszins
hunne inwerking
inwerking het
het visioen
visioenvan
vanden
denziener
zienerdeed
deedontstaan.
ontstaan.
hunne
de wetenschappelijke
wetenschappelijke mannen,
mannen, die
diebijzondere
bijzonderestudie
studie
Integendeel de
van
deze feiten
feitenmaakten,
maakten,kwamen
kwamenslag
slagopopslag
slagtot
totdedemeening
meening: :
van deze
de
oorzaak van
van de
deverschijningen
verschijningen ligt,
ligt, althans
althans in
insommige
sommige
de oorzaak
gevallen,
niet in
inden
denziener.
ziener.InIndede
eersteplaats
plaatspleit
pleitdaartegen,
daartegen,
gevallen, niet
eerste
dat,
gelijk niet
niet uit
uitenkele
enkelefeiten
feitenmaar
maaruit
uitduizende
duizendefeiten
feitenblijkt,
blijkt,
dat, gelijk
de verschijningen
verschijningen van
van levenden,
levenden, stervenden
stervendenen
endooden,
dooden,worden
worden
gezien
zonder dat
dat de
de ziener
zienerop
ophet
hetoogenblik
oogenblikvan
vanverschijnen
verschijnen
gezien zonder
aan hen
hen dacht
dacht en
en het
het kunnen
kunnen dus
dus niet
niet zijn
zijn de
detrillingen,
trillingen, die
die
aan
door zijn
zijn denken
denken worden
worden medegedeeld
medegedeeld aan
aan de
de atmosfeer,
atmosfeer, die
die
door
door
ziener als
als het
het beeld
beeld van
van den
denpersoon,
persoon, aan
aanwien
wienhij
hij
door den ziener
dacht, worden
worden gezien.
gezien. Uit
Uithet
hetnormale
normalebewustzijn
bewustzijn van
van den
den
dacht,
ziener
kunnen dus deze
deze beelden
beeldengeen
geenoorsprong
oorsprongnemen
nemenmaar,
maar,
ziener kunnen
hebb~n de
destudiEn
studiën van
van ver,
ver~
merkt
sinds langen
langen tijd
tijd hebben
merkt men
men op,
op, sinds
schillende
personen
er
het
licht
op
doen
vallen
dat
het
wezen
schillende personen er het
op doen vallen dat het wezen
beperkttottotzijn
zijn
bewusteverrichtingen
verrichtingen
van den
den mensch
mensch niet
nietisisbeperkt
van
bewuste
zijn
en
dat het
het bewustzijn
bewustzijn van
van den
den mensch
mensch niet
niet altijd
altijd isiszijn
en dat
heb ererreeds
reedsdedeaandacht
aandachtop
op gevestigd,
gevestigd,
normale bewustzijn.
bewustzijn. Ik heb
normale
dat
het bezielend
bezielend iets
ons, onze
onze geest
geest zal
zal ik
ik zeggen,
zeggen, het
het
dat het
iets in
in ons,
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aard heeft opgebouwd
opgebouwd
lichamelijke organisme naar zijn erfelijken aard
lichamelijke
het gedurende
gedurende het
hetaardsche
aardscheleven
levensamenhoudt
samenhoudt en
enonder,
onder~
en het
Deze hoogste,
hoogste,deze
dezemeest
meestorganiseerende
organiseerendewerking
werkingvan
van
houdt. Deze
mensch geschiedt
geschiedt onbewust.
onbewust. Ook
Ook van
vaneen
eengevoel
gevoelzijn
zijnwij
wij
den mensch
niet altijd
altijd bewust,
bewust, evenmin
evenminals
alsons
onsonze
onzekaraktertrekken
karaktertrekken
ons niet
bewust zijn,
zijn, eerst
eerstlangzamerhand
langzamerhand naarmate
naarmate ons
onsbewustzijn
bewustzijn
bewust
wordt ontwikkeld
ontwikkeld of ons
ons gevoel
gevoel sterker
sterker wordt,
wordt, worden
worden deze
deze
wordt
dingen ons bewust.
bewust. Waar
Waarwij
wijevenwel
evenwelhandelen
handelenen
enspreken,
spreken,
dingen
zal ons
ons bewustzijn
bewustzijn aanwezig
aanwezig zijn,
zijn, zij
zij het
het ook
ookdat
dat het
het zoo
zoo
zal
gewoon is
is dat
dat herinnering
herinnering niet
niet blijft.
blijft. Scherp
Scherp te
te scheiden
scheiden zijn
zijn
bewustzijn en
herinnering. Zoo
zien wij
dat, als
als ons
ons
bewustzijn
en herinnering.
Zoo zien
wij ook,
ook, dat,
lichamelijk organisme
organisme in rust
rust is,is,wij
wijkunnen
kunnendroomen,
droom en,waarbij
waarbij
lichamelijk
geheele tafereelen,
tafereel en, die
die niet
nietdoor
doorons
onsuitwendig,
uitwendig, met
metonze
onze
soms geheele
waargenomen, .aan ons
ons zich
zich kunnen
kunnen voordoen.
voordoen.
zintuigen, worden waargenomen,.aan
Daarom meende
meende men
men dat
dat droomen
droom en steeds
steeds waren
waren uit
uit den
den in,
in~
Daarom
mensch voortkomende
voortkomende visioenen,
visioenen,tafereelen
tafereelenvan
vanzijn
zijn
wendigen mensch
herinnering of
verbeelding en
stelde men
men het
het voor
voorals
alssplitste
splitste
herinnering
of verbeelding
en stelde
zich de
de mensch
mensch in
in den
dendroom
droom op
opdramatische
dramatische wijze
wijze soms
soms in
in
zich
tweëen, als
als gaf hij
hij vragen
vragen op
op ofofbeantwoordde
beantwoorddehij
hijgezegden,
gezegden,
tweëen,
terwijl hij
dan steeds
steeds op
op die
dievragen
vragenweer
weerantwoord
antwoordgaf
gafof
ofdie
die
terwijl
hij dan
gezegden had
had gevoerd.
gevoerd. En
En wat
watininden
denslaap
slaapgebeurde
gebeurde kon
kon
gezegden
Hetisiswijders
wijders een
een
inandere
andere toestanden
toestanden plaats
plaats vinden.
vinden. Het
ook in
wijhebben
hebbenervaren,
ervaren,geleerd
geleerden
engehoord,
gehoord,
feit,
dat van
van hetgeen
hetgeen wij
feit, dat
het grootste
grootste deel
deel als
alshet
hetware
wareisisgezonken
gezonkenonder
onderden
dendrempel
drempel
van ons
ons normaal
normaal dagelijksch
dagelijksch bewustzijn;
bewustzijn; maar
maar het
het komt
komt soms
soms
van
weer naar
naar boven
bovenenenwij
wijherinneren
herinnerenons
onsdan
dandikwijls
dikwijlsvoorvallen,
voorvallen,
die
tijden lang
langals
alsuitgewischt
uitgewischtwaren
warenuituitonze
onze
herinnering.
die tijden
herinnering.
Wij kunnen
kunnen eveneens,
eveneens, als
als wij
wij daartoe
daartoe den
denvereischten
vereischten aanleg
aanleg
hebben,
in een
eenbijzonderen
bijzonderenslaaptoestand
slaaptoestandgeraken,
geraken,ininwat
watmen
men
hebben, in
pleegt te noemen
noemen een
een somnambule,toestand.
somnambule.toestand. In
In dien
dien toestand
toestand
pleegt
handelen
spreken de
de somnambules
somnambules rnet
met oordeel
oordeelen
en bewust,
bewust.
handelen en spreken
Nuisishet
heteen
eengewoon
gewoonverschijnsel
verschijnsel
zijn
hetgeen er
er gebeurt.
gebeurt. Nu
zijn van hetgeen
dat
de somnambules
somnambules hebben
hebben een
eenbewustzijn
bewustzijn dat
dat niet
niet één
één isis
dat de
met hun
hun normale
normale dagbewustzijn
dagbewustzijn;; wat
watininsomnambule,toestand
somnambule.toestand
doorhen
hengesproken
gesprokenwordt,
wordt,herinneren
herinneren
door
hen geschiedt
geschiedt en
endoor
door hen
zij
zich niet
niet in
in hun
hun normale
normale dagleven
dagleven en toch
toch bezit
bezit de
de som,
som~
zij zich
nambule
uit dien
dien toestand
toestand herinnering,
herinnering, want,
want, op
op nieuw
nieuw
nambule ook uit
somnambule~toestand geraakt,
geraakt, herinnert
herinnert de
de somnambule
somnambule
in somnambule,toestand
zich
hetgeen voorviel in
in zijn
zijn vorigen
vorigen toestand.
toestand.
zich hetgeen
bewustzijnstoestanden. Met
Methet
hetver,
ver~
Er
dus splitsing
splitsingvan
vanbewustzijnstoestanden.
Er is dus
schillend
bewustzijn bij
bij de
desomnambules
somnambules gaat
gaat soms
somsgepaard
gepaard
schillend bewustzijn
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het naar
naar voorschijn
voorschijn treden
treden van
vanandere
andere eigenschappen.
eigenschappen. Daarom
Daarom
noemde b.v.
b.v.Janet
Janeteen
eenzijner
zijner proefpersonen,
proefpersonen, de
debekende
bekendemadame
madame
B, Leonie
Leonie1,1,Leonie
Leonie2 2enenLeonie
Leonie3 3alalnaarmate
naarmatevan
vanhaar
haartoestand.
toestand.
Zulk een
een toestand
toestand kan
kan zich
zichbij
bijsommige
sommigepersonen
personenverlengen
verlengen;;
er
komen personen
personen voor,
telkens of
ofsoms
somsook
ookslechts
slechtséén
één
er komen
voor, die telkens
enkele maal
enkele
maal gedurende
gedurende langere
langere tijdvakken
tijdvakken geheel
geheel anders
anders zijn
zijn
dan
in hun
hun gewonen
gewonen toestand.
toestand. Zij
Zij schijnen twee persoonlijk,
persoonlijk.
dan in
heden.
der eerste,
eerste, die
die de
deaandacht
aandachtop
opeen
eendergelijk
dergelijkgeval
geval
heden. Een der
vestigde, was
was de
de Fransche
Fransche medicus
medicus Dr. Azam.
Azam. Hij
Hij kreeg
kreeg als
als
vestigde,
patiënte een
meisje Felida,
Felida, die
die na
na een
eenslaap
slaap inineen
eenanderen
anderen
patiEnte
een meisje
toestand was
was geraakt
geraakt en
enwanneer
wanneerzijzijdan
danweer
weerhad
hadgeslapen,
geslapen,in
in
toestand
haar normalen
normalen toestand
verkeerde, 1858.
1858. Deze
Dezetweede
tweede toestand
toestand
haar
toestand verkeerde,
was superieur
superieur boven haar
haar eerste,
eerste, zij
zij had
hadgeen
geenzenuwpijnen
zenuwpijnenen
en
was
was, in
in plaats
plaats van
vanmorose,
morose,oplettend
oplettenden
enaangenaam
aangenaam in den
den
was,
omgang.
Ook de
dehoogleeraren
hoogleerarenBourru
BourruenenBurot
Burotverkregen
verkregen een
een
omgang. Ook
dergelijk geval
geval in
in 1877
Louis Vivé,
Vivé, die,
dergelijk
1877 met
met zekeren
zekeren Louis
die, door
door
een
schrik voor
voor een
eenadder,
adder,inineen
een
anderentoestand
toestandkwam,
kwam,
een schrik
anderen
waarin hij,
in strijd
strijd met
met zijn
zijn normaal
normaal karakter,
karakter, heftig,
heftig, twist,
twist.
waarin
hij, in
ziek,
drankzuchtig, uiterst
uiterst radicaal
radicaal en atheist
atheïst was
was en
enwanneer
wanneer
ziek, drankzuchtig,
hij
in zijn
zijn normalen
normalen toestand
toestandterugkeerde,
terugkeerde,was
washij
hijvriendelijk,
vriendelijk,
hij in
verlegen,
eerbiedig en
en zegt
zegthij
hij de
debeoordeeling
beoordeeling van
vanpolitiek
politiek
verlegen, eerbiedig
en
godsdienst aan
aan anderen,
anderen, meer
meer wetenden,
wetenden, over
over te laten.
laten. De
De
en godsdienst
andere
geheel vergeten.
vergeten.
andere toestand
toestand is geheel
Meerdere dergelijke
dergelijke gevallen
gevallen komen
komen voor.
voor. Belangrijk
Belangrijk was
was
Meerdere
dat
van
Ansel
Bourne,
die
in
1887
zijn
woonplaats
verliet
en
dat van
Bourne, die in 1887 zijn woonplaats verliet en
als Albert
Albert John
John Browne
BrowneininNew,York
New.Yorktetevoorschijn
voorschijnkwam.
kwam.
als
Hij leefde
leefde er
er acht
achtweken
wekenenenopop
zekeren
dag
hoordehij
hijiets
ietsals
als
Hij
zekeren
dag
hoorde
een plof en
en werd
werd weer
weer wakker
wakker als
als Ansel
Ansel Bourne.
Bourne. Hij
Hijklopte
klopte
een
aan de
deur van
van een
een medebewoner
medebewoner van
van het huis
huis en
en wist
wist van
van
aan
de deur
hetgeen
acht weken
weken was
was geschied,
geschied, niets.
niets. Prof.
Prof. William
William
hetgeen in
in de acht
James en Dr.
Dr. Richard
Richard Hodgson
Hodgsononderzochten
onderzochtendit
dit geval.
geval. Zulke
Zulke
James
verschijnselen gaven
aanleiding tot
deze stelling
stelling:: de
demensch
mensch
verschijnselen
gaven aanleiding
tot deze
persoonlijkheid,eene
eenedie
diehaar
haar gewone
gewone
heeft in zich eene dubbele persoonlijkheid,
dagleven leidt
eene die
die een
eenleven
levenleidt
leidtdat
datonder
onderden
den
dagleven
leidt en
en eene
drempel
van haar
haar dagbewustzijn
dagbewustzijn is
is en
eneen
eenander
anderbewustzijn
bewustzijn
drempel van
kent,
subliminaal, d. i. onder
onder den
den drempel
drempel van
vanhet
het dagbewust,
dagbewust.
kent, subliminaal,
zijn. Die
Die persoonlijkheid
persoonlijkheid noemde
noemdemen
mende
desubliminale
subliminalepersoon,
persoon.
zijn.
lijkheid,
bewustzijn noemde
noemde men
menhet
hetonderbewustzijn.
onderbewustzijn.
lijkheid, dat bewustzijn
Deze stelling
stelling werd
werdaangenomen
aangenomen niet
nietalleen
alleendoor
doortal
talvan
vantegen.
tegenwij als
als
standers
het spiritisme
spiritisme maar
maar ook
ookdoor
doormannen,
mannen, die
diewij
standers van
van het
de voormannen
voormannen van
van het
het spiritisme
spiritisme kennen,
kennen, Aksakow,
Aksakow, du
duPrel,
Prel,
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Myers, Lombroso,
Lombroso, Hyslop,
Hyslop, Hodgson,
Hodgson, Lodge
Lodge en
en zooveel
zooveel
Myers,
anderen.
Hier staan
staan twee
tweerichtingen
richtingenvan
vanspiritisten
spiritistentegenover
tegenoverelkander,
elkander,
doorden
den beroemden
beroemden
de oudere
oudere richting,
richting,vertegenwoordigd
vertegenwoordigdo.o.a.a. door
natuurkundige Alfred
en de
dejongere
jongererichting,
richting,
natuurkundige
Alfred Russel
Russel Wallace en
van wie
wie ik
ikFrederick
Frederick William
William Henry
HenryMyers
Myersininzijn
zijnstandaard,
standaard~
van
werk
«Human Personality
Personality and
and its
its survival
survival of
ofbodily
bodilydeath»
death»
werk «Human
Deeene
eeneneemt
neemtaan
aandat
dat alle
alle
den vertegenwoordiger
vertegenwoordiger wil
wilnoemen.
noemen.De
of bijna
bijna alle
allesupernormale
supernormaleverschijnselen
verschijnselen veroorzaakt
veroorzaakt worden
worden
door
de handelingen
handelingen van
van geesten
geesten van
van overledenen,
overledenen, de
deandere
andere
door de
verreweg het
hetgrootste
grootstegedeelte
gedeelteveroorzaakt
veroorzaaktwordt
wordtdoor
doorden
den
dat verreweg
in het
het lichaam
lichaam zijnden
zijnden geest
geest van
van het
hetmedium.
medium.
nog in
Aan de
dezoogenaamde
zoogenaamdesubliminale
subliminalepersoonlijkheid
persoonlijkheid worden
worden
Aan
dan door
door deze
deze spiritisten
spiritisten zeer
zeer vele
vele en
endoor
doorsommige
sommige tegen,
tegen~
dan
standers
van het
hetspiritisme
spiritismealle
allebovennormale
bovennormaleverschijnselen
verschijnselen
standers van
toegeschreven. Ik
tegen dit laatste
laatste m.
m. i.i. afdoende
afdoende beden,
beden~
toegeschreven.
Ik heb
heb tegen
kingen en
en mijne
mijne meening
meening is,
is,dat
datdikwijls
dikwijlsals
alstelepathie
telepathie van
van
kingen
overledenen de
eerste stoot
de uitwerking
uitwerking die
die isisvan
vanhet
het
overledenen
de eerste
stoot gaf, de
medium.
de eerste
eerste plaats
plaats heb
hebikikbezwaar
bezwaartegen
tegende
desplitsing
splitsing
medium. In de
van
den mensch
mensch als
als psychische
psychische persoonlijkheid.
persoonlijkheid. Hier
Hier isismijns
mijns
van den
inziens verwarring.
verwarring. Er
Er is
is een
eenverschil
verschilvan
vanbewustzijnstoestand
bewustzijnstoestand
inziens
mogelijk;; maar
maar geen verschil van
van persoonlijkheid
persoonlijkheidin
ineen
eenanderen
anderen
mogelijk
zin, dan
dan dat
dat de
demensch
menschininverschillende
verschillendebewustzijnstoestanden
bewustzijnstoestanden
zin,
anders
kan waarnemen,
waarnemen, anders
anders kan voelen,
voelen, wijl
wijlandere
andere gevoe,
gevoe~
anders kan
lens naar
naar voren
voren springen.
springen. En het
het grootste
grootste verschil
verschil isis wel,
wel, dat
dat
lens
somnambule4oestand de
depersoonlijkheid
persoonlijkheid ininveel
veelsterkeren
sterkeren
in somnambule,toestand
graad
aan suggestie
suggestie onderhevig
onderhevigis.is.Bestaat
Bestaaterermogelijkheid
mogelijkheidvan
van
graad aan
inwerking van
zijde van
van de
de overledenen,
overledenen, dan
dan heeft
heeft die
die in,
in~
inwerking
van de
de zijde
werking dus
dus veel
veelmeer
meer kracht
kracht ingeval
ingeval de
demensch
menschverkeert
verkeert in
in
werking
een somnambule,toestand,
somnambule~toestand, dan
geval is.
is.
een
dan wanneer
wanneer dit
dit niet
niet het geval
De
afwijkingen, die
die dus
dus de
de somnambule
somnambule toont, kunnen
kunnen dan
dan ook
ook
De afwijkingen,
voor een groot
groot deel,
deel, wie
wie weet
weet hoe
hoegroot
grootdeel,
deel,worden
wordentoege,
toege~
voor
schreven
aan inwerking
inwerking van
van anderen,
anderen, menschen
menschen en
en geesten
geesten
schreven aan
beiden,
niet
aan
de
innerlijke
werking
van
den
geest
van de
de
beiden, niet aan de innerlijke werking
den geest van
somnambule
Laat ik
ik een
een klassiek
klassiek feit
feit geven.
geven. Zekere
Zekere
somnambuie alleen.
alleen. Laat
1864 in
in Milfort
Milfort
Mary
Lurancy Vennum
werd geboren
geboren April
April 1864
Mary Lurancy
Vennum werd
verhuisdezij
zijnaar
naarJowa
Jowa en
enin
inOctober
October1865,
1865,
Watseka. InInJuli
bij Watseka.
Juli verhuisde
dus
anderhalf jaar
kwam zij
zij terug
terug in
in de
debuurt
buurt van
van
dus anderhalf
jaar oud,
oud, kwam
Watseka.
Drie maanden
maanden tetevoren
vorenwas
wasdaar
daaroverleden
overledenMary
Mary
Watseka. Drie
Roff, nog
nog geen
geennegentien
negentienjaar
jaaroud.
oud.Eens
Eensinin1878
1878geraakte
geraakteMary
Mary
Vennum,
reeds vroeger
vroeger teekenen
teekenen van
van mediumiteit
mediumiteit gaf,
gaf, inin
Vennum, die reeds
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een
toestand. Zij
een vreemden
vreemden toestand.
Zij herkende
herkende haar
haar ouders
ouders niet
niet meer,
meer,
zij werd
werd leergierig,
leergierig, vriendelijk,
vriendelijk, beleefd
beleefd en
enbescheiden.
bescheiden. De
De
maar zij
maar
stem
uit den
den mond
mondvan
vanMary
MaryVennum
Vennumzeide,
zeide,dat
datzijzijwas
wasMary
Mary
stem uit
Roff.
Een week
week daarna
daarna kwam
kwam de
demoeder
moedervan
vandeze
dezeeen
een bezoek
bezoek
Roff. Een
brengen en
pas in
in het
hetgezicht
gezichtriep
riepzij
zij:
daar komt
komtmijne
mijne
brengen
en nog pas
: daar
moeder
en zuster
zuster Nervie.
N ervie. Zoo
Zoowerd
werddie
diezuster
zustervan
vanMary
MaryRoff
Roff
moeder en
door deze
deze alleen
alleen bij
bijhaar
haar leven
levengenoemd,
genoemd,intiemen
intiemen noemden
noemden
door
haar
omhelsde haar,
haar, weende
weende en
en juichte.
juichte. Elf
Elf
haar later
later Minnie.
Minnie. Zij
Zij omhelsde
Februari
zij bij
bijde
defamilie
familieRoff,
Roff, waar
waarMary
Mary Vennum
Vennum
Februari 1878
1878 ging zij
zijomhelsde
omhelsdeallen,
allen,noemde
noemde
in huis
huisgeweest
geweestwas,
was,logeeren,
logeeren,zij
nooit in
hen
vader en
en moeder,
moeder, kende
kende iedereen
iedereen en
enallen,
allen, die
dieMary
MaryRoff
Roff
hen vader
wel en
en Mary
Mary Vennum
Vennum niet
niethad
hadgekend
gekenden
endit
ditwas
wasdubbel
dubbel
wel
opmerkenswaardig, omdat
het waren
waren vrienden
vriendenen
ennaburen
naburenvan
van
opmerkenswaardig,
omdat het
de
Roffs van
van 1855
1855 tot
tot 1864,
1864, tijdens
tijdens het
het leven
leven van
vanMary
MaryRoff
Roff
de Roffs
en
vóór de
degeboorte
geboortevan
vanMary
Mary Vennum.
Vennum. Niemand
Niemand van
van de
de
en vóór
familie van
van Mary
Mary Vennum
Vennum of
of hare
hare buren
buren en
en vrienden
vrienden kende
kende
familie
zij.
kwamen op
op bezoek
bezoekMrs.
Mrs.Parker
Park erenenhaar
haarstiefdochter
stiefdochter
zij. Eens kwamen
Nelly, vroegere
vroegereburen
burenvan
vandedeRoffs.
Roffs.ZijZijherkende
herkendehaar
haardadelijk,
dadelijk,
Nelly,
noemde
als vroeger
vroeger Mrs.
Mrs. Parker
Parker tante
tante en
en de
dedochter
dochter Nelly
N ellyen
en
noemde als
zeide: herinnert
herinnert gij
N ervie en
en ik
ik pleegden
pleegden in
in uw
uw huis
huis
zeide:
gij u,
u, hoe
hoe Nervie
te komen
komen en
en tetezingen?
zingen?Dat
Dat
was
twaalf
jaar
vóórde
degeboorte
geboorte
was
twaalf
jaar
vexir
van Mary
Mary Vennum,
Vennum, door
doorMary
Mary Roff
Roffen
enhaar
haar zuster
zuster Nervie
N ervie
van
geschied. Zij
Zij herkende
herkende allerlei
allerlei gedachtenissen
gedachtenissen van
vanMary
MaryRoff,
Roff,
geschied.
vroeg er
er naar
naar en
enbèschreef
bèschreef de
degebeurtenissen
gebeurtenissen uit
uit haar
haar jeugd.
jeugd.
vroeg
Mr. gichard
:Richard Hodgson
Hodgson onderzocht
onderzocht dit
dit geval
geval en
en beyond
bevond het
het
Mr.
geval, hoe vreemd
vreemd het
het aan
aan velen
velen moge
mogevoorkomen,
voorkomen, juist.
juist.
geval,
Op
zekeren dag,
Mei 1878,
1878, riep
riep zij
zij Mrs.
Mrs. Roff,
Roff, zeide
zeide inin
Op zekeren
dag, in
in Mei
tranen,
Mary Vennum
Vennum teruggekomen
teruggekomenwas
wasen
endat
dat zij N
ervie,
Nervie,
tranen, dat Mary
Alter haar
haar man
man en
en Allie
Alliewilde
wildezien
zienom
omafscheid
afscheidtetenemen.
nemen.
Dr. Alter
en werd
werd Mary
Mary Vennum
Vennum wakker
wakker
Daarop sloot zij haar
haar oogen
oogen en
en
zeide «waar
«waar ben ik,
ik, ik
ikwas
wasnooit
nooittetevoren
vorenhier.»
hier.»Mrs
MrsRoff
Roff
en zeide
zeide:
zijt bij
bij Mrs.
Mrs. Roff»
Roff» en
enzij
zijriep
riep:
«ikwil
wilnaar
naarhuis.»
huis.»
zeide : «gij
«gij zijt
: «ik
Hier stuit
stuit de
detheorie
theorievan
vandedewerking
werkingvan
vandedesubliminale
subliminale
Hier
persoonlijkheid op onoverkomelijke
onoverkomelijke hinderpalen
hinderpalen en
enkan
kanalleen
alleen
persoonlijkheid
de theorie
theorie van
van het
het spiritisme
spiritisme opheldering
opheldering geven,
zooals ook
ook
de
geven, zooals
Hodgson van
van oordeel
oordeel is.
is.
Hodgson
In de
de tweede
tweede plaats
plaats doet
doetzich
zichtegen
tegendedesplitsing
splitsingvan
van de
de
In
persoonlijkheid een
hinderpaal gelden
m. i.i. afdoende
afdoende is,
is,
persoonlijkheid
een hinderpaal
gelden die
die m.
terwijl
beweerde dramatische
dramatische splitsing van
van de
depersoonlijk,
persoonlijk~
terwijl de beweerde
in den
dendroom
droomniet
nietmeer
meeris isdan
daneen
eentheorie,
theorie,daar
daar ook
ookin
inde
de
heid in
slaap
telepathische inwerking
inwerking in geenen deele is uitgesloten. Die
Die
slaap telepathische
Il.
II.
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hinderpaal ligt in
indedeervaring,
ervaring,opgedaan
opgedaanbij
bijhet
hetwaamemen
waarnemen
hinderpaal
van
van de
deverschillende
verschillendebewustzijnstoestanden,
bewustzijnstoestanden, die
diezich
zichvooral
vooral
uiten
uiten in de
de splitsing
splitsing van
vande
deherinnering.
herinnering. Dr.
Dr.Pierre
PierreJanet,
Janet, de
de
hoogleeraar en
en tegenstander
tegenstander van
van de
despiritistische
spiritistischetheorie,
theorie,
Parijzer hoogleeraar
meldt
: «Pautomatisme
meldt in
inzijn
zijnwerk
werk:
«1' automatismepsychologique»
psychologique»omtrent
omtrent
somnambules Leonie,
Leonie, Lucie
Lucie en
enRose,
Rose,dat
datzijzijalien
allenin
indiepen
diepen
de somnambules
somnambule~toestand wisten, wat
watin
inde
deverschillende
verschillendetoestanden
toestanden
somnambule,toestand
was voorgevallen.
Daar vvas
was dus éénheid
éénheid van
van bewustzijn,
bewustzijn, eel,
een.
voorgevallen. Daar
heid
van
herinnering.
Er
was
dus
slechts
één
persoon.
Zoo
heid van herinnering. Er was dus slechts één persoon. Zoo
somnambule belangrijke
belangrijke verschijnselen
verschijnselen vertoonde,
vertoonde, dan
danwas
was
één somnambuie
het
het Andrew
Andrew Jackson
Jackson Davis,
Davis, de
deschoenlappersjongen,
schoenlappersjongen, die
die in
in
trance wijsgeerige
wijsgeerige werken
werken aan
aanzijn
zijnonwetenden
onwetendenmagnetiseur
magnetiseur
trance
dicteerde
dicteerde en daarvan
daarvan destijds
destijds in
in zijn
zijnnormale
normaleleven
levenniets
nietswist.
wist.
wij dus
duseen
eenman
man
van
ervaringenenzulke
zulkemenschen
menschen
hebben wij
Hier hebben
van
ervaring
zij zoo
zoo bekwaam
bekwaam zijn
zijn als
als Davis
Davis—- meer
meerdeskundig
deskundig
zijn —
- als
zijn
als zij
dan buitenstaande
buitenstaande geleerden,
geleerden, die
die nooit
nooitonderzochten.
onderzochten. Hij
Hijzegt
zegt
dan
van zich
zich zelf
zelf dat
dat «op
«opzeker
zekertijdstip
tijdstip hij
hijzich
zichalles
allesvan
vanvroeger
vroeger
van
«kon herinneren,
herinneren, dat
dat het
het donkere
donkere gordijn,
gordijn, dat
dat zoo
zoo lang
lang gehangen
gehangen
tusschen zijrx
zijn uitwendig
was gescheurd
gescheurd
«had tusschen
uitwendig en
en inwendig wezen, was
voor altijd
altijd weggenomen,
weggenomen, dat
daterereen
eennatuurlijk
natuurlijkgevoel
gevoelvan
van
«en voor
«welbehagen ging door
doorzijn
zijnvleeschelijk
vleeschelijklichaam
lichaambij
bijde
deharmo,
harmo~
«welbehagen
«nische vereeniging
vereeniging van
van die
die voorheen
voorheen gescheiden
gescheiden toestanden,
toestanden,
«nische
«dat
de superieure
superieure toestand
toestand niet
niet omlaag
omlaag was
was gebracht
gebracht tot
tothet
het
«dat de
«niveau
den gewone
gewonemaar
maarhet
hetgevvone
gewoneleven
leven was
was omhoog,
omhoog~
«niveau van den
«gebracht
tot den
den drempel
drempel van
vanzijn
zijnhooger
hoogerbestaan.»
bestaan.»Een
Een
.gebracht tot
geval, waarin
waarin een
een langdurige
langdurige zoogenaamde
zoogenaamdepersoonsverandering
persoonsverandering
plaats
had, wil
wil ik
ik nog
nogeven
evenvermelden
vermelden:: omdat
omdat het
het ons
onslicht
licht
plaats had,
kan
geven. Dr.
Dr.Boris
BorisSidis,
Sidis,een
eenAmerikaansch
Amerikaansch medicus,
medicus, ver,
ver.
kan geven.
meldt
het geval
geval van
van den
den geestelijke
geestelijke Hanna,
Hanna, die,
die, na
na van
van het
het
meldt het
paard
zijn gevallen
gevallen en
en uit
uiteen
eenonmacht
onmachttetezijn
zijnbijgekomen,
bijgekomen,
paard te
te zijn
alle kennis
alle
kennis van
van zijn
zijnpersoonlijke
persoonlijkeidentiteit
identiteithad
had verloren,
verloren, in
in den
den
toestand
van een
een kind
kindverkeerde
verkeerdeenenleerde
leerdealsalseen
eenkind
kindwat
wathij
hij
toestand van
reeds
lang tetevoren
vorengeleerd
geleerdhad.
had.Des
Desnachts
nachtsdroorade
droomdehij
hijechter
echter
reeds lang
voorvallen
zijn vroeger
vroeger leven,
leven, die
diezijne
zijneouders
oudersherkenden.
herkenden.
voorvallen uit zijn
Zoo knoopte
knoopte dedegeestelijke
geestelijkepersoonlijkheid
persoonlijkheiddedeherinnerings,
herinnerings~
band
weer aan,
aan, toen een
een lichamelijke
lichamelijke schok
schok letsel had
had toege,
toege~
band weer
bracht
aan het
het normale
normale met
methet
hetlichaam
lichaamverbonden
verbondenbewustzijn.
bewustzijn.
bracht aan
Wij
zien ook
ook hier
hier de
deeenheid
eenheid van
vande
depersoonlijkheid
persoonlijkheid en
en hoe
hoe
Wij zien
de
geestelijke aard
aard van
van deze
deze bewaart
bewaart datgene
datgene wat
watdedetoestand
toestand
de geestelijke
van
het stoffelijk
stoffelijk organisme
organisme uit
uithet
hetdagbewustzijn
dagbewustzijn wegwischte.
wegwischte.
van het
Verder zijn
zijn aan de verschijningen verbonden
verbonden omstandigheden,
omstandigheden,

HET GOED RECHT
DESPIRITISTISCHE
SPIRITlSTlSCHE THEORIE.
371
RECHT VAN
VAN DE
THEORIE. 371

die bewijzen
bewijzen dat
dat zij
zij niet
nietalle
alleoorsprong
oorsprongnemen
nemenuit
uitde
depersoon,
persoon~
lijkheid, ook
lijkheid,
ook niet
niet uit
uitdedesubliminale
subliminalepersoonlijkheid
persoonlijkheid van
van het
het
medium.
commissie van
Society, die
die zoo
zoolangdurig
langdurig en
en
medium. De
De commissie
van de Society,
zooveel onderzocht
onderzocht over
overdedeoorzaak
oorzaakenenbeteekenis
beteekenisvan
vangezichts,
gezichts.
en gehoorhallucinaties,
gehoorhallucinaties, verklaarde
verklaarde eenstemmig,
eenstemmig, dat
dat erertusschen
tusschen
den
en de
deverschijning
verschijning van
vanstervenden
stervenden eene
eenebetrekking
betrekking
den dood en
bestond,
die niet
nietalleen
alleenveroorzaakt
veroorzaaktisisdoor
doortoevallig
toevalligsamentreffen.
samentreffen.
bestond, die
Wanneer dit
dit zoo
feiten
Wanneer
zoo isisen
enwie,
wie,die
diedede
feitenonbevooroordeeld
onbevooroordeeld
heeft
bestudeerd en overwogen,
overwogen, zal
zal dit
ditbetwijfelen,
betwijfelen,daar
daar
heeft bestudeerd
dikwijls
doodaan
aan de
dezieners
zieners onbekend
onbekend was
was en
en niet
niet kon
kon
dikwijls de dood
worden
veröndersteld, moet
moet er
er alzoo
alzooeen
eenoorzaak
oorzaakvan
van buitenaf
buitenaf
worden verondersteld,
zijn.
zijn. Ik zal
zal een
eenvoorbeeld
voorbeelduituitFlammarion's
Flammarion'swerk
werkc<l'inconnu»
«l'inconnu»
aanhalen,
ophaar
haareerewoord
eerewoorddoor
doorMarie
MarieLardat.
Lardat.Haar
Haar
aanhalen, vermeld op
tante
woonde in
indedeVogezen
Vogezenenen
hadeen
een
broederFranqois,
François,
tante woonde
had
broeder
die zendeling
zendeling in
in China
China was.
was. Eens,
Eens,terwijl
terwijldedetante
tantehet
hetontbijt
ontbijt
zij zag
zag op
opden
dendrempel
drempel
klaar
maakte, ging
deur open
open en
en zij
klaar maakte,
ging de
de deur
zij in
invele
velejaren
jaren
de gestalte
gestalte van
vanhaar
haarbroeder
broeder Franqois,
François, dien
dien zij
niet had gezien.
gezien. Zij
Zij liep
liep op
ophem
hemtoe
toeroepende:
roepende:het
hetisisbroeder
broeder
niet
Franqois en
en wilde hem
François
hem omhelzen
omhelzen;; maar
maar hij
hij was,
was, toen
toen zij
zijhem
hem
bereikte, verdwenen.
verdwenen. Op hetzelfde
hetzelfde uur
uur van
van denzelfden
denzelfden dag
dag las
las
bereikte,
een
andere broeder,
broeder, die pastoor
pastoor in
in Bretanje
Bretanje was,
was, zijn
zijngebede,
gebede.
een andere
toen hij
hij de
destem
stemvan
vanFranqois
Françoishoorde
hoorde:
«mijn broeder,
broeder,
boek, toen
: ccmijn
gasterven,»
sterven,»nanaten'een
poos
weer:
«mijnbroeder,
broeder, ik
iksterf»
sterf»
ik ga
poos
weer
: c<mijn
en
na eenige
eenigeminuten
minuten:: c<mijn
«mijn broeder,
ben gestorven.»
gestorven.»
en na
broeder, ik ben
Eenige maanden
later ontvingen
ontvingen zij
zij bericht
bericht van
van den dood
dood
maanden later
van den
den zendeling
zendelingopopdenzelfden
denzelfdendag
dagwaarop
waaropzijne
zijnebroeder
broeder
van
in een
eengeval
gevalals
als
hadden. Waar
Waar is in
en zuster
zuster hunne
hunne ervaringen
ervaringen hadden.
dit de
dekennis
kennisvan
vande de
subliminale
persoonlijkheidvandaan
vandaan
dit
subliminale
persoonlijkheid
gekomen, als
het niet
niet van
vanbuitenaf
buitenaftottothaar
haargekomen
gekomenisis?
gekomen,
als het
?
Één dergelijk
dergelijk geval
geval isisniet
nietafdoende
afdoende;
maarmeerdere
meerdereduizende
duizende
Ëén
; maar
dergelijke gevallen
toch nadenken
nadenken en
en ererzijn
zijn er
er
dergelijke
gevallendoen
doen ons
ons toch
onderscheiden duizenden, alleen
alleen de
deProceedings
Proceedingsvan
van de
de Society
Society
onderscheiden
bevatten er
er honderden.
honderden.
bevatten
Een tweede omstandigheid
omstandigheid is, dat
datsommige
sommigedezer
dezerverschij,
verschij~
Een
ningen
ningen verbonde
verbonden
schijnen gedurende
gedurende zekere
zekere tijden
tijden aan
aan een
een
i n schijnen
plaats, als
alsvertoefden
vertoefdenzijzijdaar
daarwaar
waareen
eenzekere
zekereattractie
attractie
bepaalde plaats,
Datzijn
zijnde
deverschijnselen
verschijnselenvan
vande
despookhuizen,
spookhuizen, die
die
bond. Dat
hen bond.
ten slotte
slotte den
dendoorslag
doorslaggaven,
gaven,waarom
waaromeen
eenman
manals
alsCesare
Cesare
ten
vanpur,sang
pur-sangmaterialist
materialist spiritist
spiritist werd. Een
Een voorbeeld
voorbeeld
Lombroso van
vermeldt de groote
groote natuurkundige
natuurkundige Alfred
Alfred Russel
RusselWallace
Wallace:: In
In
vermeldt
October 1857
1857 woonde
woonde op
op het
hetlandhuis
landhuisRamhurst
Ramhurst in
in Kent
Kent
October
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Mrs. R.
dat zij
zij er
erwoonde,
woonde,hoorde
hoordezij
zijkloppingen
kloppingen op
op de
de
Mrs.
R. Vanaf dat
Op zekeren
zekeren
deur, geluiden
geluiden als
als voetstappen,
voetstappen, stemgeluiden.
stemgeluiden. Op
deur,
Zaterdag in October
October kwam
kwam ererMiss
MissS.S.logeeren,
logeeren,eene
eenezieneres.
zieneres.
Zaterdag
zagtoen
toenopopden
den
drempel
staantwee
tweeverschijningen,
verschijningen,man
man
Deze zag
drempel
staan
vrouw, in
in ouderwetsche
ouderwetsche kleedij,
kleedij, omgeven
omgevendoor
dooreen
eengrijzen
grijzen
en vrouw,
nevel;; zij
haar, die
die ook
ookhelderhoorend
helderhoorend was,
was,tetekennen,
kennen,
nevel
zij gaven haar,
dat zij
zij Children
Children heetten,
heetten, dat
dat zij
zij daar
daar gewoond
gewoondhadden
haddenen
enhet
het
dat
hen hinderde
hinderde dat
dat het huis
huis niet
niet meer
meer in
in de
defamilie
familiewas.
was.
hen
mannelijke verschijning
verschijning gaf
gaf te
te kennen,
kennen, dat
dathij
hijRichard
Richard
De mannelijke
heette en
en in
in 1753
1753 gestorven
gestorven was.
was. De
Dedames,
dames, mevrouw
mevrouw R.
R. en
en
heette
haar logée, gingen
gingen onderzoeken
onderzoeken;; na
navier
viermaanden
maandenhoorden
hoordenzij
zij
haar
van eene
eene stokoude
stokoude vrouw,
vrouw, dat
datzij
zijininhaar
haarjeugd
jeugdeen
eenouden
ouden
van
man had
had gekend,
gekend, die
die haar
haar had
had verteld
verteld dat
dathij
hijals
alsjongen
jongenhad
had
man
gediend bij
bij de
defamilie
familieChildren
Children op
opRamhurst.
Ramhurst. Robert
Robert Dale
Dale
gediend
Owen, lid
lid van
vanhet
hetAmerikaansch
Amerikaansch congres
congres en
en gezant
gezant van
van de
de
Owen,
Vereenigde Staten
Staten te
Napels deed
deed een
eengeschiedkundig
geschiedkundigonder,
onder.
Vereenigde
te Napels
zoek. Hij
Hij vond
vondnana
lang
zoeken
«theHasted
HastedPapers»
Papers» inin
zoek.
lang
zoeken
in in
c<the
Britsch Museum,
Museum, dat
dat Richard
Richard Children
Children op
opRamhurst
Ramhurst had
had
het Britsch
gewoond en
in eene
eene oude
oudegeschiedenis
geschiedenis van
van Kent,
Kent, in
in 1778
1778
gewoorid
en in
uitgekomen, dat Richard
Richard Children
Children in
in 1753
1753stierf,
stierf,oud
oud8383jaar,
jaar,
uitgekomen,
dat Ramhurst
Ramhurst toen
toen werd
werd verkocht
verkocht en
enzijn
zijnzoon
zoonelders
elders ging
ging
dat
wonen. Vanwaar
Vanwaar deze
voetstappen en
en geluiden,
geluiden, die
die allen
wonen.
deze voetstappen
hoorden, van
van waar
waar deze
dezeverschijningen,
verschijningen, van
van waar
waar deze
dezenaam
naam
hoorden,
en datum
datum van
van zijn
zijndood
doodmeer
meerdan
danhonderd
honderdjaar
jaar geleden
geleden?? Hoe
Hoe
kon de
desubliminale
subliminalepersoonlijkheid
persoonlijkheid van
van Miss
Miss S.
S. dit
ditweten
weten?
kon
?
Zij
was in
in haar
haar leven
leven daarvan
daarvan niet bewust
bewust en
en eerst
eerst door
door een
een
Zij was
moeilijk onderzoek
onderzoek werd
werd de
de opgave
opgave juist
juist bevonden.
bevonden. Schuift
Schuift
moeilijk
men
dit
alles
en
zooveel
meer
als
in
andere
gevallen
voorkomt
men dit alles en zooveel meer als in andere gevallen voorkomt
op
de vermogens
vermogens van
vandedesubliminale
subliminalepersoonlijkheid,
persoonlijkheid, dan
dan
op de
wordt
deze persoonlijkheid
persoonlijkheid zoodanig
zoodanig werkende
werkende buiten
buiten eenig
eenig
wordt deze
bewustzijn
hetonderbewustzijn,
onderbewustzijn, dat
datbij
bijsomnambules
somnambules
bewustzijn (want het
werkt,
werkt niet als
als agent
agentbij
bijdeze
dezeverschijningen,
verschijningen,die
dieniet
nietinin
werkt, werkt
vorm
inhoud ininhet
hetherinneringsmagazijn
herinneringsmagazijn van
van de
desomnam,
somnam.
vorm en inhoud
bule
zijn geborgen)
geborgen) dat
het wonder
wonder veel grooter
grooter wordt,
wordt, dan
dan
bule zijn
dat het
dat
de mensch
mensch onsterflijk
onsterflijk is,
is,een
eengestalte
gestalteheeft
heeftenenonder
onderzekere
zekere
dat de
oftelepathisch
telepathischkan
kan
omstandigheden
kan zichtbaar
zichtbaar maken
maken of
omstandigheden zich
zich kan
Despiritistische
spiritistischeuitlegging
uitleggingisisvolkomen
volkomen
werken
den ziener.
ziener. De
werken op den
in overeenstemming
overeenstemming met
feiten. De
Demensch
mensch isiseen
eeneenheid,
eenheid,
met de
de feiten.
blijkens
zijn herinnering
herinnering en ontwikkeling
ontwikkeling;; in
in het
hetdagleven
dagleven
blijkens zijn
werkt
hij met
met behulp
behulp van
van zijn
zijnlichamelijk
lichamelijk organisme,
organisme, dat
dat hij
hij
werkt hij
zijn echter
echter in
in het
het organisme
organisme —
- iets
iets wat
wat met
met
opbouwde.
opbouwde. Daar zijn
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de geldende
geldende theorie
theorieder
dernatuurkunde
natuurkundeininovereenstemming
overeenstemmingisis—
meer etherische elementen. Die
elementen, die
die de
de het
hetleven
levenonder,
onder.
Die elementen,
houdende, de
de psychisch
psychisch bekleede
bekleededeelen
deelenvan
vanhet
hetorganisme
organisme
houdende,
schijnen
zijn, schijnen
schijnenniet
nietonafscheidelijk
onafscheidelijk verbonden
verbonden met
met
schijnen te zijn,
de andere
andere deelen
deelen van
vanhet
hetorganisme.
organisme.Zij
Zijzijn
zijnoveral
overalwerkzaam,
werkzaam,
bij den
den dood
dood schijnen
schijnen zij
zij zich
zichvan
vandedeandere
anderemeer
meermaterieele
materieele
bij
deelen van
van het
het organisme,
organisme, die
diealsalslijk
lijkachterblijven,
achterblijven, te
te ontdoen
ontdoen
deelen
en de
de gestalte
gestalte van
van den
denvoortlevenden
voortlevenden mensch
mensch te
te vormen.
vormen. IsIs
en
dit zoo,
zoo, dan
danisisook
ookeene
eene
tijdelijke
uittredingvan
vandat
datpsychisch
psychisch
tijdelijke
uittreding
organisme
groote onderscheid,
onderscheid, dat
dat
organisme niet
niet onmogelijk
onmogelijk en
en is
is het groote
velen
van spiritualist
spiritualist idealist
idealist deed
deed worden
worden niet
nietdaar
daar en
enzijn
zijn
velen van
voor de
de verschijningen
verschijningen van
van levenden
levendenook
ooknog
nogandere
andereoorzaken
oorzaken
dan
de geest
geest van
vanden
denziener
zienerzelf
zelf
zelfs
dan
telepatische
dan de
of of
zelfs
dan
telepatische
oorzaken
vinden. In
In zich
zich zelf
zelfisisdit
ditmogelijk,
mogelijk, jajamijns
mijns
oorzakentete vinden.
inziens
de eenige
eenigeplausible
plausible oplossing
oplossing van
van 's menscheQ
. .'Voort.
.
menschen:voort,
inziens de
na den dood
dood;; want
wanterermoet
moetdan
dantoch
tocheen
eenorgarigme.,zijn,
orgarrlStne,zijn,
leven na
waardoor
mens eh werkt,
werkt, een
eenvorm
vormdie
diehem
hemscheidt
scheidtvan
vanzijn
zijn
waardoor de mensch
omgevmg.
omgeving.
het mediumschap
mediumschap van
Bekend isis het
van mevrouw
mevrouw d'Esperance.
d'Esperance. Door
haar
werkte
en
schreef
een
controle,
die
zich
«Humnur
Stafford»
haar werkte en schreef een controle, die zich «Humnur Stafford>)
en die
dieherhaaldelijk
herhaaldelijk beantwoordde
beantwoorddewetenschappelijke
wetenschappelijke
noemde en
vragen, die
die de
dekennis
kennisvan
vanmevrouw
mevrouwd'Esperance
d'Esperanceverre
verreteteboven
boven
vragen,
gingen. Eens
Eens raadpleegde
raadpleegde zij,
die zelf
zelfnormaal
normaal bleef,
bleef, haar
haar
gingen.
zij, die
controle «Stafford»
13 November
November 1899
1899 over
over eene
eene
controle
«Stafford» op
op Zondag
Zondag 13
zieke
vriendin, die in
in Engeland
Engeland was
wasterwijl
terwijlzij
zijininDuitschland
Duitschland
zieke vriendin,
zich beyond.
bevond. «Stafford»
«Stafford» beloofde
beloofde naar
naar die
dievriendin
vriendin tetegaan
gaan
zich
en 's's nachts
nachts te
te half
halftwee
tweeuur
uurschreef
schreefhij
hij dat
dathij
hij erergeweest
geweest
en
was
en dat
dathij
hijhaar
haarzooveel
zooveelmogelijk
mogelijk geholpen
geholpen had,
had, zoodat
zoodat
was en
zij wel spoedig
spoedig beter
beter zou
zouzijn.
zijn.Drie
Drieof of
vier
dagenlater
laterschreef
schreef
zij
vier
dagen
zij hopeloos
hopeloos langdurig
langdurig leed
leedaan
aanneuralgie
neuralgie en
en
de vriendin,
vriendin, dat zij
melancholie;
maar dat
zij Zondagnacht
Zondagnacht plotseling
plotselingwakker
wakker was
was
melancholie; maar
dat zij
pinnenenennaalden
naalden
geworden, een
een gevoel
gevoelhad
hadgehad
gehadalsof
alsofzijzijopoppinnen
geworden,
lag,
dat zich
zich dat
dat gevoel
gevoelover
overhaar
haarlichaam
lichaamhad
hadverspreid
verspreid en
en
lag, dat
uit haar
haar vingertoppen
vingertoppen scheen
scheenteteverdwijnen.
verdwijnen. Ondertusschen
Ondertusschen
uit
hoorde zij
tweeën één,
één, élf
ófde
demede,
mede.
hoorde
zij steeds
steeds kloppingen.
kloppingen. Van tweeën
deeling
en de
de inwerking
inwerking was
was die
dievan
vanden
dengeest,
geest, 6fófde
de
deeling is
is juist en
mededeeling isis onjuist,
onjuist, het
het was
was dedewerking
werkingvan
vanmevrouw
mevrouw
mededeeling
d'Esperances
toch op
opgrooten
grooten
d'Esperancesgeest;
geest ;maar
maardan
dan werkte
werkte zij
zij toch
afstand,
Duitschlandnaar
naar Engeland, en
en dus
dus buiten
buiten toedoen
toedoen
afstand, van Duitschland
haar stoffelijk
stoffelijk organisme
organisme om.
om. En
Enisisdaar
daarpsychische
psychischewerking
werking
van haar
buiten het
het normale
normale organisme,
organisme, dan
dan moet
moetdaaruit
daaruit volgen,
volgen,
buiten
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als waarschijniijk,
waarschijnlijk, een
psychisch bestaan
bestaan en
en een
eenpsychisch
psychisch
als
een psychisch
organisme. Het komt
komt mij
mij voor,
voor,dat
datdeze
dezeleer
leeraldus
alduskomt
komtlangs
langs
organisme.
omweg tot
tothetzelfde
hetzelfderesultaat
resultaat als
alsde
despiritistische
spiritistischetheorie.
theorie.
een omweg
Uit gansch
gansch andere
andereverschijnselen
verschijnselen komt
komt men
men tot
tot een
eenzelfde
zelfde
gevolgtrekking. De
Dezoogenaamde
zoogenaamdekloppingen,
kloppingen,welker
welkersterkte,
sterkte,
gevolgtrekking.
de rechtsgeleerde
rechtsgeleerde en
en medicus
medicus Maxwell,
Maxwell,advocaat,generaal
advocaat~generaal
zooals de
Bordeaux, schrijft,
schrijft, niet
nietevenredig
evenredigisisaan
aandedeverwijdering
verwijderingvan
van
te Bordeaux,
opeen
een
het medium
medium van
van de
deplaats
plaatsder
derkloppingen
kloppingen—
- wijzen
wijzen op
kracht, werkende
werkendebuiten
buitenhet
hetlichaam
lichaamvan
vanhet
hetmedium
medium;;
fluidieke kracht,
bewegingen van
vanvoorwerpen
voorwerpenzonder
zonderaanraking
aanrakingwijzen
wijzeneven,
even~
de bewegingen
opeen
eenfluidieke
fluidiekekracht,
kracht,buiten
buitenhet
hetlichaam
lichaamvan
vanhet
hetmedium
medium
eens op
werkende.
werkende. De
Debekende
bekendeFransche
Franschehoofdofficier
hoofdofficierDe
DeRochas
Rochasen
en
anderen namen
met de
de exteriorisatie
exteriorisatie van
van het
het gevoel,
gevoel,
anderen
namen proeven
proeven met
mede wijzende
wijzende op
op een
eenfluidieke
fluidiekepsychische
psychischezelfstandigheid
zelfstandigheid
mede
werkcïtde buiten het
het lichaam.
lichaam. Hetzelfde
Hetzelfdedoen
doendedematerialisatie,
materialisatie~
werkeilde
versçhij~len, bij
bij welke
welkeveel
veelbedrog
bedrogtetescheiden
scheidenvalt
valtvan
vanenkele
enkele
versdlijalMen,
verschijnselen. Zij,
zooals de
de Genueesche
Genueesche pro,
pro~
Zij, die
die zooals
werkelijke verschijnselen.
fessor
Morselli langdurig
langdurig dergelijke
dergelijke seances
seances van
van Eusapia
Eusapia
fessor Morselli
Paladino in haar
haar eigen
eigen land
land volgden
volgdenen
entegenstanders
tegenstanders bleven
bleven
Paladino
van de
de spiritistische
spiritistische oplossing,
oplossing, kwamen
kwamen gelijk
gelijkMorselli
Morsellien
eneen
een
van
reeks van
Thury enz.,
enz., tot
tot de
detheorie
theorie van
van
reeks
van anderen,
anderen, Crookes,
Crookes, Thury
«psychische kracht.»
kracht.» Morselli's
Morselli's theorie
theorie is
is vrij
vrij ingewikkeld
ingewikkeld
de «psychische
m.i.i. tot
toteene
eenewerkzaamheid
werkzaamheidvan
vanhet
hetmedium,
medium,die
diestaat
staat
en leidt
leidt m.
dit dagelijks
dagelijks werkt.
werkt. Zij
Zij luidt
luidt
buiten het
het organisme,
organisme, zooals
zooals dit
buiten
ongeveer
herinneringen aan
overledene, die
die de
de
ongeveer aldus:
aldus : de
de herinneringen
aan den
den overledene,
aanwezigen van
van hem
hem en
en zijn
zijn uiterlijk
uiterlijk hebben behouden, worden
worden
aanwezigen
telepathisch
aan de
deyubliminale
~ubliminale persoonlijkheid
persoonlijkheid van
van Eusapia
Eusapia
telepathisch aan
medegedeeld,
deze
zendt
haar
fluide
naar
buiten
en
de
door
medegedeeld, deze zendt haar fluide naar buiten en
door
de telepathie beinvloede
beïnvloedeorganiseerende
organiseerendeverbeelding
verbeeldingvan
vanEusapia
Eusapia
drukt
trekken in
in op
opdat
datfluide,
fluide, dat
datdaardoor
daardoor de
deschijn,
schijn~
drukt de trekken
gelijkenis
den overledene
overledeneaanneemt.
aanneemt. Andere
Andere theoriën,
theoriën, zegt
zegt
gelijkenis van den
de tegenstander
tegenstander van het
het spiritisme
spiritisme prof.
prof. Flournoy
Flournoyuit
uitGénève,
Génève,
behalve
spiritistische natuurlijk,
natuurlijk, geven geen
geen oplossing
oplossingaan
aan
behalve de spiritistische
de materialisaties
materialisaties van
handen en
en gestalten,
gestalten, die
dieniet
nietop
opdie
dievan
van
van handen
Eusapia
waarvan de
deItaliaansche
Italiaansche onderzoekers
onderzoekers zooveel
zooveel
Eusapia gelijken, waarvan
voorbeelden
De theorie
theorie van
vanMorselli
Morselliisism.
m.i.i.niet
nietwaar,
waar~
voorbeelden geven.
geven. De
schijnlijk.
schijnt geen
geen medium,
medium, dat
dat voor
voortelepathie
telepathie
schijnlijk. Eusapia
Eusapia schijnt
erg
geschikt is.
is. Niemand
Niemand minder
minder dan
danMorselli
Morselligetuigt
getuigt dit,
dit,
erg geschikt
zeggende,
dat Eusapia
Eusapia gemakkelijker
gemakkelijker te
te magnetiseeren
magnetiseeren dan
dan te
te
zeggende, dat
hypnotiseeren
Bovendien, wel
welvormt
vormtdedemensch
menschzijn
zijneigen
eigen
hypnotiseeren was. Bovendien,
lichaam
de wording
wording tot
tot de
degeboorte
geboorteen
endaarna,
daarna, maar
maar dit
dit
lichaam bij
bij de
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is een
eennatuurwerk
natuurwerk en
en het
hetisisdus
dusalleszins
alleszinsonaannemelijk,
onaannemelijk, dat
dat
dit
kunnen geschieden
geschieden op de
de wijze
wijze zooals
zooals een ander zijn
dit zou kunnen
iets geschieden
geschieden door
door be,
be~
lichaam
lichaamzou
zou "9'ormen.
vormen. Hier
Hier zou
zou zoo iets
middeling
van herinneringen,
herinneringen, die
die bovendien
bovendiennog
noglatent
latentwaren,
waren,
middeling van
overgedragen op
op een ander,
overgedragen
ander, alsof
alsof niet
niet de
defluidieke
fluidiekeuitstraling
uitstraling
van
het medium
medium zich
zich van
vanzelf,
zelf,uituit
haareigen
eigennatuur,
natuur, zou
zou
van het
haar
vormen tot een
dubbelganger van
van het
het medium.
vormen
een dubbelganger
medium. De
De macht
macht der
der
telepathie
hetlatente
latenteonderbewustzijn
onderbewustzijnspruitende
spruitende —
- een
een
telepathie uit het
geheel
onbewezen hypothese
hypothese —
- wordt
wordt hier
hierwel
welheel
heelgroot.
groot.
geheel onbewezen
En,
zegt Lombroso
Lombroso terecht,
terecht, al
al kan
kan de
dedubbelganger
dubbelganger van
van het
het
En, zegt
medium
vele feiten
feiten verklaren,
verklaren, daardoor
daardoorworden
wordenniet
nietverklaard
verklaard
medium vele
die
handelingen van
van het
hetmedium
medium,, waarbij
waarbij de
de fantomen
fantomen zich
zich
die handelingen
verzetten tegen
den wil
wil van
vanhet
hetmedium
medium;; want
want de
de dubbel,
dubbel~
verzetten
tegen den
gangers
zijn fluidieke
fluidiekedeelen
deelenvan
vanhet
hetlichaam
lichaamvan
vanhet
hetmedium.
medium.
gangers zijn
Zij missen
Zij
missen in
in één woord
zelfstandigheid. Ik meen
meen te
te mogen
mogen
woord zelfstandigheid.
stellen,
dat tijdens
tijdens het
hetleven
levendedeetherische
etherischegestalte
gestalte met
met
stellen, dat
het stoffelijke
het
stoffelijke organisme
organisme werkzaam
werkzaam isis en
en dat
dat het
het fluide,
fluide, dat
dat
uitstraalt, de
middelaar tusschen
Voldoende uitstra,
uitstra~
uitstraalt,
de middelaar
tusschen beide
beide is. Voldoende
lende neemt
neemt het
hetfluide
fluidededegedaante
gedaante
vanhet
hetmedium
mediumaan
aan;
maar
van
; maar
dat
fluidieke evenbeeld,
evenbeeld, de
dedubbelganger,
dubbelganger, isisop
opzichzelf
zichzelfslechts
slechts
dat fluidieke
eene
uitstraling. Zij
Zij kan
kan min
minofofmeer
meermet
metstoffelijke
stoffelijkedeelen
deelen be,
be~
eene uitstraling.
worden en
endan
danontstaat
ontstaat
eenmateralisatie,
materalisatie,maar
maarals
als
zwangerd worden
erereen
materialisatie bezield
bezieldwordt
wordtdoor
dooriets,
iets,dat
datonafhankelijk
onafhankelijkvan
van
die materialisatie
medium handelt,
handelt, dan
danheeft
heefteen
eengeestelijke
geestelijkepersoonlijkheid
persoonlijkheid
het medium
deze tot
tot zich
zich getrokken
getrokken en
enbezield.
bezield.Ook
Ookdedeetherische
etherischegestalte
gestalte
deze
kan met
met het fluide
fluide uittreden.
uittreden. Geschiedt
Geschiedt dit
dit zó6,
zóó,dat
datdedeband
band
kan
het lichamelijk
lichamelijk organisme
organismewordt
wordtverbroken,
verbroken, dan
dan is de dood
dood
met het
ingetreden; ; maar
maar blijft
band bewaard,
bewaard, dan
dan isisererslechts
slechts
ingetreden
blijft deze band
tijdelijke
opheffing
van
het
leven
in
het
lichaam.
In
die
gevallen
tijdelijke
van het leven in het lichaam. In die gevallen
kan, gelijk
gelijk ook
ookMijers
Mijersaanneemt,
aanneemt, een
eenandere
anderegeest
geestvan
van het
het
kan,
lichaam geheel of
ofgedeeltelijk
gedeeltelijk bezit
bezitnemen,
nemen,zooals
zooalsininhet
hetgeval
geval
lichaam
van
Dereeks
reeksfeiten,
feiten,die
diezich
zichbij
bij
van Mary
Mary Vennum
Vennum* (Mary
(Mary Roff).
Roff). De
als Mrs.
Mrs.Piper,
Pip er, Mrs.
Mrs.Thomson,
Thomson,mevrouw
mevrouwd'Esperance
d'Esperance
mediums als
voordeden, waarbij
waarbij herhaaldelijk
herhaaldelijk door
het medium
medium dingen
dingen
voordeden,
door het
werden uitgesproken
uitgesproken of
geschreven, die aan
aan het
het medium
medium niet
niet
werden
of geschreven,
bekend waren
waren of konden
konden zijn
zijn en
endie,
die,omdat
omdatzijzijererniet
nietwaren
waren
bekend
ingekomen, niet
niet konden
kondenoprijzen
oprijzenuit
uithet
het
herinneringsmagazijn
ingekomen,
herinneringsmagazijn
onder den
den drempel
drempel van
van het
het dagbewustzijn,
dagbewustzijn, uit
uit het
hetonderbe,
onderbe~
onder
wustzijn, sluit de
de werking
werkingvan
vandedesubliminale
subliminalepersoonlijkheid
persoonlijkheid
wustzijn,
als
oorzaak van
feiten uit.
uit. Wel
Welkan
kaniets
ietsuit
uiteen
een
als de
de eenige oorzaak
van die feiten
bron afkomstig
afkomstigdoor
doorhet
hetmediutn
mediumwerden
werdenovergebracht.
overgebracht.
andere bron

376
376

GOED RECHT
RECHT VAN
VANDE
DESPIRITISTISCHE
SPIRITISTISCHE THEORIE.
THEORIE.
HET GOED

Prof. James
J ames terecht,
terecht, niet
niet alleen
alleen een
een productieve
productievefunctie
functie
Er is, zegt Prof.
maar ook een
een overbrengende
overbrengende functie,
functie, alal houdt
houdtde
degewone
gewone
maar
psycho,physioloog
psycho~physioloogdaarmede
daarmede geen
geen rekening.
rekening. Dat
Datisis de
detelepathie.
telepathie.
De belangrijkste
belangrijkste groep
groep der
derverschijnselen
verschijnselen bewaarde
bewaarde ikik
tot het
het slot,
slot,dedetelepathische
telepathischeinwerking
inwerking van
vandedeonzienlijke
onzienlijke
tot
wereld op
ons, wat
wat de
deouden
oudennoemden
noemden «de
«deinspiratie.»
inspiratie.» Het
Het
wereld
op ons,
een wetenschappelijke
wetenschappelijke waarheid,
waarheid, durf ik zeggen,
zeggen, dat
datonder
onder
is een
zekere omstandigheden
omstandigheden de
eene mensch
mensch zijn
zijn gevoel
gevoel en
en ge,
ge~
zekere
de eene
dachten op
op een
een ander
ander kan
kanoverdragen,
overdragen, natuurlijk
natuurlijk mits
mits de
de
dachten
aanleg,
aanleg, bepaaldelijk
bepaaldelijk bij den
den ontvanger,
ontvanger, daar
daaris.
is.Ook
Ookdedekracht
kracht
het gevoel
gevoelenendedescherpte
scherptebijbijhet
hetdenken
denkenvan
vanden
denafzender
afzender
van het
zijn
daarbij
vormende
elementen
en
ten
slotte
wordt
een
zijn daarbij vormende elementen en ten slotte wordt een
De telepa,
telepa~
rapport vereischt
rapport
vereischt tusschen
tusschen afzender
afzenderen
en ontvanger.
ontvanger. De
thische proeven
proeven van
de onderzoekers
onderzoekers van
de Society
Society for
for
thische
van de
van de
Psychical Research
Research, , Gurney
Gurney,, Myers
Myers,, Sidgwick
Sidgwick,, Barrett,
Barrett,
Psychical
Podmore, Làng,
Hodgson, Hyslop,
Hyslop, Lodge,
Lodge,van
vandedeParijzer
Parijzer
Podmore,
Ling, Hodgson,
hoogleeraren Dr.
en Pierre
Pierre Janet,
Janet, van
van
hoogleeraren
Dr. Charles
Charles Richet
Richet en
den
Warschauer Dr.
Dr. Ochorowicz,
Ochorowicz, van
van Dr.
Dr. N.
N.Krainsky
Krainsky te
te
den Warschauer
Moskou, van
van den
denTurynschen
T urynschenhoogleeraar
hoogleeraar Cesare
Cesare Lombroso,
Lombroso,
van den
den Berlijner
Berlijner hoogleeraar
hoogleeraar Dr.
Dessoir, van
van Dr.
Dr. Naum
Naum
van
Dr. Dessoir,
Kotik te
Moskou, van
van den
den arts
arts te
te Munchen
Munchen Dr.
Dr. A.
A. von
Kotik
te Moskou,
Schrenck
staan voor
ieder, die
die de
de uitge,
uitge~
SchrenckNotzing,
Notzing, deden
deden vast
vast staan
voor ieder,
litteratuur wil
wil naslaan,
naslaan, dat
datererisiseen
eengedachteoverdracht
gedachteoverdracht
breide litteratuur
en
een gevoelsoverdracht
gevoelsoverdracht van
eenen op
op den
denanderen
anderen
en een
van den
den eenen
zintuigelijk~
zonder werking
werkingvan
vande
dezintuigen
zintuigenen
enzonder
zonderzintuigelijk,
mensch zonder
waarneembare
ofgedachte.
gedachte.Terecht
Terechtriep
riep dan
dan
waarneembareuiting
uiting van
van gevoel of
ook Camille Flammarion
Flammarion in zijn werk:
uit:: «l'action
«I'action
werk : «L'inconnu»
«L'inconnu» uit
d'un
être sur
sur un
unautre
autreAà distance
distanceest
estununfait
faitscientifique,
scientifique, aussi
aussi
d'un être
l'
existance
de
Paris,
de
Napoleon,
de
l'
oxigène
ou
certain
que
certain que l'existance
Paris, de Napoleon, de l'oxigène ou
de Syrius.»
Syrius.» Zelfs
Zelfseen
eenzoo
zoobevooroordeeld
bevooroordeeldman
manals
alsde
deDeensche
Deensche
psycho~physioloog
Lehmann, werd
werd door
door de
demacht
macht der
der
psycho,physioloog Dr.
Dr. Lehmann,
feiten overstelpt
overstelpt en
engaf
gafzijn
zijntheorie
theorievan
vanhet
hetonbewuste
onbewustefluisteren
fluisteren
zeevan
vanbewijzen,
bewijzen,die
diehem
hemoverstelpte.
overstelpte.
goeddeels
tegen de
dezee
goeddeels op tegen
reeds geen
geen één
één onder,
onder~
Een
medium als
als Mrs.
Mrs. Piper
Piper alleen, liet reeds
Een medium
zoeker
gelooven dat
dattelepathie
telepathie niet
nietbestaat.
bestaat.
zoeker vrijheid
vrijheid om
om te gelooven
Het
trouwens een
een feit,
feit, dat
dat aan
aan de
deonderzoekers
onderzoekers van
van de
de
Het isis trouwens
Society,
geen Spiritist
Spiritist zijn
zijngeworden,
geworden,dedeeenig
eeniginneembare
inneembare
Society, die geen
stelling
bleek, dat
dat mrs.
mrs. Piper
Piper de
deeigenschap
eigenschap bezat,
bezat, zooals
zooals
stelling bleek,
Podmore
opmerkte, om
den aanwezigen
aanwezigen hunne
hunne gedachten
gedachten als
als
Podmore opmerkte,
om den
Zoozegt
zegtdedebekende
bekendehoogleeraar
hoogleeraarin
in
het
ware «af
«af te
te tappen».
tappen». Zoo
het ware
de
psychologie aan
aan de
de Havard
Havard University
University William
William James
James «Ik
«Ik
de psychologie

HET GOED
GOED RECHT
RECHT VAN
VANDE
DESPIRITISTISCHE
SPIRITISTISCHETHEORIE.
THEORIE.
HET

377

ben ererbij
bijtegenwoordig
tegenwoordiggeweest,
geweest,dat
datdedepersoon,
persoon,die
diezich
zich
ten
openbaarde
medium Mrs.
Mrs. Piper
Piper en
en die
die zeide
zeide een
een
openbaardedoor
door het
het medium
omstandig~
Fransch doctor
zijn geweest,
geweest, alle
allemogelijke
mogelijke omstandig,
Fransch
doctor te
te zijn
heden uit
uit het
hetleven
levenvan
vanzeer
zeertalrijke
talrijkedeelnemers
deelnemersaan
aande
deseance
seance
evenals
het leven
levenvan
vanhun
hunlevende
levendeenengestorven
gestorven bloed,
bloed.
evenals uit
uit het
verwanten
bekendenwist,
wist,welke
welkelaatste
laatstehet
hetmedium
mediumnimmer
nimmer
verwanten en bekenden
te
te voren
voren zag
zag of
ofvan
van welke
welkezij
zijniet
nieteens
eensden
dennaam
naamkende.»
kende.»Ik
Ik
voeg er
er bij,
bij, dat
datdie
diezich
zichopenbarende
openbarendepersoonlijkheid
persoonlijkheid steeds
steeds
te kennen
kennen gaf
gaf als
als tolk
tolkop
optetetreden
tredenvoor
vooroverleden
overledenverwanten
verwanten
en bekenden,
bekenden, die
die zich
zichwilden
wildenmaar
maarniet
nietkonden
kondenopenbaren.
openbaren.
en
En
elders voegt
voegtJames
James ererbij
bij:
«demediumieke
mediumiekeverschijnselen
verschijnselen
En elders
: «de
«zijn
veroorzaakt
door
een
verbinding
der
latente
eigenschappen
«zijn veroorzaakt door een verbinding der latente eigenschappen
«van
medium met
met een
eenander
andercosmisch
cosmischbewustzijn,
bewustzijn,bezield
bezield
«van het medium
«met
den wil
wil om
omzich
zichteteopenbaren,
openbaren, die
die men
men niet
niet kan
kan toe,
toe~
«met den
«schrijven aan een
een gewilde
gewildebedriegerij
bedriegerijvan
vanhet
hetonderbewustzijn
onderbewustzijn
«schrijven
«van
de mediums».
mediums». Maar
Maar telepathie
telepathie isis niet
nietalleen
alleenoverdracht
overdracht
(wan de
van gevoel
gevoel ofofgedachte
gedachteopop
niet~zintuigelijkewijze
wijzetusschen
tusschen
van
niet,zintuigelijke
aanwezige menschen;
zelf aan,
aan~
aanwezige
menschen ; maar,
maar, gelijk
gelijk reeds
reeds het
het woord zelf
geeft, ook
ook op
opafstand,
afstand,uituit
verte.
Laatik ik
herinnerenaan
aan
geeft,
de de
verte.
Laat
herinneren
de proeven
proeven door
door de
dedoctoren
doctorenPierre
PierreJanet
Janet en
enGibert
GibertteteHavre
Hàvre
B., elders
elders Leonie
Leoniegenoemd,
genoemd,genomen,
genomen,waarbij
waarbij
met mevrouw
mevrouw B.,
met
Dr.
Gibert en
enDr.
Dr.Janet
Janethaar
haaropopeenige
eenigekilometers
kilometersafstand
afstand
Dr. Gibert
in slaap
slaap maakten,
maakten, een
een album
album deden
deden nemen,
nemen, de
deportretten
portretten
in
deden bekijken
bekijken enz. Leonie
Leonie zeide,
zeide, dat
datzij
zijJanet
J anethaar
haarhad
hadzien
zien
deden
in slaap
slaap maken.
maken. Daarbij
Daarbijkomen
komendedepsychometrische
psychometrischeproeven
proeven
van
Prof. Buchanan
Buchanan en
en van
van Prof.
Prof. Denton,
Denton, die
diezoovelen
zoovelen
van Prof.
voortzetten
waarvan Dr.
Dr.Kotik
Kotikenkele
enkelejaren
jarengeleden
geledennieuwe
nieuwe
voortzetten en waarvan
geslaagde
voorbeelden gaf,
gaf, waarbij
waarbij bleek
bleek dat
dat gedachten,
gedachten, die
die
geslaagde voorbeelden
een briefschrijver
briefschrijver had
zonder ze
zeneer
neerteteschrijven,
schrijven, door
door
had gehad zonder
de
sensitieve Lydia,
Lydia, die
dieden
denbrief
briefininhanden
handenkreeg,
kreeg,werden
werden
de sensitieve
overgenomen. Dit
geval van
vantelepathie
telepathievermeldt
vermeldt Hyslop
H yslop::
overgenomen.
Dit geval
«Iemand rookt
een sigaret,
sigaret, toen
toenzag
zaghij
hijplotseling
plotselingzijn
zijnbroeders
broeders
<demand
rookt een
«aangezicht
hand ter zijde
zijde van
van het
het hoofd
hoofden
endit
dit hoofd
hoofd
«aangezichtmet
met de
de hand
bood~
«ingedrukt. Even
daarna werd
gescheld en
en kwam
kwam de
de bood,
«ingedrukt.
Even daarna
werd er
er gescheld
«schap
dat zijn
zijn broeder
broeder zijn
zijn schedel
schedel ter
ter zijde
zijde van
van het
het hoofd
hoofd
«schap dat
«had gebroken.
gebroken. Hetzelfde
de courant,
courant, maar
maar het
het was
was
«had
Hetzelfde stond
stond in de
«onwaar,
de
broeder
had
niets
gehad.»
De
naderende
bood~
c<onwaar, de broeder had niets gehad.»
naderende bood,
schap
vóór zij
zij hem
hem bereikte,
bereikte, door
doorden
denman
mandoor
door een
een
schap was,
was, v6ór
en met
met hem
hem anderen
anderen willen
willen
visioen waargenomen.
waargenomen. Podmore
visioen
Podmore1 en
1. In zijn
zijn laatste
laatste werk
werk «The
«TheNewer
NewerSpiritualism»,
Spiritualism»,1910,
19l0,isisPodmore
Podmore weifelend.
weifelend.
Hij zegt
zegt o.o.a.a.:
opmij
mijpersoonlijk
persoonlijkmaakt
maakt indruk
indruk het
het argument
argument van
van Hodgson
Hodgson dat
datals
als
Hij
: op
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nu
nu alle
alle berichten
berichten verklaren
verklaren door
door dedetelepathie
telepathievan
vanlevende
levende
menschen
in verband
verband met
metde
deherinnering
herinneringvan
vanhet
het
menschen zoo
zoo noodig in
onderbewustzijn
als ik
ik mij
mij niet
niet ten
ten
onderbewustzijnvan
van het
het medium.
medium.Het
Het is,
is, als
zeerste bedrieg,
de laatste
laatste en
en sterkste
sterkste stelling
stellingvan
van de
deanti,
anti~
zeerste
bedrieg, de
spiritisten. Daarin
Daarin verschansen
zich dan
spiritisten.
verschansen zich
dan ook
ookbijv.
bijv.Flournoy,
Flournoy,
Dessoir, Lehmann,
Lehmann, Kotik
Kotik en
enzoo
zooveel
veel
anderen;
maar het
hetkomt
komt
anderen
; maar
mij voor
voor dat de
de stelling
stelling al
al tetesterk
sterkis.is.Podmore
Podmorezelf
zelfgeeft
geefttoe
toe
mij
dat de
de telepathie
telepathie wel
wel niet
nietdedeonsterfelijkheid
onsterfelijkheidbewijst,
bewijst,maar
maarer
er
dat
toch
zeer sterke
sterke vermoedens
vermoedens voor
is dan
dan ook
ook
toch zeer
voor oplevert.
oplevert. Het
Het is
voorzeker geen normale
normale werking
werking van
van het
hetstoffelijke
stoffelijkeorganisme
organisme
voorzeker
nemeJ,l. in
in haar
haar
om de
de gedachtentrillingen
gedachtentrillingen van
van anderen
anderen op te
te nemen
om
vorm en
en intensieve
intensievebeteekenis,
beteekenis,terwijl
terwijldie
dietrillingen
trillingeneen
eengrooten
grooten
afstand moeten
afleggen. Ware
Ware dit
dit wel
welzoo,
zoo,telepathie
telepathie zou
zou
afstand
moeten afleggen.
zijn
dagelijkst>h feit
feit en
en de
demenschen
menschenhadden
haddengeen
geeneeuwen
eeuwen
zijn een dagelijkseh
gewacht vóór
dit feit
feitinindede
wetenschapwerd
werdopgenomen.
opgenomen.
gewacht
v66r dit
wetenschap
Trouwens
zooalseen
eenman
manals
alsdr.
dr.Alfred
AlfredLehmann
Lehmann in
in
Trouwens het isiszooals
den
tweeden druk
druk der
der Duitsche
Duitsche vertaling
vertaling van
van zijn
zijnwerk
werk:
den tweeden
:
«Aberglaube und
Zauberei» opmerkt
opmerkt: : de
de telepathische
telepathische in,
in~
«Aberglaube
und Zauberei»
. drukken
drukken worden het
het best
bestdoor
dooreen
eengehypnotiseerd
gehypnotiseerdofofin,trance,
in~trance~
zich~bevindend medium
zooals een
eenjarenlang
jarenlang
zich.bevindend
medium ontvangen
ontvangen of zooals
onderzoekende
deskundige, Dr.
Dr. Ochorowicz,
Ochorowicz, nog
nogbeter
beterzegt
zegt:
onderzoekende deskundige,
:
mentale
suggestie slaagt
slaagt het best
best als
als de
dezintuigen
zintuigengeheel
geheelzijn
zijn
mentale suggestie
geparalyseerd. Dat
sterk vermoeden
vermoeden dat
dat bij
bij de
de
geparalyseerd.
Dat vormt
vormt een
een gterk
telepathie
tusschen menschen
menschen althans
althans de
mensch, die
ge~
telepathie tusschen
de mensch,
die de ge,
dachte
het gevoel
gevoel in
inzich
zichopneemt,
opneemt, niet
nietop
opnormale
normale wijze
wijze
dachte of het
door het
het stoffelijke
stoffelijke organisme
organisme bij
bij die
die opneming
opnemingwerkzaam
werkzaam is.
is.
en door
door welk
welkvoertuig
voertuigheeft
heefttelepathie
telepathie dan
dan plaats?
plaats? «De
«De
Hoe en
meeste
natuurkundigen», zegt
zegt Sir
Sir Oliver
OliverLodge,
Lodge,«ontkennen
«ontkennen
meeste natuurkundigen»,
handelingen
afstand. Ik
Ik neem
neem telepathie
telepathie als
als bestaande
bestaande aan
aan
handelingen op
op afstand.
bevindingen
«(dat ging
ging trouwens
trouwens moeilijk
moeilijk anders
anders na
naalaldedebevindingen
«(dat
«van hem
hem zelf en
en anderen).
anderen). Is
Is daar
daar een
een geleider
geleider bij
bij noodig?
noodig?
«van
natuurkundige weet ik
ik het
hetniet.
niet.IkIkbegrijp
begrijpdie
dieprocessen
processen
«Als natuurkundige
«niet. Het
Het zijn
zijngeen
geennatuurkundige
natuurkundige processen.
processen. Eerst
Eerst als
als tele,
tele~
«niet.
«pathie
bewezen tetezijn
zijneen
eenetherisch
etherischverschijnsel,
verschijnsel,komt
komthet
het
«pathie is bewezen
«in het
het domein
domein van
van de
denatuurkunde.»
natuurkunde.»
Het isis echter
echterdedevraag
vraagofof
natuurkundereeds
reedsdoorge,
doorge~
Het
dede
natuurkunde
drongen
de wereld
wereld der
der oorzaken,
oorzaken, of
ofniet
nieteen
eenpsychisch
psychisch
drongen is
is tot de
substraat
alle dingen
dingen aan
aan de
denatuurkunde
natuurkunde onbekend
onbekend isis
substraatin
in alle
alle
geslaagde berichten
berichten het
het gevolg zijn
tusschen de aanwezigen
aanwezigen en
zijn van telepathie tusschen
alle geslaagde
de ware
ware
het
medium, deze
deze zich
zich zouden
zouden groepeeren om
bijzondere aanwezigen.
aanwezigen. En de
het medium,
om bijzondere
om bijzondere
bijzondere berichtgevers
berichtgevers bij
bij Mrs
MrsPiper
Piperb.v.
b.v.Pelham
Pelham
berichten groepeeren zich
zich om
(Robinson), Hogdson, Mijers
Mijers na
dood.
na hun dood.
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gebleven en of
ofdaarin
daarinniet
nietjuist
juist
ligt
werkelijkeoorzaak
oorzaak
gebleven
ligt
dede
werkelijke
nureeds
reedsisisgeclassificeerd
geclassificeerdenengeschift
geschiftmaar
maarwaarvan
waarvan
van wat
wat nu
van
men de
de oorzaak
oorzaak niet
niet kent.
kent. Er
Er komen
komen bij
bijgroote
grootemannen
mannen
men
somwijlen gezegden
voor, die
die als
alseen
eenvoorspelling
voorspellingklinken,
klinken,
somwijlen
gezegden voor,
die
in later
laterkomende
komende tijden
tijden ininvervulling
vervullingtreedt.
treedt. Arthur
Arthur
die in
Schopenhauer
neer:: <<er
«er zal
tijd komen,
komen,waarin
waarinde
de
Schopenhauer schreef neer
zal een
een tijd
«wijsbegeerte,
inalle
allerichtingen
richtingen
((wijsbegeerte,dierlijk
dierlijkmagnetisme
magnetismeen
en de
de in
«daaruit voortkomende
voortkomende natuurwetenschap
natuurwetenschap een
op
adaaruit
een helder
helder licht op
«elkander
werpen en
en waarheden
waarheden aan
aan het
het licht
lichtzullen
zullen
((elkander zullen
zullen werpen
brengen,
men anders
anders niet
nietzou
zoukennen.»
kennen.»De
Dewetenschap
wetenschap
brengen, die
die men
lang die
diebron
bronvan
vanhethet
dierlijkmagnetisme
magnetismeverwaarloosd
verwaarloosd;;
heeft lang
dierlijk
maar zij
zij zal
zal door
doorhaar
haaronderlaag,
onderlaag,het
hetuitstroomend
uitstroom end fluide,
fluide,
maar
naar mijne
blijken den psychischen
psychischen band
band tetevormen
vormen
naar
mijne meening,
meening, blijken
tusschen de
menschen. Lodge
Lodge en
ende
deandere
anderemannen
mannen van
van de
de
tusschen
de menschen.
«Society for
Psychical Research»
Research» hebben
hebben ten
ten onrechte
onrechte de
de
((Society
for Psychical
studie
van het
hetfluide
fluideverwaarloosd
verwaarloosd;
evenalsvele
veleItaliaansche
Italiaansche
studie van
; evenals
onderzoekers, Morselli
studie van
van het
het fluide
fluide op
op
onderzoekers,
Morselli bijv.,
bijv., die
die de
de studie
den voorgrond
voorgrond stelde,
stelde, de
de studie
studie van
vandedepsychische
psychischeinwerking
inwerking
den
verwaarloosden. Ik
verwijs naar
naar mijn
mijn gedrukte
gedrukte lezing
lezing:: (diet
«Het
verwaarloosden.
Ik verwijs
menschelijk
magnetisme
als
geneeskracht.»
De
argumenten,
menschelijk magnetisme als geneeskracht.» De argumenten,
daar vermeld,
vermeld, wijzen
wijzen er sterk
sterk op,
op, dat
dat de
defluidieke
fluidiekeuitstraling
uitstraling
daar
van
den mensch
mensch door
door sommige
sommige menschen
menschen als
als het
het ware
ware wordt
wordt
van den
opgezogen.
Daardoor —
- daarop
daarop wijzen
wijzen ook
ookdedeargumenten
argumenten
opgezogen. Daardoor
daar
- wordt
wordt tusschen
tusschenmagnetiseur
magnetiseur en
engemagnetiseerde
gemagnetiseerde een
een
daar —
rapport
de suggestibiliteit
suggestibiliteitvan
vansommige
sommigegemag,
gemag~
rapport gevestigd,
gevestigd, dat de
netiseerden
teweegbrengt. Proeven,
Proeven, genomen
genomen door
doorprofessor
professor
netiseerden teweegbrengt.
Charpentier, doen
dat die
die fluidieke
fluidiekeuitstraling
uitstraling bij
bij het
het
Charpentier,
doen zien,
zien, dat
denken toeneemt,
toeneemt, zijn
zijn proeven
proeven werden
werden door die
die van
vananderen
anderen
denken
b.v.
prof. Bordier,
Bordier, Dr.
Dr. Kotik
Kotikenz.
enz.bevestigd.
bevestigd.Andere
Andereproeven,
proeven,
b.v. prof.
b.v.
van den
den Franschen
Franschen kolonel
kolonel de
de Rochas
Rochas en
en van
van den
den
b.v. van
Genueeschen
het uit,
uit.
Genueeschen hoogleeraar
hoogleeraarMorselli,
Morselli,bevestigen
bevestigendat
dat het
stralend
drager is
is van
van een
eengevoelsverbinding
gevoelsverbinding met
met den
den
stralend fluide
fluide drager
mensch
dat die
dieuitstraling
uitstralingzich
zichopopvrij
vrijgrooten
grootenafstand
afstandkan
kan
mensch en dat
voortzetten.
andere proeven,
proeven,ininFrankrijk
Frankrijk begonnen
begonnen door
door
voortzetten. Weer andere
majoor Tegrad,
T egrad, voortgezet
voortgezet door
doorDr.
Dr.Baraduc,
Baraduc, de
deTromelin,
T romelin,
majoor
prof. Boirac
Boirac te
te Dyon,
Dyon, Dr.
Dr.Joire,
Joire, prof.
prof. Flournoy
Flournoy met
met behulp
behulp
prof.
van
den
photografischen
deskundige
Demöle,
Darget,
Dr.
van den photografischen deskundige DemMe, Darget, Dr.
Jodko in
in Rusland,
Rusland, bevestigen
bevestigen dat
dat de
defluidieke
fluidiekestralen
stralen—- afge,
afge.
scheiden
dewarmte
warmte —
- invloed
invloed hadden
hadden op
op de
degevoelige
gevoelige
scheiden van de
plaat en Tegrad,
T egrad, Darget,
Darget,Jodko
J odkoe.a.
e.a.bevonden,
bevonden,dat
datde
defluidieke
fluidieke
plaat
uitstraling
het denken
denken solns
soms weergaf
weergaf den
den vorm
vorm van
van het
het
uitstraling bij
bij het

380

HET GOED RECHT
RECHT VAN
VAN DE
DESPIRITISTISCHE
SPIRITISTISCHE THEORIE.
THEORIE.
HET

Ook de
deRochas
RochasenenTaylor
T aylormaakten
maaktendaarvan
daarvan
gedachte voorwerp. Ook
studie
en Lombroso
Lombroso zelf
zelfneemt
neemthet
hetininzijn
zijnlaatste
laatstewerk
werkaan.
aan.
studie en
Pagliani, Dr.
Dr. Kotik
Kotik e.a.
e.a. bevestigden,
bevestigden,
Proeven van de Rochas, Dr. Pagliani,
dat
hetslagen
slagenbij
bijgedachteoverdracht
gedachte overdracht door
dooraanraking
aanraking bevor,
bevor.
dat het
derd
werd, dat
dathet
hetdoor
doorafstand
afstandverminderde,
verminderde, maar
maar dat
dat een
een
derd werd,
geleider, bijv.
bijv. geisoleerd
geisoleerd koper,
koper. of
ofijzerdraad,
ijzerdraad, het
het slagen
slagen be,
beo
geleider,
vorderde.
vorderde. De reeds
reeds vermelde
vermelde psychometrische
psychometrische proeven
proeven be,
beo
vestigden,
dat aan
aan de
dedingen
dingenverbonden
verbondenzijn
zijnuitstralingen,
uitstralingen,
vestigden, dat
waaraan
zich gedachte,
gedachte. en
engevoelsindrukken,dragend
gevoelsindrukken.dragend fluide
fluide
waaraan zich
kan hechten.
hechten. Met
Met dit
dit alles
allesininovereenstemming
overeenstemming is,
is, dat
dat de
de
kan
gedachtevorm
het een
een figuur
figuur —
- soms
somsvan
vanden
dendenker
denker
gedachtevorm -— alal is
is het
overgaat in
degedachten
gedachtenvan
vandedeontvangende
ontvangendesensitieve
sensitieve en
en
overgaat
in de
dat suggestie
suggestie hallucinaties
hallucinaties kan
kan verwekken.
verwekken. Het
Hetuitstralend
uitstralend
dat
fluide,
drager van
van het
het gevoel
gevoel en
enbewerker
bewerker van
van de
debeweging
beweging
fluide, drager
op afstand
afstand zonder
zonderaanraking
aanraking en
en van
vandedematerialisaties,
materialisaties, blijkt
blijkt
ook drager
drager tetezijn
zijnvan
vangedachte,indrukken.
gedachte.indrukken.Ligt
Ligtdaarin
daarin niet
niet eene
eene
voordedeoverdracht
overdrachtvan
van gedachte
gedachte en
en gevoel?
gevoel?Een
Een voor
voor
oplossing voor
de hand liggende opmerking nog
nog:: vele telepathische
telepathische boodschap,
boodschap.
pen hebben
hebben geen
geenhallucinatorischen
hallucinatorischenvorm,
vorm,maar
maarzijn
zijngedachte,
gedachte.
indrukken. De
Devorm
vormzou
zoudus
dusdedetelepathie
telepathieniet
nietkarakteriseeren
karakteriseer en;;
indrukken.
maar is
dit wel
weljuist
juist?
Kunnengedachten
gedachten niet
niet in
i~ een vorm
vorm
maar
is dit
? Kunnen
ons komen
komenenendoor
door
onze
persoonlijkheid,die
dieimmers
immerssteeds
steeds
tot ons
onze
persoonlijkheid,
alle indrukken
indrukken kiest
kiestenenoordeelt,
oordeelt,die
dievorm
vormworden
wordenomgezet
omgezet
uit alle
in de
deons
onsgewone
gewonegedachten
gedachten?
Geeftzelfs
zelfsbij
bijhet
hetzintuigelijk
zintuigelijk
? Geeft
zien
van een
een voorwerp,
voorwerp, dit
ditons
onsniet
niettevens
tevenseen
eengedachte
gedachte en
en
zien van
kan dit
dit niet
nietbij
bijhet
hetpsychisch
psychisch zien
ziendirect
direct geschieden?
kan
geschieden ? Maar
is daar
daar ook eene
eene oplossing
oplossing voor
voor de
deoverdracht
overdracht op
op afstand
afstand in
in
fluidieke uitstraling
uitstraling?
Zijmoet
moetbeperkt
beperktzijn
zijnininhaar
haarwerking.
werking.
de fluidieke
? Zij
Sir
William Crookes
Crookes maakte
maakte daarom
daarom de hypothese
hypothese van
van de
de
Sir William
ethertrillingen, terwijl Dr. Ochorowicz
in zijn
zijn werk «la Suggestion
Ochorowicz in
Suggestion
mentale» iets
theorie schijnt
schijnt niet
niet on,
on.
mentale»
iets dergelijks
dergelijks uitwerkte.
uitwerkte. De
De theotie
aannemelijk. De
trillingen van
van de
de fluidieke
fluidiekeuitstraling
uitstralingzouden
zouden
aannemelijk.
De trillingen
zich aan
aan den
den ether
ether kunnen
kunnen mededeelen
mededeelen en
en deze
deze weder
wederaan
aan de
de
zich
op
uitstraling van
van den
den sensitieve.
sensitieve.Gedachte,overdracht
Gedachte.overdrachtop
fluidieke uitstraling
geringen
verklaard worden, maar,
maar, zegt Lom,
Lom.
geringen afstand
afstand kan
kan zoo verklaard
is
niet
begrijpelijk,
hoe
deze
trillingsbeweging,
broso,:
«het
broso, : «het is niet begrijpelijk, hoe deze trillingsbeweging,
zonder te worden
worden opgelost,
opgelost, tot
tothet
hetorganisme
organisme van
van den
den ont,
ont.
zonder
vanger kan
eene einde
einde van
van de
deaarde
aardenaar
naar het
het
vanger
kan komen
komen van
van het eene
andere, zooals
zooals bij
bij sommige
sommige manifestaties,
manifestaties, als
als men
men die
die door
door
andere,
telepathie wil
oplossen, zou
zoumoeten
moetengeschieden.
geschieden. De
Dekracht
kracht
telepathie
wil oplossen,
van
de trillingsbeweging
trillings beweging staat
staat toch
tochinineen
eenomgekeerde
omgekeerde ver,
ver.
van de
houding tot
totden
dentetedoorloopen
doorloopenafstand».
afstand».Zoo
Zooschijnt
schijnttelepathie,
telepathie,
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hoe grooter
hoe
grooter de
de afstand
afstand is,
is,des
destetemeer
meertetemoeten
moetenstaan
staan op
op
zuiver psychischen
psychischen bodem.
bodem. «Als
«Als een
eenlevende
levendeziel,
ziel,zegt
zegt Hyslop,
Hyslop,
zuiver
«haar gedachten
gedachten kan
kan overbrengen
overbrengen op een
een ander
ander levende
levende ziel
ziel
«haar
ofvan
vanzintuigelijke
zintuigelijke in,
in~
zonder
hulp van
van stoffelijke
stoffelijke middelen
middelen of
zonder hulp
drukken,
ziel (d.i.
(d.i. een
een ziel
ziel zonder
zonder stoffe,
stoffc~
drukken, dan
dan kan
kan een
een doode
doode ziel
lijk organisme)
organisme) hetzelfde
alleen de vraag
vraag van
van
lijk
hetzelfdedoen
doen en
en het
het is
is alleen
het
bewijs en
enhet
hetsoort
soortfeiten,
feiten,dat
datmen
menverkrijgt,
verkrijgt, welke
welke be,
be~
het bewijs
slist
ofdeze
deze bron
bron isisdedeeenig
eenigreëele.»
reëele.»Zoo
Zooschijnt
schijnttelepathie,
telepathie,
slist of
in
plaats van
van een
eenhinderpaal
hinderpaal tetezijn
zijnvoor
voor
spiritistische
in plaats
dede
spiritistische
hypothese, juist
de middelen
middelen aan
aan te
te geven,
geven, waardoor
waardoor de
de
hypothese,
juist de
geestelijke
gemeenschap plaats
plaats vindt
vindt 1. Als nu
nu door
doorden
den mond
mond
geestelijke gemeenschap
of de
de hand
hand van
van een
een medium
medium zich
zich tot
tot uu wendt
wendt eene
eene persoon,
persoon~
lijkheid, die zegt
zegt tetezijn
zijneen
eenoverleden
overledenmensch,
mensch,wanneer
wanneer die
die
lijkheid,
aanwendt om
om zich
zich als
als zoodanig
zoodanigkenbaar
kenbaar tetemaken,
maken,
persoon alles aanwendt
uit tal
tal van
van personen
personen kiest
kiestdegenen&
degenen, die
die hij
hij bij
bijzijn
zijnleven
leven
uit
gekend heeft, aan
aan deze
deze tal
talvan
vanbijzonderheden
bijzonderhedenbekend
bekendmaakt,
maakt,
gekend
zelfs die
die deze
dezepersonen
personeneerst
eerstvan
vanniet
nietaanwezigen
aanwezigenmoesten
moesten
zelfs
vernemen, terwijl
medium die
die personen
personen noch
noch de
de over,
over~
vememen,
terwijl het
het medium
ledenen,
veel minder
minder al
al die
diebijzonderheden
bijzonderheden heeft
heeft gekend,
gekend,
ledenen, veel
terwijl de
overledene, gelijk
gelijk nader
nader bleek,
bleek, die
diebijzonderheden
bijzonderheden
terwij1
de overledene,
kende,
wat reden
reden is
is ererdan
danom
omniet
nietaan
aantetenemen,
nemen, dat
dat de
de
kende, wat
overledene
telepathisch op dat
dat medium
mediuminwerkte
inwerkte?? Zulk
Zulk een
een
overledene telepathisch
geval
zich onder
onder anderen
anderen in
in sterke
sterke mate
mate voor
voor met
met Mrs.
Mrs.
geval deed zich
Piper
als medium
medium en
en den
denoveriedene
overledene Robinson,
Robinson, die
die zich
zich als
als
Piper als
pseudoniem George
George Pelham
Pelham noemde.
noemde. Hier
Hier was
wasniet
nietaanwezig
aanwezig
pseudoniem
het herinneringsmateriaal
herinneringsmateriaal van
medium iets
iets van
van dien
dien
in het
van het
het medium
overledene, van de
de bijzonderheden
bijzonderheden ofofdedepersonen,
personen,die
diewerden
werden
overledene,
persoonlijk~
behandeld
door den
denoverledene
overledene;
desubliminale
subliminalepersoonlijk,
behandeld door
; de
heid
van het
het medium
medium kon
opgaven dus
dus niet
niet uit
uit zich
zich zelf
zelf
heid van
kon die opgaven
putten. En wat
wat redenen
redenen kunnen
kunnen er
er zijn
zijnom
omklakkeloos
klakkelooszonder
zonder
putten.
bewijs, met
met Podmore
Podmore en
enhen,
hen,die
diehem
hemnapraten,
napraten,aan
aantetenemen,
nemen,
bewijs,
herinnerings~
dat het
het medium
medium herinneringen,
herinneringen, die
die diep
diep ininhet
hetherinnerings,
dat
magazijn
aanwezigen waren
op dat
dat
magazijn van
van de
de aanwezigen
waren verborgen
verborgen en
en hun
hun op
niet bewust
bewustwaren
warenen
enzelfs
zelfsherinneringen,
herinneringen, die
die slechts
slechts
oogenblik niet
of die
dieafwezigen
afwezigenaftapte
aftapte ??En
Enwat
wat
afwezigen hadden,
afwezigen
hadden, aan
aan hen of
er voor
voor de
de subliminale
subliminale persoonlijkheid
persoonlijkheidvan
vanhet
hetmedium,
medium,
reden is er
die
zelf niet
niet eens
eens was
was eene
eene spiritiste,
spiritiste, om
om bij
bij dat
dataftappen
aftappen de
de
die zelf
aanwezigen te
bedriegen, door
door tete doen
doenalsof
alsofeen
eenoverledene
overledene
aanwezigen
te bedriegen,
J.
men tegen
tegen eene
eenetelepathische
telepathischeinwerking
inwerkingdoor
dooroverledenen
overledenenopmerken,
opmerken
1. Misschien zal men
dat naar
naar het
hetschijnt
schijntdedeinwerking
inwerkingdoor
doorlevenden
levendengeschiedt
geschiedtmet
metbehulp
behulpvan
vandedeuit,.
uit.
dat
opdat
datook
ookdedeoverledene
overledenepersoon,persoon.
straling. Vele omstandigheden
omstandigheden wijzen
wijzen er
erechter
echter op
straling.
lijkheid
uitstraling evenals
evenals een
eenorganisme.
organisme.
lijkheid heeft eene uitstraling
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spreekt en schrijft
En als
spreekt
schrijft?? En
als dat
dat eens geschiedt,
dan zal
zal het
het de
de
geschiedt, dan
aandacht
als eene
eene vreemde
vreemde combinatie
combinatie van
vanwaarheid
waarheid
aandacht trekken
trekken als
en
bedrog, waarheid
waarheid in den
den inhoud
inhoud der
derberichten,
berichten, bedrog
bedrog in
in
en bedrog,
den persoon
persoon die ze
ze afzond.
afzond. Maar
Maar wat
wat tetedenken
denkenals
alshet
hetregel
regel
den
is, gelijk
gelijk het
het is,is,dat
dataldus
aldus
waarheidenenbedrog
bedrogdooreenge,
dooreenge~
is,
waarheid
mengd worden?
er van
van tetedenken,
denken,wanneer,
wanneer, zooals
zooals
mengd
worden? Wat
Wat er
Lodge zegt,
zegt, bij
bij Mrs.
Mrs. Piper
Piper de
degewone
gewonecontrole,
controle, Phinuit,
Phinuit, die
die
Lodge
zegt te
te zijn
zijngeweest
geweesteen
eenFransch
Franschdokter,
dokter,maar
maar die
die dan
dan zou
zou
zegt
moeten zijn
zijn de
de subliminale
subliminale Mrs.
Mrs. Piper,
Pip er, zijn
zijn plaats
plaats schijnt
schijnt te
te
moeten
ruimen
voor
een
ander
persoon,
overleden
vriend
of
bloed~
ruimen voor een ander persoon, overleden vriend of bloed,
verwant, welke
dan berichten
berichten geeft
geeft met
met iets
iets van
van zijn
zijn oude
oude
verwant,
welke dan
manieren
individualiteit?? Stem
Stem en
en wijze
wijze van
van spreken
spreken uit
uit
manieren en
en individualiteit
den
mond van
vanMrs.
Mrs.Piper
Pip erzijn
zijnveranderd
veranderdenenherinneren
herinneren aan
aan
den mond
stem en
en manieren
manieren van
vanden
denpersoon,
persoon,die
dieheet
heettetecommuniceeren.
communiceeren.
En
hoe isisdedemacht
machtvan
vanhet
hetmedium
medium zoo
zoo groot,
groot, dat
dat het
het uit
uit
En hoe
de herinneringen
herinneringen van
van de
deaanzittenden
aanzittendenofofvan
vanandere
andereop
opafstand
afstand
levenden juist die
den
overledene
levenden
die weet
weettetekiezen,
kiezen,diedie
den
overledeneaangaan,
aangaan,
Wat
beteekent
het,
dateen
een
die
zich
heet
te
manifesteeren
?
die zich heet te manifesteeren ? Wat beteekent het, dat
berichtgever meldt,
anderen geest
voor uu zal
zal
berichtgever
meldt,dat
dathij
hij een
een anderen
geest voor
roepen, die
die uudaarna
daarna zijn
zijnkomst
komstmeldt
meldten
enuudedeidentiteits,
identiteits~
roepen,
bewijzen tracht
geven, welke
welke gij
gij wenscht?
wenscht? Dat
Dat isiszonder
zonder
bewijzen
tracht te
te geven,
reden
bij de
de telepathische
telepathische theorie
theorie en
en volkomen
volkomen«en
«enrègle»
règle»bij
bij
reden bij
de spiritistische.
spiritistische. «Hoe,»
«is het
hetmet
mettelepathie
telepathie
vraagt Hyslop, «is
c<Hoe,» vraagt
en
met de
dekennis
kennisvan
vaneene
eene
subliminalepersoonlijkheid
persoonlijkheid te
te
en met
subliminale
rijmen,
als
door
middel
van
Mrs.
Pip
er,
die
van
mijne
familie
rijmen, als
middel van Mrs. Piper, die van mijne familie
niets
afwist, zeer
zeer heldere
heldereberichten
berichten worden
worden gegeven
gegeven op
op den
den
niets afwist,
naam
en betreffende
betreffende mijn
mijn oom
oomJames
JamesMc.
Mc.Chellan
Chellanen
enzeer
zeer
naam van en
berichten uit
uitnaam
naam van
van en
en betreffende
betreffendezijn
zijn zoon,
zoon,terwijl
terwijl
verwarde berichten
er
niemand aanwezig
aanwezig was,
was, die
diemijne
mijnefamilie
familie kende,
kende, behalve
behalve
er niemand
ik en
en terwijl
terwijl ik
ik mij
mij dien
dien zoon
zoonveel
veelbeter
beterherinnerde
herinnerde dan
dan den
den
vader?» Wanneer
door de
deeene
eenehand
handvan
vanMrs.
Mrs.Piper
Piperop
op18
18Maart
Maart
Wanneer door
1895
de overledene
overledene zuster
zuster van
van Miss
MissEdmunds
Edmundseen
eenbericht
bericht
1895 de
schrijft,
de andere
andere hand
handde
deoverledene
overledene Robinson,
Robinson, die
die zich
zich
schrijft, door de
George Pelham
Pelham noemde,
noemde, tegelijk
tegelijkeen
eenbericht
berichtvan
vananderen
anderenaard
aard
neerschreef
hetzelfde oogenblik
oogenblik door
door Mrs.
Mrs. Piper
Pip ersprak
sprak
neerschreef en
en op
op hetzelfde
een
stem, die
die zich
zich Phinuit,
Phinuit, de
degewone
gewonecontrole
controlevan
vanMrs.
Mrs.
een stem,
danwaarheid
waarheid?
Pip er, noemde,
noemde, over
overeen
eenderde
derdeonderwerp,
onderwerp, wat
watisis dan
Piper,
?
Zeker, het
is een
eenmode
modeomom
aante te
nemenhet
hetbestaan
bestaan van
van
Zeker,
het is
aan
nemen
be~
verschillende, onderscheiden,
onderscheiden, individueele
individuee1e stroomen
stroomen van
van be,
verschillende,
wustzijn,
onafhankelijk van
van elkander
elkander tegelijk
tegelijk in
in den
denzelfden
zelfden
wustzijn, onafhankelijk
mensch werkende;
werkende; maar
maar het
het ontbreekt
ontbreekt aan
aan eenig
eenig bewijs,
bewijs, dat
dat
mensch
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er, al
al zijn
zijnerermeerdere
meerderetoestanden
toestandenvan
vanbewustzijn
bewustzijn van
van den
den
er,
mensch, bestaat
bestaat een
een dergelijke
dergelijke splitsing,
splitsing, die
die de
deeenheid
eenheid van
van
mensch,
den
mensch verbreekt
verbreekt en
en twee,
twee,drie
driemenschen
menschen op
ophetzelfde
hetzelfde
den mensch
oogenblik handelende
oogenblik
handelende schept
schept uit
uit dezelfde
dezelfdeindividualiteit,
individualiteit,
terwijl die twee,
twee,drie
driemenschen
menschenzelf
zelf
zeggendat
datzijzijzijn
zijnanderen,
anderen,
terwijl
zeggen
overledenen,
telepathisch op een
een medium
medium inwerken.
inwerken. Deze
Deze
overledenen, die
die telepathisch
atomistische theorie
mij niet
te best
best in
in
atomistische
theorie van
van het
het leven,
leven, die
die mij
niet al te
overeenstemming schijnt
den tegenwoordigen
tegenwoordigen stand
stand van
van
overeenstemming
schijnt met den
natuurwetenschap, maar
maar die
die schijnt
schijnt tetestammen
stammenuit
uiteen
eenver,
ver~
de natuurwetenschap,
ouderd
ouderd standpunt,
standpunt, is bovendien,
bovendien, naar
naar het
hetmij
mijwil
wilvoorkomen,
voorkomen,
strijd met
met de
dewordingsgeschiedenis
wordingsgeschiedenisvan
vanden
denmensch,
mensch,waarbij
waarbij
in strijd
immers een organiseerende eenheid werkzaam
werkzaam is. De
De atomistische
atomistische
theorie,
waarbij aan
aan iedere
iedere hersencel
hersencel bewustzijn
bewustzijn wordt
wordt toege,
toege.
theorie, waarbij
kend voor
voor zich
zich zelf,
zelf, terwijl
terwijl de
de geestelijke
geestelijke toestand
toestand is de
de
kend
samensmelting
bewustzijns.eenheden, schijnt
schijnt mij
mij ver,
ver.
samensmeiting van
van alle bewustzijns,eenheden,
keerdelijk
opgebouwd uit
uitde
deomstandigheid
omstandigheiddat
datde
dezintuigelijke
zintuigelijke
keerdelijk opgebouwd
prikkels, die het
het beeld
beeldvan
vanhet
hetwaargenomene
waargenomeneaan
aanden
denmensch
mensch
prikkels,
brengen,
gaan
langs
de
verschillende
zenuwen
naar
de
ver.
brengen, gaan langs de verschillende zenuwen naar de ver,
schillende
hersen.cellen. Zij
steunen op
op de
dedaadzaken
daadzaken van
van
schillende hersen,cellen.
Zij wil steunen
het verschillende
verschillende bewustzijn
bewustzijn van
vandedeveranderde
veranderdepersoonlijk,
persoonlijk.
het
heden; ; maar
maar zij
verwarren den
van de
de
heden
zij schijnt
schijnt mij
mij te
te verwarren
den invloed
invloed van
verschillende waarnemingsprikkels
eénheid, die
die zich
zich
verschillende
waamemingsprikkelsopopde
de eénheid,
bewust is,
is, met
metdie
diezich
zichbewuste
bewustepersoonlijkheid.
persoonlijkheid. Zij
Zijschijnt
schijnt
bewust
op de
destelling,
stelling,dat
datniet
nietalleen
alleeneen
eennormale
normale be,
be.
te berusten
berusten op
te
correspondeertmet
metden
denhersen,toestand,
hersen.toestand,maar
maar
wustzijnstoestand correspondeert
dat
het bewustzijn
bewustzijn in
in alle
allevormen
vormenisisgebonden
gebondenaan
aande
dehersens.
hersens.
dat het
En
in zekeren
zekeren zin
zinininstrijd
strijdmet
methaar
haar eigen
eigen leer
leer wil
wil zij
zij ont,
ont.
En in
het bestaan
bestaan. van
vanbewustzijn
bewustzijninindat
datdeel
deelvan
vanden
denmensch,
mensch,
kennen het
dood uit
uitonze
onzewaarneming
waarneming isisverdwenen.
verdwenen. Terwijl
Terwijl
dat
den dood
dat na den
telepathie
deze en
en gene
genezijde
zijdededegelijktijdige
gelijktijdigeintellectueele
intellectueele
telepathie van
van deze
en dus bewuste handelingen
handelingen veel
veelbeter
beterverklaart
verklaart en
en bovendien
bovendien
met de uitingen zelf in
in overeenstemming
overeenstemming is,
is, schijnt
schijnt mij
mij de
de ato,
ato.
met
mistische theorie
een.
mistische
theorie eene
eene mislukte
misluktepoging
poging om,
om, terwijl
terwijl in
in de een,
heidscel
geen bewustzijn
bewustzijn aanwezig
aanwezig is,
is,bewustzijn
bewustzijnzonder
zonder
heidscel toch geen
aanwezigheid
van
een
individualiteit
te
verklaren
door
samenaanwezigheid van een individualiteit te verklaren door samen,
voeging van
van bewustelooze
bewustelooze eenheden.
eenheden.
Ik wil
wileindigen
eindigenmet
meteen
een
paarfeiten,
feiten,waarin
waarinredelijker
redelijker
Ik
paar
telepathie van
van menschen
menschen noch
noch cryptomnesie
cryptomnesie (werking
(werking
wijze noch telepathie
van de
de herinneringen
herinneringen van
van het
hetonderbewustzijn)
onderbewustzijn)als
alsverklaring
verklaring
kan
dienen. Het
Het medium
medium van
van Prof.
Prof.Flournoy,
Flournoy,Hélène
HélèneSmith,
Smith,
kan dienen.
12Februari
Februari 1899
1899 in
in een
een visioen
visioen een
een dorp
dorp en
endaarop
daarop
zag op
op 12
zag
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een gestalte
gestalte in
in het
hetwit
witmet
meteene
eene
lichtende
uitstraling.Zij
Zijgreep
greep
lichtende
uitstraling.
macht
diedie
haar
een potlood,
potlood, zij
zijzeide
zeidetottotdede
macht
haarging
gingbeheerschen
beheerschen: :
mij pijn,
pijn, wat
wat doet
doet het
het er
er
«druk
gij doet
doet mij
«druk mijn
mijn hand
hand zoo
zoo niet,
niet, gij
ofikikeen
eenpotlood
potloodofofeen
eenpen
penheb,»
heb,»daarop
daaropnam
nam zij
zij een
een
toe
toe of
pen en
enschreef
schreeflangzaam
langzaammet
meteen
een
bijzonderhandschrift
handschrift:
pen
bijzonder
:
«Chaumontet,
zij het
het dorp
dorp terug
terug met
met
«Chaumontet, Syndic».
Syndic». Daarop
Daarop zag
zag zij
een handwijzer
handwijzer Chessenaz
Chessenaz en
de vraag
vraag van
van Flournoy
Flournoy aan
aan
een
en op de
de gestalte
gestalte door
door haar
haariningedachte
gedachteovergebracht
overgebracht:
«wanneerhij
hij
: «wanneer
syndicus
(burgemeester) was»,
hoorde zij
zij deze
deze zeggen
zeggen:: 1839.
1839.
syndicus (burgemeester)
was», hoorde
Daarop maakte
maakte zich
de gewone
gewonecontrole
controle van
vanhet
hetmedium,
medium,
Daarop
zich de
Leopold, kenbaar
kenbaar en
en zeide
zeide dat
dat de
denaam
naam Chaumontet
Chaumontet en
en een
een
Leopold,
handteekening van
syndicus in Chessenaz
Chessenaz te
te vinden
vinden was.
was.
handteekening
van den
den syndicus
volgenden dag
dag vond
vond Flournoy
Flournoy op
opde
dekaart
kaart van
van Savoye
Savoye
Den volgenden
een
klein dorpje
dorpje Chessenaz.
Chessenaz. Veertien
Veertien dagen
dagen later
later zag
zag Helene
Helene
een klein
het dorp
dorp weer,
weer, vervolgens
vervolgens de
degestalte,
gestalte,nunumet
meteen
eenandere
andere
het
gestalte, die
hij zeide
zeide dat
dat zijn
zijngoede
goedevriend
vriendBurnier,
Burnier,een
een
gestalte,
die hij
pastoor, was.
Op 19
19Maart
Maartkwam
kwamer,
er,nadat
nadatFlournoy
Flournoytevoren
tevoren
pastoor,
was. Op
had gevraagd
gevraagd of
ofde
depastoor
pastoorBurnier
Burnierniet
nietkon
konschrijven,
schrijven, met
met lang,
lang~
zame
penhalen :: «Bumier,
«Burnier, salut.»
salut.» Flournoy
Flournoyinformeerde
informeerdebij
bij
zame penhalen
den
maire, deze vond
vond dat
datinin1839
1839syndic
syndicvan
vanChessenaz
Chessenazwas
was:
den maire,
:
Jean Chaumontet
Chaumontet en
envan
van1824
1824tottot
1841pastoor
pastooraldaar
aldaar:
«André
1841
: «André
Burnier.»
Hij zond
zondhandschriften
handschriften enenonderteekeningen
onderteekeningen van
van
Bumier.» Hij
beide personen.
personen. En,
En, zegt
zegtde
deniet,spiritist
niet~spiritist Flournoy,
Flournoy, de
de over,
over~
beide
eenkomst is opmerkenswaardig.
opmerkenswaardig. Helene,
evenals Prof.
Prof.
eenkomst
Helene, die evenals
Flournoy, te
Génève woonde,
woonde, kende
kendenoch
nochChessenaz
Chessenaznoch
nochde
de
Flournoy,
te Génève
namen
den syndic
syndic enenpastoor,
pastoor,die
diezestig
zestigjaar
jaartetevoren
voren
namen van
van den
leefden.
Haar moeder
moeder had
hadeen
eenneef,
neef,die
diewoonde
woondeinineen
eenplaatsje
plaatsje
leefden. Haar
T
rangy,
niet
ver
van
het
dorpje
Chessenaz,
maar
ook
zijhad
had
Trangy, niet ver van het dorpje Chessenaz, maar ook zij
geen
herinnering van
van dat
dat dorpje.
dorpje. Helene
Helene zelf
zelfwas
was eens
eens tien
tien
geen herinnering
jaar te
voren in
in een
eennaburig
naburig dal
dalgeweest,
geweest, maar
maar nooit
nooitin
in
jaar
te voren
Chessenaz
in het
hetarchief
archiefaldaar.
aldaar. Hoe
Hoekan
kantelepathie
telepathie of
of
Chessenaz of
of in
cryptomnesie
(beelden uit
uit het
hetherinneringsmagazijn)
herinneringsmagazijn) zulke
zulke
cryptomnesie (beelden
feiten
oplossen?? Hoe
Hoekan,
kan,zegt
zegtLombroso,
Lombroso, een
eenvoetreisje
voetreisje in
in
feiten .oplossen
een
naburige vallei het
het onderbewustzijn
onderbewustzijn van
van Hélène
Hélène Smith
Smithinin
een naburige
vaneen
eenburgemeester
burgemeesteren
en
staat
de juiste
juistehandteekening
handteekeningvan.
staat stellen de
een
pastoor van
van een
eenverwijderd
verwijderd dorpje
dorpje van
vanzestig
zestigjaren
jaren te
te
een pastoor
hand~
reproduceeren ? En
iemand, die
de hand,
reproduceeren?
En telepathie
telepathie met
met iemand,
die de
teekening
van deze
deze beide
beideoude
oudeheeren
heerenuit
uithet
hetarchiefje
archiefje van
van
teekening van
evenondenkbaar.
ondenkbaar.
Chessenaz
Chessenaz telkens
telkens opdook, isis even
dochter van
van den
denNew,Yorker
N ew~ Yorkerrechter
rechterEdmonds,
Edmonds,Laura,
Laura,
De dochter
sprak
slechts Engelsch
Engelsch en
en een
eenweinig
weinigFransch.
Fransch.Eens
Eenskwam
kwambij
bij
sprak slechts
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Edmonds
Edmonds een
een Griek,
Griek, Evangelides,
Evangelides, die
diegebroken
gebroken Engelsch
Engelsch en
en
vloeiend Grieksch
Grieksch sprak.
sprak. Laura
Laura raakte
raakte in
in trance
trance en
en door
doorhaar
haar
mond sprak
sprak iemand,
iemand, die
die aan
aan den
denGriek
Griekverschiliende
verschillendedingen
dingen
mond
zeide,
waardoor
hij
zich
bekend
maakte
als
een
vriend,
die
zeide, waardoor hij zich bekend maakte
een vriend, die
voor eenige
eenige jaren
jaren in
inzijn
zijnhuis
huiswas
wasgestorven.
gestorven.Daarop
Daaropsprak
sprak
voor
Evangelides gedurende
Grieksch en
de stem
stem uit
uit den
den
Evangelides
gedurende een
een uur
uur Grieksch
en de
vanLaura
Laura antwoordde
antwoordde in
in het
het Grieksch
Grieksch en
en in
inhet
hetEngelsch.
Engelsch.
mond van
Laura zelf kende
kende ininhet
hetgeheel
geheelgeen
geenGrieksch.
Grieksch.Evangelides
Evangelides
Laura
sprak over huiselijke
huiselijke dingen
dingenuit
uitGriekenland
Griekenlanden
enover
overGrieksche
Grieksche
sprak
politiek en de
de stem
stem antwoordde
antwoordde op
op een
een wijze,
wijze, waaruit
waaruitbleek
bleek
politiek
dat de
de spreker
spreker daarmede
daarmede bekend
bekend was.
was. Hij
Hij zeide
zeide tetezijn
zijn de
de
dat
broeder van
van den
den patriot
patriot Marco
Marco Bozarris
den loop
loop van
van
broeder
Bozarris en
en in
in den
gesprek zeide
zeide de
destem,
stem,dat
dateen
eender
derzonen
zonenvan
vanEvangelides,
Evangelides,
het gesprek
hij levend
levend en
en gezond
gezond had
hadverlaten,
verlaten, was
wasgestorven,
gestorven, nadat
nadat
die hij
naar Amerika
Amerika was
wasvertrokken.
vertrokken.Omstreeks
Omstreekstien
tiendagen
dagendaarna
daarna
hij naar
meldde een
een brief
brief aan
aanEvangelides
Evangelides den
den dood
dood van
van zijn
zijn zoon.
zoon.
meldde
Evangelides zeide
zeide dat
dat het
hetnieuw
nieuwGrieksch
Griekschvan
vanLaura
Lauracorrect
correct
Evangelides
was. Dr.
Dr. Lehmann
Lehmann meent
meent de
de kwestie
kwestie op
op tetelossen
lossen door
door te
te
was.
zeggen: : «wie weet
weet hoeveel
hoeveel Evangelides
Evangelides en
en hoe
hoeweinig
weinigLaura
Laura
zeggen
sprak,» maar
al heel
heel naïf
naïfzijn
zijnom
omdit
diteene
eeneoplossing
oplossing
sprak,»
maar men
men moet
moet al
vinden. Het
Het komt
komt mij
mij voor,
voor,dat
datnoch
nochhet
hetonderbewustzijn
onderbewustzijn
te vinden.
Laura noch
noch telepathie
telepathie van
vanEvangelides
Evangelideshaar
haarkonden
kondengeven
geven
van Laura
tijdelijke bekwaamheid
Grieksch tetespreken
sprekenen
endat
dater
er geen
geen
tijdelijke
bekwaamheid om Grieksch
rapport
denkbaar is,
is, waardoor
waardoortelepathie
telepathie van
vanmenschen
menschen aan
aan
rapport denkbaar
Laura de
wetenschap van
van den
dendood
doodvan
vanEvangelides'
Evangelides' zoon
zoon
Laura
de wetenschap
kon geven.
geven. Het
Het komt
komt mij
mij voor,
voor,dat
dateen
eenonbevoordeeld
onbevoordeeld bestu.
bestu=
kon
deeren
van
de
zoogenaamde
spiritistische
feiten
onafwendbaar
deeren
de zoogenaamde spiritistische feiten onafwendbaar
aanbrengen
dat althans
althans vele
vele dier
dier feiten
feiten
aanbrengenmoet
moetde
de overtuiging,
overtuiging, dat
worden
veroorzaakt door inwerking
inwerking vau
vau overleden
overleden menschen
menschen
worden veroorzaakt
op telepathische
telepathische wijze
wijze en
ensoms
somsdoor
doormeer
meerdirecte
directeheerschappij
heerschappij
over
het organisme
organisme van het
het medium.
medium. Het
Het vreemde
vreemde valt
valt weg,
weg,
over het
wanneer
wij ervaren
ervaren dat
dat deze
dezezelfde
zelfdeverschijnselen
verschijnselen zich
zich ook
ook
wanneer wij
voordoen
tusschen menschen
menschen onderling
onderling en
en wel
wel juist,
juist,wanneer
wanneer
voordoen tusschen
de
sensitieve ontvanger
ontvanger van
van de
de inwerking
inwerking inineen
eentoestand
toestand
de sensitieve
verkeert,
waarin zijn
geest passief
passief en
en zijn
zijn organisme
organisme in
in ruste
ruste
verkeert, waarin
zijn geest
is.
Erligt
ligtdus
dusdedekiem
kiemvan
vandeze
dezegeestesgemeenschap
geestesgemeenschap in
in den
den
is. Er
mensch.
Deze
wordt
vooral
in
werking
gesteld,
als
de
mensch
mensch.
wordt vooral in werking gesteld, als de mensch
tijdelijk
zijn organisme
organisme en
en er
er isisdus
dusalleszins
alleszinsreden
reden
tijdelijk vrij
vrij is
is van zijn
om
aan te
te nemen
nemen dat
datdeze
dezekiem
kiemwacht
wachtop
opeen
eenanderen
anderenlevens,
levens.
om aan
toestand
om ininwerking
werkingtetetreden,
treden, op
opden
denlevenstoestand
levenstoestandwaarin
waarin
toestand om
ons organisme
orgamsme meer
meer vrij
vrij isisgeworden
gewordenvan
vandie
diestoffelijke
stoffelijke elemen,
elemen.
lII.i
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ten, die
die ons
onsgewone
gewoneleven
levennunu
beperkentot
toteen
eenzintuigelijk
zintuigelijk
ten,
beperken
leven.
Wat isistrouwens
trouwensaannemelijker
aannemelijker dan
dan dat
datererininhet
hetheelal
heelal
leven. Wat
een hodger
hodgerleven
levendan
dan
hetgeen
kunnen
waarnemen?
is een
hetgeen
wijwij
kunnen
waarnemen
?
Wanneer er
er een
eendergelijk
dergelijkleven
levenbestaat,
bestaat,waarom
waaromkan
kandan
danzulk
zulk
leven ons
onsniet
nietwachten
wachtennanaden
dendood
dood
watis isnatuurlijker,
natuurlijker,
een leven
enen
wat
dan
dat onze
onze persoonlijkheid
persoonlijkheiddaarna
daarna het
hetleven
levenvoortzet
voortzetop
opeen
een
dan dat
wijze, die
overeenstemt met
leven, van
van een
een
wijze,
die overeenstemt
metde
de kiem
kiem van
van een
een leven,
waarnemen,
reeds hier in ons
ons aardsch
aardsch bestaan
bestaan zonder
zonder ons
ons
waarnemen, die reeds
zintuigelijk
organisme schijnt
schijnt te werken
werken?? Het
Hetisismijns
mijnsinziens
inziens
zintuigelijk organisme
wij
Nederlanders
meer
ons
onderzoek
richten
op
tijd,
dat
tijd, dat wij Nederlanders meer ons onderzoek richten óp
feiten, waaruit
waaruit spreekt
spreekt een
een leven,
leven, dat
datafwijkt
afwijktvan
van ons
onszintuigelijk
zintuigelijk
bestaan
waardoor dit
dit afwijkend
afwijkend aardsch
aardsch bestaan
bestaan schijnt
schijnt tete
bestaan en waardoor
zijn
eene ruwe
ruwe en
enonzuivere
onzuivere afspiegeling,
afspiegeling, maar
maar dan
dan toch
toch een
een
zijn eene
soort
afspiegeling, van
van het leven
leven dat
dat ons
ons allen
allen wacht
wacht na
na ons
ons
soort afspiegeling,
heengaan
het zintuigelijk
zintuigelijk organisme.
organisme. Laat
Laat ik eindigen
eindigen met
met
heengaan uit
uit het
de woorden
woorden van
van prof.
prof. Hyslop
H yslop:
«Telepathiealleen,
alleen,zelfs
zelfsonder
onde~
: «Telepathie
grenzen, die
die het
hetbewijs
bewijsaanbrengt,
aanbrengt, brengt
brengt mede
medecosmische
cosmische
de grenzen,
vooruitgang ver buiten
buiten iets,
iets,dat
dathet
hetgewone
gewonematerialisme
materialismeheeft
heeft
vooruitgang
bedacht en isisde
degrootste
grootsteconceptie,
conceptie, die
die de
dewetenschap
wetenschap ooit
ooit
bedacht
aan
onderzoekende verstand
verstand voor oefening
oefening heeft
heeftgegeven.
gegeven.
aan het
het onderzoekende
Als wij
wij bij
bijtelepathie
telepathie voegen
voegen kunnen
kunnen een
een proces,
proces, dat
dat helder,
helder~
voorspellingen
enhet
hetbestaan
bestaanvan
vanontlichaamde
ontlichaamde geesten
geesten
ziendheid, voorspelling
dan hebben
hebbenwij
wijonze
onzekennis
kennisvan
vanhet
hetheelal
heelalverre
verreuitge,
uitge~
inhoudt, dan
strekt
alles, wat
watdedephysieke
physiekewetenschap
wetenschapheeft
heeftgegeven.»
gegeven.»
strekt boven alles,

'4
(i3

BUITENLANDSCHE
ZAKEN.
BUITENLANDSCHE ZAKEN.
M.
P. C.
C. VALTER.
VALTER.
M. P.

De Nederlandsche
N~derlandsche Militaire
Militaire Missie in
in Albanië.
Albanië.

E

ENIGEheeren,
heeren, waaronder
Generaals, hebben een Oproep
Oproep tot het
het
waaronder twee
twee Generaals,
EENIGE
Nederlandsche Volk
gericht, waarbij
waarbij teekenen
teekenen van
van adhaesie
adhaesie worden
worden
Nederlandsche
Volk gericht,
door hen
henaan
aandedelandsregeering
landsregeeringteterichten
richtenadres,
adres,
gevraagd voor een
een door
gevraagd
ten verzoeke
verzoeke::
de Mogendheden
Mogendheden [die
[die overeenkomstig
overeenkomstig de Besluiten
Besluiten van
van de
de
zij de
«Dat zij
Londensche Ambassadeurs,Conferentie
Ambassadeurs-Conferentie den
Albaneeschen Staat
Staat hebben
hebben
Londensche
den Albaneeschen
gesticht]
haar zedelijken
zedelijken plicht
plicht om
om van
vantweeën
tweeën één
één bf
Ofaan
aan die
die
gesticht] wijze
wijze op haar
-onderofficieren] alle
alle middelen
middelen tete
militairen [de
[de Gendarmerie,officieren
Gendarmerie-officieren en ,onderofficieren]
militairen
verschaffen om
hunne taak
taak van
van onderwerping,
onderwerping, bevrediging
bevrediging en
enregeling
regeling
verschaffen
om hunne
naar behooren
behooren te
te volvoeren
volvoeren bfof—- zoo
zoo
daartegenonverhoopt
onverhooptbezwaren
bezwaren
naar
daartegen
bestaan -— te
te bevorderen,
bevorderen, dat
dat de
de[Nederlandschej
[N ederlandsche] bfficieren
öfficieren enenonder.,
onder_
bestaan
officieren
dienst van
van Albanië
Albaniëeervol
eervolworden
wordenontheven
onthevenvan
vaneen
eentaak,
taak,
officieren in
in dienst
welke
zij redelijkerwijs
redelijkerwijs zonder
middelen niet
niet[verwacht
[verwachtmogen
mogenworden
worden
welke zij
zonder die middelen
te]
kunnen volvoeren.»
volvoeren.»
te] kunnen
positieder
derHollandsch,Albaneesche
Hollandsch-Albaneesche
Elkeen, die
een oogenblik
oogenblikinindedepositie
Elkeen,
die zich een
denOproep.
Oproep.
officieren heeft
iets sympathieks
sympathieks vinden
vinden ininden
officieren
heeft ingedacht,
ingedacht, zal
zal wel iets
hunschuld
schuldzijn
zijndeze
dezemannen
manneninIneen
e<!n
onzegbaarpijnlijken
pijnlijken
Geheel buiten
buiten hun
Geheel
onzegbaar
toestand Verzeild.
verzeild. Zij
leven om
om het
hetgezag
gezagtetehandhaven,
handhaven,maar
maar
toestand
Zij wagen
wagen hun
hun leven
hebben geen
geen voldoende
voldoende macht.
macht. Als hun
hun Koning
Koning in den
den nood
nood om
om brood
brood
hebben
vraagt, krijgt
In stede,
stede, dat
datde
deMogendheden,
Mogendheden,die
diehem
hemhet
hetgezag
gezag
vraagt,
krijgt hij
hij steenen.
steenen. In
gunnen om
om het
het
formeel
hem de
de onmisbare
onmisbare middelen
middelen gunnen
formeel geschonken
geschonken hebben,
hebben, hem
te handhaven,
handhaven, heeft
heeft het
hetoptreden
optredenvan
vanRusland,
Rusland,Frankrijk
Frankrijk en
en Engeland
Engeland tot
tot
direct resultaat,
resultaat, dat
de opstandelingen
opstandelingenaanmoediging
aanmoedigingen
enversterking
versterking ontvan,
ontvandirect
dat de
gen. En
En als
als dan
dan onder
onder de
dehoogst
hoogstcritieke
critiekeomstandigheden,
omstandigheden,dientengevolge
dientengevolge
gen.
geboren, onafhankelijk
de bemoeiingen
bemoeiingen van
van een
een hunner,
hunner, in
in het
het buitew
buiten_
geboren,
onafhankelijk van
van de
hulpdedeGendarmerie
Gendarmerie
land vrijwilligers
vrijwilligers worden
worden aangeworven
aangeworven—
- met
metwier
wierhulp
land
tot een
een goed
goed einde
einde mocht
mocht brew
bren_
mogelijk haar
verzwaarde taak
taak nog tot
mogelijk
haar zoo verzwaarde
hetdiplomatieke
diplomatieke bezwaren,
bezwaren, gesteund
gesteund door
door de
de Kabinetten
Kabinetten van
van
gen —
- zijn
zijn het
en Parijs,
Parijs, waardoor
waardoordit
dituitzicht
uitzichtweer
weervernietigd
vernietigdwordt.
wordt.—St.
Petersburg en
St. Petersburg
een na
naden
denander
ander
Nederlandscheofficieren
officierenverliest
verliest een
een of
ofmeer
meer
De een
derder
Nederlandsche
der
weinige kanonnen
kanonnenvan
vanden
denMbret
Mbretof of
geraaktin in
krijgsgevangenschap,
der weinige
geraakt
krijgsgevangenschap,
door zijne
zijne soldaten
soldatenverlaten,
verlaten, zich
zichinindedeabsolute
absoluteonmogelijkheid
onmogelijkheid
omdat hij,
hij, door
omdat
vechten.Soldatenroem
Soldatenroem wordt
wordt op
op die
die
bevindt om
om geschut
geschutteteredden
reddenofoftetevechten.
bevindt
wijze wel niet
niet verspeeld,
verspeeld, doch
doch moeilijk
moeilijk gewonnen.
gewonnen. —
- Zoo
Zoolangzamerhand
langzamerhand
wijze
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dat de
de Nederlandsche
Nederlandscheofficieren
officieren
ontstaat,
waar, de
de zonderlinge
zonderlinge toestand,
toestand, dat
ontstaat, zoo waar,
een
vreemd bestanddeel
volks in
in Durazzo,
Durazzo,
een vreemd
bestanddeel worden
worden van
van een
een grooten
grooten hoop
hoop volks
dat
niet nog
nogzichzelf
zichzelfverdedigen
verdedigen kan,
kan, doch
dochbeschermd
beschermd wordt
wordt dank
dank het
het
dat niet
optreden van
de Duitsche
Duitsche Regeering,
Regeering, die,
die, bij
bijmonde
mondevan
van
marine.
optreden
van de
denden
marine%
het
commandant
aankondigde, dat,
dat, indien
indien dedeopstandelingen
opstandelingen het
commandant ter
ter reede,
reede, aankondigde,
zoover drijven,
drijven, om wederom
wederom de
de hoofstad
hoofstadaan
aantetevallen,
vallen,het
hetscheepsgeschut
scheepsgeschut
hen tot
tot den
denaftocht
aftochtzal
zaldwingen.
dwingen.Deze
Dezeaankondiging
aankondigingtoch
tochverzekerde
verzekerde de
de
hen
Verbond en
endwong
dwong de
de
samenwerking tusschen
van het
hetDrievoudig
DrievoudigVerbond
samenwerking
tusschen de
de leden van
navolging. Het zijn
zijn de
de oorlogsschepen
oorlogsschepen ter
ter reede,
reede,
andere
andere mogendheden
mogendheden tot
tot navolging.
Durazzo aangevallen
aangevallen wordt.
wordt. En
En het
hetisis
welke tot dusverre
dusverre voorkomen,
voorkomen, dat Durazzo
welke
wel zeer
zeer beschamend,
beschamend, dat daaronder
daaronder een Hollandsche
Hollandsche bodem
bodem ontbreekt.
ontbreekt.
In de
de laatste
laatste weken
weken isisheel
heelwat
wat
gesprokenover
overdedeverdienste
verdienste van
van de
de
In
gesproken
Albanië, waardoor
waardoor het oor
oor der
der menigte
menigte werd
werd
Nederlandsche officieren
officieren in Albanië,
Nederlandsche
af tetemeten
metennaar
naarhet
hetbehaalde
behaalde
gestreeld. Zeer
haar niet af
gestreeld.
Zeer zeker
zeker behoeft
behoeft men haar
succes,
uiterst gering
gering is,
is, en
en kan
kaner,
er,teterade
radegaande
gaandemet
metde
deomstan,
omstan.
succes, dat
dat zoo uiterst
digheden, waaronder
waaronder gestreden
gestreden wordt,
degelijk reden
reden te over
over zijn
zijn om
om
digheden,
wordt, wel
wel degelijk
Destellers
stellersvan
vanden
denOproep
Oproepzijn
zijndaar:
daar.
deze mannen
mannen zeer
zeer hoog
hoog te
te prijzen.
prijzen. De
deze
oog te
te hebben
hebben voor
voorde
de
van
wel overtuigd
overtuigd —
- hebben
hebben echter
echter getoond
van wel
getoond ook oog
«seamy side»
side» van
van de
dezaak
zaaken
enlevendig
levendigtetebeseffen,
beseffen,dat
daterergroote
grootemoreele
moreele
«seamy
in AlbaniE,
Albanië, voor
voor meer
meer dan
dan een
eenonzer
onzerofficieren
officieren
ellende geleden
geleden wordt
wordt in
ellende
misschien heel
veel moeilijker
moeilijker te
te dragen,
dragen, dan
dan de
de misère
misère van
van het
het leven
leven te
te
misschien
heel veel
vooreen
een
goed
soldaat
aantrekkelijk
velde,
dat, ondanks
ondanks alle
alletegenheden,
tegenheden,voor
velde, dat,
goed
soldaat
aantrekkelijk
Dat de
de Haagsche
Haagsche heeren
heeren nu
nueene
eenepoging
pogingwenschen,
wenschen,om
omde
delandgenooten
landgenooten
is. Dat
in Albaneeschen
Albaneeschen krijgsdienst
krijgsdienst in eene
eene betere
beterepositie
positietetebrengen,
brengen,verdient
verdientuit
uit
zichzelf lof.
lof. Echter,
Echter, de
de wijze
wijzewaarop
waarop zij
zij het
hetgoede
goededoel
doelzoeken
zoekenteteberei,
berei.
zichzelf
ken, lokt
lokt bedenkingen
bedenkingen uit
uit —
- nog
nog geheel
geheel daargelaten,
daargelaten, dat
dat het
het niet
niet goed
goed
ken,
is om
om het
hetpubliek
publiektetevragen
vrageneen
eenoordeel
oordeeluit
uittetespreken
sprekenover
overmaatregelen,
maatregelen,
die
nauw verband
verbandhouden
houdenmet
meteen
eenvraagstuk
vraagstukvan
vangroote
grooteinternationale
internationale
die nauw
danniet
nietinstandhouding
instandhoudingvan
vanden
denAlbaneeschen
AlbaneeschenStaat,
Staat,
beteekenis,
de alaldan
beteekenis, met de
waarover
worden, zonder
zonder behulp van
van de
de adhaesie,
adhaesie.
waarover geargumenteerd
geargumenteerd moet
moet warden,
Alleman, waartoe,
waartoe, voor
voor wat
watdeze
dezematerie
materiebetreft,
betreft,
kaartjes
kaartjes van
v-anJan
jan en Alleman,
gerekend
moeten worden
worden ook
ook ambtenaren,
ambtenaren, advocaten,
advocaten, doctoren
doctoren en
en profes,
profes.
gerekend moeten
kortom, allen
allen te
te behooren,
behooren,die
diede
deAlbaneesche
Albaneeschekwestie
kwestieniet
nieteenigszins
eenigszins
soren, kortom,
bestudeerd.
hebben bestudeerd.
schijnt uitmuntend
uitmuntend tetemogen
mogenheeten,
heeten,als
alsde
deNederlandsche
NederlandscheRegeering
Regeering
Het schijnt
haar invloed
invloed aanwendt,
aanwendt, ten
teneinde
eindededeMogendheden
Mogendhedentetenopen
nopen
thans krachtig
krachtig haar
thans
om,
niet, als
als in
inden
denOproep
Oproeptetelezen
lezenstaat,
staat,aan
aandedeNederlandsche
Nederlandscheofficieren
officieren
om, niet,
en onderofficieren,
onderofficieren, maar
maar aan den
den Mbret
Mbret van Albanië den
den noodigen
noodigen steun
steuntete
verleenen. Men
Men zal
zal dan
danevenwel
evenwelgroote
grootezorg
zorg
eraanmoeten
moetenwijden,
wijden,dat
datde
detete
verleenen.
eraan
ondernemen actie
actie niet
niet kan
kan worden
worden geconstrueerd
geconstrueerd als
als eene
eene begunstiging
begunstigingvan
vande
de
internationaliseering van
Gouvernement van
Albanië. Veel
Veel zal
zalreeds
reeds
internationaliseering
van het
het Gouvernement
van Albanië.
gewonnen
zijn als
als vrijheid
vrijheid van
vanwerving
wervingwordt
wordterkend
erkend(waartegen
(waartegen geen
geen
gewonnen zijn
volkenrechtelijk
te doen
doen
volkenrechtelijkbezwaar
bezwaarbestaat,
bestaat,omdat
omdatmen
menhier
hier niet
niet met
met oorlog te
Inde
detweede
tweedeplaats
plaatsisiscrediet
crediet
heeft,
doch met
methet
hetdempen
dempenvan
vanopstand.)
opstand.) In
heeft, doch
noodig,
jonge Staat
Staat de
inheemsche en
de in
in den
denvreemde
vreemde
noodig, opdat
opdat de
de jonge
de inheemsche
en de
kunnebetalen
betalenen
enbehoorlijk
behoorlijkwapenen.
wapenen.Verder
Verder behoort
behoort
aangenomen
aangenomen soldaten kunne
Nederlandsche Regeering
Regeering aan
dringen, dat
Mogendheden, die de
de
de Nederlandsche
aan te
te dringen,
dat de Mogendheden,
het nieuwe
nieuwe Balkan,Rijk
Balkan.Rijk hebben
hebben goedgekeurd,
goedgekeurd, individueel
individueel het
het
stichting
stichting van
van het
recht vindiqueeren
vindiqueeren om,
om, op
op verzoek
verzoek van
vanden
denVorst,
Vorst, alle
alle militaire
militaire hulp
hulp te
te
recht
zij voor
voor de
deinstandhouding
instandhoudingvan
vanden
denStaat
Staatinderdaad
inderdaadnoodig
noodig
verleen
en, die zij
verleenen,
dezen geest
geest te
te doen
doenen
enkan
kan
Nederland is
gerechtigd voorstellen
is gerechtigd
voorstellen in
in dezen
achten. Nederland
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zelfs gezegd
gezegd worden
worden dit
dit aan
aan zichzelf
zichzelfenenaan
aanzijn
zijnmenschen
menschen in
inAlbanië
Albanië
zelfs
verplicht te
zijn. Om
Om de
de bedreigde
bedreigde internationale
internationale verhoudingen
verhoudingen te
te redden,
redden,
verplicht
te zijn.
in het
het belang
belangvan
vanden
denEuropeeschen
Europeeschen vrede,
vrede, zijn
zijnofficieren
officieren
heeft het,
het, in
heeft
die medewerking
medewerking vloeit
vloeit inindedegegeven
gegevenomstandig,.
omstandig~
beschikbaar gesteld.
beschikbaar
gesteld. Uit
Uit die
heden
mede
heden het
het recht
recht en
en de
deplicht
plichtvoort,
voort,om
omook
ook
medetetespreken
sprekenin
indeze
deze
aangelegenheid.
deRegeering
Regeeringlangs
langsdiplomatieken
diplomatiekenweg
wegniet
nietkrachtig
krachtig
aangelegenheid. Indien de
het gestelde
gestelde doel,
doel,maakt
maaktde
deNatie
Natieeen
een
ijvert voor
de handhaving
handhaving van
van het
ijvert
voor de
figuur.
treurig figuur.
Wat nu
nu betreft
betreft het
hetvoorgestelde
voorgesteldealternatief
alternatief —
- tetebevorderen,
bevorderen,dat
datde
de
Wat
gendarmerie~officieren eervol
plicht ontheven
ontheven worden
worden—
- dit
ditmoet
moet
gendarmerie,officieren
eervol van
van hun
hun plicht
mijns inziens absoluut
absoluut afgekeurd
afgekeurd worden.
worden.
mijns
was op
opaandrang
aandrangder
derMogendheden,
Mogendheden, maar
maar niet
niet aan
aan haar
haar doch
doch aan
aan
Het was
den
Vorst van
vanAlbanië,
Albanië,dat
datdedeNederlandsche
NederlandscheRegeering
Regeeringofficieren
officieren heeft
heeft
den Vorst
zij het
het deed,
deed,was
washet
hetgemakkelijk
gemakkelijktetevoorzien
voorziendat
datGrieksche
Grieksche
geleend.
geleend. Toen zij
en Servische
Servische vrijcorpsen
vrij corpsen zouden
zoudenmoeten
moetenworden
wordenbestreden.
bestreden.Het
Hetgaat
gaatniet
nietaan,
aan,
nu die
die strijd,
strijd, door
doorden
denkwaden
kwadenwil
wilder
derEntente,Mogendheden
Entente,Mogendhedenof
ofdoor
door
om, nu
om,
welke
oorzaken ook,
ook, buitengewoon
buitengewoon zwaar
zwaar wordt,
wordt, de
deverleende
verleende hulp
hulp tete
welke oorzaken
ingoede
goedetrouw
trouwgehouden
gehoudentot
totmeerder
meerder
onttrekken.
Integendeel zijn
zijnwe
weveeleer
veeleerin
onttrekken. Integendeel
bereid te
te zijn,
zijn, naar
naar gelang
gelang de
detoestand
toestandzorgelijker
zorgelijker wordt.
wordt.
hulp bereid
Velen zijn
zijn geneigd
geneigdteteargumenteeren,
argumenteeren, dat
datde
deEntente,Mogendheden,
Entente~Mogendheden, die
die
thans het gezag
gezag van
vanden
denMbret
MbretininAlbanië
Albaniëtegenwerken,
tegenwerken,niet
nietalleen
alleenaan
aan den
den
thans
Staat,
zij zelf
zelfhielpen
hielpenstichten,
stichten,ontrouw
ontrouwzijn,
zijn,maar
maarook
ookaan
aanhet
hetNeder,
Neder~
Staat, dien
dien zij
landsche Gouvernement,
Gouvernement, hetwelk,
hetwelk, mede
mede op
op hun
hunverzoek,
verzoek,aanvoerders
aanvoerders be,
be~
landsche
schikbaar stelde
nieuweRijk
Rijktetehandhaven
handhaven—- en
enwe
we«gevolgelijk»
«gevolgelijk»
schikbaar
stelde om
om het nieuwe
Door het
het
volkomen gerechtigd
gerechtigd zijn
de zaak
zaak terug
terug te
te trekken.
trekken. Door
volkomen
zijn om
om ons
ons uit de
eervol ontslag
ontslag der
der officieren
officieren uit te
te lokken,
lokken, zouden
zoudenwe
weechter
echterzelf
zelfontrouw
ontrouw
eervol
enden
denMbret,
Mbret,tegenover
tegenoverwien
wienwe
wegebonden
gebonden
worden
aan het
het groote
groote doel
doelen
worden aan
zijn,
op het
het tijdstip
tijdstip van
van zijn
zijn grooten
grooten nood
nood berooven
berooven van
van een
een korps
korps lang,
lang~
zijn, op
zamerhand over ervaring
ervaring beschikkende
beschikkende mannen,
mannen, die,
die, als
alsde
deomstandigheden
omstandigheden
zamerhand
enkundigen
kundigenGeneraal
Generaal
zich
wijzigen, onder
onder leiding
leiding van
van den
dendapperen
dapperen en
zich wijzigen,
de
Veer zeer
zeer wel
welmogelijk
r.l.ogelijknog
noguitmuntenden
uitmuntendendienst
dienstbewijzen,
bewijzen,krachtig
krachtig
de Veer
medewerken
den Staat
Staat teteredden,
redden,die
dieeen
eender
derbolwerken
bolwerken isis
medewerken kunnen
kunnen om
om den
van den
den vrede
vrede in
in Europa.
Europa.
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APHORISMEN.
J.J. PETRI.
PETRI.
De vrouw
vrouw staat
staat voor
vooreen
eenidealist
idealistvaak
vaak als
alsvoor
voorde
demaan,
maan,
ze glimlacht
glimlacht.. .. .. en zoekt
zoekt de
de zon.
zon.
ze
D
0

De Hollander
Hollander isisvooral
vooraleen
eengelegenheidsdichter
gelegenheidsdichter;; nog
nog beter
beter
een verlegenheidsdichter.
verlegenheidsdichter.
D
0

Het genie
genie isiseigenlijk
eigenlijkeen
eenontijdige
ontijdigegrap
grap;
deconversatie
conversatieliep
liep
; de
Jan en
en ....
alleman.
juist zoo
zoo netjes
netjes over
over Jan
juist
. . alleman.
D
0

De denker
denker isisals
alsde
dewaterlelie,
waterlelie, hij
hij drijft
drijft op
op de
de diepte
diepte en
en
spiegelt
aan de
de oppervlakte.
oppervlakte.
spiegelt zich aan
D
0

De
virtuoosisisdede
accountantvan
vandedeeffecten
effectender
derkunstenaars,
kunstenaars,
De virtuoos
accountant
de
dillettant is de
de bakvisch
bakvisch op
op den
denschotel
schotelvan
vanzijn
zijnhumor.
humor.
de dillettant
D
E]

Aan de
de feesttafel
feesttafelvraagt
vraagtmen
menhet
hetwoord
woordenenkrijgt
krijgthet
hetaltijd
altijd ...
...
cadeau;
den kommer
kommer des
deslevens
levenszoekt
zoektmen
menhet
heten
envindt
vindt
cadeau; en
en in den
wordt het
het geboren.
geboren.
het niet,
niet, dan
dan wordt
het
D
cil

De
dieren kunnen
kunnen den
den menschen
menschenveel
veelleeren
eenhaan
haan klaroent
klaroent
De dieren
leeren::een
den
dag tegemoet,
tegemoet, de
dç vogelen
vogelen zingen
zingen in
in de
de zon
zon;
demensch
mensch
den dag
; de
kwijnt
bij een
een moeden
moeden zonsondergang.
zonsondergang.
kwijnt bij
D
0

Het aphorisme
aphorisme isisals
alseen
eenbloemkristal
bloemkristalop
opochtendvensterruit,
ochtendvensterruit,
de middagzon
middagzon wischt
wischt af
af en
en men
men ziet
ziet weer
weer het dagelijksch beweeg.
beweeg.

o
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De aphoristicus
aphoristicus is
is de
dephilosoof
philosoofvan
vanden
deninval,
inval,dedepolemicus
polemicus
de philosoof
de
philosoof van
van den
den uitval.
uitval.
D
0

leder mensch heeft iets
iets geniaals
geniaals;; maar
beginnen
Ieder
maar hun
hun schepping
schepping beginnen
zij
bij den
den laatste
laatste regel,
te laat
laat is.
is.
zij bij
regel, als
als het te
[J
Li

burger isisdedehengelaar
hengelaaraan
aandederivier
rivierder
dereeuwigheid,
eeuwigheid,
De burger
laatst
hij tuurt
tuurt zoo
zoo op
opzijn
zijndobber
dobberininden
den
stroom,
dathijhijopop't
hij
stroom,
dat
't laatst
denkt
zelf.. . . vooruit
vooruit te
te gaan.
gaan.
denkt zelf
D
0

fout der
der romantici
romantici isis dat
datzezededecontinuïteit
continuïteitniet
nietkonden
konden
De fout
grijpen in
levende realitelt,
realiteit, doch
doch deze
deze liet
lietafstroomen
afstroom en tot
tot
grijpen
in de levende
een
spiegelend meer
meer van
van verlangen.
verlangen.
een spiegelend
D
0

Veel bespiegeling, die
die stilstaat,
stilstaat,isisdedeijdelheid
ijdelheidvan
vaneen
eenvijver,
vijver,
die het
het mooie
mooie huis
huisweerkaatst
weerkaatst;; doch
dochnatuurlijke
natuurlijke bespiegeling
bespiegeling
flitst
zonnevonk weer
weer terug
terug naar
naar den
den hemel.
hemel.
flitst de zonnevonk
0
D

mooiste aphorisme
aphorisme isisde
dedauwdrop
dauwdrop;;want
want daarin
daarin valt
valt
Het mooiste
een
zon te gruizel
gruizel op
op een
een roos.
roos.
een zon
D
0

Degene die
die met
met deze
dezeaphorismen
aphorismen.een
eenloopje
loopjewillen
willennemen,
nemen,
voorspel ik,
ik, dat
dat ze
ze het
hetgauw
gauwzullen
zullenmatigen
matigen tot
tot een
eensukkel,
sukkel~
voorspel
drafje
als men
menvermoeid
vermoeidis,
is,isis't 'tdan
danmaar
maar het
hetbeste
besteeen
een
drafje en
en als
uiltje te
te knappen.
knappen.
uiltje

a

orj

ONZE LEESTAFEL.
LEESTAFEL.
Tenhaeff, Diplomatische
Diplomatische studiën
Dr.
B. Tenhaeff,
studiën over Utrechtsche oorkonden
Dr. N.
N. B.
oorkonden der Xe
Xe tot
XIIe eeuw.
(Bijdragen van
het Instituut
Instituut voor
voor middeleeuwsche geschiedenis
eeuw. (Bijdragen
van het
geschiedenis der
te Utrecht,
A. Oosthoek,
Rijks,Universiteit te
Utrecht, I)
I) -— Utrechi, A.
Oosthoek, 1913.
1913.

Dit werk,
werk, eerst
eerst als proefschrift
proefschrift van den
den Schr.
Schr. verschenen
verschenen en
en thans
thans door
door
het Utrechtsche
Utrechtsche Instituut
Instituut voor
voormiddeleeuwsche
middeleeuwschegeschiedenis
geschiedenisals
alszijn
zijneersteling
eersteling
uitgegeven,
schitterend getuigenis
getuigenis van
van het
het groote
grootenut
nutvan
vanderge,
derge,
uitgegeven, levert
levert een schitterend
lijke instellingen
instellingen aan
lijke
aan onze
onze Universiteiten.
Universiteiten. Vroeger
Vroegerwas
wasmen
mengedwongen
gedwongeninin
het buitenland
het
buitenland z.g.n.
z.g.n. «seminaria»
«seminaria» te bezoeken,
bezoeken, wilde
wilde men
meneene
eenebehoorlijke
behoorlijke
opleiding als
als historicus
historicusverkrijgen.
verkrijgen.
dat het meest
gemakkelijkst
Dat het
het materiaal,
materiaal, dat
meest voor
voor de
de hand
handligt
ligtenenhet
het
gemakkelijkst
toegankelijk
allicht het
heteerst
eerstwordt
wordtbestudeerd,
bestudeerd,is is
verklaarbaar;; het
het
toegankelijk is,
is, allicht
verklaarbaar
Instituut
zal evenwel,
evenwel, hopen
hopenwij,
wij,zich
zichniet
niet
beperkentot
toteen
eenonderzoek
onderzoek
lnstituut zal
beperken
van Utrechtsche
Utrechtsche geschiedbronnen.
geschiedbronnen. Daarom
Daarom zien
zien wij
wij met
metbelangstelling
belangstelling uit
uit
naar zijne
naar
zijne verdere
verdere uitgaven.
uitgaven.
behandeling
van
De Schr.
Schr. geeft
geeft bij
bijdede
behandeling
vanzijn
zijnzeer
zeerbelangwekkende
belangwekkende stof
stof
zeker
bewijs van speurzin
speurzin en
en weet
weetaan
aanzijne
zijneoplossingen
oplossingenvan
vantwijfelachtige
twijfelachtige
zeker bewijs
punten een
een degelijken
degelijken grondslag
grondslag te
te geven.
geven. Zijn
Zijn stijl,
stijl, op
openkele
enkeleplaatsen
plaatsen
punten
wat houterig,
houterig, isis vloeiend,
vloeiend,zoodra
zoodrahijhijbetoogend
betoogendzijne
zijneovertuiging
overtuiginguiteenzet
uiteenzet;
wat
;
sommige
(<<ver,enkeld», blz 265)
265) en
en zinswendingen
zinswendingen (slot
(slotvan
van noot
noot
sommige woorden
woorden («ver,enkeld»,
2,
2, blz.
blz. 14)
14) treffen
treffen door
door hunne
hunne ongewoonheid.
ongewoonheid.
opzet van
van zijne
zijne studie
studie zet
zetde
deSchr.
Schr.inineene
eeneinleiding
inleidinguiteen.
uiteen.
Methode en opzet
Methode
ophet
het
standpuntgesteld,
gesteld,dat
datdedebeoefenaar
beoefenaarder
der
Terecht heeft
hij zich
zich op
Terecht
heeft hij
standpunt
diplomatiek zich
zich niet
niet moet
moetvergenoegen
vergenoegen met
met een
een onderzoek
onderzoek naar
naar echt
echt en
en
diplomatiek
onecht, maar
maar zich
zich ook
ookrekenschap
rekenschapmoet
moetgeven
gevenvan
vande
dehistorische
historischebeteekenis
beteekenis
eener oorkonde en
en de
de waarde
waarde als
alsgeschiedbron,
geschiedbron, ook
ookvan
vanvervalschte
vervalschte stuk,
stuk,
eener
ken, moet
moet trachten
trachten vast
vasttetestellen.
stellen.Zoo
Zooworden
worden
stukkeninineene
eeneomlijsting
omlijsting
dedestukken
geplaatst, waardoor
waardoor de
de studiën
studiëneen
eenniet
niet
gering
historischbelang
belangkrijgen.
krijgen.
geplaatst,
gering
historisch
Wij moeten
moeten ererdezen
dezenernstigen
ernstig engeschiedvorscher
geschiedvorscherechter
echtereen
eengroote
grootegrief
griefvan
van
maken, dat
dat hij
hij een
eenwetenschappelijk
wetenschappelijk werk
werkzonder
zonderregister,
register, zelfs
zelfszonder
zonder
maken,
inhoudsopgave, het
het licht
licht heeft
heeft doen
doen zien.
zien. Aan
Aandeze
dezeleemte
leemtekomt
komtde
delijst
lijst
inhoudsopgave,
der besproken
oorkonden niet
niettegemoet.
tegemoet.
besproken oorkonden
De behandeling
behandeling van
van het Balderikcharter
Balderikcharter van
van 943
943 biedt
biedt den
denSchr.
Schr. de
de
toteene
eeneverklaring
verklaringvan
vandede
allerbelangrijkstekathedraalkwestie.
kathedraalkwestie.
gelegenheid tot
allerbelangrijkste
had namelijk
namelijk een
een tijdlang
tijdlang twee
twee kerken,
kerken, die
diekathedralen
kathedralen waren,
waren, de
de
Utrecht had
de burcht
burcht en
ende
deSt.
St.Maarten
Maartenbuiten
buitendedemuren,
muren,ininOudwijk.
Oudwijk.
Salvator in de
St. Salvator
Naijver tusschen
tusschen de verschillende
verschillende kapittels
kapittels en
en pogingen
pogingen om
om na
na de
dever,
ver'
Naijver
woestingen door
door de
de Noormannen
Noormannenalle
alleaanspraken
aanspraken te
te bevredigen
bevredigen komen
komenin
in
woestingen
oude oorkonden
oorkonden aan
aanhet
hetlicht
lichtenenhunne
hunneonderlinge
onderlingevergelijking
vergelijkingstrekt
strekt
de oude
den schijnbaar
schijnbaar zeer
zeer verwarden
verwarden toestand
toestand op
opmenig
menigpunt
puntopoptetehelderen.
helderen.
om den
om
tweede, niet
nietminder
minderbelangrijk,
belangrijk, punt
puntisisdede
vaststellingvan
vanhet
hetontstaan
ontstaan
Een tweede,
vaststelling
van (U)trecht
(U)trecht als een
een «voorstad»
«voorstad» van
van het
hetoudere
oudereVechten.
Vechten. Trecht
Trecht was
was eerst
eerst
van
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een laat4Zomeinsche
laat.Romeinsche vicus aan
aan een
eenRijnovergang
Rijnovergang stroomafwaarts
stroomafwaarts van den
den
hoofdzetel;; ter
van deze
dezenederzetting
nederzettingtegen
tegende
deFriezen
Friezenontstond
ontstond
hoofdzetel
ter beveiliging van
aan de
de overzijde
overzijde (westelijken
(westelijkenoever)
oever)eene
eene
Frankischesterkte
sterktemet
meteene
eenelatere,
latere,
Frankische
Saksische,
zuidzijde. De
De«vetus
«vetusvicus»,
vicus»,Ou&wijk,
Oud.wijk,kwam,
kwam,
Saksische, buitenwijk
buitenwijk aan
aan de zuidzijde.
de verwoesting
verwoesting der
derdoor
doorSt.St.Bonifacius
Bonifaciusgebouwde
gebouwdeSt.St.Maarten,
Maarten,ininverval
verval
na de
en de
de door
doorSt.St.Willebrord
Willebrordgestichte
gestichteabdij.kerk
abdij.kerkininhethet
beter
beschermde
beter
beschermde
stadsdeel
het middelpunt
middelpunt van
vangeestelijke
geestelijkeen
enwereldlijke
wereldlijkeheerschappij.
heerschappij.
stadsdeel werd het
De omgeving
omgeving der
derburcht,
burcht,enenhierin
hieringaat
gaat·
deSchr.
Schr. akkoord
akkoord met
met De
DeGeer
Geer
. de
(Uit. ofofBuiten
BuitenTrecht)
Trecht)bekend.
bekend.De
De
Oudegein, werd
werd later
later als
alsWtArecht
WMrecht (Ui&
van Oudegein,
St.
Salvator (Ou&munster)
(Oud.munster) moest
moest later
laterhare
hareplaats
plaatsafstaan
afstaanaan
aanBisschop
Bisschop
St. Salvator
aan St.
St. Maarten
Maarten gewijden,
gewijden, Dom.
Dom.
Adelbolds, aan
falsa uit
uitden
denCodex
Codex
Hannoveranus
Liber
donationum
De vier
vier falsa
Hannoveranus
vanvan
het het
Liber
donationum
verspreiden
over de
debisschopskeuze
bisschopskeuzeinindede
13e
eeuwen
kiesbevoegd.
verspreiden licht over
13e
eeuw
en dedekiesbevoegd,heden van
van kapittels,
kapittels, proosten
proosten e. a. en
en een
eendrietal
drietal Deventer
oorkonden over
Deventer oorkonden
heden
die teteDeventer.
Deventer.
verhouding van de
de Zwolsche
Zwolsche kerk
kerk tot die
de verhouding
De oudste oorkonden
oorkondender
derSt.St.
Paulus.abdij behelzen veel
veelwetenswaardigs
wetenswaardigs
Paulus,-abdij
omtrent
bezit dier abdij
abdij in
in de
degraafschap
graafschap Holland
Holland (Monster,
(Monster, De
DeLier,
Lier,
omtrent het
het bezit
de waterstaatspolitiek
waterstaatspolitiek van
van Floris
Floris V,
V,wiens
wiens
Loosduinen, Zwijndrecht)
Zwijndrecht) en
Loosduinen,
en de
verzienden blik en
en regeeringsinzicht
regeeringsinzicht aan
aan den
den dag
dagtreden.
treden.
verzienden
De Zutfensche
falsa geven
den Schr.
Schr. aanleiding
aanleiding tot
totgenealogische
genealogische en
en
Zutfensche falsa
geven den
palaeographische verhandelingen,
verduidelijkt door een
eenvijftal
vijftalfraaie
fraaielicht
licht.
palaeographische
verhandelingen, verduidelijkt
staatisiskennis
kennis
drukken van gedeelten
gedeelten dier
dier oorkonden,
oorkonden,waardoor
waardoordedelezer
lezerininstaat
drukken
te nemen
nemen van
van dedemethode,
methode,diedieaangewend
aangewendwordt
wordtom
omdedeherkomst
herkomstvan
van
te
hun onderling
onderlingverband
verbanduit
uithet
hetschrift
schriftzelf
zelfteteverklaren.
verklaren.Wij
Wij
stukken
stu,kken en
en hun
maatschappelijke toestanden
toestanden in de
de 13e
13e eeuw
eeuw inin
krijgen tevens
tevens inzicht
inzicht ininmaatschappelijke
krijgen
Westfalen en
streken langs
langs den Usel.
IJ sel.
Westfalen
en de streken
De Schr.
Schr. stelt zich
zich voor
voor op
opdit
ditgebied
gebiedzijne
zijnestudiën
studiënvoort
voorttetezetten
zetten;
wij
; wij
mogen dus
dus nog
nogbelangrijke
belangrijke gegevens
gegevens verwachten
verwachten voor
voor de
de kennis
kennis van
van de
de
mogen
in onze gewesten.
V.
middeleeuwse he toestanden
middeleeuwsche
toestanden
in onze gewesten. v.v.V.

oEl
Kaapstad tot Khartoum.
Khartoum. Rhodesia,OegandaSoedan
Rhodesia,Oeganda,Soedan door
door Dr.
Dr.C.C.J.J.Wijnaendts
Wijnaendts
Van Kaapstad
schetskaarten en
en 20
20 afafbeeldingen.
- Haarlem,
Haarlem, Tjeenk Willink,
Willink,1914.
Francken met
Francken
met 10 schetskaarten
beeldingen. —
1914.

wetenschappelijk en veelzijdig
veelzijdig ontwikkeld
ontwikkeldman
manons
onsvergast
vergast
Wanneer een wetenschappelijk
op eene
eene bloemlezing
bloemlezing uit
uitzijne
zijnereisindrukken,
reisindrukken, kan
kanmen
menveel
veelbelangrijks
belangrijks
op
verwachten
de lezer
lezer geniet
geniethier
hierdubbel,
dubbel,door
doorden
den
aangenamenvorm
vorm
verwachten en
en de
aangenamen
waarin
merkwaardigs wordt
wordt voorgedragen.
voorgedragen.
waarin veel merkwaardigs
heeft
in zijne
reisherinneringenopop
meerdereplaatsen
plaatsen
De heer
heer W.
W.F.F.heeft
in zijne
reisherinneringen
meerdere
épisoden
feiten uit
uitdede
geschiedenisvan
vanZuidAfrika
Zuid.Afrikaingevlochten
ingevlochten;
épisoden en feiten
geschiedenis
;
einde van
van het
het werk,
werk,
aangevuld door
aangevuld
door een
een chronologisch
chronologisch overzicht
overzicht aan
aan het
het einde
roept
dit historische
historische deel
deeltalrijke
talrijkegebeurtenissen,
gebeurtenissen, betrekkelijk
betrekkelijk de
de vestiging
vestiging
roept dit
hetzwarte
zwartewerelddeel,
werelddeel,ininhet
het
geheugen
terug;
immers
het blanke
blankeras
rasininhet
van het
geheugen
terug
; immers
wij als
als belangstellenden
belangstellenden uit
uitde
deverte
vertemede
medebeleefd.
beleefd.
daarvan hebben
hebben wij
veel daarvan
voor een
eengroot
grootdeel
deelbeheerscht
beheerscht
De geschiedenis
geschiedenis van
van Zuid.Afrika
Zuid.Afrika wordt
wordt voor
door het
het optreden
optredenvan
vanEngelschen
Engelschenals
alsbijzondere
bijzonderepersonen
personenen
envan
vanEngeland
Engeland
als Staat.
Staat. De befaamde
befaamde Cecil
Cecil Rhodes
Rhodes—
- naar
naar eene
eeneuitspraak
uitspraak van
vanPresident
President
als
is de
dezuiverste
zuiverste typeering
typeering van
van de
de
Krüger de
vloek van
van Zuict:Afrika
Zuid.Afrika -— is
Kriiger
de vloek
manier, waarop
hand gelegd
gelegd heeft
heeft op
opdedemeest
meestgeschikte
geschikte
manier,
waarop Engeland
Engelandde
de hand
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.z;onder zich
zich ooit
ooit door
door motieven
motieven van
van eer
eer of
of ge.
ge_
punten van
van den
den aardbol,
aardbol, zonder
punten
weten te doen afbrengen
afbrengen van
van het
het beginsel
beginsel dat
dathet
hetdoel
doeldedemiddelen
middelenheiligt.
heiligt.
weten
Z. A.
A. was
was steeds
steeds de
de verhouding
verhouding
Een der
der meest
meest brandende
brandende vraagstukken
vraagstukken in Z.
Een
enkleurlingen
kleurlingen;; de
de daarbij
daarbij op
op den
denvoorgrond
voorgrondtredende
tredende
tusschen blanken
blanken en
tusschen
beginselen en omstandigheden
omstandigheden worden
worden in
in dit
ditwerk
werkduidelijk
duidelijk uiteen
uiteen gezet
gezet
beginselen
punteen
eeneeuwigdurende
eeuwigdurende puzzle
puzzle zal
zal blijven
blijven voor
voor
en men
men begrijpt
begrijpt dat
dat dit
ditpunt
en
streken waar
waar de
de beide
beide rassen
rassen naast
naast elkander
elkander bestaan.
bestaan.
de streken
Volgens
mededeelingen in
Koloniale Rundschau
Rundschau (vermeld
(vermeld in
in Nieuwe
Nieuwe
Volgens mededeelingen
in de Koloniale
Mei 1914
1914 2e
2e Avondblad)
Avondblad) schijnt
schijnt de
deoplossing
oplossing nog
nog ininverre
verre
Courant 30
Courant
30 Mei
totnog
nogtoetoe
tennadeele
nadeeleder
der
toekomst
liggen;; pogingen
pogingen daartoe
daartoe liepen
liepen tot
toekomst te liggen
uituitten
in de
deomstreken
omstrekenvan
vanVictoria
VictoriaNyanza,
Nyanza,Taganajiki
Taganajikien
enOeganda
Oeganda
inboorlingen in
derIndogermanen.
Indogermanen.
en
de mooie
mooie rol
rol was
was niet
nietaan
aande
dezijde
zijdeder
en de
denkbeeld was het
het toevoegen
toevoegenvan
vaneenvoudige
eenvoudigemaar
maarduidelijke
duidelijke
Een gelukkig denkbeeld
schetskaarten
-en terreindool'sneden,
lezer, bij
bij beknopter
beknoptertekst,
tekst,
schetskaarterCen
terreindoorsneden, waardoor
waardoor de lezer,
veel juister
juister begrip
begrip verkrijgt,
verkrijgt, van
van 't geen
is.
een veel
geen bedoeld is.
duur der
der afgelegde
afgelegde afstanden,
Eenige gegevens
omtrent den
den tijd
gegevens omtrent
tijd van
van duur
afstanden,
benevens een
en ander
ander omtrent
omtrent de
de kosten
reis, zullen velen
velen welkom
welkom
benevens
een en
kosten der
der reis,
zijn. In 't algemeen valt
niet mede
mede en
en 't is gelukkig
gelukkig dat
dat reizigers
reizigers als
als de
de
zijn.
valt dit niet
Heer W.
F. ook
ook voor
voorde
develen
velendie
dieniet
nietdaarheen
daarheen kunnen
kunnen reizen,
reizen, op zoo
zoo
Heer
W. F.
hunne aanteekeningen
aanteekeningenbeschikbaar
beschikbaarstellen.
stellen.
verdienstelijke
verdienstelijke wijze
wijze hunne
B.
oL:
Vincent
van Gogh.
Gogh. Brieven
Brieven aan
aanzijn
zijnbroeder.
broeder. Uitgegeven
Uitgegevenen
entoege4cht
toegelichtdoor
doorzijn
zijn
Vincent van
Gogh-Bonger. Eerste
deel. Maatschappij
Maatschappij voor
voor goede
goede en
en
schoonzuster J.J. van
schoonzuster
van Gogh—Bonger.
Eerste deel.
goedkoope lectuur,
lectuur, Amsterdam.
Amsterdam. MCMXIV.

de brieven
brievenmet
metpiëteit
piëteitgelezen
gelezenworden,»
worden,»schrijft
schrijftmevr.
mevr.Van
VanGogh—
Gogh«Mogen de
Bonger
haar voorwoord.
voorwoord. Mij
Mij dunkt
dunkt dat
dat het
het moeilijk
moeilijk anders
anders kan.
kan. Want
Want
Bonger in
in haar
wie zich
zich 'pat
'gaatverdiepen
verdiepen in
indeze
dezebrieven,
brieven,waarin
waarin men
men geheel
geheelhet
hettragische
tragische
wie
denkunstenaar
kunstenaar weerspiegeld
weerspiegeld vindt, wordt
wordt gaandeweg
gaandeweg door een
een
vanden
leven van
van innigen
innigen weemoed
weemoed overmeesterd.
overmeesterd. Hier
Hier wordt
wordt een leven voor
voor ons
ons
gevoel van
ontsluyerd dat
de smart,
smart, die
die hij
hijinin
zijn
«Sorrow»zoo
zooaangrijpend
aangrijpend vet..
verontsluyerd
dat de
zijn
«Sorrow»
indeze
dezebrieven
brievenv'er.
verwerkelijkte,
hare volle
vollezwaarte
zwaarteheeft
heeftgedragen
gedragen;; in
werkelijkte, met
met hare
enberust,
berust,strijdt
strijdtenenversaagt
versaagteen
eenmensch
mensch—- de
de
twijfelt en hoopt,
hoopt. idealiseert
idealiseerten
twijfelt
kunstenaar triomfeert
Want ook voor
voorVincent
Vincentvan
vanGogh
Goghisishet
hetwaar
waarkunstenaar
triomfeerter
er in.
in. Want
heid gebleken
gebleken dat
dat de
dekunstenaar
kunstenaar eerst
eerstdoor
doorgroot
grootlijden
lijden tot
totde
debewust.
bewustheid
wording van zijne
zijne roeping
roeping wordt
wordtgebracht.
gebracht.
wording
briefwisseling tusschen
tusschen Vincent
Vincent en
en zijn
zijn
Uiterst vertrouwelijk
vertrouwelijk was
_ Uiterst
was de
de briefwisseling
van de
de
broeder Theo.
En dat
dat kan
kan bijna
bijnawel
welniet
nietanders,
anders, daar
daar Theo
Theo een
een van
broeder
Theo. En
Vincent'szieleleven
zieleleven
zeer
weinigen was,
was, die
die iets
iets van
vandedecomplicatiën
complicatiënininVincent's
zeer weinigen
begreep, en
sfeer van
van zijne
zijne gevoelens
gevoelens en
en ge.
gebegreep,
en daardoor
daardoorniet
niet buiten
buiten de
de sfeer
dachten stond.
dachten
het boek
boekeen
eenroman
romanininbriefvorm
briefvormkunnen
kunnenverbeelden.
verbeelden.
Hier en daar
daar zou
zou het
Hier
Ik denk
denk bijv.
bijv. aan
aan het
hetjaar
jaar 1882,
1882, toen
toen Vincent
Vincent een
eenarme,
arme, havelooze
havelooze vrouw
vrouw
Ik
van de
de straat
straat opnam,
opnam, en
en ininzijn
zijngroot
grootverlangen
verlangenom
omde
dekort
korttetevoren
voren
van
versmade teederheid
- hij
was nog
nog onder
onderden
denindruk
indrukeener
eeneronbe•
onbe.
versmade
teederheid te
te uiten
uiten —
hij was
antwoorde liefde —
- dit
dit ongelukkige
ongelukkige schepsel
schepsel een
een tijdlang
tijdlang met
met de
de innigste
innigste
antwoorde
omringde.
zorgen omringde.
toon en Vincent
Vincent in
in
brieven, die
die op
opdeze
dezeperiode
periodebetrekking
betrekking hebben,
hebben, toonen
De brieven,
zijne eigenaardige
eigenaardige psychische
psychische constellatie
constellatie —
- zonderling
zonderling mengsel
mengsel van
van taaie
taaie
zijne

ONZE
LEESTAFEL.
ONZE LEESTAFEL.

395

volharding en groote
volharding
groote zwakheid,
zwakheid, tezamen
tezamen leidend
leidendnaar
naardedenederzinking
nederzinkingvan
van
den mensch,
mensch, die in
in den
denartiest
artiestmoest
moestondergaan.
ondergaan.
Ook de
de brieven
brievenuit
uitdede
Borinage
meerendeelsininhet
hetFransch
Fransch—- en
en
Ook
Borinage
—-meerendeels
daaraanvoorafgaande uit
uit Amsterdam,
Amsterdam, waar
waar Vincent
Vincent studeerde,
studeerde, zijn
zijn be,
be.
de daaraanvoorafgaande
langrijk
de geëxalteerd
geëxalteerd godsdienstige
godsdienstige periode
periodeuit
uitzijn
zijn leven
levenop
op
langrijk en
en belichten de
wijze.
heldere wijze.
Wat
heeft hij
hij véél
véélgehoopt,
gehoopt,véél
véélplannen
plannengemaakt,
gemaakt, véél
véélidealen
idealengescha,
gescha.
Wat heeft
- en wat
wat heeft
heeft het
het leven
levenhem
hemweinig
weiniggeschonken
geschonken!
pen —
!
Bijna
kwarteeuw is
sedert zijn
verloop en ; het
het was
was eene
eenegoede
goede
Bijna een
een kwarteeuw
is sedert
zijn dood verloopen
gedachte
deuitgeefster
uitgeefsterdezer
dezerbrieven,
brieven,met
metdedepublicatie
publicatietetewachten,
wachten,
gedachte van de
dealgemeene
algemeeneerkenning
erkenningvan
van
Vincent's
verdiensten
haardaartoe
daartoeaan,..
aan.
tot de
Vincent's
verdiensten
haar
«Het zou
zoueen
een
onbillijkheidzijn
zijngeweest
geweest—- aldus
aldusmevr.
mevr. Van
Van
leiding
gaf. «Het
leiding gaf.
onbillijkheid
Gogh —
- jegens
jegens den
den doode,
doode, belangstelling
belangstelling te
te wekken
wekken voor
voor zijn
zijn persoon,
persoon,
Gogh
eer
het werk
gaf, erkend
erkend werd
werd en
engewaardeerd
gewaardeerd zoo,
zoo.
eer het
werk waaraan
waaraan hij
hij zijn
zijn leven gaf,
als het
het verdiende.
verdiende. Vele
Velejaren
jaren zijn
zijnverloopen,
verloopen,eer
eerVincent
Vincentals
alsschilder
schildererkend
erkend
als
is;; thans
hem als
als mensch
mensch leeren
leeren kennen
kennenen
enbegrijpen.»
begrijpen.»)
is
thans kan
kan men hem
Doch
niet alleen
alleentot
totden
den
mensch,ook
ooktottot
den
kunstenaarbrengen
brengen de
de
Doch niet
mensch,
den
kunstenaar
brieven
ons nader.
nader. Talloos
Talloos zijn
zijn de
de opmerkingen
opmerkingen over
over Vincent's
Vincent's wijze
wijze van
van
brieven ons
werken,
zijne sympathieën
sympathieën voor
voorandere
anderekunstenaars,
kunstenaars, vooral ook
ookletter,
letter.
werken, over zijne
kundigen, bijv.
bijv. Dickens
Dickens;; over
overzijne
zijnesuperieure
superieure wijze
wijze van
van zien en
in.zich.
kundigen,
en in,zich,
hierom is
is het
heteen
eenallerbelangrijkst
allerbelangrijkst werk.
werk. Vele
Velereproducties
reproducties
opnemen. Ook hierom
opnemen.
van
teekeningen, in
den tekst
tekst opgenomen,
opgenomen, en
nog vele
vele portretten
portretten en
en
van teekeningen,
in den
en nog
illustraties versieren
mooi uitgegeven
uitgegevenwerk.
werk.
illustraties
versieren het mooi
uit naar
naar de
de volgende
volgende deelen,
deelen, opdat
opdat dit
dit
Met belangstelling
belangstelling zien
Met
zien we
we uit
kunstenaarsleven
onszal
zalkomen
komentetestaan,
staan,met
metzijn
zijnfelle
felletragiek,
tragiek,
kunstenaarsleven geheel
geheel voor ons
maar ook
met zijn
zijn teedere
teedere liefde en
en overTroot
over.grootmededoogen.
mededoogen.
maar
ook met
HERMAN
MIDDENDORP.
HERMAN MIDDENDORF.

o
CI
De Biecht,
Biecht, door
door Jeanne
Jeanne Reyneke van Stuwe. —
- Uitgave van
vanL.
1. J.J.Veen,
Veen,Amsterdam.
Amsterdam.

De onderling
onderling zeer
zeer verschillende
verschillende schetsen
schetsen en
en novellen
novellen in
in dezen
dezen bundel
bundel
werden betiteld
betiteld naar
naar het
hetverhaal,
verhaal,waarmee
waarmeehet
hetzestal
zestalbegint
begint:
Eenvertelling
vertelling
werden
: Een
mineur, uit
uit herinneringen
herinneringen saamgeweven,
saamgeweven, droef
en donker.
donker. Ook
Ookhet
het
in mineur,
droef en
tweede isis somber,
somber, geheel
geheelininovereenstemming
overeenstemmingmet
methet
hetopschrift
opschrift:
«Liefde's
tweede
: «Liefde's
Loukie's
Waan.») Want,
echte liefde
liefde was
was een
eenverandering,
verandering, als
alsererininLoukie's
Waan.»
Want, bij
bij echte
gemoedsleven plaats
het wederzien
wederzienvan
vanhaar
haardoor
doorleverziekte
leverziekte
gemoedsleven
plaats greep,
greep, na het
De twee
twee volgende,
volgende, een
eenman
manvan
van
aangetasten
mogelijk geweest.
geweest. De
aangetasten man,
man, niet mogelijk
wereld, een
een viveur,
viveur, en
eneen
eenvrouw
vrouw
dito,uituithooge
hoogekringen,
kringen,tot
totonderwerp,
onderwerp,
de wereld,
dito,
eindigen al
niet minder
minder tragisch.
tragisch. Toch
vormt deze
deze bundel
bundel een
een reeks
reeks deels
deels
eindigen
al niet
Toch vormt
penvan
van
zeer
spannende, boeiend
boeiend geschreven
geschreven verhalen,
verhalen, zooals
zooals er
er uit
uit de
de pen
zeer spannende,
auteur
bij menigte
menigte vloeien.
vloeien.Opgewekt,
Opgewekt,grappig,
grappig, van
vanhet
hetleven
levenafgekeken
afgekeken
auteur bij
kasbGriezelig,
Griezelig,Guy
GuydedeMaupassant
Maupassantherinnerend,
herinnerend, noem
noem
is:
«De Antieke
Antiekekast.»
is : «De
ik: : «De
Hand»); maar
maar de
de les
les ererininopgesloten,
opgesloten,kan
kanmenigeen,
menigeen, die
die een
een
ik
«De Hand»;
ongeluk oploopt,
oploopt, ter
ter harte
harte nemen.
nemen.
Een
enkele opmerking
opmerking aan
aan het
het slot
slot:: Waarom
Waarom «onverbeterbaan
«onverbeterbaar») in plaats
plaats
Een enkele
vlak bij
bij elkander,
elkander, maken
maken dit
dit
van onverbeterlijk
onverbeterlijk? ?p.p.159.
van
159.Die
Die twee
twee b's,
b's, zoo vlak
woord niet
niet welluidend,
welluidend,integendeel.
integendeel.«LieGgehad
«Lief.gèhad worden,»
worden,») zelfde
zelfde p.,
p.,acht
acht
woord
eenzonderlinge
zonderlinge samenstelling.
samenstelling. Het
Hetweglaten
weglaten van
vanden
denvierd
vierden
naamval
ik een
en naamval
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soms kinderlijk
kinderlijk aan.
aan. Wij
Wijspreken
sprekenslordig,
slordig,moeten
moetenwij
wijdaarom
daarom ook
ook
doet soms
even slordig
Wat het
het oor
slordig schrijven
schrijven ?? Wat
oor soms
soms opvangt,
opvangt, mist
misthet
hetoog
oogvolkomen
volkomen
bij het gedrukte
woord.
E. S.
bij
het gedrukte
woord. E. S.

o
EJ
Op en
en aan
aan de
deRivier,
Rivier, door
doorH.H.J. J.
van
derKraan.
Kraan. —
- Robijns
Robijns en Co's
Co'sDrukkerij,
Drukkerij,
Op
van
der
enDrukkers.
Drukkers.
Nijmegen. Uitgevers
Uitgevers en
Nijmegen.

onderhoudend,flink
flinkgeschreven
geschrevenjongensboek
jongensboekininaantrekkelijk
aantrekkelijkgewaad.
gewaad.
Een onderhoudend,
Wij worden
worden door
doorden
denSchrijver
Schrijverniet
nietnaar
naarvreemde
vreemdewerelddeelen
werelddeelengevoerd,
gevoerd,
Wij
waar
onmogelijke
het wemelt
wemelt —
- altijd
altijdopoppapier
papier—- van
van
onmogelijkeavonturen
avonturen en
en
waar het
griezelige gebeurtenissen
gebeurtenissen; ;neen,
blijven in
in het
het vaderland,
vaderland, op
op en
en aan
aan
griezelige
neen, wij
wij blijven
door het
hetverhaal
verhaalheenstroomt.
heenstroomt.
rivier, die
die schilderachtig
schilderachtig door
de rivier,
geschiedenis van
van Jacob,
Jacob, zijn
zijn familie
familie en
envrienden
vriendenbeweegt
beweegtzich
zich in
in
De geschiedenis
eenvoudige Joodsche
Joodsche kringen.
kringen. De
De oom
oom van
vanden
denjongen
jongenheld
held—- die
diealles
alles
eenvoudige
behalve heldhaftig wordt
wordt afgebeeld
afgebeeld —
- is slager
slager van
van beroep,
beroep, een
eenruwe
ruwevent
vent
behalve
met een
een goed
goedhart,
hart,wiens
wienskarakter
karakter mooi
mooi isisgeteekend,
geteekend, even
even mooi
mooials
alsdat
dat
met
de vriendelijke,
vriendelijke, zachte
zachte en
entoch
tochzoo
zooflinke
flinkeHester,
Hester,zijn
zijnvrouw.
vrouw.Eigenlijk
Eigenlijk
van de
meer nog dan
dan Jacob
Jacob isisBarend
Barenddedehoofdpersoon
hoofdpersoonenenhijhijjuist
juistmaakt
maaktdit
dit
meer
zoo onderhoudend.
onderhoudend.
boek zoo
Er komeri
komeri eenige «echte»
«echte» jongens voor
voorinindit
ditverhaal,
verhaal,die
diewaarschijnlijk
waarschijnlijk
Er
danJacob.
Jacob.Maar
Maar
meer sympathie
bij de
derobbedoezige
robbedoezigelezers
lezersdan
meer
sympathie zullen
zullen vinden bij
als deze
deze eindelijk
eindelijk ook
ookmee
meegaat
gaatdoen,
doen,het
het«jongenheertje»
«jongenheertje» op
op zij
zij zettend,
zettend,
als
zij hem
hem met
metbelangstelling
belangstelling volgen,
volgen, alalhouden
houdenzijzijmeer
meervan
van den
den
zullen zij
zullen
wilden
eenmaal
zoo
in in
ditdit
ondermaansche,
wilden Teun.
Teun. Want
Want het
hetisisnunu
eenmaal
zoo
ondermaansche,trots
trots
Vredebonden en Vredespaleizen,
Vredespaleizen, een
moet durven,
durven, moet
moet niet
niettegen
tegen
Vredebonden
een jongen moet
een stout
stout stukje
stukje opzien,
opzien, moet
moet zijn
zijn hachje
hachje leeren
leeren wagen,
wagen, wil
wilhij
hij in
inde
de
een
wereld vooruitkomen.
vooruitkomen. Het
is mogelijk
mogelijk dat
datdedemensch
menschlater
latertammer
tammer zal
zal
wereld
Het is
begeerlijkzou
zou
vinden
maar
worden -— ik
weet niet
niet eens
eens ofofikik
worden
ik weet
datdat
begeerlijk
vinden
—- maar
voorloopig schijnt
schijnt daar
kans op.
op.
voorloopig
daar nog
nog geen kans
Dat
Schrijver kloeke
kloeke jongens
jongensschetst,
schetst,maar
maarruwheid,
ruwheid,harteloosheid,
harteloosheid,
Dat Schrijver
overmoed afkeurt,
afkeurt, spreekt
spreekt van
van zelf.
zelf. Ook
Ookwordt
wordtereraardig
aardigdedelesles
toegepast:
overmoed
toegepast
:
«Die wat
wat verdient,
verdient, moet
moetwat
wathebben.»
hebben.»Het
Hetisisgoed,
goed,dat
datkinderen
kinderen leeren
leeren
«Die
begrijpen hoe
niemand de
de gevolgen
gevolgenvan
vanzijn
zijndaden
dadenkan
kan ontgaan.
ontgaan. Onnaden,
Onnaden~
begrijpen
hoe niemand
kendheid
meer kwaad
kwaad dan
dan opzet.
opzet.
kendheid doet meer
Het
kleine van
vandedekringen,
kringen,waarin
waarindeze
dezegeschiedenis
geschiedenis zich
zich beweegt.
beweegt. is
is
Het kleine
mede zeer
zeer natuurlijk
natuurlijk weergegeven.
weergegeven. Jacobs
J acobsvlucht
vluchtreikt
reiktniet
nietver,
ver,zijn
zijnhorizont
horizont
en die
die der
der meesten
meesten in
inzijn
zijnomgeving
omgevingisiseng
enggetrokken.
getrokken.Alle
Allegedachten
gedachtenaan
aan
een wonderkind,
wonderkind, aan
aan een
een kapstok
kapstokvoor
voorgrootequenschen4deeën
groote~menschen~ideeënisisgelukkig
gelukkig
buitengesloten.
doen wij,
wij, zoo
zoo 'denken
'denken wij,»
wij,» moet
moet de
de indruk
indruk wezen,
wezen, die
die deze
deze
«Zoo
«Zoo doen
van
vertelling
achterlaat; ; mogelijk
lezer er
er zich
zich zelf
zelfvan
vertelling achterlaat
mogelijk zonder
zonder dat
dat de
de jonge lezer
bewust
Zij ga
ga gretig
gretig van
van hand
hand tot
tot hand.
hand.
bewust is.
is. Zij
De sprekende
sprekende illustraties
illustraties van
van W.
W. K.K.dedeBruin
Bruinverhoogen
verhoogendedeaantrek,
aantrek~
kelijkheid
dit werkje.
werkje. Zij
Zij passen
passen geheel
geheelbijbijden
dentekst,
tekst,waaraan
waaraan het
het
kelijkheid van
van dit
romantische,
de eerste
eerste helft
helft van het
het boek,
boek, niet
niet
romantische,het
het spannende,
spannende, vooral
vooral in
in de
ontbreekt.
Een
kleine opmerking
opmerking moet
moet mij
mij van
vanhet
hethart
hart:
DatPauwtje
Pauwtje een
eenklein
klein
Een kleine
: Dat
maJ:?netje
102, zou
men, op
op zijn
zijn beeltenis
beeltenis afgaande,
afgaande, niet
niet zeggen
zeggen.
mannetje is,
is, p.
p. 102,
zou men,
E.
E. S.
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De
deM.enschenhater,
Menschenhater, Romantisch,
Romantisch, komisch
komisch Sprookjesspel
Sprookjesspel in
in drie
drie
IDe Alpenkoning
Alpenkoning en de
bedrijven,
onder leiding
bedrijven, door
door Ferdinand
Ferdinand Raimund.
Raimund. —
- Tooneelbibliotheek,
Toonee1bibliotheek, onder
leiding van
van
L
Simons.
L. Simons.

een werk,
werk, waarover
waarover haast
haast een
een eeuw
eeuwheenging,
heenging,«zijn
«zijnnatuurlijk
natuurlijk dingen
dingen
In een
van zijn
zijn -— des schrijvers
schrijvers -— tijd
tijd en niet
niet meer
meer van
van
die sterk
sterk aandoen
aandoen als
als van
die
den
onzen.» zooals L.
Simons in het
het voorbericht zegt.
Evenwel Molière,
Molière,
den onzen.»
L. Simons
zegt. Evenwel
Shakespeare
geheim van
vanhet
hetgenie.
genie.
Shakespeareverouderen
verouderenniet.
niet. Eeuwige
Eeuwige jeugd
jeugd is
is het geheim
een talentvol
mij voor een
talentvol auteur
auteur tetezijn
zijngeweest
geweestmaar
maar niet
niet
Raimund komt
komt mij
te ruw,
ruw, te
te overdreven.
overdreven. Twee
Twee van
van zulke
zulke koppen
koppen
geniaal. Zijn
Zijn Warre/kop
geniaal.
Warrelkop is te
mogen op
de planken een comisch effect
maàr den
den toeschouwers
mogen
op de
effect maken, maar
zal
het af en
en toe
toe wel
wel een
eenweinig
weinigduizelen,
duizelen, vrees
vrees ik.
ik.
zal het
Bij een mogelijke
mogelijke opvoering
opvoering van
van dit stellig
hier en
endaar
daar zeer
zeergrappig
grappig
Bij
stellig hier
sprookjesspel, zou veel wat
wat onder
onder het
het lezen
lezen hindert door
de opvatting
opvatting
door de
den acteur
acteur verzacht
verzacht kunnen
kunnen worden. Er
heel wat
wat bij te zien
zien
van den
Er zou
zou ook heel
vallen, terwin
terwijl de zangstukjes een afwisseling
afwisseling zouden
zoudenaanbrengen,
aanbrengen,waaraan
waaraan
is, die
diemisschien
misschien juist daardoor
den smaak
smaak
men
niet meer
meer gewoon
gewoon is,
men niet
daardoor in den
vallen, als
als Paladijnen en Nimfen,
Nimfen, c.s.,
c.s., die
die scheppingen
scheppingen van onze
onze
konden vallen,
dagen,
hun beurt verouderd
zijn. Smaken veranderen. Voorloopig
dagen, op
op hun
verouderd zijn.
den vertaler,
vertaler, dat
dat Raimunds
sprookjesspel niet ved
echter
met den
echter vrees
vrees ik
ik met
Raimunds sprookjesspel
veel
kans heeft.
kans
de Tooneelbibliotheek
T ooneelbibliotheek is het stellig
stellig op
op zijn
zijn plaats, al ware
ware het slechts
In de
om
uit een
eenhistorisch
historischoogpunt
oogpuntgezien,
gezien, de
destukken
stukken te
te leeren kennen,
om uit
kennen, die
voor eene kleine honderd
honderd jaar
jaar groot
groot succés
succès behaalden.
behaalden.
Het voorwoord
voorwoord van
van den
den vertaler,
vertaler, een
een kort
kort maar
maar zeer
zeer lezenswaardig
Het
artikel, geeft eenige bijzonderheden
bijzonderheden omtrent
en karakter van den
omtrent het
het leven en
auteur.
vertaling is boven
boven mijn
mijn lof
lofverheven.
verheven.
auteur. De
De vertaling
E.
E. S.

o
Ons Leesuurtje.
leesuurtje. Bloemlezing
kinderlectuur door
Strien en P.
P. J.
J. Mols.
Mols.
Bloemlezing uit
uit de
de kinderlectuur
door H.
H. van Strien
VanStrien.
Strien.
deeltjes. Utrecht,
Utrecht, Cenijn
Cenijn en
en Van
6 deeltjes.

de Hollandsche scholen zeker met sympathie
sympathie
boekjes die
die in de
Een zestal boekjes
De samenstellers
samenstellers deden
deden eene gelukkige keuze
zullen worden ontvangen.
ontvangen. De
bestaande jeugd,literatuur
jeugd-literatuur;; zoo werd
werd o.a.
o.a. werk
werk opgenomen
opgenomen van
van Lize
uit de bestaande
Berken, Henr. Dietz,
Dietz, K.
K. Leopold,
Bührs, Kees
Kees Valkestein,
Valkestein, Tine
Tine van
van Berken,
Biihrs,
Leopold, en
en A.
de kinderwereld niet onbekend
onbekend zijn.
F. Pieck, namen
namen die
die in de
het alleen «lees»-boekjes
Een prettige
prettige eigenschap
boekjes is, dat
dat het
Een
eigenschap van
van deze
deze boekjes
«leeswboekjes
zijn, en dat
dat niet,
niet, zooals dat zoovaak gebeurt,
andere leervakken
leervakken te
te veel
veel
zijn,
gebeurt, de andere
in
de leesstof worden
worden binnengesmokkeld.
sprookjes, veel
veel avonturen
avonturen
in de
binnengesmokkeld. Veel sprookjes,
kinderen en hunne
hunne beste
beste vrienden
vrienden:: de huisdieren.
huisdieren.
van kinderen
keurige uitvoering,
uitvoering, en
ende
dewaarlijk
waarlijk artistieke
artistieke illustraties
illustraties van
van den
denheer
heer
De keurige
G.
G. D. Hoogendoorn
Hoogendoorn dragen
dragen er
er niet
niet weinig
weinig toe
toe bij,
bij, deze
deze boekjes
boekjes tot
tot eene ,.
aantrekkelijke uitgave
maken.
uitgave te maken.
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TIJDSCHRIFTEN.
Onze Eeuw.
Eeuw. Maandschrift
Staatkunde, Letteren,
Letteren, Wetenschap
Wetenschapen
enKunst,
Kunst,
Maandschrift voor Staatkunde,
P. J.
J. Blok,
Blok, P.P.D.
D.Chantepie
Chantepie de
delalaSaussaye,
Saussaye, G.
G. F.F.
onder
van P.
onder redactie
redactie van
Haspels, E.
E. B.
B. Kielstra,
Kielstra, K.
K. Kuiper,
Kuiper, Jhr.
Jhr. H.
H. Smissaert
Smissaert en J.
J. D.
D. van
vander
der
Haspels,
Waals Jr.
Jr. Haarlem,
de Erven
F. Bohn.
Bohn.
Waals
Haarlem, de
Erven F.
In de
deJuli,aflevering
Juli,aflevering behandelt
behandelt Dr.
Dr. Nico
Nico van
vanSuchtelen
Suchtelen Dante's
Dante's Vita
Vita Nuova.
Nuova.
De heer
heer G.
G. J.
J. Vos
VosAzn.
Azn.bespreekt
bespreektBooker
BookerT.T.Washington's
Washington'skomst
komstnaar
naarEuropa.
Europa.
heer M.
M.A.A.van
vanHeekeren
Heekerenlooft
100fthet
hetAmerikaansche
Amerikaanschebestuur
bestuurover
overde
dePhilippijnen.
Philippijnen.
De heer
W.Stellwagen
Stellwagenbeschrijft
beschrijftBismarck's
Bismarck'sdagen
dagen
van
strijdmet
metzijn
zijnKoning.
Koning.
heer A.
A.W.
De heer
van
strijd
]. de
de Jong
Jongvervolgt
vervolgtzijn
zijnlevensbeschrijving
levensbeschrijving van
van Lilly
Lilly Lehmann.
Lehmann. Dr.
Dr. Edward
Edward
Dr.
Dr. J.
B. Koster
Koster vertaalt
vertaalt Deensche
Deensche gedichten.
gedichten.

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.W.
W.Hubrecht,
Hubrecht, E.E.J.J.De
DeMeester,
Meester,
van
Deventer, J.
N. van
van Hall,
Hall, A.
A.A.
van Deventer,
j. N.
L. P.P.A.A.Molengraaff
Molengraaff en
enR.R.P.P.J. J.Tutein
TuteinNolthenius.
Nolthenius.Amsterdam,
Amsterdam,
W.
W. L.
P. N. van
van Kampen
Kampen 6.
s.. Zoon.
Zoon.
P.
het Julinummer
Julinummer vervolgt Dr.
Dr. P.
P. H.
H.van
vanMoerkerken
Moerkerkenzijn
zijnroman
roman«De
"DeBevrij,
Bevrij,
In het
ders», de heer
heer P.P.Valkhoff
Valkhoffzijn
zijnstudie
studie
over
Anatole
France.Frans
FransBastiaanse
Bastiaanse
ders»,
over
Anatole
France.
W.van
vanRenterghem
Renterghembesluit
besluitzijn
zijnessay
essay
geeft verzen
verzen uit een zomerdroom.
zomerdroom. Dr. A.
A. W.
geeft
over
de vrije
vrije uitoefening
uitoefening der
der geneeskunst
geneeskunst in
in Nederland.
Nederland. Dr.
Dr.Charles
Charles M.
M. van
van
over de
Deventer
der Vies
Vies doet
doetmede,
mede,
Deventer behandelt
behandelt de
de luimen
luimen der
der metalen.
metalen.Mr.
Mr.H.
H. G.
G. van der
Huizingauit
uitde
de
deelingen uit den
den hernieuwden
hernieuwden strijd
strijd tegen
tegen de
dedoodstraf,
doodstraf,Prof.
Prof.J.].Huizinga
deelingen
geschiedenis der
Groninger Universiteit.
Universiteit. Prof.
Prof. Van
VanBlom
Blomherdenkt
herdenktmajoor
majoor
geschiedenis
der Groninger
Thomson.

Nieuwe Gids,
Gids, [mede
serie van
van de
deTwintigste
Twintigste Eeuw
Eeuwen
het Tweel
Twee,
[mede nieuwe serie
en het
De Nieuwe
wetenschap
maandelijksch Tijdschrift],
maandelijksch
Tijdschrift], maandschrift
raaandschriftvoor
voor letteren,
letteren, kunst, wetenschap
onder redactie
redactie van
van:: Dr.
Dr.H.
H.J.J.Boeken,
Boeken,Lodewijk
Lodewijk van
van
en wijsbegeerte,
wijsbegeerte, onder
en
Deyssel, Mr.
Mr. Frans
Frans Erens,
Erens, Willem
Kloos, Jac.
Jac. van
van Looy,
Looy, Frans
Frans Netscher.
Netscher.
Willem Kloos,
Uitgegeven
te 's Gravenhage door
N.V.
V.Electr.
Electr.Drukkerij
Drukkerij «Luctor
«Luctor
door de N.
Uitgegeven te
et Emergo».
Emergo».
In de
de Juli,aflevering
Juli,aflevering vervolgt
vervolgt dc
dcheer
heerG.G.van
vanHulzen
Hulzen
zijnroman
romanaan
aan 't lichtende
zijn
Strand.
heer Felix
Felix Timmermans
Timmermans dicht weder
weder twee
twee forsche
forsche Vlaamsche
Vlaamsche natuur,
natuur,
Strand. De heer
schetsen.
N. de
deHartog
Hartogbehandelt
behandeltde
debeteekenis
beteekenis\rem
v,an den
den vorm
vorm voor
voor het
het
schetsen. Dr.
Dr. A. N.
heer J.
J. B.
B.Schepers
Schepersbespreekt
bespreèktBredero's
Bredero'sinvloed
invloedop
optijdgenooten
tijdgenooten
wereldgeheel.
wereldgeheel. De heer
met iets
iets over
over plagiaat
plagiaat in
indien
dientijd,
tijd,H.H.V.V.
«les
Begeries»van
vanRacan.
Racan. De
Deheer
heer
met
«les
Begeries»
Peter Spaan
Spaan deelt
deelt zijn
zijn Parijsch
Parijsch dagboek
dagboek en
eneen
eengedicht
gedichtaan
aaneen
eenvriend
vriendmede.
mede.
Peter
Jac. van Looy
Looybezingt
bezingteen
eenPauwoog,v1inder.
Pauwoog,vlinder.Hein
HeinBoeken
Boekengeeft
geefttwee
tweeklassicistische
klassicistische
Jac.
gedichten
een aanteekening
aanteekening over
over een
een weergevonden
weergevonden vers
vers van
van Alkaios,
Alkaios, Corn.
Corn.
gedichten en een
een essay
essayover
overmoderne
moderneschilderkunst.
schilderkunst.
Veth een

De Beweging,
Beweging, algemeen
maandschrift voor letteren,
letteren, kunst,
kunst, wetenschap
wetenschap en
en
algemeen maandschrift
staatkunde,
T. J.
J. de
de Boer,
Boer, Albert
Albert
staatkunde,onder
onderredactie
redactievan
vanH.
H. P.
P. Berlage
Berlage Nz.,
Nz., T.
P. de
de Vooys.
Vooys.Amsterdamsche
AmsterdamscheBoekhandel,
Boekhandel,Amsterdam.
Amsterdam.
Verwey, Is.
Verwey,
Is. P.
Het Julinummer
Julinummer behelst
den heer
heer].
Koopmans over
over Elisabeth
Elisabeth
behelst een
een studie
studie van den
J. Koopmans
Maria
der Post.
Post. Mej.
Mej. Nine
Ninevan
van
Schaaf
vervolgthaar
haarroman
roman«Heerk
"Heerk
Maria van
van der
derder
Schaaf
vervolgt
WaUing.» De
De heer
heerGeorge
GeorgeGonggrijp
Gonggrijpzingt
zingtgedichten.
gedichten.Albert
AlbertVerwey
Verweyvertaalt
vertaalt
Walling.»
gedichten
W ordsworth en
enBaudelaire.
Baudelaire.
gedichten van Wordsworth
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Christendom en
Stemmen
desTijds,
Tijds, Maandschrift voor Christendom
en Cultuur.
Cultuur. Onder
Onderredactie
redactie
Stemmen des
van
Aalders, Mr.
Mr. A. Anema,
Anema, H.
H.Colijn,
Colijn,Mr.
Mr. P.
P. A.
A.Diepenhorst,
Diepenhorst,
van Dr. W. J.
J. Aalders,
Dr. P.
P. J.
J. Kromsigt,
Kromsigt, P. J. Molenaar,
Molenaar, Dr. J. C.
c. De
De Moor,
Moor, Dr.
Dr. E.
E. H.
H.Renkema,
Renkema,
Dr.
R.Slotemaker
Slotemakerde
deBruine,
Bruine,Dr.
Dr.j.J.Th.
Th.De
DeVisser,
Visser,
Mr. V. H.
Mr.
H. Rutgers,
Rutgers, Dr.
Dr. J.J.R.
Wielinga. Utrecht,
Utrecht, G.
G. J.
J. A.
A. Ruys.
Ruys.
Dr.
Dr. B.
B. Wielinga.
De Juli,aflevering
Juli.aflevering wordt
wordt ge8pend
geöpendmet
metpittige
pittigereisbrieven
reisbrievenvan
vanden
denOud,Minister
Oud,Minister
Colijn over
over Peking.
Jhr. Mr.
Colijn
Peking. Jhr.
Mr. W. H.
H.de
deSavornin
SavorninLohman
Lohmanbespreekt
bespreektde
de opleiding
opleiding
der
Gymnasium en Universiteit.
Universiteit. Bernarda
Bernarda besluit
besluit hare
hare novelle
novelle«Als
«Als
der juristen
juristen aan
aan Gymnasium
't vertrouwen
heer S.
S. Coolsma
Coolsma deelt
deelt onder
onderden
dentitel
titelDe
DeVermeende
Vermeende
vertrouwensterft.»
sterft.» De
De heer
Aap
stuk Soendaneesche
Soendaneesche literatuur
literatuur mede.
heer P.
P. Minderaa
Minderaa bezingt
bezingt den
den
Aap een stuk
mede. De heer
avond.

Ons Tijdschrifi.
Tijdschrift. Christelijk
redactie van
van
Christelijk letterkundig
letterkundig maandblad
maandblad onder
onder redactie
1.
Gerretson, J. Lens,
Lens, G.
G. Schrijver,
Schrijver, Dr. J.
J. van
van der
der Valk.
Valk.
L. Bückmann,
Biickmann, C.
C. Gerretson,
's Gravenhage, D. A.
A. Daamen.
Daamcn.
Op de
de eerste
eerste bladzijde
bladzijde der
derJuni,aflevering
Juni.aflevering prijkt
prijkt een
eenopschrift
opschriftvoor
voorThomson's
Thomson's
beeld, dubbel akrostichon
beeld,
akrostichon op de
de namen
namen Thomson
Thomson en
en Durazzo.
Durazzo. Dr.
Dr. J.J. D.
D. Domela
Domela
Nieuwenhuis Nyegaard
Nyegaard geeft
geeft een
een essay
essayover
overSleeswijk
Sleeswijk(Zuid,Jutland).
(Zuid'Jutland).Willem
Willemde
de
Nieuwenhuis
De heer
heer J.
J. van
van Bommel
Bommel behandelt
behandelt de
de
Mérode zingt
Mérode
zingt gloedvol
gloedvol vrome
vrome gedichten.
gedichten. De
verhouding
en wetenschap.
wetenschap. Ten
Tenslotte
slotteeen
eenaesthetische
aesthetischepole,
pole,
verhouding tusschen
tusschen godsdienst en
D. C.
C.Stempels
Stempels en
enP.P.H.
H.Ritter
RitterJr.
Jr.
miek
miek tusschen
tusschen de
de heeren
heeren G.
G. J.
J. D.

Onze Kunst,
Kunst, geïllustr.
maandschrift voor
voor beeldende
beeldendekunst
kunst;
bestuurder:
geïllustr. maandschrift
; bestuurder
:
Dr..P.
P. Buschmann
Buschmann Jr.
Jr.;; Uitgave
Uitgave der
der naamlooze
naamloozevennootschap
vennootschap «Onze
«Onze
Dr.
Kunst»
Antwerpen, -— voor
voor Nederland
Nederland :: L.
1. J. Veen,
Veen, Amsterdam,
Amsterdam, —
- voor
Kunst» Antwerpen,
Duitschland:: F. V6lckmar,
Völckmar, Leipzig.
Leipzig.
Duitschland
Juli,aflevering bevat
studie van
vanden
denheer
heerF.F.Schmidt
SchmidtDegener
Degenerover
overhet
het
De Juli,aflevering
bevat een studie
genetische probleem
probleem van
van De
DeNachtwacht,
Nachtwacht,door
dooreenige
eenigeillustraties
illustratiesopgehelderd.
opgehelderd.
genetische
heer J.
J. A.
A. Loeber
Loeber Jr. behandelt
behandelt Hollandsche
Hollandsche Kunst
KunstininKeulen,
Keulen,met
metname
namevan
van
De heer
Thorn Prikker,
Prikker, waarvan
waarvan vier glasramen
glasramen worden
worden afgebeeld.
afgebeeld.

De Levende
Levende Natuur,
Natuur, onder
onder redactie
redactie van
van E.
E. Heimans
Heimans en
enJac.
Jac.P.P.Thijsse,
Thijsse,
uitgave van W.
W. Versluys
Versluys teteAmsterdam.
Amsterdam.
uitgave
het nummer
nummer van
van1 Juli
1 Juli
behandeltdedeheer
heerE.E.Heimans
Heimansdedeherkomst
herkomstvan
van
In het
behandelt
de Geul,flora.
Geul,flora. De heer
heer B.B.C.C.Ruitink
Ruitinkgeeft
geeftmooie
mooievoorbeelden
voorbeelden van
vanfasciatie
fasciatie of
of
de
bandvorming. De heer
heer G.
G. M.
M.R.R.B.B.geeft
geeft
zijn
ondervindingen
met
terrarium
bandvorming.
zijn
ondervindingen
met
zijnzijn
terrarium
ten beste.
beste. De
De heer
heer W.
W.E.E.Mol
Molbeschrijft
beschrijfteen
eenbastaard.vorm
bastaard.vorm van
vanBidens,
Bidens,dedeheer
heer
Brummelkamp het
memoriam en zijn
zijn opvolger.
opvolger.
J. Brummelkamp
het Pothoofd
Pothoofd in memoriam
het nummer
nummer van
van 15
15Juli
Julibesluit
besluitdedeheer
heerE.E.Heimans
Heimanszijn
zijnonderzoek
onderzoek naar
naar
In het
J. Tesch
Teschvertelt
verteltiets
ietsover
overkrabben
krabbenenenkreeften.
kreeften.
herkomst der geul,flora.
geul.flora. Dr. J.
J. J.
de herkomst
heer S.S.Leefmans
Leefmansverhaalt
verhaaltvan
vaneen
eentocht
tochtnaar
naarhet
hetkratermeer
kratermeer op
op den
denKloet
Kloet
De heer
op Java.
Java. De
Deheer
heerJ. J.Brummelkamp
Brummelkampvervolgt
vervolgtzijn
zijnbotanische
botanischeexcursie
excursienaar
naar het
het
Pothoofd bij Zutphen.
Zutphen. De
De heer
heer C.
C.A.A.van
vander
der
Gen
beschrijftden
denNachtpauwoog
Nachtpauwoog
Pothoofd
Gen
beschrijft
of Saturnia
Saturnia Pavonia.
Pavonia.

De Hollandsche
Hol/andsche Revue,
Revue, geredigeerd
geredigeerd door
door Frans
Frans Netscher
Netscher en
en uitgegeven
uitgegeven door
door
Loosjes te
te Haarlem.
Haarlem.
Vincent Loosjes
In' het
het nummer
nummer van
van 25
25 Juni
Juni wordt
wordt de
delof
lofgezongen
gezongenvan
vanden
denheer
heer E.
E. F.
F. E.
E.
In'
Dekker, den
den stichter
stichter der
der partij
partij der
der Indo,Europeanen.
Indo.Europeanen.
Douwes Dekker,

ONTVANGEN BOEKEN.
BOEKEN.
ONTVANGEN
Augusta
Augusta de Wit,
Wit, Natuur en
en menschen
menschenininIndie.
Indie. Met 45 illustraties.
Mij. voor
voor
illustraties. Mij.
Goede en
en Goedk.
Goedk. lectuur,
lectuur, A'dam.
A'dam.
Joh. W.
W. Arends,
Arends, Als
Alsmet
metziin
zijnhand.
hand. Oorspronkelijke roman.
roman. G.
G. J.
J. Slothouwer,
Slothouwer,
Amersfoort.
Amersfoort.
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Van het
Herinneringen van
van Hein Heimer.
Anton Smit,
Smit, Van
het oogenblik.
oogenblik. Herinneringen
Heimer. Scheltens
en Giltay, Amsterdam.
Prikkel idyllen,
Prikkel
idyllen, VI.
Gids voor
voor Padvinders.
Padvinders. Indianenverhaal.
Indianenverhaal. G.
v.
VI. Gids
G. A.
A. J. v.
Dishoek, Bussem.
Bussem.
III. 2.
Bataviasche Gebroeders -— Faëton -— Adam in balling.,
balling_
Vondels' Spelen,
Spelen, UI.
2. Bataviasche
schap. Mij.
Mij. voor
voor Goede
Goede en
en Goedk. lectuur,
schap.
lectuur, A'dam.
J. van
J.
van Oudshoorn,
Oudshoorn, Willem Mertens' Levensspiegel.
Levensspiegel.W.
W. L.
L. enJ.
en J. Brusse, R'dam.
Richard Vosz, Twee Menschen.
Naar het Duitsch. A.
Richard'Vosz,
Menschen. Naar
A. W. Buma en
en Zoon,
Utrecht.
Henry
Bordeaux, De sneeuw
sneeuw wischt
wischt alles
allesuit.
uit. Uit het
het Fransch door Mej.
Mej.
Henry Bordeaux,
C. C.
G. J. Slothouwer, Amersfoort.
C.
G. Engelbrecht. G.
H. Cannegieter Fzn.,
Fzn., Het lyceum.ontwerp
lyceum=ontwerpenenDenemarken.
Denemarken. Een waarDr. H.
Dr.
waar,
schuwend voorbeeld. Mart.
Nijhoff, den Haag.
Haag.
schuwend
Mart. Nijho/f,
Onze groote
groote mannen,
mannen, I. 4. Dr. J.
J. A.
A. Worp,
Worp, Constantijn Huygens. HollandiaHollandia,
Drukkerij, Baarn.
III. 9. Prof.
van Veen,
Veen, De
De GodsdienstoefeUit onzen bloeitijd,
bloeitijd, lIl.
Prof. Dr.
Dr. S.
S. D.
D. van
Godsdienstoefe.,
ningen der Gereformeerden.
Gereformeerden. Hollandia_Drukkerij,
Hollandia,Drukkerij, Baarn.
Handboekjes Elk
Elk't'tbeste.
beste. Kees
Meyer, De theosophie. Haar oorsprong, leer
Kees Meyer,
Mij. voor
voor Goede en
en occulte
occulte methoden. Mij.
en Goedk. lectuur,
A'dam.
lectuur, A'dam.
beste. Dr.
H. J.
J. Schoenmakers.
Schoenmakers. Het geloof van den
Handboekjes Elck
Dr. M. H.
Elck 't beste.
druk. Mij. voor Goede en
nieuwen mensch. Vierde druk.
en Goedk.lectuur,
Goedk. lectuur, A'dam.
J. P.
P. Kleiweg de Zwaan. Denkbeelden der inlanders
Onze Koloniën,
Kolonié'n, I.I. 7. Dr. J.
ziekten. Hollandiavan onzen
onzen indischen archipel omtrent het ontstaan van ziekten.
van
Hollandia,
Drukkerij, Baarn.
Baarn.
Meijer—Romeijn,
van Druten.
Meijer-Romeijn, Nederlandsche
Nederlandsche Staatswetten,
Staatswetten, 12de druk,
druk, J.
J. F. van
voorHaarlem
Haarlemenenomstreken,
omstreken, Ruijgrok &.
Haarlem.
Gids voor
G. Co.,
Co., Haarlem.
Mededeelingen van wege
wege het
hetNederlandsche
NederlandscheZendelinggenootschap,
Zendelinggenoolschap, 58e deel,
Mededeelingen
Ie stuk.
stuk. M.
en Zonen,
Zonen,Rotterdam.
Rotterdam.
, le
M,, Wijt en
Nederlandsche
van opvoeding
opvoedingenen
N'
ederlandsche Bibl. 269/71. J. Kleefstra, Grondslagen
Grondslagen van
onderwijs. Mij.
en Goedk. lectuur, A'dam.
A'dam.
Mij. voor
voor Goede en
onderwijs.
Maas in Limburg
Limburg door
D, Wiggers.
Wandplaten,
Wandplaten, No. 13/16. No. 13, De Maas
door D.
het Vlie door F.
F. Hart
Hart Nibbrig. No. IS,
Terp in
15, Een
No. 14,
14, Vlieland en het
Een Terp
Noorden van
van Friesland,
Friesland, door
door F.
F. Nibbrig. No. 16,
het Noorden
16, Bloembollenvelden
Bloembollenvelden
L. Koster.
Koster. P.
P. 'Noordhoff,
bij Lisse, door A. L.
Noordhoff, Groningen.
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Museum
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Het Geluk
J. PETRI,
PETRI, Het
Geluk.
AGNES
VAN DER
DER MOER, Vergankelijkheid
AGNES VAN
L. BAAS
BAAS BECKING, Sonnetten
S011nettell •
LAURENS
LAURENS VAN
VAN DER
DER WAALS, Gedichten.
Gedichten
ANTON VAN
VAN ENGELEN,
ENGELEN, Dolore
ANTON
Dolore
ANTON VAN
VAN ENGELEN,
ANTON
ENGELEN,Contemplatie
Contemplafie
A. CARDINAAL-LEDEBOER
• ..
CARDINAAL—LEDEBOER
JULES SCHÜRMANN,
SCHURMANN, Versje.
VerSje .
EUSE SOER, Ver
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zee •
ELISE
Ver over
WILLEM
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van Lot
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Literaire Kroniek.
Kroniek.
Literaire
Zelling, «Pia
«Pia Fraus»
Fraus» . . . . . . . . . . . . . . . .
Anton Zelling,
Louis
Couperus, Van
over mijzelf
mijzelf en
en anderen
anderen. . . . . . . .
Louis Couperus,
Van en over
Dr. G.
G. Kalif,
Kalff, Inleiding
Inleidingtottotde de
studie
Literatuurgeschiedenis.Dr.
studie
derder
Literatuurgeschiedenis.
—
Frans Bastiaanse.
Ontwikkeling der
der Nederlandsche
Nederlandsche
Frans
Bastiaanse. Overzicht
Overzicht van
van de Ontwikkeling
- Karel van den
den Oever,
Oever, Kritische
Kritische opstellen.
opstellen.—
- E.
E. d'Oliveira
d'Oliveira.
letterkunde. —
«De jongere
jongere Generatie»
Generatie». . . . . . . . . . . . . . . . . .
J.
jaar der
derDichters,
Dichters,Muzenalmanak
Muzenalmanakvoor
voor1914.
1914.—
- Joan
Joan
Greshoff, Het jaar
j. Greshoff,
den Heuvel,
Heuvel,Gedichten.
Gedichten.—- Barnard
BarnardCanter,
Canter, Dramatische
Dramatische werken.
werken.
van den
van Gogh.
Gogh. Brieven
Brieven aan
aan zijn
zijnbroeder
broeder. . . . . . .
Vincent van
Stijn
Streuvels. Dorpslucht
Dorpslucht. . . . . . . . . . ,, . . .
Stijn Streuvels.
Holst-van der
der Schalk.
Schalk. Opwaartsche
Opwaartsche wegen
Henriëtte
Henriëtte Roland Holst—van
wegen .

186
188

263
269
354
359
363

Leestafel.
Onze Leestafel.
Humphrey Ward,
Ward, Lydia's
Lydia's Huwelijk
Huwelijk . . . . . . . . . .
Humphrey
Anton Smit,
Smit, Van het
het Oogenblik
Oogenblik . . . . . . . . . . .
Cornelis
Veth, Gids
Gidsvoor
voorPadvinders,
Padvinders,Indianenverhaal,
Indianenverhaal, VI
VI . .
Cornelis Veth,
Joh. W.
W. Arend,
Arend, Als
Als met
met Zijn
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OUD.EGYPTISCHE SAGE.
SAGE.
EEN OUI);EGYPTISCHE
]ULES
KREKEL.
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zou

waarlijk uit vrees wezen
wezen voor
voor de
dewerkelijkheid,
werkelijkheid, dat
dat
ZOU het waarlijk
zoograagefantaseeren
graag.fantaseeren in het
het verleden,
verleden, daar
daar we
we feitelijk
feitelijk
we zoo
niet méer
méer weten
weten dan
dan dat
dat onze
onze inindedeverbeelding
verbeeldinggekoesterde
gekoesterde
niet
helden leefden,
leefden, kinderen
kinderen kweekten
kweektenen
enzijn
zijndood,gegaan
dood.gegaan?
helden
? . . ..
.
Voor de
de vrouw,
vrouw, waar
waar ikikhier
hierverhalen
verhalenvan
vanwil,
wil,nochtans,
nochtans,
Voor
bewaar
ik —
bewaar ik
- ik en
en weet
weetniet
nietwelk
welkvaag
vaagverlangen,
verlangen,want
wanthaar
haar
geest uit
uitongenaakbaar
ongenaakbaarastrale
astraleplannen
plannennadert
nadertsteeds
steedsmijn
mijngeest
geest;
;
even
aanroerende mijn
mijn gedachten
gedachten in
in weeke
weekemelancholie,
melancholie, als
als
even aanroerende
droom eener
eenerfreele
freeleenentevens
tevenssterk
sterkgeurende
geurendeexotieke
exotiekebloem
bloem
de droom
mijn neusvlerken
neusvlerken bij
bij teer
teer morgengloren.
morgengloren.
mijn
o
El
Het was
was inindedeeerste
eerstedagen
dagender
deroverstrooming.
overstrooming. Uit
Uithet
het
Het
Oosten, ver
weg uit
uit de
deeeuwen,
eeuwen,buiten
buiten den
den tijd,
tijd, met
met God,
God.
Oosten,
ver weg
Osiris,
de eeuwige
eeuwige zon,
zon, vergezeld
vergezeld van
al de
de goden,
goden, die
die
Osiris, de
van al
jubelden, kwam
kwam majestueus
majestueus de
de Nijl
Nijlgolvende
golvendeaanrollen,
aanrollen, met
met
jubelden,
glanzenden
die was
was van
vanhonig,
honig,langs
langs twee
twee
glanzenden rood.gelen
rood,gelen rug,
rug, die
reien
heuvelen
door,
wier
glinsterende
solfer.geele
toppen
reien heuvelen door, wier glinsterende solfer,geele toppen
zinderende zuilden
duizenden oogen
oogen schoten
schoten sparke,
sparke.
zinderende
zuilden;; en
en zijn
zijn duizenden
lende
stralen, die
die doordrongen,
doordrongen, verlevendigden,
verlevendigden,versterkten,
versterkten,
lende stralen,
alzoo
het gebeurde
gebeurde sedert
sedert millioenen
millioenen jaren,
jaren, alle
alle wezens
wezens ....
alzoo het
..
En de
de witte
witte als
alszwarte
zwarteibissen,
ibissen,met
metdederoode
roodepelikanen
pelikanen
En
en
regenboogkleurige zwermen
zwermen andere
andere vogelen
vogelen schroefden
schroefden in
in
en regenboogkleurige
de
laaie lucht,
lucht, die,
die,indigo
indigoenenvermillioen
vermillioen van
van vloeiend
vloeiend goud
goud
de laaie
doorweven,
over het wijd,om
wijd.om van
van
doorweven, was
was heerlijk
heerlijk een
een koepel
koepel over
blijdschap
Egypte.
blijdschap daverende Egypte.
kudden stieren,
stieren,geiten,
geiten,giraffen,
giraffen,enenalle
alleviervoetige
viervoetigedieren
dieren
En kudden
kwamen
aanloopen,
balkende
en
blatende,
om
te
drinken
het
kwamen aanloopen, balkende en blatende, om te drinken het
levend.makende
rooden Nijhgod.
Nijl.god. En
En ook de
de
levend,makendebloed
bloed van
van den
den rooden
Egyptenaren
gelukkig. De
De ouderlingen,
ouderlingen, die
diezaten
zaten
Egyptenaren waren
waren danig
danig gelukkig.
in de
de schaduw
schaduwder
dervijgeboomen
vijgeboomenenender
derwijndruivelaars,
wijndruivelaars, hieven
hieven
de doóraakkende
doór.zakkende lijven
lijvenopopdedekrom,gewerkte
krom.gewerktemagere
magerebeenen
beenen
111.
11
III.
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en
starende over
over de
derogge,,
rogge~,enen
maîsvelden,begonnen
begonnenhun
hun
en starende
maisvelden,
naar
dood verlangende
verlangendeoogen
oogenmysterieus
mysterieustetestralen
stralen;; en
en duwende
duwende
naar dood
open
de deur
deurdes
deshuizes,
huizes,riepen
riepenzeze
roodeNijl,god
Nijl~god1 J
open de
—-dederoode
den voorsmaak
voorsmaak der
te proeven
proeven....
wij loopen
loop en
den
der eeuwige
eeuwige dood te
. . . . wij
te proeven
proeven den
denvoorsmaak
voorsmaakvan
vanhet
hetaltijduurende
altijduurendeware
wareleven
leven!! ....
..
En
de strijdbare
strijdbare mannen,
mannen, met
metgestrekte
gestrekte smalle
smalle handen,
handen, waar
waar
En de
begeerte in
trilde de
de eeuwigheid
eeuwigheid iningraniet
granietop
optetebouwen,
bouweri,
begeerte
in trilde
alsook
vele vrouwen,
vrouwen, —
- misvormd
misvormd sommige
om té,vroeg
té~vroeg
alsook de vele
sommige om
en te,veel
te~veel vrucht
vruchttetehebben
hebbengedragen—,
gedragen-,met
methun
hunmenigvuldige
menigvuldige
kinderen,
kwamen uit
uit de
kinderen, kwamen
de enge
engedeuren
deurender
derop
opdedeheuvelen
heuvelen
gehurkte lage
huizen gestormd,
gestormd, langs de
de sycomoren
sycomoren en
enpalm,
palm~
gehurkte
lage huizen
door, zich
zichwerpende
werpendeininhethet
water;
lofzangenzingende
zingende
boomen door,
water
; lofzangen
om de
de eeuwige
eeuwige verrijzenis
verrijzenis van
van den
den Nijl,god,
Nijl~god,den
denoverwinnaar
overwinnaar
der
barre woestenij
woestenij; ; den
den vader,
vader, —
- met
methet
hetlevenbarende
levenbarende
der barre
zwarte slijk,
slijk, der
der twee
tweehoog,
hoog~enen
laaggelegenEgyptenlanden
Egyptenlanden ....
zwarte
laaggelegen
..
was, een
een morgen
morgen uit
uitdedeeerste
eerstedagen
dagender
deroverstrooming,
overstrooming,
Des was,
het
uitzicht van
van den Niji
Nijl langs
langs Abydos,
Abydos,van
vanOsiris
Osirisde
deheilige
heilige
het uitzicht
stad,
daar woonde
woondeNitakrit
Nitakrit—- dedeallermooiste
allermooiste—- jonge
jongeprinses,
prinses,
stad, daar
want eenige
eenige dochter
dochter des
desgrooten
grootenNowerhara,
Nowerhara, de
devorst
vorst der
der
want
honderd jaren,
jaren, onlangs
onlangs het
het rijk
rijk der
dergroote
groote goden
godenbinnenge,
binnenge~
honderd
treden;
zuster van
van aller
aller majesteit
majesteit en
enaller
allerheiligheid
heiligheid
treden ; en
en zuster
Mentemsaur,
regeerenden koning
koning der
der zesde
zesdedynastie.
dynastie.
Mentemsaur, vijfden
vijfden regeerenden
dien morgen,
morgen,vergezeld
vergezeld van
vangansch
ganschhet
hetprinselijk
prinselijk hof,
hof,
Na, dien
ten
tempele Osiris,
Osiris, tetehebben
hebbengeofferd,
geofferd,zou
zouNitakrit
Nitakrit —
- de
de
ten tempele
allermooiste
ook gaan
gaanbaden.
baden.Langzaam
Langzaam daalde
daalde langs
langs de
de
allermooiste -— ook
sphynxlaan
stoet naar
naar de
de vallei.
vallei.
sphynxlaan de
de stoet
Voorop ging
ging een
een eunuch,
eunuch, eerbiedig
eerbiedig dragende
dragende v6or
vóor zich
zich uit
uit
Voorop
de cartouche
cartouche der
in met
met veel
veel
der prinses,
prinses, waar
waartete lezen
lezen op
op stond in
diep~uitgesneden hieroglyphen
hieroglyphen;; —- Nitakrit
Nitakrit—- dochter
dochter
liefde diep,uitgesneden
van
Ptah —
- Osiris
Osiris —
- Amon
Amon —
- Anulis
Anulis—- Nowerhara.
N owerhara.
van Ptah
De hooge
hooge hymne
hymne den
denNijl,god
Nijl~godter
tereer
eerpsalmodieerende,
psalmodieerende, en
en
dansende
traag
met
eenig
bewegen
der
nerveuze
armen
en
dansende traag met eenig bewegen der nerveuze armen en
die naakt
naaktwaren,
waren,houdende
houdendeteterechter
rechterhand
handeen
eenlotus
lotus—,
-,
beenen, die
als
linker een
eenpapyrusbloem,
papyrusbloem, volgden
volgden de
de edelsten
edelsten der
der
als tetelinker
Uit
vrouwen.
Daarop kwam
kwam Nitakrit
Nitakrit —
- de
deallermooiste.
allermooiste. —
- Uit
vrouwen. Daarop
de zwarte
zwarte pruik,
pruik, hangende
hangende dik
dik ininfijn
fijngestikte
gestiktestrengen
strengenhaar
haar
over
de smalle
smalle schouders,
schouders, glansden
glansden gouden
gouden bloempjes
bloempjes en
en
over de
sterren
van
lapzuli,
Amethysten,
emeraude,
en
andere
edelste
sterren
lapzuli, Amethysten, emeraude, en andere edelste
steenen,
een aureool
aureool haar
haar om
om het
hethoofd
hoofd;; want
want de
dekroon,
kroon,
steenen, in een
die
ze droeg,
droeg, van
van fijn
fijn getrokken
getrokken goud,draad,
goud~draad, was
was niet
niet
die ze
anders
op tetemerken.
merken. Nitakrit,
Nitakrit, die
die veel
veel hield
hield van
van ideaal
ideaal en
en
anders op
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kunst,
fijn voelde,
voelde, had
had het
hetplan
planhier
hier
kunst, weshalve
weshalve van
van natuur
natuur uit
uit fijn
werklieden~
van
persoonlijk uitgeteekend
uitgeteekend en
en voorgelegd
voorgelegd haar
haar werklieden,
van persoonlijk
kunstenaars.
als zonne,
zonn<:~
kunstenaars.Haar
Haarkleed,
kleed,kostelijk
kostelijkdelicaat
delicaaten
en licht
licht als
draad,
over het
het lichaam
lichaam smal
smal af,
af, zonder
zonder een
een enkel
enkel plooi,
draad, hong
hong over
dekkende al
al boven
dekkende
boven eventjes
eventjes haar
haar borsten,
borsten, die
die vullen
vullen zouden
zouden
grofenengroote
grootepalm
palmder
derbeminde
beminde hand,
hand, die
die nog
nog
de
niet te
te grof
de niet
moest komen.
moest
komen. —
- Want Nitakrit
Nitakrit die
diezeer
zeermooi
mooiwas
wasen
endaarom
daarom
aller~mooiste, was
was ook
ook zeer
zeer jong
jongnog,
nog,want
want
werd
werd genoemd
genoemd de
de aller,mooiste,
een jonge
. . . En
een
jonge vrouw
vrouw even
even huwbaar.
huwbaar....
En onder
onder haar
haar kleed
kleed uit
uit
steelden
amberkleurig de geel
geel geverfde
geverfdebeenen,
beenen,waar
waar de
de enkels
enkels
steelden amberkleurig
gesloten
waren in gegranuleerde
gegranuleerde gouden
gouden banden
gesloten waren
. . .. En
banden..
Enopdat
opdat
het
in de
dezinderende
zinderende lucht
luchtheet
heetgebakken
gebakkenenenuitgegloeide
uitgegloeide
het in
zand haar
zand
haar teere
teere voetjes
voetjes niet
nietdeeren
deerenzou,
zou,droeg
droegzezemet
metsombere
sombere
turquoisen
lijn, die
die deinde
deinde
turquoisen bestikte
bestikte sandalen.
sandalen. Zwierig
Zwierig was
was de
de lijn,
langs
de
lichte
heuveling
van
borst
en
lenige
heupen,
hetgeen
langs
lichte heuveling van borst en lenige heupen, hetgeen
in het
hetverborgen
verborgengemoed
gemoedharer
harermannelijke
mannelijkeonderdanen,
onderdanen, als
als
tevens
bij allen,
allen, die
dieverre
verreslechts
slechtshaar
haarontwaarden,
ontwaarden, steeds
steeds
tevens bij
sensueelen appetijt ópprikkelde. Gesloten
Gesloten den
denvoornamen
voornamenmond,
mond,
want
als dochters
dochters der
der goden
goden kwam
kwam geen
geenenkel
enkelnutteloos
nutteloos
want als
woord over
over haar
haar nog
nogpassielooze
passielooze lippen,
lippen, doch
doch uit
uit het
het olijf,
olijf~
woord
delicaatmerveus gelaat,
gelaat,waar
waarneus
neusen
enwangen
wangenteekenden
teekenden
kleurig delicaat,nerveus
brocaaat~gefardeerde
lichte schaduwlijnen,
schaduwlijnen,die
dietrilden,
trilden,staarden
staardenuit
uitbrocaaat.gefardeerde
kassen strakke
strakke oogen,
als van
van dederood,
rood~
zwart~granieten
kassen
oogen, als
enen
zwart,granieten
sphynxen weerszijden
weerszijden de
de laan,
laan, —
- groote oogen, gewoon
gewoon te
te zien
zien
doorde
deverte
verte....
blikken, heet
heet en
enscherp,
scherp,maar
maar binnen
binnenenendoor
met blikken,
..
Stappende onder
baldakijn, dat
van rood
rood en
enblauw
blauw
Stappende
onder het
het baldakijn,
dat was van
geel doorweven
doorweven batiste,
batiste,gedragen
gedragen door
doorslavinnen,
slavinnen,luisterde
luisterde
en geel
doordansende
dansende
naar den
den psalmenzang
psalmenzang harer
harer vóór
vóór zich
zichdoor
Nitakrit naar
vrouwen, daar
daar de stemmen
stemmen van
van stegen
stegen moeilijk
moeilijk in
in de
delucht,
lucht,
vrouwen,
stralen~drang zwaar
zwaar —
- de
de lichte
lichtestemmen,
stemmen, die
die
van laaienden
laaienden stralen,drang
van
En
klonken
als
zuchten,
want
als
rinkelend
kristal
zoo
teêr.
klonken als zuchten, want als rinkelend kristal zoo teêr. En
ander vrouwen
door eunuchen,
eunuchen,
ander
vrouwen als
als slaven
slaven en
en slavinnen,
slavinnen, opgeleid door
volgden, dragende
dragende op
het hoofd
hoofd ininsycomoren
sycomoren en
enebenen
eb enen
volgden,
op het
vaten het
het lijnwaad
lijnwaad en de
de penseelen,
penseelen, en
en in
inde
derechterhand
rechterhand de
de
vaten
gouden en
en albasten
albasten amphoren
amphoren en
enkruiken
kruikenmet
metdedekostelijke
kostelijke
gouden
reuken,
en de
...
reuken, en
de verwen,
verwen, en
en den
denwijn
wijn. ....
Zóo
Zóo naderde
naderde de
stoet, dalende
dalende van
van Abydos,
Abydos, de
deheilige
heilige
de stoet,
stad ten heuvele
heuvele gelegen,
gelegen, langs
langs de
de sphinxenlaan
sphinxenlaan den
den Nijl.
Nijl.
stad
af
de slavinnen
slavinnen ontknoopten
ontknoopten Nitakrit's
Nitakrit's kleed
kleed;; namen
namen af
En de
va~ haar
haar hoofd de
depruik
pruikmet
metdedekostelijke
kostelijkekroon
kroon;
voorzichtig van.
;
legde haar
haar sandalen
sandalen langs
langs den
den oever
oever op
opeen
eenlotusblad,
lotus blad, en
en
legde
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gingen haar
haar vooruit,
vooruit, en volgden
volgden haar,
haar, in
in het
het wåter,
wc\ter, frisch
frisch en
en
gingen
rood, van
van den
dengoddelijken
goddelijkenNijl
Nijl. .....
terwijldedeanderen
anderen ten
ten
rood,
. . terwijl
oever al
al dansende
dansende zongen
zongen..
oever
. . ..
- Wees gegroet
gegroet 0 Nijl
Nijl—
- 00God
God
weest
gegroet!
—
weest
gegroet
!
- 0
0 Gij
Gij die
die komt
komt ininvrede,
vrede,enenbrengt
brengthet
hetleven
levenininEgypte.
Egypte.
—
- Verborgen
Verborgen God,
die het
hetleven
levenbrengt
brengt op
opden
dendag
dag. ...
God, die
..
—
den dag
dag dat
dat het
het uubehaagt
behaagt het
het tetebrengen.
brengen.
Op den
des hemels,
hemels, die
diedaalt
daaltop
opdedeaarde
aarde;; weg,
weg, die
diever,
ver~
- Weg des
—
blijdt de
de geslachten
geslachten uwer
uwerkinderen.
kinderen.
blijdt
- Heer
Heer der
der visschen
visschen en
ender
dervogelen
vogelen;
heerder
derkeurigste
keurigste
; heer
—
spIJzen.
spijzen.
- Vriend
Vriend der
der brooden,
brooden, die
die alle
alle woning
woning verblijdt,
verblijdt, die
die ver,
ver~
—
blijdt allen
allen tand
tand en
en allen
allen hongerigen
hongerigen buik.
buik.
blijdt
- Schepper
Schepper en vermenigvuldiger
vermenigvuldiger aller
aller gesiachten,
geslachten, en
en die
die
—
drinkt
de
tranen
aller
oogen.
drinkt
tranen aller oogen.
Wees
- Overwinnaar der
barre woestenij,
woestenij, wees
wees gegroet
gegroetI! Wees
der barre
—
gegroet, o0 vader,
vader, met
methet
hetlevenbarende
levenbarendezwarte
zwarteslijk
slijk!
gegroet,
!
- Nitakrit, badende
den Nijl,
Nijl,streelde
streelde het
hetwater,
water,en
enhet
het
badende in
in den
—
water dat
dat rood
roodwas,
was,enenzangerig
zangerigaan
aankwam
kwamdeinen,
deinen,streelde
streelde
water
met zilveren
zilveren lektongen,
lektongen, voorzichtig
voorzichtig en met
met veel
veel liefde,
liefde,als
als een
een
met
giraf troetelend
troetelend lekken
kan haar
haar jong,
jong, het
hetnerveus
nerveussmalle
smalle
giraf
lekken kan
lichaam der
der allermooiste
allermooiste dochter
Zij omhelsde
omhelsde in
in
lichaam
dochter der
der goden. Zij
getemperde
een kind
kindddat
kan aan
aan zijn
zijn vader,
vader, het
het
getemperde passie,
passie, als
als een
at kan
goudnervig water.
dreef op
op den
den rug
rughet
hetwater
waterafafenenhaar
haar
goudnervig
water. Ze dreef
gevelouteerde
dreven med
med e als
als bolle
bollelotusknoppen,
lott,lsknoppen,
gevelouteerde borsten
borsten dreven
die
gaan open
open en
en bloeien
bloeien....
hetovaal
ovaalhaars
haarsgelaats
gelaats
die gaan
. . . . enenhet
glansde
het roode
roode water,
water, alals
vaneen
eendelicaat
delicaatininroos
roos
glansde op
op het
s van
graniet
En de
de Niji,god
Nijl~godjubelde
jubelde—
graniet gebeeldhouwde
gebeeldhouwde sphynx.
sphynx. En
en uit den
den laaienden
laaiendenblauw
blauwen
hemel,lijn,recht
lijn.rechtboven
bovenhet
hetwater,
water,en hemel,
—
daar
baldakijn —
- dat de
de slavinnen
slavinnen boven
boven
daar Nitakrit,
Nitakrit, onder
onder het
het baldakijn
haar
steeds beschermende
beschermende hielden
- dreef
dreef stilzwijgend
stilzwijgend in
in
haar steeds
hielden —
majesteit
een blanke
blanke zwaan,
zwaan,—
- kwam
kwam aanzuilen
aanzuilen in
in heete
heete
majesteit als
als een
zindering
sparkelende lach
Osiris, de eeuwige
eeuwige zon.
zon.
zindering de
de sparkelende
lach van
van Osiris,
En zwermen
zwermen visschen,
en zilverig
zilveriggeschubd,
geschubd, wemelden
wemelden
visschen, goudig en
lustig
dooreen in de
de klotsende
klotsende golven
golven;
endedeuraeussen
uraeussen—
- de
de
lustig dooreen
; en
koninklijke
schroeiende zand
zand ten oever,
oever, en
en
koninklijke slangen,
slangen, -—in
in het
het schroeiende
de glinsterende
glinsterende scarabeën,
scarabeën, luis
luisterden
psalmo.
ter den naar
naar den
den aldoor psalm°,
dieërenden
zang en
entegenzang
tegenzangder
dervrou
vrouwen.
wen. En
Enalal den
denoverkant,
overkant,
dieërenden zang
in
het hooge
hooge papyrus,riet
papyrus~riet verscholen
verscholen zaten
zaten roerloos,
roerloos, want
want ver,
ver.
in het
slagen,
staren zeven krokodillen
krokodillen ...
slagen, te
te staren
...
Toen
den blakenden
blakenden mond van Osiris
Osiris een
een koninklijke
koninklijke
To en daalde uit den
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Arend.. . ..
daalde steeds
steeds lager
lager;; ininbreeder
breedervleugelzwaai
vleugelzwaaikwam
kwam
Arend
. . daalde
water schroeven,
schroeven, traag drijven in de geelglinsterende
hij boven het water
geelglinsterende
boven Nitakrit,
Nitakrit,die
diedreef
dreefininhet
hetdeinende
deinenderoode
roodewater
water. ...
lucht boven
..
ging vallen
vallen ten
ten oever,
oever, pikte
pikte voorzichtig,
voorzichtig, op
ophet
hetlotusblad,
lotusblad,
ging
een
sandaal; ; kwam
kwam weer
weer over
over het
hetwater
waterwieken,
wieken, ininnauwe
nauwe
een sandaal
kringen
baldakijn -— schoot
golvenden Nijl,
Nijl.
kringen om
om het
het baldakijn
schoot dan
dan den
den golvenden
stroom af
af .....
...
De vrouwen
vrouwen ten
ten oever
oeverhadden
haddenhun
hunzingen
zingengestaakt
gestaakt;; de
de
eunuchen
kwamen toeloopen;
toeloopen ; en
eunuchen kwamen
en Nitakrit,
Nitakrit,verschrikt,
verschrikt,kwam
kwam
aanzwemmen
oever...
bestatigende weemoedig
weemoedigvan
vanhaar
haar
aanzwemmen ten
ten oever
. . . bestatigende
sandaal
mysterieus verdwijnen
verdwijnen. ...
sandaal het mysterieus
..
En
terwijl de
deslavinnen
slavinnenhaar
haarslank
slanklichaam
lichaaminwreven
inwreven met
met
En terwijl
geparfumeerde specerijen,
fardeerden met dunne
dunne penseelen
penseelen
geparfumeerde
specerijen, en
en fardeerden
de kassen
kassen harer
harer oogen
oogen;; en
en de
de slaven
slaven brandden
brandden den
den welriekenden
welriekenden
en schonken
schonken te
te drinken
drinkenhun
hunprinses
prinsesvan
van den
den geurenden
geurend en
wierook en
wijn,
sloeg
Nitakrit
in
voornaam
beweeg
haar
oogen
naar
wijn, sloeg Nitakrit in voornaam beweeg haar oogen naar
Osiris
in den
denhooge
hoogeenensprak
sprak:: —
- Wees
Weesgeloofd,
geloofd,Osiris,god,
Osiris.god,
Osiris in
daar deze
deze dingen
dingen volbracht
volbracht werden
raad uit
uit uw
uw
daar
werdenop
op den
den raad
goddelijken
De benauwdheid
benauwdheid noch
nochdedeaarzeling
aarzeling zal
zal
goddelijken mond.
mond. De
geenszins
mijn leden rillen
rillen ......
geenszins door
door mijn
En
wanneer haar
haar kleed
kleed toe
toe was
was geknoopt,
geknoopt, en
engansch
gansch haar
haar
En wanneer
vier eunuchen
eunuchen Nitakrit,
Nitakrit, de
de allermooiste,
allermooiste,
opschik gemaakt, hieven vier
voorzichtig
hunschouders.
schouders. De
Deprinselijke
prinselijkestoet
stoethernam
hernam
voorzichtig op hun
alsdan
den weg
weg van
vanwaar
waarhij
hijwas
wasgekomen,
gekomen, 't is te
te zeggen
zeggen
alsdan den
langs de breede
breede sphynxenlaan,
sphynxenlaan, ter
ter heilige
heilige stad,
stad, Abydos,
Abydos,daar
daar
langs
stond
de iningraniet
granietenen·
basaltgebouwde
gebouwde villa
villahunner
hunner jonge
jonge
stond de
. basalt
allermooiste prinses.
prinses.
en allermooiste
Onderwijl was
Memphis langs
langs de
de Nij1
Nijl gezeten
gezeten de
de jonge
jonge
was te Memphis
Onderwij1
Koning
Mentemsaur, van
van priesters
priesters en
enambtenaren
ambtenaren als
als tevens
teven i
Koning Mentemsaur,
van
het volk
volk omringd,
omringd, en
en legde
legde dezen
dezen uit,
uit, met
metweinige
weinige
van het
maar van
van Geschiedenis
Geschiedeniszwaar
zwaaren
enplastisch
plastischbeeldende
beeldende
woorden, maar
als
in dioriet
diorietgebouwen
gebouwenhieroglyphen,
hieroglyphen, de
de weldaden
weldaden van
van den
den
als in
rooden Nijl.god;
toenin
inde
deverte,
verte,met
metden
denstroom
stroomaf,
af,aankwam
aankwam
Nijl,god ; toen
wieken de
de goudglinsterende
goudglinsterende arend,
arend, die,
die, naderende,
naderende, boven de
de
wieken
schare
omdreef, vertragende
vertragende zijn
zijn vlucht
vlucht en
en toehalende
toehalendesteeds
steeds
schare omdreef,
nauwer de kringen,
kringen, beschrijvende
beschrijvende boven
boven het
hetreeds
reedsgekroonde
gekroonde
nauwer
des konings
konings een
eenandere
andere kroon,
kroon, onzichtbaar
onzichtbaar in
in de
de laaie
laaie
hoofd des
lucht
En zijn
zijn majesteit
majesteit Mentemsaur
Mentemsaur bleef,
bleef, met
met geheven
geheven
lucht.... ;: En
arm
een half,uitgeteekend
half.uitgeteekend gebaar,
gebaar, en
en een
een te
te halven
halven uitge,
uitge.
arm in een
En het
het volk
volk keek,
keek,
sproken
zitten in
inverwacfiting
verwacfiting . ..
sproken woord,
woord, zitten
. . En
met
opgehouden adem
open mond,
mond, angstig
angstig toe,
toe, terwijl
terwijl de
de
met opgehouden
adem in
in open
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priesters telden
de lange
lange vingeren
vingeren dedecirkeling
cirkelingvan
vanden
den
priesters
telden op
op de
goddelijken vogel.
En toen
toen zij
zijgekomen
gekomenwaren
warenaan
aanzeven
zeven
goddelijken
vogel. En
maal zeven
zeven —
- het
hetsymboliek
symboliek getal
getal —,
-, en
en de
dekoning
koning voelde
voelde
maal
op zijn
zijn magere
magere wangen
wangen de
defrischheid
frischheidvan
vandes
desarends
arends eerbiedig
eerbiedig
en
voorzichtig vleugelzwaaien,
vleugelzwaaien, viel
voor zijn
zijn voeten
voeten een
een
en voorzichtig
viel voor
sandaal.
heilige vogel
vogel ininforschen
forschenwiekslag
wiekslag
sandaal ..
. . . waarop
waarop de
de heilige
pijl-recht de
de hoogte
hoogte ininsteeg
steegenenverdween
verdweeninindedewemelende
wemelende
pikrecht
schittering
Osiris' sparkelenden
sparkelenden vuurmond
vuurmond. ....
schittering van Osiris'
...
De priesters
priesters en
en de
deambtenaren
ambtenarenmet
metgansch
ganschdedeschare
schare vingen
vingen
te psalmodieeren
psalmodieeren aan
den grooten
grooten lofzang,
lofzang, als
als wanneer
wanneer de
de
te
aan den
Koning
sprak, —
- in
in hieratiek
hieratiek beweeg
beweeg de
de oogen
oogenslaande
slaandenaar
naar
Koning sprak,
de
eeuwige zon
zon:: —
- Wees
Wees geloofd,
geloofd, Osiris,god.
Osiris-god. Alles
Alles zal
zal
de eeuwige
volbracht
worden naar
naar den
denraad
raad uit
uituw
uwgoddelijken
goddelijkenmond.
mond.
volbracht worden
Ga,
sprak Mentemsaw,
Mentemsaw, zich
zich oprichtende,
oprichtende, voort —
- ga
ga uit,
uit, in
in
Ga, sprak
alle
richtingen, zoeken
zoeken de
de jonge
jonge vrouw
vrouwaan
aandewelke
dewelke heeft
heeft
alle richtingen,
toebehoord dit
zij is
is
toebehoord
dit schoeisel,
schoeisel, want
want voorwaar,
voorwaar,ikikzeg
zeg u,
u, zij
de·goden
goden als
alsook
ookdoor
doormij,
mij,om
omteteworden
worden
uitverkoren door
uitverkoren
door al
al de
mijn echtgenoote
uw aller
aller koningin.
koningin.
mijn
echtgenoote en
en uw
Warm
een stille
stille blijdschap
blijdschap glansde
glansde om
om des
des konings
konings bruin
bruin
Warm een
gefardeerd
bestarende de sandaal,
sandaal, die
diemooi
mooiwas
wasbestikt
bestikt
gefardeerd gelaat,
gelaat, bestarende
met sombere
sombere turquoisen
turquoisen en
en moest
moest een
eenfreel
freelvoetje
voetjebeschermd
beschermd
met
hebben. Aangenaam
Aangenaam een
een gevoel
gevoelzacht
zacht6p
ópbrandende
brandendetrilde
trilde door
door
gansch
daar hij
de door
door goden
goden
gansch zijn
zijn jeugdig
jeugdig lijf,
lijf, daar
hij begreep
begreep dat
dat de
hem uitgekozen
uitgekozen koningin
koninginmoest
moestwezen
wezeneen
eendelicate
delicate jonge
jonge vrouw
vrouw
en zeer
zeer mooi
moOl ....
..
Moedig stapte
stapte hij,
hij, want
want zijn
zijn geest
geest vermeide
vermeide zich
zich aan
aan week
week
sensueele
visioenen. En
En hij
hij gaf
gafbevelen
bevelenhet
hetpaleis
paleisteteversieren,
versieren,
sensueele visioenen.
ging
met gansch
gansch zijn
:z.ijn hof
hof—- priesters,
priesters, ambtenaren
ambtenaren en
en al
al de
de
ging met
vrouwen uit
uit de
deharems
harems —
- nemen
nemen een
eenbad
badininden
denrooden
roodenNij1;
Nijl;
vrouwen
deed zich
zich parfumeeren
parfumeeren met
metdedegeraffineerdste
geraffineerdstegecombineerde
gecombineerde
reuken, en
en verven
verven dedeoogkammen
oogkammenmet
metversch
verschgedistilleerde
gedistilleerde
reuken,
kleuren; ;en
slachten de
de geiten
geiten;; en
en kneeden
kneeden het
hetlekkerste
lekkerste
kleuren
en slachten
lelien-brood;
en
bevool
want
de
jonge
koning,
ingelukkig,
lelien,brood ; en
— want de jonge koning, ingelukkig,
vergat
in het
het bijzonder
bijzonder goed
goed te
te zorgen
zorgen voor
voor de
de
vergat niets
niets -— in
koninklijke sponde.
koninklijke
Grootsch zou
het feest
feest wezen.
wezen.
zou het
Wie de
de uitverkorene
uitverkorene was,
was, hoef
hoef ik
ik niet
niettetezeggen,
zeggen,enendat
datze
ze
al ras
ras werd
werd gevonden,
gevonden, en
enonder
onder luide
luidejubeling
jubeling van
van Abydos
Abydos
al
gevoerd
werd, dienzelfden
dienzelfden dag
dag nog,
nog, naar
naar Memphis,
Memphis, waar
waar
gevoerd werd,
ongeduldig wachtende
wachtende was
was de
de koning,
koning,wiens
wiensgeluk
gelukverdubbelde,
verdubbelde,
toen
hij aankomen
aankomen zag
zagdedeuitverkorene,
uitverkorene,zijn
zijneigenbloedige
eigenbloedige
toen hij
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zuster,
zuster, Nitakrit,
Nitakrit, de
deallermooiste.
allermooiste. Gekroond
Gekroond met
met de
dedubbele
dubbele
kroon der
der twee
tweeEgyptenlanden,
Egyptenlanden, de
de lenden
lenden omgord
omgord met
met den
den
kroon
ceremonieeIen pagne,
des levens
levens ininde
derechte
rechte
ceremonieelen
pagne,het
het symbool
symbool des
hand en
en inindede
linke
scepter,
wachtteMentemsaur,
Mentemsaur, —
- de
de
hand
linke
de de
scepter,
wachtte
glanzende oogen
strak starende
starende over
over het
hethem
hemomringende
omringende
glanzende
oogen strak
naiefmieuwsgierig volk,
onder de
de rood
roodgranieten
granieten lotus,zuilen
lotus~zuilen
naiefinieuwsgierig
volk, onder
portiek des paleizes.
paleizes. Bij
Bij elken
eikenstap
stapeerbiedig
eerbiedigbuigende,
buigende,stapte
stapte
portiek
Nitakrit
haar
Nitakrit op
op den
denkoning
koningtoe
toeenen
haarslanke
slankegestalte,
gestalte,mysterieus
mysterieus
geprofileerd in
het getemperde
getemperde licht
licht der
der late
late zon,
zon, boog,
boog, als
als
geprofileerd
in het
een lotus,bloem
lotus~bloem op
opfreelen
freeIenstam
stambuigen
buigen kon
konom
omtetedrinken
drinken
een
den frisschen
frisschen dauw
dauw ininhet
hetgras
grasaan
aanhaar
haarvoet.
voet.En
EnMentemsaur,
Mentemsaur,
haar
leggende de hand
haar leggende
hand op
opden
denschouder,
schouder,terwijl
terwijlNitakrit
Nitakrithem
hem
sloot in
in dedearmen,
armen,sprak
sprak:
- Gij
Gijzult
zultwezen
wezenmijn
mijn echt,
echt~ en
en
sloot
:—
troongenoote;; alle
alle heeren
prinsen zullen
zullen onderdanig
onderdaniguuzijn
zijn
troongenoote
heeren en prinsen
en aan
aan uw
uwvoeten
voetenneer
neerleggen
leggenkomen
komendedeoogst
oogstder
derbergen
bergen
en
als
der
valleien;
en
de
vrouwen
mijner
harems
zullen
als der valleien ; en de vrouwen mijner harems zullen uu
noemen hunne
hunne opperste
opperste koningin.
koningin.
noemen
Nitakrit, de
de allermooiste,
allermooiste, op
opantwoordde,
antwoordde,kinderlijk,
kinderlijh
Waar Nitakrit,
naief
Uw woord
woord zal
zal mij
mij binden
binden in
in banden
banden als
als een
een
naief haast
haast:: -— Uw
mom ie, want
want worden
worden zult
zult ge
gemijn
mijn man,
man, alzoo
alzoo ik
ik uw
uwvrouw
vrouw
momie,
zal wezen!
wezen!
zal
ge~
tot hier
hier met
met open
open mond
mond ge,
Een schaterend gejubel steeg uit de tot
luisterd
hebbende menigte.
menigte.
luisterd hebbende
Egyptenaren van
van voor
voor vier
vier
daarna gebeurde?
gebeurde ? De
De Egyptenaren
Hetgeen daarna
duizend
jaar moesten
moesten het
het geweld
geweld der
der passie
passie ondervinden
ondervinden
duizend jaar
zooals wij.
wij. Of
Ofscheen
scheenMentemsaur,
Mentemsaur,als
alseen
eenhuidig
huidigmoderne
moderne
zooals
mensch, niet
niet in
in Nitakrit
Nitakritgevonden
gevondentetehebben
hebbenhet
p.etaltaar,
altaar,
jonge mensch,
daar
offer op brengen
brengen zou
zou de
dewrangste
wrangste als
als de
deaange.
aange~
daar hij
hij ten
ten offer
naamste sensaties
sensaties van zijn
zijn voortaan
voortaanmelancholiek
melancholiek bewolkte
bewolkte
naamste
passie~purperen nachten
nachten!1 ....
dagen
als van
van zijn
zijnpassie,purperen
dagen als
Het huwelijksfeest
huwelijksfeest was
was luidruchtig
luidruchtig en
en duurde
duurde laat
laat in
in den
den
nacht.
En
wat
te
veel
geproefd
hebbende
aan
de
overtollige
nacht.
wat te veel geproefcl hebbende aan de overtollige
spijzen
denouden
oudengekorseerden
gekorseerden wijn,
wijn, bewees
bewees de
dekoning
koning
spijzen en den
in
het bijzijn
bijzijn der
derhovelingen
hovelingen wat
watalalteteveel
veelliefde
liefdeaan
aanzijn
zijn
in het
echtgenoote;; zoodat
zoodatsommige
sommigeter
tertafel
tafelaangezeten
aangezeten prinsen
prinsen
jonge echtgenoote
hun
jaloerschheid niet
niet verduiken
verduiken konden.
konden. Want
Wanttoen
toenreeds
reeds
hun jaloerschheid
bestond
dejaloerschheid
jaloerschheidevenwel
evenwelslechts
slechtsonder
onderhet
hetmannelijk
mannelijk
bestond de
geslacht,
vrouwen -— en
ge~
geslacht, waar
waar tegenwoordig
tegenwoordigook
ook de
de vrouwen
en in ge,
weldiger mate
mate misschien
misschien —
- het
atavisme
van
in
hun
bekrompen
het
van in hun bekrompen
harten
dragen.
harten dragen.
Ook
de priesters
priesters begonnen
begonnen tetemorren
morren daar
daar het
het feest
feest meer
meer
Ook de

8

ANTIEKE LIEFDE.

een orgie
strekken
een
orgie ging
ginggelijken
gelijkendan
danwelwel
strekkenterterverheerlijking
verheerlijking
der almachtige
goden. En
En de
der
almachtige goden.
de heilige
heilige Os
OsHapi,
Hapi,het
hettweede
tweede
leven
van Ptah
Ptah en
en de
de ziel
ziel van
vanOsiris,
Osiris, brulde
brulde;; hetgeen
hetgeen voor,
voor.
leven van
zeker
voorspelde;; en
en de
desterrekundigen
sterrekundigen kwamen,
kwamen, de
de
zeker onheil
onheil voorspelde
hoogepriester,
ter tafel
tafel gezeten
gezetenwas
wastetelinkerzijde
linkerzijdevan
van
hoogepriester, waar
waar hij ter
Nitakrit, de
de koningin,
fluisteren,
Nitakrit,
koningin, in
inhet
hetoor
oor
fluisteren,dat
datzezegelezen
gelezen
hadden,
het dragonder
dragonder —
- als
als ininhet
hetbeer,gesternte,
beer.gesternte, de
de
hadden, in
in het
verbolgenheid
goden en
en voor
voordedetwee
tweeEgypten,landen
Egypten.landen
verbolgenheid der
der goden
een fatalen
een
fatalen rouw.
rouw.
Nitakrit rilde
Nitakrit
rilde van
schrik; ; trok
uit de
de van
van passie
passie
van schrik
trok zich
zich uit
trillende
bedwelmden Konings,
Konings, en
en ging,
ging,alleen,
alleen, ten
ten
trillende armen
armen des
des bedwelmden
tempele om te
tempele
te offeren.
offeren.
Als bekrompen
bekrompen menschen
menschen in
in opgewondenheid,
opgewondenheid, komen
komensoms
soms
al
te
haastig
de
goden
met
de
straf,
hetgeen
dan
meer
op
al te haastig de goden met de straf, hetgeen dan meer op
gemeene
brutaalheid gelijkt.
zie, toen
toentegen
tegenden
denmorgen
morgen
gemeene brutaalheid
gelijkt. Want zie,
de
allermooiste Nitakrit,
Nitakrit, angstig
angstig gejaagd
gejaagd weer
weerter
terfeestzale
feestzale
de allermooiste
kwam,
zeniets
nietsmeer
meer. ...
dankermende
kermende slavinnen,
slavinnen, gezeten
gezeten
kwam, vond ze
. . dan
op de
de hoeken
hoekender
dertafels,
tafels,met
metten
tenteeken
teekenvan
vanrouw
rouwgescheurde
gescheurde
kleederen,
en die
dieverhaalden
verhaalden met
metheeschgesnakte
heeschgesnaktestem,
stem, het
het
kleederen, en
ellendig verdwijnen
verdwijnen van den
den vorst,
vorst,haar
haarjongen
jongenechtgenoot
echtgenoot. ...
ellendig
..
koningin, passieloos
passieloos alzoo
alzoo ze
zeimmer
immer scheen,
scheen, beklom
beklom
De koningin,
den
koninklijken troon
troon;; zette
het hoofd
hoofddededubbele
dubbelekroon
kroon
den koninklijken
zette op het
der twee
twee Egypten,landen
Egypten.landen; ; nam
den scepter
scepter in
in de
de hand
hand en
en
der
nam den
onder de
de rood
roodgranieten
granietenlotus,zuilen
lotus. zuilenportiek
portiekdes
despaleizes
paleizes
ging, onder
afwachten den
morgen;; —
- niet
niet de
de komst
komst des
deswelbeminden,
welbeminden,
afwachten
den morgen
doch
deverrijzenis
verrijzenis van
vanGod,Osiris,
God.Osiris,dede
ontnuchterdeden
den
doch de
ontnuchterde
vorigen avond
avond aan
aan den
den feest,disch
feest.disch zich
zich in
in gulzigheid
gulzigheid en
en
vorigen
overdaad ziek
gemaakt hebben
hovelingen en
enpriesters,
priesters, en
en
overdaad
ziek gemaakt
hebben de hovelingen
ontwaken van
van het
het volk.
volk.
het ontwaken
nu zal
zalNitakrit,
Nitakrit,dedeallermooiste,
allermooiste,jonge
jongeweduwe
weduwe—
- want
want
Hier nu
door
nijdige
handen
werd
haar
man
de
keel
toegenepen
en
door nijdige handen werd haar man de keel toegenepen en
hij in
in den
denNij1
Nijlgeworpen
geworpen—- rijzen
rijzenininaller
alleroogen,
oogen,als
alseen
eenonbe,
onbe.
hij
grijpelijke Mysterie,
'Vrouw, die
die door
door de
deeeuwen
eeuwen
grijpelijke
Mysterie, rijzen
rijzen als
als de
de vrouw,
amper twee,
twee, drie
driegeestverwanten
geestverwantenonder
onderhaar
haargeslacht
geslachtkan
kan
heen amper
tellen!! Geen
Geen enkele
enkeletraan
traanverweekte
verweektehaar
haar oogen,
oogen,die
diesterker
sterker
tellen
fier, majestueus,
majestueus, —
- waar
waar een
een dood,
dood.
steeds straalden.
straalden. Want fier,
steeds
gewone
sterveling
zijn
kleederen
scheuren
zou
en
wanhopig
gewone sterveling zijn kleederen scheuren zou en wanhopig
zijn oogen
oogen uitschreien
uitschreien —
- verbeet
verbeet zij
zij haar
haar overgroot
overgroot leed,
leed,
zijn
koesterde het
het ininhaar
haarhart,
hart, louterde
louterde het
het met
metde
deliefde,passie,
liefde. passie,
koesterde
tezelfder tijd
tijd geboren
geboren was,
was, verbeidende
verbeidende het
hetoogenblik
oogenblikdat
dat
die tezelfder
hetuitwerken
uitwerkenzou
zoukunnen
kunneninin
glorieuselevensdaden
levensdaden; ; zij,
ze het
glorieuse
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van
Aphrodite, die
die eeuwen
eeuwen later
later bij
bij de
de Hellenen
Hellenen moest
moest ge,
ge_
van Aphrodite,
boren worden,
boren
worden, de prototype
prototype in
in mooiheid
mooiheid;; —
- voor ons,
ons, door
door
den
evolueerenden tijd
tijd van
van beiden
beideneven
evenverhaast
verhaastgescheiden,
gescheiden,
den evolueerenden
zij,
Nitakrit, toch de
de allermooiste,
allermooiste, daar
daar ze
ze alhoewel
alhoewel mensche,
mensche.
zij, Nitakrit,
lijker
min vleesch,
vleesch, want
want mystieker
mystieker was,
was, weshalve
weshalve uit
uit de
de ver
ver
lijker min
verwijderde astrale
astrale plannen
plannen makkelijker
makkelijkertoch
toch tot
tot ons
verwijderde
ons kan
kan
genaken.
Koelbloedig wachtte
wachtte ze,
ze,den
denlinkervoet
linkervoetvooruit,
vooruit, het
het ontwaken
ontwaken
af der menschen,
menschen, als
komst van
van Osiris,god.
Osiris.god.
als de komst
Ze
was niet
niet meer
meer dedejonge,
jonge,teere
teerevrouw,
vrouw,haast
haast een
een kind,
kind,
Ze was
van
dag;; niet
niet meer
meer de
deonderdanige
onderdanigedienstmaagd,
dienstmaagd,
van den vorigen dag
alzoo
zich door
door de
de purperen
purperen passie
passie des
des konings
konings had
had laten
laten
alzoo ze zich
begaan; ; maar
nu, uitdagende
uitdagende spierkracht
spierkracht en
en passie,
passie.
begaan
maar stond
stond nu,
geweld,
dat zezetrotseeren
trotseeren zou.
zou. Den
Denscherpen
scherpen mond
mond gesloten,
gesloten,
geweld, dat
schamper
gekolkt tot
tot een
een ietwat
ietwatpijnlijken,
pijnlijken, edoch
edochtriomfante,
triomfanteschamper gekolkt
lijken
lach; ; de
groote oogen,
oogen, zonder
zonder beweeg
beweegder
derschalen,
schalen,
lijken lach
de groote
strak;
pal, als
als een
een god
godiningraniet
graniet!I
strak ;stond
stond ze,
ze, hoogmoedig,
hoogmoedig, pal,
Hoog reeds
reeds zat
zat de
deeeuwige
eeuwigezon,
zon,te.te"gieten
gietensolfer
solfer en
en vuur
vuur
Hoog
door den
den ininschetterend
schetterendlazuur
lazuurgekleurden
gekleurdenhemel,
hemel,wanneer
wanneer
door
de laffe
laffe hovelingen
hovelingen en
ende
denijdige
nijdigeprinsen
prinsenverschenen,
verschenen, en
en het
het
volk
met
hen,
voor
het
paleis.
Onwaardige
priesters,
want
volk met hen, voor het paleis. Onwaardige priesters, want
uitgekocht, hadden
hadden reeds
reeds verteld,
verteld, valsch,
valsch, uit
uit den
den mond
mond van
van
uftgekocht,
Os.Hapi het
het orakel
orakel te
te hebben
hebbenhooren
hoorenaanwijzen
aanwijzen des
desnieuwen
nieuwen
Os,Hapi
konings, uit
uit ander
ander geslacht.
geslacht.
konings,
Maar Nitakrit,
Nitakrit, de
de almachtige
almachtige godin
godin in
in graniet,
graniet, stond
stond pal,
pal,
Maar
vastberaden wachtende,
lotus-zuilen portiek.
portiek.
vastberaden
wachtende,onder
onderde
de roode
roode lotus,zuilen
En de
de forsch.mannelijke
forsch.mannelijke blik
blik uit
uit haar
haaroogen
oogendeed
deeddeinzen
deinzen
En
gansch de
de schare,
schare, die,
die,haar
haarvijandig,
vijandig, het
hetpaleis
paleisnaderde.
naderde. En
En
gansch
Nitakrit, de
freele jonge
jonge vrouw,
vrouw, rees
rees in
in hun
hunlaffe
laffeoogen,
oogen,
Nitakrit,
de freele
-,dedeoverwinnaar
overwinnaarder
derwoestijn.
woestijn.
majestueus als
roode Nijl
Nijl—,
majestueus
als de roode
En het
het gebeurde
gebeurde dan,
dan, dat
dathet
hetvolk,
volk,enenpriesters
priestersen
enprinsen
prinsen
En
met hen,
hen, met
met gestrekte
gestrekte armen
armen plat
plat ter
ter aarde
aarde gingen
gingen liggen
liggenen
en
met
haar te
aanvingen met
met het gebed
gebed van
van Osiris.
Osiris.
haar
te loven aanvingen
—
- Lof aan
aan U,
U,Momie,
Momie,diedieeeuwig
eeuwigverrijst,
verrijst,en
endie
dietelken
telken
zich zelven
zelvenbaart
baart!
dage zich
1
Bevestigd in haar
haar rijk,
rijk, ving
ving aldus
aldus aan
aan de
deregeering,
regeering, niet
nietin
in
Bevestigd
vreugde, hetgeen
hetgeen in
in losbandigheid,
losbandigheid, vaak
vaak noodlottig,
noodlottig,
uitbundige vreugde,
brutaalste passies
passies kweekt,
kweekt, maar
maar in
inkalme
kalme stilte,
stilte, die
die wel,
wel.
de brutaalste
doende op
op ascetieke
ascetieke wijze
wijze zinnen
zinnenenengeest
geestloutert,
loutert,hetgeen
hetgeen
doende
en heiligheid
heiligheid om
om het
hetdelicaat
delicaat wezen
wezen
meer mysterie
mysterie nog
meer
nog hong en
allermooiste jonge weduwe,
weduwe, koningin
koninginNitakrit.
Nitakrit.
der allermooiste
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Denzelfden dag
nog werd
werd v6ór
vóór het
hetpaleis
paleiseen
eenbasalten
basalten
dag nog
waar
op lezen
lezen
waar gansch
gansch het
het volk
volk op
kon
het koninklijk
koninklijk Manifest:
Manifest: —
- Zij,
Zij, die
diekoning
koningMentemsaur
Mentemsaur
kon het
vermoord hebben,
kunnen weer
weer zijn
zijn lijk
lijk uit
uitden
denNij1
Nijlgaan
gaan
vermoord
hebben, kunnen
opvisschen, willen
ze niet
nietverliezen
verliezenalle
allerecht
rechtop
opeigendom
eigendom
opvisschen,
willen ze
en begrafenis.
begrafenis. Vijf
Vijfduizend
duizend man
manmoet
moetheden
hedennog
nogvertrekken
vertrekken
en
naar het
het Fayoum,
Fayoum, om
om ererop
opteterichten
richten de
depyramide
pyramide en
en des
des
naar
konings tempel.
tempel. —
- Tusschen haakjes
haakjes stond er
er bijgevoegd
bijgevoegd dat
dat
konings
de
sarcophage wezen
Albast uit
uit de
de groeven
groeven van
van
de sarcophage
wezen moest
moest in
in Albast
Hat~Noule.
Hetoverige
overigevolk
volkmoest
moestzich
zichten
tenpaleize
paleizeaanbieden
aanbieden
Hat,Noule. Het
komen,
koningin, in
in persoon,
persoon, uitkiezen
uitkiezen kon
kon de
de
komen, opdat
opdat de
de koningin,
sterksten
uit tetevoeren
voereneen
een
voor
haarpersoonlijk
persoonlijkwerk
werk
sterksten om
om uit
voor
haar
van aangelegenheid.
aangelegenheid. En
En werd
werdnaar
naarwensch
wenschvolbracht.
volbracht.Slaafsch
Slaafsch
van
werd er
er gewerkt
gewerkt zeven
zeven jaar
jaar lang,
lang, aan
aan een
een ruime
ruime zaal,
zaal, twintig
twintig
werd
onder het
hetpaleis,
paleis,waar
waarde
dewanden
wandenvan
vanwaren
warenininalbast,
albast,
voet onder
daar
fijn uitgestoken
uitgestoken hieroglyphen
hieroglyphen gansch
gansch Nitakrit's
Nitakrit's ge,
ge~
daar in fijn
schiedenis
stond. Een
Eenlange
langegang
gangmet
metpapyrus,zuilen
papyrus~zuilen uit
uit
schiedenis op
op stond.
grijzen
ergens —
- Nitakrit
Nitakrit alleen
alleen met
metenkel
enkel
grijzen kalksteen,
kalksteen, liep
liep ergens
oud,versleten priesters
priesters wisten waar
waar henen.
henen.
oud:versleten
Toen,
het
zevende
jaar
harer
regeering,
dekoningin
koningin uit,
uit~
Toen, het zevende jaar harer regeering, de
noodigen liet
liet al
al diegenen,
diegenen, welken
welken zezewist
wisthun
hunhanden
handen be,
be~
noodigen
zoedeld te hebben
hebben aan
aan het
hetbloed
bloedhaars
haarsechtgenoots.
echtgenoots.
zoedeld
Sommige
moesten komen
komen van
van verre
verre —
- van
van der
der Sinai
Sinaî van
van
Sommige moesten
Beni$Hassan,
den Wady
WadyHammamat,
Hammamat,enenverder
verdernog,—
nog,Beni,Hassan, van
van den
gevlucht als
ze waren
waren voor
voor dedeoogen
oogenvan.
van.
Nitakrit.Maar
Maar
gevlucht
als ze
Nitakrit.
omdat
de boden
boden spraken
spraken van
van lekkere
lekkere spijzen
spijzen en
en ouden
oudenwijn,
wijn,
omdat de
ze over
overden
denbegeerigen
begeerigenbuik
buikgewreven,
gewreven, en
enkwamen
kwamen
hadden
hadden ze
ze, allen
allen zonder
zonder uitzondering.
uitzondering. Ten
Ten paleize,
paleize,liet
lietNitakrit
Nitakrit ze
ze
ze,
leiden
ter nieuw
nieuwgebouwde
gebouwdeonderaardsche
onderaardsche zaal.
zaal. Maar
Maar koude
koude
leiden ter
angst omklemde
omklemde ras
ras de
debralle
bralIeblijdschap
blijdschap hunner
hunner gulzige
gulzige
angst
buiken, toen
toen ze
ze in
insteê
steêrijk
rijkgedekte
gedektetafels
tafelsenengeurige
geurigespijzen
spijzen
buiken,
niets
vonden...
dan een
eenmet
metgouden
goudensterren
sterrendoorwemeld
doorwemeld
niets vonden
. . . dan
blauw gewelf,
gewelf, en
en op
opdede
albastenmuren,
muren, ininbeeld
beelden
enletter,
letter,
blauw
albasten
zooveelacacia,
acacia~
de droevige
droevige historie
historie hunner
hunner lafheid
lafheidenen....
de
. . . . zooveel
houten sarcophagen
sarcophagen als ze
ze genoodigden
genoodigdenwaren
waren. ....
...
In ceremonieel
ceremonieel gewaad,
gewaad, gevolgd
gevolgddoor
doorhaar
haarheiligste
heiligstepriesters,
priesters,
beklom Nitakrit
Nitakrit den
den aldaar
aldaar opgerichten
opgerichten troon.
troon. En
Enweer
weerstond
stond
beklom
ze, —
- als
als voor
voorzeven
zevenjaar,
jaar,onder
onderdedeportiek
portiekdes
despaleizes
paleizes—,
-,
ze,
den
linker voet
voet vooruit,
vooruit, majestueus,
majestueus, als
als een
een god
godiningraniet.
graniet.
den linker
Ze sprak
sprak niet,
niet, doch
dochhaar
haaroogen
oogenstraalden
straaldenvuur,
vuur,dat
datwraak
wraak
miniatuur~obeliske
miniatuur,obeliske opgericht,
opgericht,

ANTIEKE LIEFDE.
LIEFDE.

11

was ; en op
was;
ophaar
haarlicht
lichtbeschaduwden
beschaduwdensmallen
smallen mond,
mond, koud,
koud,
zweemde een lach,
zweemde
lach, die
die was
wasrechtvaardigheid.
rechtvaardigheid.
preek~stem de
degeschie,
geschie~
En
de priesters
priesters lazen
lazen met
met trillende
trillende preek,stem
En de
denis
die op
op de
demuren
muren stond,
stond, en
ende
degenoodigde
genoodigde prinsen
prinsen
denis af,
af, die
-— verstrooid
verstrooid door de
desteeds
steedsglariënde
glariëndegaap,muilen
gaap~muilen der
der sar,
sar~
cophagen,
begonnen te sidderen
sidderen en
en tetewanhopen,
wanhopen,want
want
cophagen, -— laf,
laf, begonnen
ze
hoorden ergens
ergens van
vanden
denverslindenden
verslindendenNijl,stroom,
Nijl.stroom, het
het
ze hoorden
golf~geklots;
koud en adem
adem des
des doods
doods op
op het
het
golf,geklots ; voelden
voelden den
den kouden
voorhoofd,
doods, die
dieergens
ergensverscholen,
verscholen, wachtende
wachtende was
was
voorhoofd, des doods,
naar een
naar
een teeken
teeken ; en
en verstonden
verstonden dat
dathun
hunongelukkige
ongelukkige „Ka",
"Ka",
of ziel,
ziel, weldra
weldra in
in den
denniet
nietzou
zouwederkeeren.
wederkeeren.
Langs
was gekomen
gekomen vertrok,
vertrok, met
methaar
haarschraal
schraal
Langs waar
waar ze
ze was
gevolg,
Nitakrit. De deur
deur werd
werd pot,dicht
pot.dicht gesloten
gesloten en
en op
op een
een
gevolg, Nitakrit.
teeken
met
haren
scepter,
barstte
de
verbolgenheid
der
goden
teeken
haren scepter, barstte de verbolgenheid der goden
los en
endederechtvaardige
rechtvaardigewraak
wraakder
derkoninklijke
koninklijke weduwe
weduwe .....
De heilige
heilige Os,Hapi
Os~Hapi brulde
brulde;; Osiris,
Osiris, ininden
denhooge,
hooge,bedekte
bedekte
zijn
aangezicht met
met zijn
zijn zwarte
zwarte handen,
handen,enenuit
uitdedediepte
dieptekwam
kwam
zijn aangezicht
wegsterven door
de beenen
beenen der
deromstaanders
omstaanders een
een koude
koude
wegsterven
door de
davering,
was de
de dood.
dood.DeDe
laffe
moordenaarswerden
werden
davering, dat
dat was
laffe
moordenaars
verzwolgen door
want de
deduistere
duistereZuilengang
Zuilengang was
was
verzwolgen
door den
den Nijl, want
een arm,
arm, die
die verbond
verbondden
denstroom
stroommet
metdedeonderaardsche
onderaardschekamer.
kamer.
Het volk
volk psalmodieerde
psalmodieerde voor
het paleis
paleis den
den lof
lof der
der goden
goden
voor het
en de
de heerlijkheid
heerlijkheid hunner
hunner machtige
machtige koningin.
koningin. En
Enmet
meteen
een
en
verademing, die
die was
waseen
eenlast
lastvan
vanhet
hethart,
hart,sloeg
sloegNitokrit,
Nitokrit,
diepe verademing,
allermooiste, in voornaam
voornaam gebaar
gebaar de oogen
oogen naar
naar Osiris
Osiris en
en
de allermooiste,
bad: : -— Al
deze dingen
dingen heb
heb ikikvolbracht
volbracht op
opden
denraad
raad uit
uit
bad
Al deze
uw heiligen
heiligen mond.
mond. 00God
God!
raadgevingenwerden
werdenniet
niet
uw
! uwuw
raadgevingen
overschreden; ;want
heb uwen
uwenlof
lofverkondigd
verkondigddoor
door
overschreden
want zie,
zie, ik heb
alle eeuwen
..
eeuwen!I ....

c

En nu
nu ikikaan
aanhet
heteinde
eindemijner
mijnergeschiedenis
geschiedenis ben
bengekomen,
gekomen,
En
gemij
mijdwaas,
dwaas,daar
daargijgijgeenszins
geenszinsinziet
inzietwaarom
waaromikikkoester
koester
vindt ge
voor deze
deze vrouw
vrouw een
eenvaag
vaagverlangen
verlangendat
dataan
aan
melancholie
voor
melancholie
weet ge nog
nog niet
niet dat
dat ook
ookininhet
hetzevende
zevende
grenst. .. .... . Edoch,
grenst
Edoch, weet
jaar zij,
zij, die
die slechts
slechts regeeren
regeeren wou
wouom
omrechtvaardigheid
rechtvaardigheidtetedoen
doen
jaar
aan haar
haar echtgenoot,
echtgenoot, de
de allermooiste
allermooiste Nitakrit,
Nitakrit, stierf.
stierf. —
- Ze
Ze
aan
werd begraven
begraven —
- naar
naar haar
haarlaatsten
laatsten wil
wil—
- inineen
eenkostelijk
kostelijk
werd
blauw basalten
basalten sarcophage,
sarcophage, ter
ter derde
derde pyramide
pyramide van
van Gizeh,
Gizeh,
blauw
die was
was van
vanden
denzeer
zeer
godvruchtigenMukerinos.
Mukerinos. —
- En
En van
van
die
godvruchtigen
zij,die
diehethet
ondervonden,vertoont
vertoont
dien dag,
dag, zoo
zooverhalen
verhalen zij,
dien
ondervonden,
zich langs
langs deze
dezepyramide
pyramideteteGizeh,
Gizeh,een
eenjonge
jongevrouw,
vrouw,naakt
naakt
zich
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en
en zeer
zeer mooi,
mooi, die
dieglimlacht
glimlacht teer
teer en
en wenkt,
wenkt, en
en uuvoelen
voelen laat
laat
in mystieke
mystieke communie
communie met
met haar
haar een
eenvereering
vereering tetedelicieus
delicieusom
om
deze wereld
wereld te
te zijn,
zijn, tetedelicaat
delicaat11. ..
ofden
denalaltetebrutalen
brutalen
van deze
. . of
als een
eenAhasverus,
Ahasverus,opopzoek
zoek
naarverzadiging
verzadigingeener
eenernooit
nooit
zendt, als
naar
pijnlijke begeerte.
begeerte.
voldane pijnlijke
Verstaat ge nu,
nu,gedesillusionneerde
gedesillusionneerdezoeker
zoekernaar
naarsensatie's,
sensatie' s,
Verstaat
die van
. . Aan
van een
eenanderen
anderen Kosmos
Kosmoszouden
zoudenmoeten
moetenkomen
komen1 I....
Aan
al
al de
de begenadigde
begenadigde jonge
jonge vrouwen,
vrouwen, die
dieiets
ietsvan
vandees
deesaller,
aller~
Nitakrit ininhun
hunovergevoelig
overgevoelighart
hartmeenen
meenentetekoesteren,
koesteren,
mooiste Nitakrit
we ze dan
dan dees
dees oud,egyptische
oud~egyptische sage
sageopgedragen
opgedragen ..... .
weze
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E volgende
beschouwingenbedoelen
bedoelenniet
niette te
vormeneene
eene
DE volgende
beschouwingen
vormen
critische behandeling
behandeling van
vanhet
hetontwerpowetboek
ontwerp~wetboekvan
vanstrafo
straf~
critische
vordering, hetwelk
ditoogenblik
oogenblikbij
bijde
deTweede
TweedeKamer
Kamer
vordering,
hetwelk op dit
. r wij
wij hopen
aanhangig is
en naa
naár
hopen spoedig,
spoedig,wellicht
wellichthier
hieren
endaar
daar
aanhangig
is en
gewijzigden vorm,
vorm, zijn
zijn weg
wegnaar
naarhet
hetStaatsblad
Staatsbladzal
zalvinden.
vinden.
in gewijzigden
verschijning ten
ten vorige
vorige jare
jare van
vanhet
hetontwerp
ontwerpmet
metdedevooro
voor~
De verschijning
treffelijke Memorie
van Toelichting
Toelichtingvan
vandede
Staatscommissie—treffelijke
Memorie van
Staatscommissie
1910 en
en de
deindiening
indieningvan
vanhet
hetRegeeringsontwerp
Regeeringsontwerpaan
aande
deStateno
Staten~
Generaal waren
waren voor
voor den
denschrijver
schrijverdezer
dezer regelen
regelen slechts
slechts de
de
Generaal
aanleiding om de
de denkbeelden,
denkbeelden, welk
welkeene
eenejarenlange,
jarenlange,ambteo
ambte~
aanleiding
lijke ervaring
ervaring als
de staande
staande magistratuur
magistratuur (Openbaar
lijke
als lid
lid van de
Ministerie) deden
rijpen, voor
zich zelven
zelven tot
totvolkomen
volkomen
Ministerie)
deden rijpen,
voor zich
open~
klaarheid te
brengen en
en tete formuleeren,
formuleeren, en
envoor
voorhunne
hunneopeno
klaarheid
te brengen
baarmaking een
doen op
opdedegastvrijheid
gastvrijheid van
van dit
dit
baarmaking
een beroep
beroep te
te doen
met mij
mij erervan
vandoordrongen
doordrongenis,
is,dat
datniet
nietalleen
alleen
tijdschrift. Wie
tijdschrift.
Wie met
de beteekenis
beteekenis van
van de
destrafrechtspraak
strafrechtspraak voor
voor de
dealgemeene
algemeenezaak
zaak
zooalso.o.a.a.dedeHoogleeraar
HoogleeraarVan
VanHamel
Hamel
eene
groote isisen
enzijzij—- zooals
eene groote
overtuigend aan
in zijne
zijne inaugureele
inaugureele redevoering
redevoering in
in 1910 't't overtuigend
taak heeft
heeft te
te vervullen,
vervullen, maar
maar ook
ookdat
dat
toonde 1 -— eene
eene hooge taak
het
peil van
van die
die strafrechtspraak
strafrechtspraak voor
deel door
door de
de
het peil
voor een
een goed
goed deel
betrekkelijke
voorschriften van
van formeel
formeel recht
recht wordt
wordt bepaald,
bepaald,
betrekkelijke voorschriften
hij
zal thans het
oogenblik om over
over verhooging
verhooging van
van dat
dat peil
peil
het oogenblik
hij zal
te
spreken niet
niet slechtogekozen
slecht~gekozen achten.
ook op
op dit
dit
te spreken
achten.En
En wie
wie ook
stem wil
wil toekennen,
toekennen, hij
hij zal
zalmiso
mis~
gebied
aan de ervaring
ervaring eene
eene stem
gebied aan
schien
eenigen prijs
prijs stellen
stellen op
op het
het oordeel
oordeel van
van iemand,
iemand, die
die
schien eenigen
gelegen~
door zijn
zijn ambtelijken
ambtelijken werkkring
werkkring telkens
telkensenentelkens
telkensde
degelegeno
heid
had om
om het
hetdoor
doorde
demannen
mannender
derwetenschap
wetenschap in
in woord
woord
heid had
om
en
geschrift verkondigde
verkondigde te
toetsen aan
aan de
de werkelijkheid, om
en geschrift
te toetsen
1.
Hamel, De
De taak
taakder
dersfrafrechtspleging.
sfrafrechtspleging.
L Mr.
Mr.J.J. A.
A. van Hamel,
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wat
in het
hetstille
stillestudeervertrek
studeervertrek werd
werd overpeinsd
overpeinsden
enals
alsvrucht
vrucht
wat in
daarvan
de wereld
wereld daarbuiten
daarbuiten ter
ter overweging
overweging werd
werd aan,
aan~
daarvan aan
aan de
geboden, te vergelijken
vergelijken met
met de
de eischen,
eischen, welke
welkehet
hetvolle,
volle,rijke
rijke
geboden,
al zijne
zijne wisseling
wisseling èn
èn
leven met
met al
al zijne
zijne verscheidenheid,
verscheidenheid, met
met al
leven
van maatschappelijke behoeften
en verhoudingen
verhoudingenèn
ènvan
vaninzichten
inzichten
behoeften en
en waardeering
waardeering onafgebroken
onafgebroken komt
komt stellen.
stellen.
Dat inderdaad
inderdaad het
het uitoefenen
uitoefenender
derstrafrechtspraak
strafrechtspraak isis het
het
vervullen van
en mooie
mooie taak,
taak, dat
dat zij
zij vordert
vordert den
den
vervullen
van eene
eene hooge
hooge en
mensch in de
de ontplooiing
ontplooiingvan
vanzijne
zijnekostelijkste
kostelijkste gaven
gaven
geheelen mensch
en
de wijding
wijding van
vanzijne
zijnevolle
vollepersoonlijkheid,
persoonlijkheid,enendan
danook
ookelke
elke
en de
gedachte aan
aan zekere
zekere minderwaardigheid
minderwaardigheid tegenover
tegenover andere
gedachte
andere
onderdeelen van
van de
derechtspraak
rechtspraak haar
haarten
teneenenmale
eenenmalevreemd
vreemd
onderdeelen
het wordt
wordt ons
ons in
inde
deMemorie
Memorievan
vanToelichting
Toelichtingder
derStaats,
Staats~
is, het
commissie
menige bladzijde
bladzijde in
in herinnering
herinnering gebracht.
gebracht. Men
Men
commissie op menige
kan
de daarin
daarin verspreid
verspreidvoorkomende
voorkomendebeschouwingen
beschouwingenover
overden
den
kan de
Rechter~Commissaris in
in het
hetvó6ronderzoek,
vóóronderzoek,
plicht van
van den
denRechter,Commissaris
plicht
den plicht
plicht van
van het
het Openbaar
Openbaar Ministerie
Ministerie bij
bij de
devoorbereiding
voorbereiding
den
van de
de zaak
zaak enenbijbijzijn
zijn
optredenopopdede
terechtzitting,den
den
van
optreden
terechtzitting,
plicht van
van den
den rechter
rechter bij
bij de
debehandeling
behandelingter
terterechtzitting
terechtzittingen
en
plicht
bij het
het wijzen
wijzen van
van het
hetvonnis,
vonnis,niet
nietlezen
lezenzonder
zonder de
degroote
groote
bij
beteekenis
van deze
deze verschillende
verschillende functies
functies diep
diep tetegevoelen.
gevoelen.
beteekenis van
allen, die
diebijbijhet
hetuitoefenen
uitoefenenvan
vandedestrafrechtspraak
strafrechtspraak be,
be~
Op allen,
trokken
zijn —
- ziehier
dat ons
ons altijd
altijd weèr
weêr in
in de
de
trokken zijn
ziehier het
het motief,
motief, dat
ooren
klinkt —
- rust
rust eene
eene hoogst
hoogstverantwoordelijke
verantwoordelijke taak.
taak. En
En
ooren klinkt
om
nu maar
maar terstond
terstond bij
bij dit
ditcardinale
cardinale punt
punt de
de algemeene
om nu
bespiegeling te
doen wijken
wijken voor
voor de
de persoonlijke
persoonlijke ervaring,
ervaring,
te doen
bespiegeling
moge herinnerd
herinnerd worden
wordenaan
aanmijne
mijnereeds
reedsmeermalen
meermalenuitgedrukte
uitgedrukte
meening,
dat ook het
het Openbaar
OpenbaarMinisterie,
Ministerie, het orgaan
orgaan van de
meening, dat
zijn opbouwend
opbouwend te
te werk
werk gaan,
gaan, bij
bij zijn
zijn op,
op~
vervolging, bij
bij al zijn
vervolging,
sporingszin
streven naar
naar het
hetverkrijgen
verkrijgen van
van een
een positief
positief
sporingszin en
en streven
resultaat, bij zijn
zijn beheerschen
beheerschen van de moeilijkheden, verbonden
verbonden
resultaat,
aan de formuleering
formuleering van
aanklacht welke
welke tot
tot eene
eene veroor,
veroor~
aan
van de aanklacht
deeling
van den
den schuldige
schuldige kan
kan leiden,
leiden, 't 'tnooit
nooitmag
magverleeren
verleer en
deeling van
om
te twiifelen,
wanneeralles
allessamenwerkt
samenwerkt
an, wanneer
aarzelen dàn,
twijfelen, te aarzelen
om te
om het
het «schuldig»
«schuldig» tetedoen
doenaannemen
aannemenmaar
maardaar
daartusschendoor
tusschendoor
telkens de stem
stem weerklinkt,
weerklinkt, die
die spreekt
spreekt van
vande
demogelijkheid
mogelijkheid
telkens
Opgrond
grond van
van die
die aarzeling,
van
het «niet
«niet schuldig».
schuldig». Op
aarzeling, dien
van het
twijfel,
in die
diegevallen
gevallendat
datorgaan
orgaanvan
vande
devervolging
vervolging
moge in
twijfel, moge
den
moed hebben
hebben —- den
denmoed
moedook
ooktegenover
tegenoverde
depublieke
publieke
den moed
opinie,
die de
debehandeling
behandelingder
derzaak
zaakmet
metbelangstelling
belangstelling en
en
opinie, die
spanning
endedeveroordeeling
veroordeelingvan
vanden
denschuldig
schuldiggewaande
gewaande
spanning volgt en
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den beklaagde
eischt
- om
zijnerzijds de
de vrijspraak
beklaagde te
vrijspraak van dtn
om zijnerzijds
eischt —
vorderen.
groote beslistheid
beslistheid wordt
wordt't'tdan
dan ook
ookmijnerzijds
mijnerzijds uitge,
uitge.
Met groote
sproken,
reeds alleen
alleen de
devraag
vraagvan
vanhet
hetschuldig
schuldigbf
Ofonschul,
onschul.
sproken, dat reeds
dig het
het zoeken
zoekennaar
naarde
demeest
meestmogelijke
mogelijkewaarborgen
waarborgenvoor
vooreene
eene
deugdelijke rechtspraak
hoog
deugdelijke
rechtspraaknoodzakelijk
noodzakelijkmaakt,
maakt,het
het zoo
zoo hoog
mogelijk
opvoeren van
van het
hetpeil
peilder
derrechtspraak
rechtspraak stempelt
stempelt tot
tot
mogelijk opvoeren
een
onafwijsbaren eisch.
van dat
dat peil
peilkan
kan
een onafwijsbaren
eisch. Zeker 1I Verhooging
Verhooging van
velerlei beoogen,
beoogen, kan
kan door
doormeer
meerdan
danééne
éénegedachte
gedachteworden
worden
velerlei
geleid. Dèze
Dèze gedachte
gedachte kan
kan b.v.
b.v. daarbij
daarbij voorzitten,
voorzitten, dat
dat de
de
geleid.
rechtspraak worde
formalistisch, minder
minder gebonden
gebondenaan
aan
rechtspraak
worde minder formalistisch,
vormen, meer
meer levend,
levend, meer
meer tot
totdedemaatschappij
maatschappij zelve
zelve
doode vormen,
sprekende.
Maar boven aan
aan staat
altijd dit streven,
dat
staat toch altijd
streven, dat
sprekende. Maar
rechter bij
bij zijne
zijne uitspraak
uitspraak —
- zóó
de rechter
zó6 ingrijpend
ingrijpend in
in de
de individueele
belangen,
samenleving —
- de
de waarheid
belangen, zóó
z•56 gewichtig
gewichtig voor
voor de samenleving
waarheid
huIdige,
zich niet
nietlate
latebrengen
brengen op
op een
eendwaalspoor,
dwaalspoor, niet
niet ver,
ver.
huldige, zich
oordeele clààr
dààr waar
waar eene
eene veroordeeling
veroordeeling niet
niet mocht
mochtworden
worden
oordeele
uitgesproken. En
daarom beschouwe
beschouwe dederechterlijke
rechterlijkemacht
macht
uitgesproken.
En daarom
't
ongepaste aanmatiging,
aanmatiging, als
alsafkeurenswaardige
afkeurenswaardige
't nimmer
nimmer als ongepaste
bemoeizucht, wanneer
wanneer tegen eene
eene door
doorhaar
haargegeven
gegeven beslissing
beslissing
bemoeizucht,
bedenkingen worden
worden ingebracht,
ingebracht, critiek
critiek daarop
daarop wordt
wordt uitge,
uitge.
bedenkingen
oefend, middelen
middelenaan
aandedehand
handworden
wordengedaan
gedaanom
omeen
eenmistasten
mistasten
harerzijds
eenerechterlijke
rechterlijke dwaling
dwaling te
te voorkomen.
voorkomen.
harerzijds te
te verhoeden,
verhoeden, eene
Zij gevoele,
gevoele, dat
dat die
diebedenkingen,
bedenkingen,die
diecritiek
critiekaan
aande
devervulling
vervulling
Zij
van hare
hare taak
taak ten
ten goede
goede kunnen
kunnen komen.
komen. Zij
Zij hulle
hulle zich
zich niet
niet
van
in
een waas
waasvan
vangeheimzinnigheid
geheimzinnigheidenenvoornaamheid,
voornaamheid, stelle
stelle
in een
zich
op een
eenstandpunt
standpunt boven
bovenenenbuiten
buitendedemaatschappij,
maatschappij,
zich niet op
maar beseffe
dat ook
ook bij
bij alle
alle streven
streven naar
naar volkomen,
volkomen.
maar
beseffe 't'tdiep,
diep, dat
heid de
de mogelijkheid
mogelijkheid van
van onvolkomenheid
onvolkomenheid blijft
blijft bestaan,
bestaan, dat
dat
heid
ook de
demeest
meestnauwgezette
nauwgezetteenenzorgvuldige
zorgvuldigeplichtsbetrachting,
plichtsbetrachting,
meest ernstige
ernstige zoeken
zoekennaar
naarwaarheid
waarheidde
dekans
kansop
opvergissing
vergissing
het meest
uitsluit 1. Wanneer mijne
mijne ambtelijke
ambtelijke ervaring
ervaring mij
mij iets
iets ge,
ge.
niet uitsluit
leerd heeft,
heeft, dan
dan isis 't'twel
weldit,
dit, dat
dathet
hetgevoel
gevoelvan
van«het
«hetgegrepen
gegrepen
leerd
dit verband
verband moge
moge ik
ik vermelden
vermelden twee
twee opstellen,
opstellen, die
diebij
bij de
delezing
lezinggrooten
grooten
1. In
In dit
maakten en
en mij
mijtelkens
telkens war
weêrvoor
voorden
dengeest
geestkomen:
komen: Het zoeken
zoeken
indruk op
mij maakten
indruk
op mij
waarheid, de
rede in
in 1898
1898 gehouden
gehouden door
door den
den toenmaligen
toenmaligenHoogleeraar
Hoogleeraar G.
G. A.
A.
naar waarheid,
de rede
Hamel, en
en thans
thans voorkomende
voorkomende in
in diens
diens(Verspreide
.Verspreide Opstellen»,
Opstellen>, en
en het
hethoofdhoofdvan Hamel,
het Weekblad
Weekblad van
vanhet
hetRecht
Rechtvan
van
September1911
1911(No.
(No.9206)
9206) (Rechter<Rechterartikel
artikel in het
27 27
September
hetstrafrecht
strafrecht
lijke
dwalingen, >waarin
waarindedetegenwoordige
tegenwoordigeUtrechtsche
UtrechtscheHoogleeraar
Hoogleeraarininhet
lijke dwalingen,»
hunplicht
plicht
Prof. Simons
Simons allen, die
diebij
bijde
destrafrechtspleging
strafrechtsplegingbetrokken
betrokkenzijn,
zijn,wijst
wijstopophun
Prof.
waakzaam te
te zijn.
zijn.
om
deze waakzaam
om ten deze
Wat gaat
gaat van
van dergelijke
dergelijke stukken
stukken eene
eene suggestieve
suggestieve kracht
kracht uit
uit!! Nog
Nog jaren
jaren later
later
Wat
spreken
werken zij
zij op
op uu in.
in.
spreken zij
zij tot
tot uu en werken
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hebben», het
het gevoel
gevoel van
vaneigengerechtigheid
eigengerechtigheid en
en zelfgenoeg,
zelfgenoeg~
te hebben»,
zaamheid,
rechter vreemd moet
moet zijn,
zijn, dat
dattoegankelijkheid
toegankelijkheid
zaamheid, den rechter
voor de
de stemmen,
stemmen, die
dieuit
uitdede
groote
werelddaarbuiten
daarbuiten tot
tot
voor
groote
wereld
hem doordringen,
doordringen, altijd
hem blijft
blijft een
een dure
dure plicht.
plicht.
hem
altijd voor
voor hem
dit oogpunt
oogpuntbeschouwd,
beschouwd, mag
mag dan
dan ook
ook de
depositie
positievan
van
Uit dit
den
verdachte in
in het
hetstrafproces
strafprocesonze
onzebijzondere
bijzondereaandacht
aandacht
den verdachte
verdienen, en
mag de
de volle
vollenadruk
nadruk worden
worden gelegd
gelegd op
op die
die
verdienen,
en mag
bepalingen van het
bepalingen
het strafproces,ontwerp,
strafproces~ontwerp, welke
welke aan
aan die positie
positie
meer
recht willen
willen doen
doen wedervaren,
wedervaren, de
de persoonlijke
persoonlijke vrijheid
vrijheid
meer recht
beter
beter willen
willen verzekeren,
verzekeren, aan
aan de
de verdediging
invloed
verdediging meer
meer invloed
toekennen.
willen toekennen.
Daartoe
gaan wij
wij dus
dus thans
thans over.
over.
Daartoe gaan
11.
II.
Spreekt
van de
de positie
positie van
van den
denverdachte,
verdachte, dan
dan denkt
denkt
Spreekt men
men van
men
allereerst aan
zoogenaamde politiebewaring,
politiebewaring, de vrij,
vrij~
men 't't allereerst
aan de zoogenaamde
heidsberooving terstond
terstond na
na het
het gepleegde
gepleegde feit,
feit, v6ór
vóórhet
heteigenlijk
eigenlijk
strafgeding,
dat stadium
stadium der
der zaak,
zaak, waarin
waarin de
depolitie
politiehaar
haar
strafgeding, in
in dat
vaak
zoo moeilijk
moeilijk opsporingsonderzoek
opsporingsonderzoek verricht.
verricht. juist
Juist deze
deze
vaak zoo
politiebewaring is in
in de
delaatste
laatstejaren
jaren bijzonder
bijzonder besproken
besproken èn
èn
politiebewaring
derechtsgeleerde
rechtsgeleerde literatuur
literatuur èn
èn in
in het
het parlement
parlement èn
de
in de
èn in de
dagbladpers.Zij
Zij heeft
heeft in
dagbladpers.
in hooge
hoogemate
matededeaandacht
aandacht op
op zich
zich
gevestigd. En
En zonder
zonder overdrijving
overdrijving mag
magworden
wordengezegd,
gezegd, dat
datop
op
gevestigd.
dit gebied
gebied een
eenbedenkelijke
bedenkelijketoestand
toestandvan
van
rechtsonzekerheid
rechtsonzekerheid
bestaat en dat
dat 't voor
den wetgever
om daaraan
daaraan
bestaat
voor den
wetgever meer dan tijd is om
een
einde te
te maken.
maken. Het
Hetzijn
zijnniet
nietalleen
alleentheoretische
theoretischeoverwe,
overwe~
een einde
gingen,
ontleend aan
aan'' de
mogelijkheid dat
dat een
een onschuldige
gingen, ontleend
de mogelijkheid
met de
de politiebewaring
politiebewaringkennis
kennismaakt
maaktenendeze
dezepijnlijke
pijnlijkeinbreuk
inbreuk
op zijne
zijne persoonlijke
persoonlijke vrijheid
vrijheid ondergaat,
ondergaat, welke
welke hier
hier een
een
op
machtigen drang
drang hebben
hebben uitgeoefend
uitgeoefend;; niet
nietminder
minder isis 't geweest
machtigen
de werkelijkheid,
werkelijkheid, dié zich nu en dan kwam openbaren en allengs
allengs
versterken het
hetbesef,
besef,dat
datwettelijke
wettelijkeregeling
regelingen
enbeperking
beperking
kwam versterken
van de
de politiebewaring
politiebewaring dringend
dringend noodzakelijk
noodzakelijk is.
is.
van
Reikhalzend
dan ook
ookvoorzeker
voorzekervelen
velenuitgezien
uitgeziennaar
naar
Reikhalzend hebben dan
de wijze,
wijze, waarop
waarop dedeStaatscommissie
Staatscommissie het
hetnetelig
neteligvraagstuk
vraagstuk
de
zou
trachten op
op tetelossen.
lossen. En
En't'tdient
dient gezejd,
gezegd, dat
dat de
dedoor
door
zou trachten
haar
regeling ininbelangrijke
belangrijkemate
mateerertoe
toezal
zalkunnen
kunnen
haar ontworpen regeling
leven tete
bijdragen om een
een meer
meer bevredigenden
bevredigenden toestand
toestand in
in 't'tleven
bijdragen
roepen.
waarborgen, in
het ontwerp
ontwerp gesteld
gesteld en
en in
in de
de
roepen. De
De waarborgen,
in het
97 ininonderling
onderling ver,
ver~
Memorie van
en 97
Memorie
van Toelichting
Toelichting op
op blz.
blz. 96 en
band besproken
besproken -— nl.
de beperking
beperking van
van het
hetinstituut
instituut tot
tot
band
nl. de
strafbare
van betrekkelijk
betrekkelijk zeer
zeer ernstigen
ernstig en aard
aard en
en de
de
strafbare feiten
feiten van
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beperking van
vanden
denduur
duurder
derinverzekeringstelling
inverzekeringstellingin
inelk
elkconcreet
concreet
geval, de
de verplichting
verplichting voor
voorden
denhulpofficier
hulpofficiervan
vanjustitie
justitie(corn.
(com~
missaris van
van politie
politieofofburgemeester)
burgemeester)om
omden
denofficier
officiervan
vanjustitie
justitie
missaris
kennis te geven
geven van
vaneen
eendoor
doorhem
hemgegeven
gegevenzoodanig
zoodanig bevel,
bevel, en
en
kennis
eindelijk de
de mogelijkheid
mogelijkheid van
vanbijstand
bijstandvan
vanden
denverdachte
verdachtedoor
door
eindelijk
raadsman —
- zijn
zijn inderdaad
inderdaad waarborgen
waarborgen van
van beteekenis. In
In
een raadsman
bijzonder schijnt mij
mij de
delaatstgenoemde
laatstgenoemdewaarborg
waarborgvan
vanbelang
belang;
;
't bijzonder
wel verre
verre van
van inindedemogelijkheid,
mogelijkheid,dat
datdederaadsman
raadsmanop
opden
den
en wel
hulpofficier een
zekeren invloed
invloed zal
zaltrachten
trachten uit
uitteteoefenen
oefenen
hulpofficier
een zekeren
doen om
omden
denhulpofficier
hulpofficierte
te overtuigen,
overtuigen, dat
datdeze
deze
en 't zijne zal doen
«zijne vingers
vingers zal
zal branden»
branden» 1,1, een gevaar
gevaar te zien,
zien, acht
acht ik
ik die
die
ezijne
mogelijkheid juist
een voordeel
voordeel:: zij
zijkan
kanimmers
immers een
een tegen,
tegen~
mogelijkheid
juist een
factor vormen
vormen tegen
tegen eenzijdigheid
eenzijdigheid van het
het politieonderzoek,
politieonderzoek,
factor
eene eigenschap,
eigenschap, die
die juist
juist inindit
diteerste
eerstestadium
stadiumvan
vanhet
hetonder,
onder~
zoek zoo
zoo volkomen
volkomen begrijpelijk
begrijpelijk is (waar
(waar de
de politie,
politie, onder
onderden
den
zoek
verschen
verschen indruk van
van het
hetgepleegde
gepleegdefeit,
feit,krachtig
krachtigmoet
moetoptreden
optreden
meer heil
heil verwacht
verwacht van
van een
eenspoedig
spoedighandelen
handelendan
danvan
vaneen
een
en meer
ang!itvallig
wegen) maar
maar die
dietevens
tevensaan
aangroote
groote
angstvallig wikken
wikken en
en wegen)
gevaren blootstaat
gevolgen kan
kan hebben.
hebben.
gevaren
blootstaat en
en noodlottige gevolgen
Er is dus
dus reden
reden tot
tot tevredenheid.
tevredenheid. Zeker
Zeker!I wij
wij zijn
zijn ons vol,
vol~
Er
komen bewust,
bewust, dat
dat ook
ookinindedetoekomst,
toekomst,ondanks
ondanksde
degenoemde
genoemde
komen
Determijnen
termijnen
voorkomen. De
waarborgen, misbruiken zullen kunnen voorkomen.
der inverzekeringstelling
inverzekeringstelling—
- ten hoogste
hoogste twee
twee dagen,
dagen,
van den duur der
welke het
het bevel
bevelvan
van kracht
kracht is, en
en nogmaals
nogmaals ten hoogste
hoogste
gedurende welke
twee dagen,
dagen, gedurende
gedurende welke het
het in
in dringende
dringende gevallen
gevallen door
door
twee
den officier
officiervan
vanjustitie
justitiekan
kanworden
wordenverlengd
verlengd—- zijn
zijnbetrekkelijk
betrekkelijk
ruim genomen
genomen en
en zouden
zoudenvoor
vooreene
eeneverkorting
verkortingininaanmerking
aanmerking
ruim
komen.
groote gevaar,
gevaar, aan
aan het
het politieverhoor
politieverhoor verbonden,
komen. Het groote
nI. de
de mogelijkheid
mogelijkheid van
van afkeurenswaardige
afkeurenswaardige epressie»
«pressie» met
met het
het
nl.
doel eene
eene bekentenis
bekentenis van
van den
den verdachte
verdachte te
te verkriigen,
verkrijgen, hoogst
hoogst
bijdra~
bedenkelijk
alleen maar
maar ook zoo
zoo krachtig
krachtig er
er toe
toe bijdra,
bedenkelijk niet
niet alleen
gende
om aan
aan de
de politie
politie die
diewaardeering
waardeering en
endie
diesympathie
sympathietete
gende om
onthouden,
zoo dringend
dringend behoefte
behoefte heeft
heeft pij
bij de
waaraanzij
zij zoo
onthouden, waaraan
taak,...
ditgevaar
gevaarisisnatuurlijk
natuurlijk
vervulling
hare moeilijke
moeilijke taak,
vervulling van hare
. . . dit
niet
door enkele
enkelewetsvoorschriften
wetsvoorschriften tetekeeren
keeren:: daarvoor
daarvoor zijn
zijn
niet door
andere
Maar deze
deze overwegingen
overwegingenmogen
mogen ons
ons
andere middelen
middelen noodig. Maar
de
waarde van
van dedethans
thansvoorgestelde
voorgestelde·
bepalingen niet
niet doen
doen
de waarde
.bepalingen
groote beteekenis
beteekenis daarvan
daarvan is deze,
deze, dat
dat thans
voorbijzien.
voorbijzien. De groote
1. Een
Enkele artikelen
artikelen van
van het
hetOntwerpOntwerp·
Een ambtenaar
ambtenaar der
der gerechtelijke
gerechtelijke politie,
politie, Enkele
Wetboek
Strafvordering, bezien
van het
hetstandpunt
standpuntder
dergerechtelijke
gerechtelijkepolitie
politie
Wetboek van
van Strafvordering,
bezien van
XXV, blz.
blz. 366).
366).
(Tijdschrift
(Tijdschriftvoor
voor Strafrecht,
Strafrecht, XXV,

III.
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eindelijk de
de politiebewaring
eindelijk
politiebewaring uit
uit haren
haren donkeren
donkeren schuilhoek
schuilhoek
wordt gehaald
wordt in
in het
wordt
gehaald en
en geplaatst
geplaatst wordt
het volle
volle licht,
licht, dat
dat de
de
wetgever toont
toont de
wetgever
de noodzakelijkheid
noodzakelijkheid van
van eene
eeneregeling
regelingvan
van dit
dit
instituut
erkennen door
doorbeperkende
beperkende voorschriften
voorschriften in
in het
het
instituut te erkennen
leven
te roepen.
roepen. Dit
Ditresultaat
resultaatmoet
moetininieder
iedergeval
gevaldankbaar
dankbaar
leven te
worden aanvaard.
gedeelte
aanvaard. De politiebewaring zal voor een goed gedeelte
haar
van geheimzinnigheid
geheimzinnigheid verliezen.
in een
een
haar waas
waas van
verliezen. Wordt
Wordt in
concreet geval
geval misbruik
misbruik vermoed,
vermoed, dan
dan heeft de
beo
concreet
de openbare
openbare be,
spreking
critiek meer
meer dan
dan tot
tot nu
nu toe
toevasten
vasten grond
grond onder
onder
spreking en critiek
den voet.
den
voet. Reeds
Reeds dit
ditzal
zalheilzaam
heilzaamwerken.
werken.
In
verband hiermede
hiermede en
als overgang
overgang tot
tot het
hetvolgende
volgende
In verband
en als
onderwerp,
ons ininhet
heteigenlijk
eigenlijkstrafgeding
strafgeding binnen,
binnen.
onderwerp, hetwelk
hetwelk ons
leidt,
worde ons
onseene
eeneopmerking
opmerking vergund
vergund over
over de
dewensche,
wensche.
leidt, worde
lijkheid,
dat de
destrafrechtspraak
strafrechtspraak in
in haar
haaroptreden
optredennaar
naarbuiten,
buiten,
lijkheid, dat
d. w. z. in
in haar
haarcontact
contactmet
metde
demaatschappij,
maatschappij, die
dieeigenschappen
eigenschappen
ontwikkele, welke samenvallen
ontwikkele,
samenvallen in
in het
hetbegrip
begrip van
van waardigheid.
waardigheid.
Bij
de critiek
critiek over
overdede
behandelingvan
vandedegeruchtmakende
geruchtmakende
Bij de
behandeling
zaak, welke
welke vs56r
vóór eenige
eenige jaren
jaren zooveel
zooveelstof
stofheeft
heeftopgejaagd,
opgejaagd,
zaak,
is de
debeteekenis
beteekenis van
vandie
dieeigenschappen
eigenschappen zóó
ge.
zex5 naar
naar voren
voren ge,
treden, zó6
zóó diep
diep gevoeld,
gevoeld,dat
datmet
metdeze
dezeenkele
enkeleherinnering
herinnering
treden,
Diecritiek,
critiek, weldadig
weldadigininmenig
menigopzicht,
opzicht,
mag
volstaan. Die
mag worden volstaan.
heeft 't aan
onze magistratuur
magistratuur nog
nogeens
eensin
inherinnering
herinnering gebracht,
gebracht,
aan onze
dat de
de justitie
justitie kieschkeurig
kieschkeurig heeft
heeft tetezijn
zijnininde
demiddelen
middelenwelke
welke
dat
zij tot
tot bereiking
bereiking van
vanhaar
haardoel
doeltegenover
tegenoverhet
hetindividu
individuaan,
aan.
zij
wendt, en
en —
- bij
bijal al
hare
energie
krachtsontwikkeling—
wendt,
hare
energie
en en
krachtsontwikkeling
in hare
hare uiterlijke
uiterlijke vormen
vormendat
datfatsoen
fatsoenen
endie
die wellevendheid
wellevendheid
ook in
heeft te betrachten,
betrachten, welke
welke hare
hare afkomst
afkomst van
van «goeden
«goedenhuize»
huize»
heeft
moge waar
waar zijn,
zijn, dat
dat op
op dit
ditgebied
gebiedbijna
bijnaalles
alles
1. Het moge
bewijzen I.
afhangt van
van de
deopvatting,
opvatting, welke
welkededemagistratuur
magistratuur zelve
zelve van
van
afhangt
hoogheid harer
harer taak
taak heeft,
heeft, toch
toch doet
doet het
hetgoed
goedte
tezien,
zien, hoe
hoe
de hoogheid
het ontwerp
ontwerp in
in meer
meer dan
dan één
éénartikel
artikelenendedeMemorie
Memorievan
van
het
Toelichting op
op meer
meer dan
danééne
éénebladzijde
bladzijdeuitdrukking
uitdrukking geven
geven
Toelichting
aan de juiste
juiste gedachte.
gedachte. Wanneer
blz. 70
70 der
der M.
M.v.v.T.
T.
aan
Wanneer wij
wij op blz.
op het
het beginsel
beginsel«de
«deverdachten,ondervraging
verdachten. ondervraging
nadruk zien gelegd op
blijft gehandhaafd,
gehandhaafd, doch met
met vermijding
vermijding van
van elke
elke pressie
pressie in
in
blijft
ditbeginsel
beginselniet
nietenkel
enkel
inquisitorialen zin»,
dan juichen
juichen wij
wij dit
inquisitorialen
zin», dan
maar dan
dan vertrouwen
vertrouwenwij
wijtevens,
tevens,datdat
practijkzich
zichmeer
meer
toe, maar
dede
practijk
onwaardig,
en meer
meer van
van die
die pressie
pressie zal
zal afwenden
afwenden en
endeze,
deze, als
als onwaardig,
zal verwerpen.
verwerpen.
1. Zie
Zie met
met name
namededeopop
een
hoogplan
plan
staandedebatten
debatteninindedeTweede
TweedeKamer
Kamer
een
hoog
staande
1.
der Staten-Generaal
Staten-Generaal in de
de vergaderingen
vergaderingen van
van 10,
10,12
12enen1313december
december1910.
1910.(Hande(Handeder
blz. 925
!J2fl vlg.)
lingen, blz.
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Na deze
deze inleidende
inleidende opmerking
opmerking treden
treden wij
wij nu
nu het
heteigenlijk
eigenlijk
strafgeding
en vinden
vindendaar
daarhet
hetgewichtig
gewichtigvraagstuk,
vraagstuk,
strafgeding binnen
binnen en
zoovele
malen door de
de mannen
mannen der
derwetenschap
wetenschap besproken
besproken en
en
zoovele malen
ingrij~
door
organen der
der publieke
publieke opinie
opinie belicht,
belicht, zoo
zoo diep
diepingrij,
door de organen
pende in
pende
in de
delevenssfeer
levenssfeervan
van het
het individu
individuen
en zulke
zulke hooge
hoogeeischen
eischen
stellende
gemeenschap, het
het vraagstuk
vraagstuk van de
de preven~
stellende aan
aan de
de gemeenschap,
preven,
tieve hechtenis.
tieve
hechtenis. Zoozeer
deStaatscommissie
Staatscommissie zich
zich bewust
bewust
Zoozeer is de
geweest
van haren
haren plicht
plicht om
omdedec<waarborgen
«waarborgen tegen
tegen eene
eene
geweest van
minder
minder noodzakelijke
noodzakelijketoepassing
toepassingvan
van dat
dat instituut"
instituut" zoo
zoo hoog
mogelijk
voeren dat
dat zij
zij op
op dedeblz.
blz.100
100enen101
101der
der
mogelijkop
op te
te voeren
v. T.
T.die
diewaarborgen
waarborgen nog
nogeens
eensbepaaldelijk
bepaaldelijk de
derevue
revuelaat
laat
M.
M. v.
passeeren.
die waarborgen
waarborgen laten
laten wij
wij op
op dit
dit oogenblik
oogenblik
passeeren.Van
Van die
den bijstand
den
bijstand door
door een
een raadsman
omdatwij
wij straks
straks
raadsman onbesproken, omdat
over
denraadsman
raadsman in
in het
hetv6óronderzoek
vóóronderzoek afzonderlijk
afzonderlijk zullen
zullen
over den
spreken,
en vragen
vragenwij
wijvoor
vooreen
eendrietal
drietaldedebijzondere
bijzondereaandacht
aandacht:
spreken, en
:
het
verhoor van
van den
denverdachte
verdachte door
doorde
detot
tottoepassing
toepassing der
der
het verhoor
voorloopige hechtenis
hechtenis bevoegde
bevoegdeautoriteit,
autoriteit, zoowel
zoowelbij
bij het
het geven
geven
als
bij het
het verlengen
verlengen van
van een
eenbevel
beveldaartoe;
daartoe;eene
eenebehoorlijke
behoorlijke
als bij
motiveering
gronden voor de
de voorl.
voorl. hechtenis
hechtenis in
in elk
elk
motiveering van
van de gronden
concreet
geval;; wederom verhoor
verhoor van
vanden
denverdachte,
verdachte, wanneer
wanneer
concreet geval
hij de opheffing
opheffing der
der voorl.
voorl. hechtenis
hechtenis verzoekt.
verzoekt. Waarom
Waarom hier
hier
hij
deze waarborgen
waarborgen genoemd?
Omdat hunne
hunne strekking
strekking is
is
juist deze
genoemd? Omdat
den rechter
rechter ertoe
ertoe te
te brengen
brengen om
omzooveel
zooveelmogelijk
mogelijkelk
elkc<gevaly
«geval»
op zichzelf
zichzelf tetebeschouwen,
beschouwen, zich
zichtelkens
telkensdedevraag
vraagtetestellen,
stellen,
op
of voor
voor dezen bepaalden
bepaaldenverdachte
verdachte de bedoelde
bedoelde vrijheidsbe,
vrijheidsbe~
,rooving hare
hare voidoende
voldoende rechtvaardiging
rechtvaardiging vindt.
Ook hier
.rooving
vindt. Ook
natuurlijk is de
dewaarde
waardevan
van
dergelijkevoorschriften
voorschriftenslechts
slechts
natuurlijk
dergelijke
eene betrekkelijke.
betrekkelijke. Ook
Ook hier
hier komt 't't hoofdzakelijk
hoofdzakelijk aan
aan op
op een
een
bij den
den rechter
rechter zelven
zei ven levendiger
levendiger wordend
wordend besef,
besef, het
het besef
besef
bij
dat
is een
een noodzakelijk
noodzakelijk kwaad,
kwaad, het,
het~
dat de
de preventieve
preventieve hechtenis
hechtenis is
welk als
als zoodanig
zoodanig tot
totde
degevallen
gevallenvan
vanvolstrekte
volstrekteonvermijde,
onvermijde~
welk
lijkheid moet worden
worden beperkt.
beperkt. Toch
Toch dient
dient anderzijds
anderzijds te
te wor,
wor~
lijkheid
den gewaarschuwd
gewaarschuwd tegen
tegen geringschatting
geringschatting van
van de
debeteekenis
beteekenis
zij zijn
zijn de
de toepassing
toepassing van
van
der genoemde
genoemde bepalingen.
bepalingen. Immers
Immers zij
der
ook in
inhet
hetstrafproces
strafproces allengs
allengs doorbrekend,
doorbrekend, beginsel
beginsel van
van
het, ook
de individualiseering,
individualiseering, hetwelk —
- als
als reactie
reactie tegen
tegen een
eenwerken
werken
«ficties», een
eengeneraliseeren
generaliseerendaar,
daar,waar
waarhet
hetwerkelijke
werkelijkeleven
leven
met «ficties»,
schakeeringen aanbiedt
aanbiedt —
- aan
aan den rechter
rechter den
den plicht
plicht
tallooze schakeeringen
om door
doortetedringen
dringentottothet
heteigenaardige,
eigenaardige,het
hetbijzondere
bijzondere
oplegt om
van
elke
aan
zijn
oordeel
onderworpen
zaak,
zich
voor
oogen
vail. elke aan zijn oordeel onderworpen zaak, zich voor oogen
stellen de
delevensomstandigheden
levensomstandigheden en
en de
debelangen
belangenvan
van dezen
dezen
te stellen
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verdachte, van
van dezen
dezen mensch,
mensch, om
om wiens
wiens kostbare
kostbare vrijheid
vrijheid
verdachte,
gaatl
't gaatl
De gedachte,
gedachte, dat
datde
devoorloopige
voorloopigehechtenis
hechtenisvoor
voorelk
elkconcreet
concreet
De
geval slechts
slechts ininhare
harevolstrekte
volstrektenoodzakelijkheid
noodzakelijkheidhare
hare recht,
recht.
geval
vaardiging vindt,
vindt, isis't,'t,die
diemij
mijten
tenslotte
slottehet
hetthans
thansvoorgedragen
voorgedragen
vaardiging
stelsel van
van vrijlating
vrijlating onder
onderborgtocht
borgtocht(cautie)
(cautie)doet
doetaanvaarden.
aanvaarden.
Niet dan
dan na
naaarzeling.
aarzeling. De
Debezwaren
bezwarentegen
tegenhet
hetstelsel
stelselzijn
zijn
bekend
Bijde
de
bekend en
en behoeven
behoeven hier
hier niet
nietteteworden
wordengeformuleerd.
geformuleerd. Bij
van het
hetvraagstuk
vraagstukder
derpreventieve
preventievehechtenis
hechtenisininde
de
behandeling van
vergadering der
werden
vergadering
der Juristenvereeniging
Juristenvereeniging(1897
(1897 te
te Zwolle) werden
zij door
door den
den praeadviseur
praeadviseur Mr.
os. van
van Raalte,
Raalte, die
die zich
zich een
een
zij
Mr. JJos.
tegenstander «sine
ira» (zonder
(zonder hartstocht)
hartstocht) noemde,
noemde, tot
toteen
een
tegenstander
«sine ira»
viertal teruggebracht
teruggebracht 1,1, waarvan
bezwaar, dat
dat de
devrijlating
vrijlating
viertal
waarvan het bezwaar,
onder borgtocht
borgtocht aan
aan het
het denkbeeld
denkbeeld van
van klassenjustitie
klassenjustitie bevor,
bevor.
onder
derlijk kan zijn,
zijn, steeds
steedsden
denmeesten
meesten indruk
indruk op
opmij
mijgemaakt
gemaakt
derlijk
Ook thans
thansweegt
weegtdie
diebedenking
bedenkingbijbijmij
mijzwaar.
zwaar. Wanneer
Wanneer
heeft. Ook
heeft.
desondanks het
het stelsel
stelselvan
vandedeschorsing
schorsingder
dervoorloopige
voorloopige
ik desondanks
hechtenis, zooals dit
dit ininhet
hettegenwoordig
tegenwoordigontwerp
ontwerpbelichaamd
belichaamd
hechtenis,
is, in
is,
in zijn
zijn geheel
geheel aanvaard,
aanvaard, dan
dan isis dit
ditom
omtwee
tweeredenen.
redenen.
Vooreerst omdat
omdat daarvan
daarvan deel
deeluitmaakt
uitmaakt de
deschorsing
schorsing onder
onder
Vooreerst
de enkele
enkele bereidverklaring
bereidverklaring tot
nakoming van
van bepaalde
bepaalde
tot de
de nakoming
zondercautie,
cautie, voorwaarden welke b.v.
b.v. kunnen
kunnen
voorwaarden, dus zonder
bestaan in ontzegging
ontzegging van
vanhet
hetverblijf
verblijfinindrankgelegenheden
drankgelegenheden bf
Of
bestaan
verplichte onderwerping
toezicht van
van een
een door
door den
den
verplichte
onderwerping aan
aan het toezicht
rechter aan
voorts, omdat
omdat wel
wel isis waar
waar
rechter
aan te
te wijzen
wijzen persoon.
persoon. En
En voorts,
daarnaast,
tweede vorm
vorm van
van het
het nieuwe
nieuwe instituut,
instituut, de
de
daarnaast, dus
dus als
als tweede
vrijlating
onder zekerheidsstelling
zekerheidsstelling wordt
wordtingevoerd,
ingevoerd,maar
maar—
vrijlating onder
blz.116
116—- 't 'tjuist
juistde
debedoeling
bedoeling isis
blijkens
M. v.v.T.T.opopblz.
blijkens de
de M.
geweest het
het instituut
instituut vrij
vrijtetehouden
houdenvan
vanelke
elkeplutocratische
plutocratische
geweest
strekking
verwachting wordt
wordt uitgesproken,
uitgesproken, dat
dat in
in vele
vele
strekking en
en de verwachting
gevallen
een bedrag
bedrag van
van enkele
enkeleguldens
guldenseene
eenevoldoende
voldoendezeker,
zeker.
gevallen een
heid
zal opleveren
opleverenenenoverigens
overigensdedegunstige
gunstigepersoonlijkheid
persoonlijkheid
heid zal
meergegoede, die hem
van
den onvermogenden
onvermogenden verdachte
verdachte den
den meergegoede,
van den
kent
en op
opgrond
gronddaarvan
daarvanweet
weetdat
dathij
hijde
degestelde
gesteldevoorwaarde
voorwaarde
kent en
zal
nakomen, ertoe
ertoe zal
zal kunnen
kunnen brengen
brengen de
de gevorderde
gevorderde zeker,
zeker.
zal nakomen,
heid
voor hem
hem tetestellen.
stellen.Zeker
Zeker!
hetnieuwe
nieuweinstituut
instituutkomt
komt
heid voor
I het
alweder
eischen stellen
stellen aan
aan den
den rechter,
rechter, die
die het
het in
in
alweder nieuwe
nieuwe eischen
practijk
heeft
te
brengen.
Het
zal
oordeelkundig
moeten
practijk heeft te brengen. Het zal oordeelkundig moeten
1.
Handelingen 1897,
1897, Il,
blz. 211.
211. De
Demede-adviseur
mede-adviseurMr.
Mr. A.
A.J.J.Roijaards
Roijaards ververII, blz.
1. Handelingen
klaarde
vóór de vrijlatIng
vrijlatIng onder
vergadering sloot
46
klaarde zich
zich v66r
onder borgtocht.
borgtocht. De
De vergadering
sloot zich
zich met 46
tegen
18 stemmen
stemmen bij
bij zijn
zijn gevoelen
gevoelen aan.
aan.
tegen 18
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met omzichtigheid
omzichtigheid en
en kieschheid
kieschheid en
en niet
niet
toegepast, met
worden toegepast,
't minst
minst met
met een
een levendig
levendig verantwoordelijkheidsgevoel.
verantwoordelijkheidsgevoel. Maar
Maar
het zal
zal eenerzijds,
eenerzijds, in
in den
denboven
bovenweêrgegeven
weêrgegevengedachtengang,
gedachtengang,
hatelijk karakter,
karakter, hetwelk
hetwelkdaaraan
daaraaneigen
eigenkAn
kàn zijn,
zijn, verliezen,
verliezen,
het hatelijk
anderzijds
zijn om
om dedevoorloopige
voorloopige
anderzijdseen
een middel
middel blijken
blijken te
te zijn
hechtenis
- met hare
hare groote,
groote, vaak
vaak onherstelbare,
onherstelbare, nadeelen
nadeelen —
hechtenis —
in menig
menig geval
geval overbodig
overbodigtetemaken.
maken.Het
Hetzal
zaldus
dusgeheel
geheelliggen
liggen
de lijn,
lijn, welke
welke ook
ookinindit
ditopstel
opstelwordt
wordtgetrokken
getrokkenenenwelke
welke
in de
lijn der
der toekomst
toekomst mag
mag worden
worden genoemd.
genoemd.
de lijn
In
die lijn
lijn ligt
ligt ook
ook de
de afschaffing van
eene bevoegdheid
bevoegdheid
In die
van eene
van
het Openbaar
Openbaar·Ministerie.
Ministerie. Volgens
geldende wet
wet isis
van het
Volgens onze geidende
O.M.
M.siechts
slechtsdan
dan
gehouden
door
den
rechtergegeven
gegeven
het 0.
gehouden
eeneen
door
den
rechter
bevel
tot invrijheidstelling
een ininverzekerde
verzekerde bewaring
bewaring
bevel tot
invrijheidstelling van
van een
zijnden
beklaagde onmiddellijk
onmiddellijk uit te
te voeren,
voeren, wanneer
wanneer dat
dat
zijnden beklaagde
bevel isisgegeven
gegevenop
opgrond
grondvan
vanonvoldoende
onvoldoendeaanwijzing
aanwijzing van
van
bevel
schuld.
de andere
bevelen, b.v. op
op grond
grond dat
dat
andere zoodanige
schuld. Van
Van de
zoodanige bevelen,
beklaagde het
het te
te laste
lastegelegde
gelegdefeit
feitwèl
wèlheeft
heeftgepleegd
gepleegdmaar
maar
de beklaagde
dit
feit nietostrafbaar
niet~strafbaar is,
is, kan
kanhet
hetdedeuitvoering
uitvoeringopschorten,
opschorten,
dit feit
wanneer het,
met de
de gegeven
gegevenbeschikking
beschikking niet
nietkunnende
kunnende
wanneer
het, zich met
vereenigen, deze
het oordeel
oordeel van
van het
hethoogere
hoogerecollege
college
vereenigen,
deze aan
aan het
onderwerpt.
Met
dit
stelsel
nu
zal
worden
gebroken.
Mijns
onderwerpt. Met dit stelsel nu zal worden gebroken. Mijns
inziens terecht.
terecht. De
thans gemaakte
gemaakte splitsing
in schijn
schijn juist
juist
inziens
De thans
splitsing is
is in
maar in werkelijkheid
werkelijkheid onhoudbaar.
onhoudbaar. Neemt
Neemtde
derechter
rechteraan,
aan, op
maar
vanjuridische
juridischeoverwegingen,
overwegingen, dat
beklaagde buiten
buiten
grond van
dat de beklaagde
de
strafwet valt,
valt, dan
danmaakt
maakt hij
hij daarmede
daarmede uit, dat
dat deze
deze zich
zich
de strafwet
niet
aan eenig
eenig strafbaar
strafbaar feit heeft
heeft schuldig
schuldig gemaakt,
gemaakt, en
en heeft
heeft
niet aan
deze
beslissing dezelfde
dezelfde beteekenis
beteekenis als
als die,
die, gegrond
gegrond op
op het
het
deze beslissing
feitelijk
bewezenzijn
zijnvan
vande
deaanklacht.
aanklacht. Aan
Aanhet
hetOpenbaar
Openbaar
feitelijk niet bewezen
Ministerie in
het eerstbedoelde
eerstbedoelde geval
geval de
de bevoegdheid
bevoegdheid toe
toe te
te
Ministerie
in het
kennen om het
het bevel
bevel tot
totinvrijheidstelling
invrijheidstelling niet
niet uit
uit tetevoeren,
voeren,
kennen
schijnt
mij eene
eenebedenkelijke,
bedenkelijke,nietogerechtvaardigde
niet~gerechtvaardigdeinbreuk
inbreuk
schijnt mij
op de
depersoonlijke
persoonlijke vrijheid,
vrijheid, met
metwelker
welkerafschaffing
afschaffing ikikmij
mij
op
kan vereenigen.
vereenigen.
volkomen kan
Niet in die
die lijn
lijn lag
lageene
eenewijziging,
wijziging,door
doordedeStaatscommissie
Staatscommissie
voorgesteld ten
tenaanzien
aanzienvan
vande
destrafbare
strafbarefeiten,
feiten,terzake
terzakewaarvan
waarvan
onze tegenwoordige
tegenwoordige
preventieve hechtenis is toegelaten.
toegelaten. Volgens
Volgens onze
maximum~
wet isis zulks
zulksalleen
alleenhet
hetgeval
geval
misdrijven
met
eenmaximum,.
bijbij
misdrijven
met
een
gevangenisstraf van
vier jaren
jaren of
of meer
meer en
en eenige
eenigeandere
andere met
met
gevangenisstraf
van vier
DeStaatscommissie
Staatscommissiewilde
wildede
de
name genoemde strafbare
strafbare feiten.
feiten. De
name
gevangenis~
categorie
uitbreiden tot
tot alle
allemisdrijven,
misdrijven,waartegen
waartegengevangenis,
categorie uitbreiden
straf van
straf
van één
jaar of meer
meer is
is bedreigd.
bedreigd. Hoewel
Hoeweltalentvoi
talentvol
één jaar
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o. a.
a. met
met een
een beroep
beroep op het ontbreken van een nauw
verdedigd —
- o.
nauw
verband tusschen
tusschen het hoog
verband
hoogstrafmaximum
strafmaximum en
ende
denoodzakelijk,
noodzakelijk~
heid
van preventieve
preventieve hechtenis
hechtenis —- was
wasdit
ditradicale
radicalevoorstel
voorstel
heid van
m.
niet voldoende
voldoendegerechtvaardigd.
gerechtvaardigd. Mèt
Mèt het
het Weekblad
Weekbladvan
van
m. i. niet
het
Recht 1,
1, hetwelk
hetwelk ook
ookdaadwerkelijk
daadwerkelijk —
- door
door eene
eene proeve
proeve
het Recht
van wetgeving
van
wetgeving —
- destijds
destijds zijne
zijnegroote
grootebelangstelling
belangstelling toonde
toonde
in
het vraagstuk
vraagstuk van
van de
de preventieve
preventieve hechtenis,
hechtenis, en
en met
metonver,
onver~
in het
flauwden ijver
Bauwden
ijver steeds
steeds gereed
gereed stond
stond om
om op
op de
de groote
groote sociale
sociale
beteekenis
dat vraagstuk
vraagstuk te
te wijzen,
wijzen, acht
acht ik
ik 't'tdan
dan ook
ook
beteekenis van
van dat
verblijdend,
Regeering in
dit opzicht
opzicht niet
niet met
met de
de
verblijdend,dat
dat de
de Regeering
in dit
Staatscommissie
medegegaan maar
maar -— zij
met eenige
eenige
Staatscommissie is
is medegegaan
zij 't ook met
tot
het stelsel
stelsel van
van ons
onstegenwoordig
tegenwoordig wetboek
wetboek
uitbreiding 22 —
tot het
is teruggekeerd.
teruggekeerd.
111.
III.
Dit gedeelte
Dit
gedeelte zal
zal gewijd
gewijd zijn
zijn aan
aan de
de verdediging
het
verdediging in
in het
strafproces.
hieromtrent heeft schrijver
schrijver dezer
dezer regelen
regelen het
het
strafproces. Ook
Ook hieromtrent
een
en ander
ander op
op het
hethart.
hart.EnEn
ofschoonhij
hijweet,
weet,dat
datzijn
zijn
een en
ofschoon
gevoelen
algemeen zal
zal worden
worden gedeeld
gedeeld en
enhet
hetuitspreken
uitspreken
gevoelen niet algemeen
daarvan juist
door hem
juist door
hem verbazing
die
verbazingzal
zal wekken
wekken bij
bij hen,
hen, die
nadruk leggen op
nadruk
ophet
het(enge)
(enge)partijstandpunt
partijstandpuntvan
vanhet
hetOpenbaar
Openbaar
Ministerie, toch
toch gaat
gaat hij
hij zich
zich aan
aan dit
ditgedeelte
gedeeltevan
vanzijne
zîjnetaak
taak
Ministerie,
met
met groote
groote voorliefde
voorliefde zetten.
zetten.
dan maar
maar terstond
terstond met
met de
dedeur
deurininhuis
huistetevallen,
vallen,worde
worde
Om dan
vooropgesteld, dat
dat mijne
mijne geheele
geheeleambtelijke
ambtelijke ervaring
ervaring mij
mij de
de
vooropgesteld,
hooge beteekenis
beteekenis van
van den
den rechtsgeleerden
rechtsgeleerden bijstand
bijstand in het
het
hooge
strafgeding
heeft leeren
leeren kennen.
kennen. Telkens
Telkens en
strafgeding heeft
en telkens
telkens heb
heb ik
ik
't begrepen,
begrepen, dat
dat in
in het
het belang
belang van
van het
hetrecht
recht zelf
zelfde
deverdedi,
verdedi~
instrafzaken
strafzakenniet
nietalleen
alleenhoogst
hoogstwenschelijk
wenschelijkmaar
maar vaak
vaak
ging in
Nu eens
eenswas
was't,
't,wanneer
wanneer —
- gedurende den loop
loop van
van
onmisbaar is. Nu
onderzoek—- aan
aanden
denvertegenwoordiger
vertegenwoordigervan
vanhet
hetOpenbaar
Openbaar
het onderzoek
van de
dezijde
zijdevan
van den
den verdachte
verdachte inlichting, jal
ja 1advies
advies
Ministerie van
gevraagd, en de
de officier
officier van
vanjustitie
justitie't'tzoo
zoogevoelde,
gevoelde, dat
dat
werd gevraagd,
door eene
eene ruime
ruime en
enmilde
milde
hier inderdaad
inderdaad eene
hier
eene leemte
leemte is,
is, die door
opvatting van zijne
zijne taak
taak slechts
slechts gedeeltelijk
gedeeltelijk kan
kan worden
worden aan,
aan~
opvatting
gevuld.
gevuld. Dan
Dan weêr
weêrwas
was't 'top
opdedeterechtzitting,
terechtzitting, wanneer
wanneer eene
eene
ernstige beschuldiging was
was uitgebracht,
uitgebracht, de
de beklaagde
beklaagde zich
zichop
op
ernstige
I.1. No.
No. 9614
9614 (van
(van 66Mei
Mei1.1.)
l.I.)
2.
2. Zoo
Zoo wordt
wordt de
de prev.
prev. hechtenis
hechtenis ten
tenaanzien
aanzienvan
vanden
denverdachte,
verdachte, die
die hier
hier tete
lande
lande geene
geene vaste
vaste2voonwoon- ofofverblijfplaats
verblijfplaatsheeft
heeft toegelaten
toegelaten voor
voor alle
allemisdrijven
misdrijvenwaarvan
waarvan
de kennisneming
kennisneming aan
aan de
de Rechtbank
Rechtbank behoort
behoort en
enwaarop
waarop gevangenisstraf
gevangenisstraf isisgesteld.
gesteld.
de
opblz.
blz.1515noot
noot2 2tetenoemen
noemenbalie-commissie
balie-commissiewordt
wordtdeze
dezeuitbreiding
uitbreidingbetreurd.
betreurd.
Door de
de op
Door

HETPEIL
PEIL ONZER
ONZERSTRAFRECHTSPRAAK.
STRAFRECHTSPRAAK. 23
VERHOOGING VAN HET

vrije voeten bevond
en hem dus
dus (volgens
(volgenshet
hetstelsel
stelselvan
vanonze
onzewet)
wet)
vrije
beyond en
niet ambtshalve
ambtshalve een
een raadsman
raadsman was toegevoegd, en
en allen,
allen, die
diede
de
behandeling der zaak
zaak bijwoonden
bijwoonden en
enden
denéénling
éénlingzagen
zagenininzijn
zijn
behandeling
strijd
den openbaren
openbaren aanklager,
aanklager, het
hetofficieel
officieelorgaan
orgaanvan
van
strijd tegen
tegen den
de vervolging,
de
vervolging, zoo gaarne
gaarne die
die ledige plaats
plaatsvan
vande
deverdediging
verdediging
hadden zien
zien ingenomen.
ingenomen. En
En weer
weereen
eenandermaal,
andermaal, wanneer
wanneer
hadden
daar géén
strijd was
was over
over het
hetschuldig
schuldigof
ofonschuldig,
onschuldig, wanneer
wanneer
daar
géén strijd
daar
eene volledige
volledige bekentenis
bekentenis maar
maar tevens
tevens een
een complex
complex
daar was
was eene
van factoren,
factoren, voor
beoordeeling van
van het
het gepleegde
gepleegde feit
feit en
en
van
voor de beoordeeling
voor de
de bepaling
bepaling van
van dedestrafmate
strafmate van
vangewicht,
gewicht, dan
danwas
was
voor
't
't minst
de officier
officier van
van justitie
justitie zelf,
zelf, die
die—- bij
bijalalzijn
zijn
't niet
niet 't
minst de
streven
zijn pogen
pogen om
om ook
ook op
op de
de
streven naar
naar objectiviteit,
objectiviteit,bij
bij alal zijn
lichtzijden te
wijzen en
en nadruk
nadruk te
te leggen
leggenop
opdedeindividualiteit
individualiteit
lichtzijden
te wijzen
van den
den dader
dader —
- 't zich
dat hij
hij die
dietaak
taak
van
zich helder
helder bewust
bewust was,
was, dat
bij~
niet
zoodanig kon
kon vervullen
vervullen als
als de
de raadsman,
de bij,
niet zoodanig
raadsman, die
die al de
zonderheden van
daad heeft
heeft nagespeurd,
nagespeurd, in
in het
het v66rleven
vóórleven
zonderheden
van de
de daad
van zijn
zijn cliënt
cliënt isisdoorgedrongen,
doorgedrongen,kortom
kortomzich
zichinindedezaak
zaakheeft
heeft
van
ingeleefd.
Geef dan
dan ook
ookininhet
hetstrafgeding
strafgedingaan
aan de
deverdediging
verdediging eene
eene
ruime
plaats 11 Waardeer
een middel
middel om
om den
denrechter
rechter
ruime plaats
Waardeer haar
haar als
als een
zoo
volledig mogelijk
mogelijk in
in tetelichten,
lichten, om
omhem
hemtetewijzen
wijzen op
op
zoo volledig
belangrijke
dubia
en
te
behoeden
voor
eene
onjuiste
beslissing,
belangrijke
en te behoeden voor eene onjuiste beslissing,
om hem
hem al
al die
diegegevens
gegevensteteverschaffen,
verschaffen, welke
welke voor
vooreene
eene
om
deugdelijke volvoering
volvoering van
van zijne
zijne taak
taak onmisbaar
onmisbaar zijn.
Stel uu
deugdelijke
zijn. Stel
voor opgen,
opgen, welk
welk een
eenverscheidenheid
verscheidenheid van
van vragen
vragen het
hetrijke,
rijke,
v(56r
volle
leven aan
aanden
denrechter
rechterter
terbeantwoording
beantwoordingvoorlegt,
voorlegt, op
op
volle leven
welk verschillend
verschillend gebied
gebied van
vanwetenschap
wetenschap deze
deze zich
zich heeft
heeft tete
welk
bewegen, voor
voor welke
welkenieuwe
nieuwemogelijkheden
mogelijkhedenenencombinaties
combinaties
bewegen,
van
mogelijkheden
hij
zich
bij
de
vraag
van
het
schuldig
van mogelijkheden hij zich bij de vraag van het schuldig
telkens
geplaatst
ziet,
met
welke
uiteenloop
ende
omstandig~
telkens geplaatst ziet, met welke uiteenloopende omstandig,
heden en
en levensverhoudingen,
levensverhoudingen, geestelijke
geestelijke en
en zedelijke
zedelijkeontwikontwikheden
keling
hij in
in aanraking
aanraking komt;
erken dan,
dan, dat
dat de
deadvocaat
advocaat
keling hij
komt; en erken
in strafzaken,
strafzaken, als voorlichter
voorlichter van
van den
den rechter,
rechter, inderdaad
inderdaad eene
eene
belangrijke plaats
de rechtszaal
rechtszaal inneemt.
inneemt.
belangrijke
plaats in de
Dat dan
dan ook,
ook, om
omeen
eenvoorbeeld
voorbeeldtetenoemen,
noemen, het
hetontwerp
ontwerp
Dat
bevoegd~
zoowel aan
aan den
denbeklaagde
beklaagdeals
alsaan
aandiens
diensraadsman
raadsman de
de bevoegd,
heid toekent
toekent om
omop
opdedeterechtzitting
terechtzitting rechtstreeks
heid
rechtstreeks vragen
vragen tot
de
getuigen
te
richten,
moet
als
een
stap
in
de
goede
richting
de getuigen te richten, moet als een stap in de goede richting
Ditrechtstreeksch
rechtstreekschvraagrecht
vraagrecht komt
komt ten
ten
worden
beschouwd. Dit
worden beschouwd.
goede
aan de
de verdediging,
meer dan
dan thans
thans tot
tot haar
haar
verdediging, zal
goede aan
zal deze meer
èn
recht doen
komen, en
en de
depositie
positievan
vanOpenbaar
OpenbaarMinisterie
Ministerieèn
recht
doen komen,

24 VERHOOGING
VERHOOGING VAN
VAN HET
24
HETPEIL
PEIL ONZER
ONZER STRAFRECHTSPRAAK.
STRAFRECHTSPRAAK.

verdediging meer
meer gelijk maken. Dat hiertegen eenig
eenig bezwaar zal
gemaakt, is m.
m. i. niet te verwachten;
verwachten ; trouwens onder de
worden gemaakt,
werking
hetwelkaan
aan beklaagde
beklaagde
werking van ons tegenwoordig wetboek, hetwelk
en diens raadsman
tusschenkomstvan
vanden
den
en
raadsman het vraagrecht door tusschenkomst
president toestaat,
het thans
thans voorgestelde
voorgestelde reeds
reeds hier
president
toestaat, gebeurt
gebeurt het
en daar,
en
daar, met
met toestemming
toestemming van den
den president
president;; dit
regel te
te
dit tot regel
verheffen,
een eisch van
verheffen, mag
mag als
als een
van logische proceshervorming
worden beschouwd.
In verband
verband met
metdit
ditstreven
strevennaar
naarmeer
meergelijkheid
gelijkheidin
inde
depositie
positie
van het Openbaar Ministerie ên
e'n de
de verdediging
van
verdediging op de terecht~
terecht,
zitting moge nog eene opmerking worden gemaakt.
gemaakt. Meer dan
eens
van de
dezijde
zijdeder
derpublieke
publiekeopinie
opinie de
de wens
eh geuit,
eens is van
wenseh
dat het Openbaar
Minsterie zijn
dat
Openbaar Minsterie
zijn verheven zetel in (letterlijken
zin) in
in de
zin)
de zittingzaal moge
verlaten en
en tegenover
tegenover den
denrechter
rechter
moge verlaten
eene soortgelijke plaats
plaats als
de advocaat
advocaat moge innemen. Mocht
als de
misschien de
de tegenwoordige
van het
het O. M.
misschien
tegenwoordige plaats
plaats van
M. -— aan
aan de
tafel, waaraan
tafel,
waaraan de rechters
rechters gezeten
gezeten zijn
zijn -— er
bijdragen om
er toe bijdragen
den indruk te
vestigen, «dat
M.enenrechterlijke
rechterlijke macht
macht
te vestigen,
c<dat O.
O. M.
tezamen
dezelfde rol
rol spelen,
spelen, elkaar
elkaar in
in alles
allesde
dehand
hand boven het
tezamen dezelfde
hoofd houden» 1, een
indruk zoo noodlottig
noodlottig voor het prestige
een indruk
onze justitie,
dan zou reeds
van onze.
justitie, dan
reeds deze
deze overweging
overweging tot
tot aanbe~
aanbe,
veling van
bedoelde nieuwigheid
nieuwigheid moeten
moeten strekken
strekken en
en het
het
van de bedoelde
Openbaar
Ministerie zelf zich
Openbaar Ministerie
zich daartegen
daartegen niet
niet mogen
mogen verzetten.
verzetten.
Moeilijker dan
dan deze
deze punten
punten schijnt mij
mij de quaestie van den
Moeilijker
raadsman ininhet
hetvcicironderzoek,
vóóronderzoek, het onderzoek
onderzoek van
van de
de zaak,
zaak,
raadsman
v66rdat
vóórdat deze
deze op de
de terechtzitting komt. Deze vraag, eene der
gewichtigste welke het
het ontwerp
ontwerp had
hadtetebeantwoorden,
beantwoorden,isisverre
verre
gewichtigste
een bijzonder
bijzonder relief door
door de
de over,
over~
gemakkelijk. Krijgt
van gemakkelijk.
Krijgt zij
zij een
wegende beteekenis,
beteekenis, welke het
het gerechtelijk
gerechtelijk vóóronderzoek voor
den verderen loop van
van het
het strafgeding
strafgeding heeft,
heeft, en
en welke
welke er
er toe
toe
leiden
leiden moet
moet om
om juist
juist hier
hier het recht
recht tot
tot medespreken
medespreken aan
aan de
de
verdediging
verdediging toe
toe tetekennen,
kennen,daartegenover
daartegenover staat de overweging,
overweging,
zelfs aan
aan het
het recht
recht van
van de
deverdediging
verdedigingdededeugdelijkheid
deugdelijkheid
dat zelfs
van dit
dit belangrijk
belangrijk processtadium
processtadium niet mag
mag worden opgeofferd.
1.1. Ontleend
Ontleend aan
eerste der
der drie
drieartikelen,
artikelen,inin«het
«het
Vaderland>aan
aanhet
het
aan het eerste
Vaderland»
van
Sept.1913,
1913,Tweede
Tweede
gewijd door
door Decembrius
Decembrius(nummer
(nummel'van
ontwerp-strafvordering gewijd
1212Sept.
Avondblad. Niets
in ons
ons land
land—- volgens
volgensden
denschrijver
schrijver—
- dedeonverschilligheid
onverschillighp-id
Avondblad.
Niets heeft in
hetidee,
idee,inindedeboven
bovenaangehaalde
aangehaaldewoorden
woorden
voor de
de rechtspleging
rechtspleging méér
méérgekweekt
gekweektdan
danhet
voor
kracht dringt
dringt hij
hij ererdan
danook
ookop
opaan,
aan,dat
dat
rechterlijkemacht
macht
uitgedrukt. Met
Met kracht
uitgedrukt.
dederechterlijke
worde los
los gemaakt
gemaaktvan
vanactieve
actieve
deelneming
opsporingsvervolgingsgeheel worde
deelneming
in in
hethet
opsporingsenen
vervolgingsgeheel aan
aan het
hetOpenbaar
Openbaar Ministerie
Ministerie worde
worde opgedragen.
opgedragen. [In
[Indeze
deze
onderzoek en
onderzoek
en dit geheel
het merkwaardig,
merkwaardig, hier
hier en
endaar
daarhumoristisch,
humoristisch,opstel
opstelvan
van
richting bewoog
bewoog zich
ook het
richting
zich ook
Haagschen rechter
rechterMr.
Mr.A.A.H.H.dudu
Moschgetiteld
getiteld,
Vaneen
eenRechter-Commissaris
Rechter-Commissaris
den Haagschen
Mosch
«Van
strafzaken,> in
Strafrecht,
XXII,
blz_blz.
365 365
vlg.) vlg.] [.][.)
in strafzaken,)
in het
het Tijdschrift
Tijdschriftvoor
voor
Strafrecht,
XXII,
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Toch
T
och aarzel
aarzel ik niet
niet mij
mij tetescharen
scharen —
- evenals
evenals het
het ontwerp
ontwerp dit
dit
vóór~
doet
- aan
aan de
de zijde
zijde van
van hen,
hen, die
die den
denraadsman
raadsman in
in het
hetv66i0
doet —
onderzoek
belang van
vanden
denverdachte,
verdachte,dat
datgeo
ge~
onderzoek toelaten.
toelaten. Het belang
durende
onderzoek aan
aan het
het door
door hem
hem ingenomen
ingenomen stand,
stand~
durende dat
dat onderzoek
punt
recht wedervare
wedervare en
en tot
totinindedekleinste
kleinstebijzondero
bijzonder~
punt volledig recht
heden
rekening worde
worde gehouden
gehouden met
methetgeen
hetgeenhij
hijtot
totrechto
recht~
heden rekening
vaardiging
aanvoert en
berde brengt,
brengt, isis
vaardiging van
van zijne
zijne houding
houding aanvoert
en te berde
zoo cardinaal,
cardinaal, dat de
de bijstand
bijstandvan
vanden
denrechtsgeleerden
rechtsgeleerdenraadso
raads~
man een
man
een eisch
eisch van
van recht
recht mag
mag worden
worden genoemd.
genoemd. De
DeRechtero
Rechter~
Commissaris
van het
het onderzoek
onderzoek in
inhanden,
handen,
Commissarishoude
houde de
de leiding van
bepale
daarvan de richting
richting en
envoere
voerehet
hetdoor
doorhem
hemopgemaakte
opgemaakte
bepale daarvan
plan
- punt
punt van
vangroot
grootgewicht
gewichtbij
bijlastige
lastigeeneningewikkelde
ingewikkelde
plan —
zaken
in alle
alle onderdeelen
onderdeel en uit.
uit. Maar
Maar tevens
tevens worde
worde de
de
zaken -— in
advocaat
zijn kabinet
kabinet toegelaten
toegelatenom
omtetewaken
wakenvoor
voorhet
hetrecht
recht
advocaat in zijn
van
zijn cliënt
cliënt in
indien
dienzin,
zin,dat,
dat,waar
waardede
Rechter~Commissaris
van zijn
RechteroCommissaris
op zèèveel
zooveel zijne
zijne aandacht
aandacht heeft
heeft tetevestigen
vestigen(natuurlijk
(natuurlijk wordt
wordt
omvang~
ook hier
hier meer
meer bepaald
bepaald gedacht
gedacht aan
aan de
de moeilijke
moeilijke en
en omvango
rijke instructies),
het oog
oogwordt
wordtverloren,
verloren,
rijke
instructies), nimmer
nimmer datgene
datgene uit het
wat
voor den
den verdachte
verdachte van
van belang
belang kan
kan zijn.
zijn.
wat voor
allerminst een
eenwantrouwen
wantrouwenininden
denRechteroCommiso
Rechter~Commis~
Het isis allerminst
saris,
mij deze
deze beschouwing
beschouwing in
in de
depen
pengeeft.
geeft. Neen,
Neen,
saris, welke
welke mij
eenerzijds is
eenerzijds
is 't de
vaste
overtuiging,
gegrond
op
langdurige
de vaste overtuiging, gegrond op langdurige
kennismaking van
nabij, dat
dat de
defunctie
functievan
vanRechtero
Rechter~
kennismaking
van zeer
zeer nabij,
Commissaris
eischen aan
aan den titularis
titularis stelt en
en tot
tot
Commissaris zeer
zeer hooge
hooge eischen
gewichtigste ambten
ambten in
in en
enbuiten
buitendedemagistratuur
magistratuurbehoort,
behoort,
de gewichtigste
anderzijds de
erkenning van de
de waarheid,
waarheid, dat,
dat, hoe
hoenauwgezet
nauwgezet
anderzijds
de erkenning
R..e. ook
ookzijne
zijnetaak
taakopvat,
opvat,hijhijniet
nietaltijd
altijdzijn
zijneiien
eigenoordeel
oordeel
de R..C.
onschuldvan
vanden
denverdachte
verdachte kan terzijde
over de
de schuld
schuld ofofonschuld
over
stellen, niet
niet altijd
altijd de
devolkomen
volkomenobjectiviteit
objectiviteit kan betrachten.
stellen,
woor~
debekende
bekendecriminalist
criminalistJulius
JuliusGlaser
Glaserde
degulden
guldenwooro
Wanneer de
neerschrijft 1):
"Im
Gegensatz zum
zum inquisitorischen
inquisitorischen Vero
Ver~
den neerschrijft
1) : „
Im Gegensatz
fahren ...
mussder
derUntersuchungsrichter
Untersuchungsrichterim
imheutigen
heutigenVero
Ver~
fahren
....' muss
fahren im Verhek
Verhör sich
sichjeder
jedervorgefassten
vorgefasstenMeinung
Meinungfem
fernhalten,
halten,
fahren
sich ganz
ganz auf
aufden
denStandpunkt
Standpunktdes
desBeschuldigten
Beschuldigten und
undseines
seines
sich
Interesse an
an der
der miiglichsten
möglichsten Beglaubigung
Beglaubigung seiner
seinerAngaben
Angaben
Interesse
stellen und
und ihn
ihndarin
darinunterstiitzen
unterstützenoder
oderanleiten",
anleiten",dan
danteekent
teekent
stellen
hij een
een ideaal,
ideaal, onbereikbaar
on bereikbaar misschien,
misschien, maar
maar waard
waard om
omsteeds
steeds
hij
vóór
oogen
te
worden
gehouden.
En
wanneer
er
ook
met
v6ór oogen te worden gehouden. En wanneer er ook met
betrekking
Rechter~Commissaris veel waars is gelegen
betrekking tot
tot onzen RechteroCommissaris
die andere
andere uitspraak
uitspraak: : "Von
vornherejn schon
schon geneigt,
geneigt, auf
auf
in die
„Von vornher4n
1. Handbuch
Handbuch des Strafprozesses,
Strafprozesses, I,I, blz.
blz.630
630enen631.
631.
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die
eine oder
oder andere
andereSeite
Seitezu
zutreten,
treten,wird
wirddas
dasganze
gameUntero
Unter~
die eine
suchungsgeschHfteine
eine bestimmte
bestimmte Farbung
suchungsgeschäft
Färbung annehmen,
annehmen, eine
eine
bestimmte Richtung verfolgen,
bestimmte
verfolgen, und
und die
dieentgegengesetzte.
entgegengesetzte.Richo
Rich~
tung
der Gefahr
Gefahr einer
einernicht
nichtgeniigenden
genügendenBeriicksichtigung
Berücksichtigung
tung der
ausgezetzt
moet tegenover
tegenover deze
deze—- volkomen
volkomenvero
ver~
ausgezetzt sein"
sein" 1,1, dan moet
klaarbare
vóóronderzoek het
hetoptreden
optredenvan
van
klaarbare-—tendens
tendens van
van het vóóronderzoek
den
raadsman als
een factor
factor inintegenovergestelde
tegenovergestelderichting
richting
den raadsman
als een
worden beschouwd
beschouwd en
en vindt
worden
vindt dat
datoptreden
optreden reeds
reeds in
in dit
dit feit
feit
2)
rechtvaardiging. 2)
Wij
trekken hier
hier slechts
slechtsenkele
enkelehoofdlijnen
hoofdlijnenenenverdiepen
verdiepen
Wij trekken
ons
niet inindedetechniek
techniekvan
vanhet
hetstrafproces.
strafproces. Toch
T ochmoge
mogebij
bij
ons niet
twee punten,
punten, onderdeelen
onderdeelen van
vanhet
hetvraagstuk
vraagstukhetwelk
hetwelkons
onsthans
thans
bezighoudt, worden
worden stilgestaan.
stilgestaan.
Het ééne
ééne punt
punt betreft
betreft het
het verh.oor
van den
denverdachte
verdachte in het
verhoor van
vóóronderzoek.
gewicht is
is dit.
dit.Het
Hetprocesoverbaal
proces~verbaal
vóóronderzoek. Van
Van groot
groot gewicht
van dat
dat verhoor,
verhoor,waarvan
waarvan zooveel
zooveel afhangt
afhangt voor
voor de
de beoordeeling
beoordeeling
-— in den
den verderen
verderen loop
loopvan
vanhet
hetgeding
geding—- van
vandedeproceso
proces~
sueele
houding van
van den
den verdachte,
verdachte, moet
moet niet
niet alleen
alleen zoo
zoo volo
vol~
sueele houding
ledig
mogelijk zijn,
zijn, maar
maar ook
geheel juist
juist weêrgeven,
weêrgeven, wat
wat de
de
ledig mogelijk
ook geheel
verdachte
feitelijk erkent
erkent en
endaarbij
daarbij ininzijn
zijnbelang
belangaanvoert.
aanvoert.
verdachte feitelijk
eenRechteroCommissaris
Rechter~Commissaris den
denveTdachte
veTdachteerkentenissen
erkentenissenkan
kan
Dat een
laten
doen in
in aan
aandedewet
wet
zelve
ontleende
bewoordingen,
laten doen
zelve
ontleende
bewoordingen,
waarvan de
juridische beteekenis
beteekenis niet
kent, weet
weet een
een
waarvan
de leek
leek de juridische
niet kent,
ieder, die
die met
met de
depractijk
practijk inindit
ditopzicht
opzichtbekend
bekend is.
is. Maar
Maar
ieder,
bovendien kan
kan 't gebeuren,
gebeuren, dat
dat na
na een
eenlangdurig,
langdurig,vermoeiend
vermoeiend
en in
in allerlei
allerlei details
details afdalend
afdalend verhoor,
verhoor, tenslotte
tenslotte bij
bij het
hetinin
en
schrift brengen
de verklaring
verklaring van
van den
denverdachte
verdachte diens
diens
schrift
brengen van
van de
weér~
bedoeling niet
niet volkomen
volkomen duidelijk
duidelijk en
en zuiver
zuiver wordt
wordtweéro
bedoeling
gegeven. Dit
Dit gevaar
gevaar bestaat
bestaat —
- ook
ooknunudenken
denkenwij
wijnatuuro
natuur~
gegeven.
lijk aan
aan de
de ingewikkelde
ingewikkelde zaken,
zaken, zooals
zooalsdeze
dezebij
bijeene
eenedrukke
drukke
lijk
- zelfs voor
voor den
denbesten
bestenRechtero
Rechter~
Rechtbank telkens voorkomen —
1. Aangehaald in
in het
hetpraeadvies
praeadviesvan
van
MI'.
van
den
Berghvoor
voordedeNederlandsche
Nederlandsche
Mr.
Z.Z.van
den
Bergh
Juristenvereeniging, over
vl'aag:: Hoe
Hoe behoort
behoort de
deverdediging
verdediging in
inhet
hetstrafproces
strafproces
Juristenvereeniging,
over de
de vraag
worden geregeld
geregeld zoowel
zoo wel bij
bij het
hetvooronderzoek
vooronderzoek als
als bij
bij de
debehandeling
behandeling ter
ter
te worden
terechtzitting?? (Handelingen
blz. 188.)
188.)
terechtzitting
(Handelingen 1902,
1902, I, blz.
2. Op
Op het Fransche
Fransche strafrechtscongres
strafrechtscongres teteGrenoble
Grenoble(1912)
(1912) was,
was,'t 'tdedeHoogieeraar
Hoogieeraar
het debat
debatover
over den
den raadsman
raadsman in
in het
hetv66ronderzoek
vóóronderzoeken
ende
debetrekkelijke
betrekkelijke
die bij
bij het
Garraud, die
van 1897
1897 den
denadvocaat
advocaat inindedeinstructie
instructienoemde
noemdecl'auxiliaire
<J'auxiliaire
- Constans
Constans van
loi —
la justice»
justice» en
ende
detegenwoordigheid
tegenwoordigheid van
van den
den verdediger
verdediger ook
ook in
indit
ditstadium
stadiumvan
van
de la
de
het geding
geding bepleitte
bepleitte;; en
en was
was't'tHenri
HenriPrudhomme,
Prudhomme,die
dieopopgrond
grondvan
vanzijne
zijneervaring
ervaring
het
als rechter
rechter van
vaninstructie
instructiezeide
zeide:: eNous
<Nousarriverons
arriverons áá cette
cette conclusion,
conclusion, que
quela,
laloi
loi
als
1897 aadonné
donnédes
desgaranties
garanties6, la
à liberté
la liberté
individuelle
sans
compromettreauaude 1897
de
individuelle
sans
compromettre
cunement la.
la défense
défense sociale».
sociale>.(Bulletin
(Bulletindede
I'UnionInternationale
Internationaledededroit
droit'Anal,
pénal.
cunement
l' Union
XX,
XX, blz.50-51
blz.50-51 en
en 56-57.)
56-57.)
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Commissaris.
heeft de
deraadsman
raadsman eene
eenetaak
taak tete
Commissaris. Welnu!
Welnu 1 hier
hier heeft
zalc<mede
«mede
vervullen. Niet
dien zin,
zin, dat
dat hij
hij als
als 't ware zal
vervullen.
Niet in
in dien
dicteeren», den
Rechter.Commissaris bij
in schrift
schrift doen
doen
dicteeren»,
den RechteroCommissaris
bij het
het in
brengen zal
zal behulpzaárn
behulpzaám zijn
zijn: : dit zou
zoupractisch
practisch groote
groote be,
be.
brengen
zwaren opleveren,
werkzaamheden van
den R.0C.
R..c. nog
nog
zwaren
opleveren, de
de werkzaamheden
van den
verzwaren, verwarring
de zaak
zaakvan
vanhet
hetondero
onderverzwaren,
verwarring stichten,
stichten, en aan de
zoek meer
meer schade
schade doen
dan voordeel
voordeel brengen.
brengen. Maar
Maar in
in dien
dien
zoek
doen dan
zin,
zin, dat
dat aan
aan den
den raadsman
raadsman de
de gelegenheid
gelegenheid worde
wordegegeven
gegeven om
om
die
opmerkingen te
te maken,
maken, misschien
misschien die
die wenken
wenken te
te geven,
geven,
die opmerkingen
waardoor .-aan
bovengeschetste gevaar
gevaar wordt
wordtontkomen.
ontkomen.
waardoor
aan het
het bovengeschetste
Terecht
wijst de
deVoorzitter
Voorzitter van
vanhet
hetLeeuwardensche
Leeuwardensche Hof
Hofinin
Terecht wijst
een
recent opstel
opstel ererop,
op,datdat
er verklaringen
zijn,
«wierbeo
be.
een recent
er verklaringen
zijn,
c<wier
teekenis soms
aanvankelijk niet
licht valt,
valt, doch
doch die
diebij
bij
teekenis
soms aanvankelijk
niet in
in het licht
eene
latere behandeling,
behandeling, in
in verband
verband met
metnieuwe
nieuwegegevens,
gegevens,
eene latere
plotseling den
den blik
blikopophethet
geheel
totaal
kunnenwijzigen»
wijzigen»1,1,
plotseling
geheel
totaal
kunnen
en
voegt hij
hij daaraan
daaraan toe,
toe, dat
dattetedien
dienaanzien
aanzien veel
veel aan
aan de
de
en voegt
aandacht
wanneer de
de beklaagde
beklaagde zonder
zonder vero
ver.
aandacht kan
kan ontsnappen,
ontsnappen, wanneer
dediger
En waar
waar hij
hij —
- sprekende
sprekende van
van de
de terechtzitting
dediger is.
is. En
terechtzitting -—
op
dien grond
grond de
deuiterste
uiterstezorg
zorgvoor
voorvolledigheid
volledigheid van
van het
het
op dien
proces.verbaal een
plichtvan
vanden
denrechter
rechternoemt,
noemt, geldt
geldt
procesoverbaal
een heiligen plicht
dit stellig
stellig in niet mindere
mindere mate
mate voor
voor het
hetkabinet
kabinetvan
vanden
denRechtero
Rechter.
Commissaris,
aldaar de
de tegenwoordigheid
tegenwoordigheidvan
van den
den
Commissaris, en
en zal
zal ook aldaar
advocaat aan
ten goede
goedekunnen
kunnenkomen.
komen.
aan de
de bedoelde
bedoelde volledigheid
volledigheid ten
Op dezen
dezen grond
grond mag
mag 't een heuchelijk
heuchelijk verschijnsel
verschijnsel genoemd
genoemd
worden, dat
dat zoowel
zoowel de
deStaatscommissie
Staatscommissie als
als de
de Regeering
Regeering het
het
worden,
kabinet
van den
denRechteroCommissaris
Rechter.Commissaris voor
voor den
denraadsman
raadsman
kabinet van
DeRegeering
Regeering koos
koosdaarbij
daarbijeen
eeniets
ietsmeer
meer
hebben
opengesteld. De
hebben opengesteld.
R..c.
stelligen
vorm. Immers,
Immers, terwijl
terwijl de
deStaatscommissie
Staatscommissie den
denR.0C.
stelligen vorm.
de bevoegdheid
bevoegdheid verieende
verleende om
om den
den raadsman
raadsman toe te
te staan
staan het
het
verhoor van verdachte,
verdachte, getuigen
getuigen en
endeskundigen
deskundigenbij
bijtetewonen,
wonen,
verhoor
erkent
de Regeering
Regeering ten
tenaanzien
aanzienvan
van de
de verhooren
verhooren van
van verdachte
erkent de
verdachte
recht van
den raadsman
raadsman tot
tot bijwoning
bijwoning in
het algemeen
algemeen
het recht
van den
in het
zoover het
hetbelang
belangvan
vanhet
hetonderzoek
onderzoekditditnaar
naarhet
hetoordeel
oordeel
voor zoover
van den
denRechteroCommissaris
Rechter.Commissaris niet
verbiedt. Eene
Eene eenigszins
eenigszins
van
niet verbiedt.
scherpere formuleering
welke niet
niet van beteekenisis
formuleering dus, welke
beteekenis is ontbloot
ontbloot 2.
1. Mr.
ontwerp-wetboek
Mr. R.
R. A.
A.Fockema,
Fockema, Eenige opmerkingen naar aanleiding van het ontwerp-wetboek
216))
strafvordering der Staatscommissie
Staatscommissie (Tijdscbrift
(Tijdscbrift voor
voor Strafrecht,
Strafrecht, XXV,
XXV, blz.
blz.216
van strafvordering
2. De commissie
commissie uit
uitde
debalies
baliesvan
vanRotterdam,
Rotterdam, Den
DenHaag,
Haag,Amsterdam,
Amsterdam,Den
DenBosch,
Bosch,
hare
over
wetsontwerpuitgebrachte
uitgebrachte
Arnhem en Leeuwarden
Leeuwarden verzet
verzet zich
zich(in(in
Arnhem
hare
over
hethet
wetsontwerp
aan den
den R.
R.C.C.toegekend
toegekend;; zij
zij acht
acht
nota) tegen
de discretionaire
discretionaire macht,
nota)
tegen de
macht, hier
hier aan
't wenschelijk, dat de daarin
daarin gelegen
gelegen beperking van de bevoegdheid van
van den
den raadstnan
raadsman
om
verhooren van
zijn cliënt lAj
bij te wonen
wonen vervalle.
vervalIe. Ik zou geneigd
geneigd zijn
zijn bij dit
om de verhooren
van zijn
gevoelen mU
mij aan
aan' te sluiten.
sluiten.
f
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Het
Het tweede
tweedepunt
puntbetreft
betrefthet
hetmondeling
mondelingenenschriftelijk
schriftelijkoverleg
overleg
tusschen den
den raadsman
raadsman en
enden
denverdachte
verdachte die in
in voorloopige
voorloopige
tusschen
is, een punt
punt hetwelk
hetwelk ten
tenvorigen
vorigenjare
jareaanleiding
aanleiding gaf
gaf
hechtenis is,
tot eene
eene gedachtenwisseling
gedachtenwisseling in de
derechtsgeleerde
rechtsgeleerde pers
pers 1.
1. De
De
RA
vraag is
deze, ofofmen
mendit
ditoverleg
overlegonbeperkt
onbeperktenenonvoorwaar,
onvoorwaarvraag
is deze,
wel aan
aan eenig
eenigtoezicht
toezichtzal
zalonderwerpen.
onderwerpen.
delijk zal aanvaarden dan wel
antwoord op deze
deze vraag
vraag hangt
hangt m.
m. i.i.afafvan
vandedemate
matevan
van
Het antwoord
waardeering, welke
aan het
het beginsel
beginsel zelf
zelfvan
vanhet
hetvrij
vrij
waardeering,
welke men
men aan
tusschen verdachte
verdachte en
en raadsinan
raadsman schenkt.
schenkt. Dit
Ditbeginsel
beginsel
overleg tusschen
rechtvaardig heeten,
heeten, omdat
omdat het
het berust
berust op
opde
deoverweging,
overweging,
mag rechtvaardig
dat de
de van
vanzijne
zijnevrijheid
vrijheid beroofde
beroofdeverdachte
verdachte een
eengelijk
gelijkrecht
recht
dat
vrij overleg
overlegmet
metzijn
zijnraadsman
raadsmanheeft
heeftals
als degeen,
degeen, die
dieop
opvrije
vrije
op vrij
Moetmen
mennunuditditbeginsel
beginselz6.5
zóó hoog
hoogstellen,
stellen, het
het
voeten is.
is. Moet
voeten
zóó innig
met eene
eene juiste
juisteerkenning
erkenning van
van het
hetrecht
recht van
van ver,
verz6c5
innig met
dediging verbonden
verbonden achten,
men het
het in
inzijne
zijnevolheid
volheid
dediging
achten, dat
dat men
aanvaardt, ook
mocht eene
eeneenkele
enkelemaal
maal—- bijbijmindere
mindere
aanvaardt,
ook al mocht
rechtschapenheid en minder
minder fatsoensbesef
fatsoensbesef van
vaneen
eenadvocaat
advocaat—
rechtschapenheid
de toepassing
toepassing daarvan
daarvan gevaar
gevaar opleveren
opleveren voor
voor het
hetonderzoek
onderzoek
der zaak
zaak en
en het
hetvinden
vindenvan
vandedewaarheid
waarheidbemoeilijken
bemoeilijken?? Op
Op
der
deze vraag
vraag zou
zou ikikgeneigd
geneigdzijn
zijneen
eenbevestigend
bevestigendantwoord
antwoord tete
deze
Geenetempering
temperingdus
dusvan
vanhet
heteenmaal
eenmaaltoegekende
toegekenderecht,
recht,
geven. Geene
tegenmaatregel, waardoor
waardoor dit
ditininzijne
zijnewerking
werkingzou
zouworden
worden
geen tegenmaatregel,
verzwakt 1 IMet
het optreden
optreden van
van den
denRechter,
Rechterverzwakt
Metname
name zou
zou het
Commissaris
aangelegenheid -— in
den vorm
vorm van
van
Commissarisinin deze
deze aangelegenheid
in den
tegenwoordigheid bij
bij het
het mondeling
mondeling overleg
overlegenenkennisneming
kennisneming
tegenwoordigheid
van
de correspondentie
correspondentie tusschen
tusschen den
dengedetineerde
gedetineerde en
en diens
diens
van de
raadsman -— bedenkelijk
bedenkelijk mogen
mogen worden
worden geacht.
geacht. Daargelaten
Daargelaten
raadsman
nog de
de practische
practische bezwaren,
bezwaren, die
die hiertegen
hiertegen zouden
zouden rijzen,
rijzen, zou
zou
zijn, welke
dit
m. i.i. eene
eene inbreuk
inbreuk op
op het
het beginsel zijn,
welke nbch
noch door
door
dit m.
de mogelijkheid
mogelijkheid van
vanverkeerde
verkeerde practijken
practijken noch
wat de
de
nbch door wat
ervaring,
Frankrijk, in dit
dit opzicht
opzichtheeft
heeftgeleerd,
geleerd,
ervaring, met
met name
name in Frankrijk,
voldoende wordt
wordt gerechtvaardigd.
gerechtvaardigd.

IV.
De gedachte,
gedachte, dat
datdede
strafrechtspraakminder
minderformalistisch
formalistisch
strafrechtspraak
zij en
entot
tothet
hetvolksbewustzijn
volksbewustzijn
moet
worden, meer
meer cdevend»
«levend» zij
moet worden,
spreke,
van dit
dit opstel
opstel
spreke, eene
eene gedachte
gedachte waaraan
waaraaninin de
de inleiding
inleiding van
verband,waarin
waarinzijzijclààr
dààr
uiting werd
werd gegeven,
gegeven,moge
mogenunuuituit
hethet
verband,
1.
IngezondenBijdragen
Bijdragenininhet
hetWeekblad
Weekbladvan
van
Recht
van
dentegenwoordigen
tegenwoordigen
I. Ingezonden
hethet
Recht
van
den
Raad Mr.
Mr. L.
L. Ch.
Ch.Besier
Besierenenden
denAmsterdamschen
Amsterdamschen
advocaat·generaal
Hoogen Raad
advocaat-generaal bij
bij den Hoogen
Mr. Fr.
A. Kokosky
Kokosky (Nos.
(Nos. 9495
9495 en
en 9501.)
9501.)
advocaat
advocaat Mr.
Fr. A.
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voorkwam,
worden los
los gemaakt
gemaakt en
enals
alszelfstandig
zelfstandigdenkbeeld
denkbeeld
voorkwam, worden
onze aandacht
aandacht vragen.
vragen. Verjonging
Verjonging en
enverfrissching
verfrissching van
van die
die
onze
rechtspraak,
zoodat zij
zij meer
meer aanpasse
aanpasse aan
aan de
dewerkelijkheid
werkelijkheid en
en
rechtspraak, zoodat
om~
het beeld
beeld vertoone
vertoone van
vaneene
eeneJustitie,
Justitie, niet
nietlangzaam
langzaam en
en om,
het
slachtig,
haar air
air van
van gewicht,
gewicht, maar
maarvaardig
vaardig
slachtig, afstootend
afstootend door haar
en vlug,
vlug, eenvoudig
eenvoudigenen
natuurlijk!
Wil
mendedestrafrechtspraak
strafrechtspraak
natuurlijk
1 Wil
men
nader
brengen tot het
het volk
volk en
en de
de publieke
publieke opinie,
opinie, wil
,~ilmen
men
nader brengen
bij de
de c<groote
«groote menigte»
menigte» inderdaad
inderdaad dat
dat vertrouwen
vertrouwen op de
de
bij
doen ontstaan,
ontstaan, hetwelk
hetwelk haar
haar deze
dezedoet
doetbeschouwen
beschouwenals
als
justitie doen
eene
heilzame kracht,
kracht, als
als eene
eenemacht
machtten
tengoede,
goede,dan
dangrijpe
grijpe
eene heilzame
men
met beide
beide handen
handen naar
naar de
de middelen,
middelen, die
diede
debedoelde
bedoelde
men met
verjongingskuur kunnen bevorderen.
bevorderen.
verjongingskuur
Het strafgeding
strafgeding voor
voor den
denKantonrechter,
Kantonrechter, met
met zijne
zijne minder
minder
algemeeneenvoudige
eenvoudige
ernstige
ernstige strafbare
strafbare feiten,
feiten, zijne
zijne over
over't 'talgemeen
derge~
zaken en sobere
sobere bewijsconstructie,
bewijsconstructie, leent zich
zich voor
vooreene
eene derge,
zaken
lijke
kuur 't'tgemakkelijkst.
gemakkelijkst. Sympathie
Sympathie verdienen
verdienen dan ook
ook de
de
lijke kuur
voorstellen,
die richting
richtingdoor
doorStaatscommissie
Staatscommissieen
enRegeering
Regeering
voorstellen, in die
de stelsels,
stelsels,
gedaan,
die —
verwerping van
gedaan, voorstellen,
voorstellen, die
- met
met verwerping
van de
welke
hoofdzakelijk hun
afdoening van
van de
de
welke hoofdzakelijk
hun heil
heil zoeken
zoeken in
in de afdoening
de terechtzitting
terechtzittingom,
om, in het
het bijzonder
bijzonder van
van het
het
zaken buiten
buiten de
stelsel
der Duitsche
DuitscheStrafbefehle
Strafbefehle —
- beoogen
beoogenhet
hetzwaartepunt
zwaartepunt
stelsel der
van de
de strafrechtspraak
strafrechtspraak tete blijven
in de
de terechtzitting,
van
blijven leggen
leggen in
terechtzitting,
streven naar
naar vereenvoudiging
vereenvoudiging en bespoediging
maar tevens streven
bespoediging van de
procedure 1.1.Bij
waarop dit laatste
laatste doel
doel zal
zalworden
worden
procedure
Bij de
de wijze,
wijze, waarop
bereikt, staan
staan wij
wij hier
hier niet
nietstn.;
stil; genoemd
genoemdworden
worden alleen
alleen de
de
bereikt,
twee
hoofdpunten:: de mogelijkheid,
mogelijkheid, dat de
de zaak
zaak worde
worde aan,
aan~
twee hoofdpunten
hangig gemaakt
gemaakt niet
niet door
dooreene
eenedagvaarding
dagvaarding maar
maar door
door eene
eene
hangig
eenvoudige oproeping
den vervolgde
vervolgde bij
bijdedebekeuring
bekeuring
oproeping van
van den
zelve
door den
den bekeurenden
bekeurenden ambtenaar,
ambtenaar, en —
- als
als regel
regel —
- na
na
zelve door
de behandeling
behandeling op
opde
deterechtzitting
terechtzittingonmiddellijk
onmiddellijkhet
het mondeling
mondeling
vonnis. Wel vragen
vragen wij
wij verlof
verlofvoor
voorhet
hetciteeren
citeerenvan
vanééne
ééne
vonnis.
zinsnede uit
uit de
deMemorie
Memorievan
vanToelichting
Toelichting
derStaatscommissie,
Staatscommissie,
zinsnede
der
omdat
daarin de
de waarde
waarde van
van eene
eene levende rechtspraak
rechtspraak zoo
omdat daarin
treffend uitkomt.
gesproken te hebben
hebben van
van den
deneisch
eischvan
van
treffend
uitkomt. Na gesproken
bespoediging en
en vereenvoudiging
vereenvoudiging van
vanhet
hetrechtsgeding
rechtsgeding vóór
vóór
bespoediging
den Kantonrechter
Kantonrechter ter
ter openbare
openbareterechtzitting,
terechtzitting, gaat
gaatde
deM.
M.v.v.T.
T.
aldus
voort:: <<Die
«Die rechtsbedeeling
rechtsbedeeling alleen,
uitgeoefend in het
het
aldus voort
alleen, uitgeoefend
licht
en onder
onderden
denwaarborg
waarborgder
deropenbaarheid,
openbaarheid, waarbij
waarbij ter
ter
licht en
1. Ook
Ook bij
bij de
de behandeling
behandelingvan
vanhethet
vraagstuk
Juristenvereeniging(1896)
(1896)
vraagstuk
in in
de de
Juristenvereeniging
werd
in overeenstemming
overeenstemming met
met het
hetgevoelen
gevoelender
derpraeadviseurs,
praeadviseurs, Prof.
Prof. G.
G. A.
A. van
van
werd in
Hamel en
en ondergeteekende,
ondergeteekende, in doe
de:u richting
richting naar hervorming
hervorming gestreefd.
gestreefd.
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verantwoording staan
verdachte voor zijne
zijne overtreding,
overtreding, de
de
verantwoording
staan de
de verdachte
politie
politie voor
voor haar
haar beleid,
beleid, dedeambtenaar
ambtenaar van
vanhet
hetOpenbaar
Openbaar
Ministerie
het instellen
instellen der
der vervolging,
vervolging, de
derechter
rechter voor
voor
Ministerie voor het
zijn onderzoek
onderzoek der
der feiten
feiten en
enzijn
zijnoordeel
oordeelnaar
naar recht
recht en
en wet,
wet,
zijn
ook de
dewetgever,
wetgever,dedealgemeene
algemeeneenendedeplaatselijke,
plaatselijke, voor
voorzijn
zijn
ja ook
en regelend
regelend ingrijpen
ingrijpen in
in het
het dagelijksch
dagelijksch doen
doen en
en
verbiedend en
verbiedend
laten der
der menschen,
menschen, alleen
alleen die rechtsbedeeling
waar.
laten
rechtsbedeeling mag
mag in waar,
heid een
een stuk
stuk heeten
heeten van
van het
hetvolle
vollerechtsleven
rechtsleven ininden
denStaat.»
Staat.»
heid
Welk een
een mooi
mooiperspectief
perspectief wordt ons in deze woorden geopendl
geopend J
Welk
Intusschen, ook buiten
geding voor
voorden
denKantonrechter,
Kantonrechter,
buiten het geding
ni. bij
bij de
deRechtbank,procedure
Rechtbank.procedure kan,
behoud van
van de
de
nl.
kan, met
met behoud
onmisbare waarborgen
op stevigen
stevigengrondslag
grondslagberustende
berustende
onmisbare
waarborgen voor
voor op
en goed
beslissingen,naar
naar verfrissching
verfrissching en
en verjonging
verjonging
goed overwogen beslissingen,
worden gestreefd.
gestreefd. Wij
noemen één
één voorbeeld.
voorbeeld. Stel
Stel uu vó6r
vóór
worden
Wij noemen
oogen de
de groote
groote beteekenis,
beteekenis, wij
wij mogen
mogen wel
wel zeggen
zeggen de
de op,
op.
oogen
voedendekracht
kracht èn tegenover den delinquent
zelven, èn
èn tegenover
tegenover
voedende
delinquent zelven,
de publieke
publieke opinie,
opinie, van
vandedeonmiddellijke
onmiddellijkeuitspraak
uitspraak van
van het
het
de
vonnis
terstond na
na en
en onder
onder den
denverschen
verschen indruk
indruk van
van de
de
vonnis terstond
behandeling der
zaak, op
het oogenblik
oogenblik dat
daterertevens
tevensplaats
plaats
behandeling
der zaak,
op het
kan zijn
zijn voor
vooreen
eenernstig
ernstigwoord
woordvan
vanwaarschuwing
waarschuwing en
en ver,
ver.
kan
door
den
magistraat
gesproken.
Gevoel
't,
dat
hierin
maning,
maning,
den magistraat gesproken.
't, dat hierin
een
machtig middel
gelegen om
om dat
dat gevoel
gevoel van
van vertrouwen
een machtig
middel is
is gelegen
vertrouwen
derechtspraak
rechtspraak tetekweeken
kweeken en
enteteversterken,
versterken. dat
dat zooveel
zooveel
in de
hooger staat
staat dan
dan een
eenopzien
opzientegen
tegeniets
ietsonbegrepens,
onbegrepens, eene
eenevrees
vrees
voor iets geheimzinnigs,
geheimzinnigs, vèr
af en
en geheel
geheel buiten
buitenons
ons
voor
vèr van
van ons af
om. En
En spreek
spreek dan
dan met
met mij
mij den
den wensch
wensch uit,
uit, dat,
dat, wat
wat thans
om.
algemeen voldoet,
voldoet, toepassing
toepassing
hier en
en daar
daargeschiedt
geschiedt en algemeen
reeds hier
moge vinden
vinden inindie
dievele
velegevallen,
gevallen,waarin
waarindededadelijke
dadelijkeuitspraak
uitspraak
mogelijk
w.z.z. waarin
waarinde
defeitelijke
feitelijkeen
enjuridische
juridische figuur
figuur
is, d.d.w.
mogelijk is,
gedoogt 1.
der zaak
zaak dit gedoogt
der
dit op
opden
denvoorgrond
voorgrondgesteld
gesteldtetehebben,
hebben,komen
komenwij
wij nu
nu
Na dit
tot eene
eene der
der moeilijkste
moeilijkste en
engewichtigste
gewichtigstevragen.
vragen. Wij
Wijbedoelen
bedoelen
gevallen, waarin
waarin de
de eischen
eischen eenerzijds
de persoonlijke
persoonlijke
de gevallen,
eenerzllds van de
levende
vrijheid
individu, anderzijds
vrijheid van
van het individu,
anderzijds van eene snelle en levende
strafrechtspraak,
De oplossing
oplossing
strafrechtspraak,met
met elkander
elkander in
in botsing komen.
komen. De
conflict biedt
biedt eigenaardige
eigenaardige moeilijkheden.
van
van dit conflict
van
moeilijkheden. Welk van
de
twee groote
grootebeginselen,
beginselen, ieder
iedervoor
voorzich
zichdoorwerkend
doorwerkend in
in
de twee
Het isis bij
bij
de
tegenwoordige cultuur,
cultuur, zal
zal clàn
dàn overwinnen
overwinnen?? Het
de tegenwoordige
1.
dezen zin
zinhet
hetfrissche
frisscheartikel
artikelinin(Themis»
• Themis»(1913)
(1913)van
vanden
denRotterdamRotterdam·
1. Zie
Zie in dezen
Mr. G.
G. van
vanSlooten
SlootenAzn.,
Azn.,getiteld
getiteldTraag
TraagRecht.
Recht.InIndenzelfden
denzelfdenjaargang
jaargang
rechter Mr.
schen rechter
van dat
dat tijdschrift
tijdschrift mocht
mocht ik
ik voor
voor het
het denkbeeld
denkbeeld eene lans
lans breken,
breken, ook
ook op
opgrond
grond
van
van ambtelijke
ambtelijke ervaring,
ervaring, in
inhet
hetopstel
opstelcEngelsche
«EngelscheenenNederlandsche
NederlandscheKinderwetgeving.
Kinderwetgeving.» »
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deze vraag,
wij thans
thans nog
nogenkele
enkeleoogenblikken
oogenblikken hebben
hebben
vfaag, dat
dat wij
stil
te staan,
staan, en
enzulks
zulksten
tenaanzien
aanzienvan
vantwee
tweebijzondere
bijzonderepunten
punten:
stil te
:
de
vóórgeleiding -—bij
vanden
den
de vó6rgeleiding
bij ontdekking
ontdekkingop
opheeter
heeterdaad
daad- van
verdachte
den rechter
rechter ter
ter onmiddellijke
onmiddellijke (of
(ofzeer
zeer spoedige)
spoedige)
verdachte vóór
v66r den
berechting ; en
en de nieuw
berechting;
nieuw ontworpen
ontworpen regeling
regeling van
van de
derechter,
rechter~
lijke
handhaving van
van de
de openbare
openbare orde.
orde.
lijke bevelen
bevelen tot
tot handhaving
primum. Volkomen
Volkomen begrijpelijk
begrijpelijkisis 't,
't, dat
Ad primum.
dat men
men —
- v66r
vóór
oogen
de tergende
tergende langzaamheid
langzaamheid van
van de
de Kantonge,
Kantonge~
oogen hebbende de
rechtsprocedure,zoodat
zoodat vonnis
vonnis en
rechtsprocedure,
en straf
strafverschoven
verschoven worden
worden
tot
weken, ja
ja 1 maanden
maanden na
na de
de gepleegde
gepleegdeovertreding
overtreding—
- zich
zich
tot weken,
aangetrokken
tot de
de onmiddellijke
onmiddellijkerechtspraak,
rechtspraak, de
de
aangetrokken heeft gevoeld
gevoeld tot
directe
die den
den blik
blikwendt
wendtnaar
naar
directe reactie
reactieop
ophet
het begane
begane feit.
feit. En hij,
hij, die
Engeland en
Engeland
en ook
ooknaar
naarFrankrijk
Frankrijk(met
(metzijne
zijne instelling
instelling van
van het
het zg.
zg.
petit parquet)
getracht
wordt
petit
parquet) en
enziet,
ziet,hoe
hoedaar
daar
getracht
wordtdat
datideaal
ideaalmeer
meer
zich afgevraagd,
afgevraagd, of
of niet
niet langs
langs dezen
dezen
nabij
te komen,
komen, heeft
heeft't'tzich
nabij te
weg ook bij
weg
bij ons
ons iets
iets te
te bereiken
bereiken zou
zou zijn.
zijn. En
En toch,
toch, hoeveel
hoeveel
aantrekkelijks
een dergelijk
dergelijk stelsel
stelselmoge
mogehebben,
hebben, hoe
hoesterk
sterk
aantrekkelijks ook
ook een
de neiging
de
neiging zij
zij om
omhet
hetaan
aantetegrijpen
grijpenals
alseen
eenmachtig
machtigmiddel
middel
tot
bereiking van
van het
hetgewenschte
gewenschte doel,
doel, het
hetmoet
moetten
tenslotte
slotte
tot bereiking
afgewezen als
alseene
eenetetegroote
grooteinbreuk
inbreuk op
op de
de individueele
individueele
worden afgewezen
vrijheid. Want
men geve
gevezich
zichwel
welrekenschap
rekenschap van
van wat
wat een
een
vrijheid.
Want men
dergelijk stelsel
medebrengt. Men
denke 't't zich
zich in, dat
dat de
de
dergelijk
stelsel medebrengt.
Men denke
berechting of
dag van
van de
deaanhouding
aanhoudingbf,
of,bij
bijaanhouding
aanhouding
berechting
bf den dag
's avonds,
avonds, den
volgenden morgen
morgen plaats
dat dus gedu,
gedu~
den volgenden
plaats heeft,
heeft, dat
rende uren,
uren, een
een etmaal
etmaal vaak,
vaak,vrijheidsberooving
vrijheidsberooving zal
zalplaats
plaats
rende
ter zake
zake van
vankleine
kleineovertredingen,
overtredingen,nietige
nietige«vergrijpen»
«vergrijpen»
hebben ter
zoo men
men dezen
dezennaam
naamdaaraan
daaraan mag
mag geven,
geven,welke
welkebijna
bijnaaltijd
altijd
met eene
gestraft, omdat
omdateene
eenevrijheidstraf
vrijheidstraf
eene geldboete worden gestraft,
daarvoor niet gerechtvaardigd
gerechtvaardigd zou zijn.
zijn. Hoogst
Hoogstbedenkelijk
bedenkelijk
daarvoor
zou dan
dan ook
ookhet
hetinvoeren
invoerenvan
vaneene
eenezoodanige
zoodanigenieuwigheid
nieuwigheid
zou
genoemd worden.
worden.Aan
Aandedestrafrechtspraak
strafrechtspraakzou
zouzij
zijschade
schade
mogen genoemd
berokkenen, door
deze ininzeer
zeervele
velegevallen
gevallenongemotiveerd
ongemotiveerd
berokkenen,
door deze
te maken
makenenenhaar
haareen
eenhatelijk
hatelijkkarakter
karakterte
tegeven,
geven,enendoor
door—hard te
verre van
van aan
aan het
hetzedelijk
zedelijk gezag
gezagvan
vande
dejustitie
justitieten
tengoede
goede
wel verre
komen —
- de
desympathie
sympathiedaarvoor
daarvoor te
te ondermijnen.
ondermijnen. Volkomen
Volkomen
te komen
instemming verdient
dan ook
ook'het
hetgedeelte
gedeeltevan
vandedeMemorie
Memorie
instemming
verdient dan
van Toelichting
Toelichting der Staatscommissie
Staatscommissie (blz.
waarin,
van
(blz. 312-313),
312-313), waarin,
herinnering aan
aan de
debestrijding
bestrijdingwelke
welkeeene
eenedergelijke
dergelijkewijze
wijze
met herinnering
van procedeeren
procedeeren reeds
reeds vroeger
vroeger hier
hier te
te lande
lande ontmoette,
ontmoette, de
de
van
niet,wenschelijkheid
niet~wenschelijkheid van invoering
invoering daarvan
daarvan wordt
wordt betoogd.
betoogd.
Ad secundum.
secundum. De
De rechterlijke
rechterlijke bevelen
bevelen tot
tot handhaving
handhaving der
der
Ad
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openbare orde
nieuw stelsel
stelsel in
in het
hetleven
leven tete
openbare
orde bedoelen
bedoelen een
een nieuw
roepen,
roepen, gegrond
gegrond op de
de overweging,
overweging, dat
datininonze
onzemaatschappij
maatschappij
zich gevallen
gevallen voordoen,
voordoen, waarin
waarin volgens
volgens de
dewet
wetvoorloopige
voorloopige
zich
hechtenis niet
is toegelaten
toegelaten maar
maar toch
de eisch
eisch van
van een
een
hechtenis
niet is
tèch de
onmiddellijk krachtig
krachtig ingrijpen
ingrijpen van
van het
het openbaar
openbaar gezag
gezag zoo
zoo
onmiddellijk
luide spreekt,
spreekt, dat
dat zelfs
zelfsdedepersoonlijke
persoonlijkevrijheid
vrijheiddaarvoor
daarvoormoet
moet
wijken.
Engeland
kent
de
instelling
van
de
«recognizance
for
wijken. Engeland kent de instelling van de «recognizance for
behaviour» of
of «recognizance
«recognizance to
keep the
the Kings
Kings peace.»
peace.»
good behaviour»
to keep
Onze Staatscommissie
Staatscommissie en
Regeering hebben
hebben eene
eeneregeling
regeling
en de Regeering
Onze
ontworpen, welke
daaraan herinnert
herinnert maar
maar niet
niet eene
eene copie
copie
ontworpen,
welke daaraan
daarvan isis en door
door hare
hare beperking
beperking van
van den
denmaatregel
maatregel tot
tothet
het
daarvan
van ontdekking
ontdekking op
opheeterdaad
heeterdaadvan
vaneen
eenstrafbaar
strafbaarfeit
feithet
het
geval van
van het
hetnieuwe
nieuweinstituut
instituutscherper
scherperheeft
heeft omlijnd.
omlijnd. Voor,
Voor~
gebied van
waarde voor de
de mogelijkheid
mogelijkheidvan
vanden
denmaatregel
maatregelisisverder,
verder, dat
dat
waarde
openbare orde
orde door
doorhet
hetstrafbaar
strafbaarfeit
feit
ernstigzijzijaangerand,
aangerand,
de openbare
ernstig
tegen den
den verdachte
verdachte ernstige
ernstige grond
grondvan
vanverdenking
verdenkingbesta,
besta,
dat tegen
dat er
er groot
groot gevaar
gevaar zij
zij voor
voorherhaling
herhaling ofofvoortzetting
voortzettingvan
van
en dat
feit. Zijn
Zijn alaldeze
dezefactoren
factoren aanwezig,
aanwezig, dan
dankan
kandedeRechter,
Rechter_
het feit.
van den
denverdachte
verdachteeene
eenebereidverklaring
bereidverklaring vorderen,
vorderen,
Commissaris van
dat hij
hij het
het strafbaar
strafbaar feit
feit binnen
binnen een
eentetestellen
stellentermijn
termijnniet
nietzal
zal
dat
voortzetten
of herhalen
terwijl bij
bij het
voortzetten of
herhalen; ; terwijl
het weigeren
weigeren van
van die
die
nakomen van
van de
de bevelen,
bevelen,welker
welker
bereidverklaring of
bereidverklaring
of het
het niet nakomen
opvolging
verdachte beloofde,
voor ten
ten hoogste
hoogstetien
tien
opvolging verdachte
beloofde, deze
deze voor
dagen kan worden
worden in
in verzekering
verzekering gesteld.
gesteld.
dagen
Degrondgedachte
grondgedachtezelve
zelveschijnt
schijntmij
mij juist.
juist.
Ziehier het beginsel. De
samenleving wordt
wordt inderdaad
inderdaad nu en
en dan
dan bedreigd
bedreigddoor
door
Onze samenleving
ordeverstoringen,
van zulk eene wijde strekking en intensiviteit,
ordeverstoringen, van
openbaar,
zóó
aandacht trekkende
trekkende en
en in
in het
hetbrandpunt
brandpuntder
der openbaar~
z645 de aandacht
Denk aan
moet. Denk
heid, dat het gezag op exceptioneele wijze optreden moet.
de reeks tafereel
en, die
die —
- een paar jaren geleden
- zich met groote
groote
tafereelen,
geleden —
hardnekkigheid
bleven
afspelen
in
onze
residentie,
vlak
vóór
het
hardnekkigheid
afspelen in onze residentie, vlak vóór het
deftig en
en eerbiedwaardig
eerbiedwaardig Paleis
Paleisvan
vanJustitie.
Justitie.Zelfs
Zelfshet
hetkostelijk
kostelijk
goed van
van de
depersoonlijke
persoonlijkevrijheid
vrijheidmoet
moet in
in die
die buitengewone
buitengewone ge,
ge~
vallen wijken voor
voor den
den dringenden
dringendeneisch
eischvan
vanhet
het algemeen
algemeen belang.
belang.
Toch ontslaat
ontslaat de
deerkenning
erkenningvan
vandedejuistheid
juistheidvan
vanhet
hetbeginsel
beginsel
ons niet
niet van
vandedeverplichting
verplichtingom
omaan
aande
deuitwerking
uitwerkingdaarvan
daarvan onze
onze
bijzondere
schenken. Dit
Dit isisdubbel
dubbel noodig,
noodig, omdat
omdat
bijzondere aandacht
aandacht te
te schenken.
hier
beoogdenenniet
niet—- zooals
zooalsininEngeland
Engeland—
hier iets nieuws wordt beoogd
sprake
van het
hethistorisch
historischgewordene.
gewordene. En
En dan
dan mag
mag twijfel
twijfel
sprake is van
of de
de voorgestelde
voorgestelde regeling
regelingeene
eenevolkomen
volkomen
worden
geopperd, of
worden geopperd,
bevredigende
is.
bevredigende te
te noemen is.
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Vooreerst heeft
heeft de
de regeling
regelingiets
ietstweeslachtigs.
tweeslachtigs. Daarmede
Daarmede
Vooreerst
bedoelen wij
Deinverzekeringstelling,
inverzekeringstelling, voor het
het geval
geval de
de
bedoelen
wij dit. De
bereidverklaring niet
de zekerheid,
zekerheid, welke
welke
bereidverklaring
niet wordt
wordt gegeven
gegeven of
of de
daaraan
wordt gesteld,
gesteld, geschiedt
geschiedt
daaraankan
kan worden
worden verbonden,
verbonden, niet
niet wordt
op bevel
bevel van
vanden
denRechter,Commissaris.
Rechter~Commissaris.Daarnaast
Daarnaastechter
echter blijft
blijft
de persoon
persoon ter
ter zake
zake van
van het
het begane
begane feit
feitvervolgbaar
vervolgbaar naar
naar de
de
gewone procesorde
procesorde en zal
zal hij
hij dus
dusvoor
voorRechtbank
RechtbankofofKanton,
Kanton~
gewone
rechter terecht
zijn dus
dus als
als't'tware
ware twee
rechter
terecht staan.
staan. Het
Het zijn
twee procedures,
ter zake
zakevan
vanhetzelfde
hetzelfdefeit
feittegen
tegendenzelfden
denzelfdenpersoon
persoongevoerd
gevoerd
die ter
worden.
niet de
dezaak
zaakininhaar
haargeheel
geheelaan
aan ane
êénerechter,
rechter~
worden. Waarom niet
lijke autoriteit
autoriteit ter
ter afdoening
afdoening gegeven
gegeven?? De
De Memorie
Memorie van
van
lijke
Toelichting overweegt,
overweegt, dat
dat daarvoor
daarvoor Rechtbank of
of Kantonge~
Kantonge,
recht niet in
in aanmerking
aanmerking kunnen
kunnen komen,
komen, o.o.a.a. omdat
omdatdeze
dezeniet
niet
recht
zoo permanent
permanent zijn
zijn dat
dat ieder
iedergeval
gevalaanstonds
aanstondszou
zoukunnen
kunnen
zoo
worden berecht
berecht; ; en
opdracht van de
de zaak
zaak ininhaar
haargeheel
geheel
worden
en dat
dat opdracht
aan den
den Rechter~Commissaris
diepgaande afwijking
afwijking
Rechter,Commissaris eene
aan
eene tetediepgaande
Metname
namehet
hetlaatste
laatste
van
onze gewone
gewone procesorde
procesorde zou
zou zijn.
zijn. Met
van onze
bezwaar
niet afdoende
afdoende:: juist
juist omdat
omdat de
degeheele
geheele
bezwaar schijnt
schijnt mij
mij niet
bevre~
regeling
haar ontstaan
ontstaan te
te danken
danken heeft
heeftaan
aandedeluide
luideom
ombevre,
regeling haar
diging
roepende
behoefte
van
de
practijk,
de
werkelijkheid,
diging roepende behoefte van de practijk, de werkelijkheid,
wilmen
men
zou er
er grond
grond kunnen
kunnenbestaan
bestaanom
omhet
hetdogmatische,
dogmatische, ofofwil
R.~c. ook
ook
theoretische argument
theoretische
argumenttegen
tegenhet
het optreden
optreden van
van den
den R.,C.
als
gewoon strafrechter
strafrechter bij
deze over
over 't algemeen
lichtere
als gewoon
bij deze
algemeen lichtere
Inieder
iedergeval
geval zal
zalde
de
delicten niet
niet te
te zwaar
zwaar te
te doen
doen wegen.
wegen. In
delicten
ontworpen
regeling, door
door hare
hare tweeslachtigheid,
tweeslachtigheid, haar
haarminder
minder
ontworpen regeling,
eenvoudig
en voor
voor het
hetgroote
grootepubliek
publiekminder
minderbevattelijk
bevattelijk
eenvoudig en
karakter, een
van hare
hare waarde
waarde inboeten.
inboeten.
karakter,
een deel van
Maar
er isismeer.
meer.Het
Het
terrein,waarop
waaropdedemaatregel
maatregelzich
zich
Maar er
terrein,
bewegen kan,
kan, isis m.
m.i.i.teteomvangrijk.
omvangrijk. De
Devoorwaarde,
voorwaarde, dat
dat door
door
bewegen
zij aangerand,
aangerand, isis eene
eene
het strafbaar
strafbaar feit
feit de
de openbare
openbareorde
ordeernstig
ernstig zij
waar't
zeer ruime.
ruime. En zulks mag bedenkelijk heeten, waar
't hier betreft
eene
inbreuk op
op de
depersoonlijke
persoonlijkevrijheid
vrijheidvan
vanzeer
zeerbijzonderen
bijzonderen
eene inbreuk
aard
dus eene
eene zoo
zooscherp
scherpmogelijke
mogelijkeomlijning
omlijningwenschelijk
wenschelijk
aard en
en dus
is.
Men vergete
vergete niet,
niet, dat
datènèninin
begrip«ontdekking
«ontdekking op
op
is. Men
hethet
begrip
dien anderen
anderen eisch
ei~chvan
van«gewichtige
«gewichtigebezwaren»
bezwaren»
heeter daad,» èn in dien
(ernstige
gronden van
van verdenking)
verdenking) iets
ietsrekbaars
rekbaars isisgelegen.
gelegen.
(ernstige gronden
Meent men
men deze omschrijvingen
nader te
te mogen
mogen toehalen,
toehalen,
om.schrijvingen niet nader
er reden
reden te
te meer
meer om
om ernstig
ernstig te
te overwegen,
overwegen, of
ofde
deom,
om~
dan
dan is er
schrijving van
de strafbare
feiten, die den
den maatregel
maatregel rechtvaar,
rechtvaar~
van de
schrijving
strajbare feiten,
digen, niet
niet meer
meer kan
kanworden
worden gepreciseerd.
gepreciseerd. De
Deoud,hoogleeraar
oud~hoogleeraar
Domela Nieuwenhuis
Nieuwenhuis heeft
heeft te
te dien
dienaanzien
aanzienreeds
reedszijne
zijnewaar,
waar~
Domela
nl.
III.
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schuwende
hooren, pleitende
pleitende voor
voor eene
eenebeperking
beperking
schuwende stem
stem doen hooren,
straat~
de ininhet
hetopenbaar
openbaargepleegde
gepleegdestrafbare
strafbarefeiten
feiten zooals
zoo alsstraat,
tot de
schenderij
verkeersbelemmering, aantastende
aantastende de
de algemeene
algemeene
schenderij en verkeersbelemmering,
veiligheid van
van persoon
persoonen
engoed,
goed,feiten
feitendie
dieonmiddellijk
onmiddellijkmoeten
moeten
ophouden en
enwaarvan
waarvan de
de voortzetting
voortzettingniet
niet kan
kan worden
worden geduld
geduld'•1.
Moge
in deze
dezerichting
richtingnaar
naarverbetering
verbeteringvan
vande
deontworpen
ontworpen
Moge in
regeling
gestreefd 1J Te betreuren
betreuren zou
zou't'tzijn,
zijn, indien
indiende
de
regeling worden gestreefd
toepassing van
van die
die—- principieel
principieelgerechtvaardigde
gerechtvaardigde—- regeling,
regeling,
toepassing
door te
te sterke
sterke inbreuk
inbreuk op
opdedeindividueele
individueelevrijheid,
vrijheid,tot
totminder
minder
gewenschte
daardoor schade
schade deed
deed aan
aan de
de
gewenschte resultaten
resultaten leidde
leidde en daardoor
waardigheid en
prestige van
van het
het gezag.
gezag.
waardigheid
en het prestige
zal alsnog
alsnog eenige
eenige wijziging
wijziging in
inden
denaangegeven
aangegeven zin
zin
Wellicht zal
mogelijk blijken.
Gelukt dit,
dit, dan
dan isisteteverwachten,
verwachten, dat
dat het
het
mogelijk
blijken. Gelukt
nieuwe instituut,
instituut, hoewel
hoewelniet
nietvan
vannationalen
nationalen bodem,
bodem, aan
aan de
de
nieuwe
rechtsorde en
algemeen belang
belang ten goede
goede zal
zal komen.
komen.
rechtsorde
en het
het algemeen
D

denaanvang
aanvangvan
vanditditartikel
artikelwerd
werdopgemerkt,
opgemerkt, was
was
Zooals in. den
't onze
bedoeling niet
niet om
omeen
eenbespreking
bespreking te
te geven
geven van
van het
het
onze bedoeling
straf~
thans
aanhangig
wetsontwerp
tot
herziening
van
onze
thans aanhangig wetsontwerp tot herziening van onze straf,
vordering.
Veel van
van het
hetvoornaamste
voornaamste daarvan
daarvan bleef
bleef dan
dan ook
ook
vordering. Veel
onbesproken: :zoo
quaestie van
van de
de bewijsleer,
bewijsleer, een
een der
der
onbesproken
zoo de
de quaestie
belangrijkste onderdeelen
procesrecht, en
de voorge,
voorge~
belangrijkste
onderdeelen van
van elk
elk procesrecht,
en de
stelde bepalingen
bepalingenomtrent
omtrentc<schadevergoeding
«schadevergoeding voor ondergane
ondergane
voorloopige
hechtenis»,waarin
waarin—- misschien
misschienteteschoorvoetend
schoorvoetend—
voorloopige hechtenis»,
wordt
tegem.oet gekomen
gekomen aan
aan een
een sints
sints lang
lang gevoelden
gevoelden eisch
eisch
wordt tegemoet
van recht
recht en
en billijkheid.
billijkheid. Wij
Wijhebben
hebbendit
ditalles
alleslaten
latenrusten
rustenom
om
van
het volle
volle licht
licht tetedoen
doenschijnen
schijnenop
opdie
diehervormingen
hervormingenvan
vanons
ons
het
strafproces,
meer dan eenige
eenige andere,
andere, dit
dittot
toteen
eenhooger
hooger
strafproces, welke,
welke, meer
peil zullen
zullen opvoeren.
opvoeren. Laten
Latenwij
wijeindigen
eindigenmet
methet
hetuitspreken
uitspreken
peil
van drie
drie gedachten,
gedachten, hier
hiereenvoudig
eenvoudignaast
naastelkander
elkandergeplaatst
geplaatst
van
zonder
voorkeur, zonder
zonder bedoeling
bedoeling van
van eenige
eenige climax.
climax.
zonder voorkeur,
eerste isis deze,
deze, dat,
dat,om
ommeer
meeraan
aan het
hethooge
hooge doel
doelvan
van
De eerste
strafrechtspraak nabij
komen, ons
ons wetboek
wetboekdringend
dringend
de strafrechtspraak
nabij te
te komen,
herziening
het thans
thans voorgestelde,
voorgestelde, behoudens
behoudenseene
eene
herziening behoeft
behoeft en het
wor~
enkele wijziging,
wijziging, met
met waardeering
waardeering en
endankbaarheid
dankbaarheid moet
moet wor,
enkele
den aanvaard.
aanvaard.
Daarnevens
worde 't'tnog
nog eens
eensherhaald,
herhaald, dat
dat't'thier
hierbetreft
betreft
Daarnevens worde
maar van
van het
het geheele
van «de
«dejuristen,».
juristen,»· maar
geheele volk,
volk,
zaak niet van
eene zaak
1. Zie
Zie zijn
zijn opstel
opstel(Het
.Hetontwerp-wetboek
ontwerp· wetboekvan
vanstrafvordering
strafvordering en
ende
depersoonlijke
persoonlijke
het Tijdschrift
Tijdschrift voor
voor Strafrecht,
Strafrecht, XXV,
XXV, blz.
blz. 337
337vlg.
vlg.
vrijheid.
vrijheid) in het
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een
groot sociaal
sociaal en tevens
tevens een
een nationaal
nationaal belang,
belang, bbk
ook omdat
omdat
een groot
eisch isisvan
vaneene
eenegoede
goede
procesregelingom
omdedewaarborgen
waarborgen
't de eisch
procesregeling
tegen
de veroordeeling
veroordeeling van
van een
een onschuldige
krachtig
tegen de
onschuldige zoo krachtig
mogelijk
maken. Wanneer
Wanneer mij
mij dan
dan ook
ook iets verblijd
heeft,
verblijd heeft,
mogelijk te
te maken.
dan
is 't de houding,
houding, tegenover
tegenoverhet
hetonderwerp
onderwerpaangenomen
aangenomen
dan is
groote~dagbladpers, welke
welke op
op veelal
veelaluitnemende
uitnemende
door
onze groote,dagbladpers,
door onze
wijze op de
dehoofdbeginselen
hoofdbeginselender
dervoorgestelde
voorgestelderegeling
regelingde
deaan,
aan~
wijze
dacht
gevestigd, deze
deze als
als't'tware
wareheeft
heeftgetrokken
getrokkenbinnen
binnen
dacht heeft gevestigd,
den
kring der
der publieke
publieke belangstelling,
belangstelling, en,
en, ook
ookwaar
waar zij
zij de
de
den kring
critiek niet spaarde,
spaarde, er
ertoe
toeheeft
heeftbijgedragen
bijgedragen om
om onze
onzenatie
natie
critiek
iets
doen gevoelen
gevoelen voor
voor de
de groote
groote vraagstukken,
vraagstukken, door
door de
de
iets te doen
.
procesherziening aan
orde gesteld
gesteld '•1.
procesherziening
aan de
de orde
En eindelijk
eindelijk deze
dezegedachte,
gedachte, dat
dat't'tvoor
voordededeugdelijkheid
deugdelijkheid
En
destrafrechtspraak
strafrechtspraak toch
tochaltijd
altijdgrootendeels
grootendeelsblijft
blijftaankotnen
aankomen
van de
op het
hetgehalte
gehaltevan
vanonze
onzerechterlijke
rechterlijke macht
macht zelve,
zelve, op
opharen
haren
op
ernst en
hare toewijding
toewijding en
en niet
niet minder
minder op
ophaar
haarverantwoor,
verantwoor~
ernst
en hare
delijkheidsgevoel en
haar besef,
besef, dat
datzijzij—- deel
deeluitmakende
uitmakende
delijkheidsgevoel
en haar
van de
de groote
grootemaatschappij,
maatschappij, werkende
werkende te
te midden
midden van
van het
het
van
rijke,
leven—
- voor
voordie
diemaatschappij
maatschappijeene
eenelevende
levendekracht
kracht
rijke, volle leven
ten goede
goede moet
moet zijn.
zijn. Mogen
Mogen die
die deugden
deugden zich
zich bij
bij onze
onze
ten
magistratuur
blijven
ontwikkelen,
opdat
zij
behoude
datgene,
magistratuur blijven ontwikkelen, opdat zij behoude datgene,
wat de
de zedelijke
zedelijkekracht
kracht isisvan
vanelke
elkejustitie
justitie:
hetvertrouwen
vertrouwen
wat
: het
van
volk!
van het yolk!

0

1. Van
Van de
de jongste
jongste literatuur
literatuur mogen
mogen worden
wordenvermeld
vermeld de
de serie
serie artikelen
artikelen cEen
.Een
Wetboek van
van Strafvordering)
Strafvordering. in
inhet
hetUtrechtsch
utrechtschDagblad
Dagblad(begin
(beginvan
vanMei
Mei1.1.)
J.J.)
nieuw Wetboek
en de
de artikelen
artikelen over
over de
deherziening
herziening van
vanhet
hetStrafprocesrecht
Strafprocesrecht ininhet
hetAlgemeen.
Algemeen.
en
verschenen.
Handelsblad,
Handelsblad, juist
juist thans verschenen.
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treinreis rekent
rekent men over 't algemeen
tot de
de
algemeen niet
niet tot
1P EN treinreis
E
genoegens des
mij betreft,
betreft, moge
moge dit
dit waar
waar
genoegens
des levens.
levens. Wat
Wat mij
dooreen
een
eentonig
landschap;
maar zeker
zeker
zijn voor
voor een
eenreis
reisdoor
zijn
eentonig
landschap
; maar
niet, wanneer
door ons
ons eigen
eigen
niet,
wanneermen
menvan
vanZuid
Zuid naar
naar Noord
Noord door
mooie land spoort.
spoort. Voor
Voor mij
mij tenminste
tenminste behoort
behoort zulk
zulk een
eenreis
reis
mooie
tot de stille
stille vreugden
vreugden van
Weggedoken in
in de
de
tot
van mijn
mijn leven.
leven. Weggedoken
niet gestoord
gestoord door
doorbabbelende
babbelendereisgenooten,
reisgenooten,
kussens der coupé, niet
is het een
een zeldzaam
staag~wisselende schoonheid
schoonheid van
van
zeldzaam genot
genot de staagwisselende
ons land
land tetemogen
mogenindrinken,
indrinken,zachtkens
zachtkensontroerd
ontroerd teteworden
worden
ons
door
haar innigheid,
innigheid, stemmigheid,
stemmigheid, haar
gemis aan
aan
door haar
haar volkomen
volkomen gemis
opdringerigheid
fijne spel
spel van
vanlijnen,
lijnen,kleuren
kleuren en
en
opdringerigheiddoor
door dat
dat fijne
tinten,
meer men
men de
de
tinten, dat
datzich
zichtelkens
telkensweer
weeranders
andersen
en hoe
hoe meer
rivieren nadert,
schooner manifesteert,
manifesteert, tot
het daar
daar
rivieren
nadert, steeds
steeds schooner
tot het
naar zijn
schoonheid wordt
wordt geleid.
geleid.
naar
zijn hoogste
hoogste schoonheid
te beginnen
beginnen Brabant.
Brabant. Het
HetBrabantsche
Brabantsche land,
land, het
het moge
moge
Om te
dan niet
niet het
het schoonste
schoonste wezen
wezen van
van onze
onzeelfelfprovinciën,
provinciën, het
het
dan
heeft
karakter, zij
armoedig, doch
doch geenszins
geenszins banaal.
banaal.
heeft toch karakter,
zij het armoedig,
Ja,
werkelijk, het
Brabantsche land
armoedig. Dit isis een
een
Ja, werkelijk,
het Brabantsche
land is
is armoedig.
vette der
deraarde
aarde
zijner meest
zijner
meest kenmerkende
kenmerkende eigenschappen.
eigenschappen. Het vette
is deze
deze landstreek
landstreek vreemd.
vreemd. Hier
Hier ininden
denzomer
zomergeen
geenwelige
welige
korenvelden, wier
vele
korenvelden,
wier aaren
aarenzich
zich buigen
buigen onder
onder den
den last
last der
der vele
en
zware korrels,
korrels, wier
wier zon,gouden
zon~gouden kleur
kleur ontgroeid
ontgroeid isisaan
aan
en zware
vruchtbare aarde.
aarde. N
een, men mist hier volkomen
volkomen
een inkt.zwarte
inktzwarte vruchtbare
Neen,
diepen, warmen,
warmen, vollen,
vollen, rijken
rijken toon
toonder
derkleistreken
kleistreken;; het
het
dien diepen,
is een
een geelig
geeligtintje
tintjeenendede
aaren,zijzijwaaien
waaienwel
welvroolijk
vroolijkals
als
aaren,
zijn zoo goed
goed als
als leeg.
leeg.
vaantjes ininden
eilacie, zij
vaantjes
den wind,
wind, doch
doch eilacie,
zij zijn
Maar
heeft men
men dan
dan al
al niet
niet het
het goud
goudvan
vanhet
hetgraan,
graan, men
men
Maar heeft
heeft er wel
wel het
het blanke
blanke zilver
zilver van
van het
het boekweit.
boekweit. Bescheiden,
Bescheiden,
heeft
haast
bedeesd kijkt
kijkt zoo'n
zoo'n boekweitveldje
boekweitveldje om
om den
denhoek,
hoek,maar
maar
haast bedeesd
komt dit even
even de
de ziel
ziel verrukken.
verrukken. Toch
het land
land ook
ook
Toch is het
wat komt
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wel laaiende
kleurenrijk.
rijk.Zoo'n
Zoo'nveld
veldmet
met geele
geele lupine
wel
laaiende kleuren
lupine b.v.
b.v.
is van
van een
een kleurfelheid,
kleurfelheid, alsof
alsoferervonken
vonkenuitschieten,
uitschieten, zoo
zoobrani
brani
ligt het
het daar
daar te
te schitteren.
schitteren.
Van arm
arm gesproken,
zulke armelijke
armelijke koebeesten
koebeesten?
gesproken, zag men ooit zulke
?
Vergelijk daar eens mee
mee dat
dat prachtig~uitgegroeide,
prachtig,uitgegroeide, zorgvuldig~
zorgvuldig,
onderhouden,
uit het
het Noorden.
N oorden. Wat
Wat zijn
zijn de
de
onderhouden, glanzende
glanzende vee
vee uit
beestjes hier
steken als
als kapstokken
kapstokken
hier schraal
schraal en
en mager
mager1IDe
De botten steken
uit,
de uiers
uiers zijn
zijngeheel
geheelverdroogd,
verdroogd, het
het geheele
geheele dier
dier zit
zit van
van
uit, de
boven
onder vol
vol klonters
klonters mest.
mest. Het
Het zijn
zijn bepaald
bepaald de
de
boven tot
tot onder
proletariers
samenleving der
der koeien.
koeien.
proletariersin
in de samenleving
En
de boerenwoningen,
boerenwoningen, de
de boeren
boeren en
enboerinnen,
boerinnen, het
het isis
En de
alles hetzelfde.
hetzelfde. Het
Het past
past volkomen
volkomen bij
bij elkaar.
elkaar. Het
Hetmaakt
maakt
alles
allen
indruk van
van nooddruft,
nooddruft, ontbering
ontbering en
en onzindefikheid,
onzindelijkheid,
allen den indruk
doch dikwijls
Daar is
doch
dikwijls ook van
van schilderachtigheid.
schilderachtigheid. Daar
is tenminste
tenminste
stijl
diearmoede
armoedeI1
stijl in die
In
het Noorden
Noordenvorstelijke
vorstelijke hofsteden,
hofsteden, waar
waar de
degezeten
gezeten
In het
boeren
stal hebbén,
hebben, hier
hier
boeren soms
soms vijftig
vijftigstuks
stuksvee
vee en
en meer
meer op
op stal
terwijl het
het vee
vee ondergebracht
ondergebracht isis in
inkrotten
krotten
primitieve woningen, terwijl
goud wordt
wordt bewaard
bewaard voor
voor het
hetonvruchtbare
onvruchtbare
en de
de mest
mest als
als goud
en
land.
Instede van
van de
deblozende
blozendeboerin
boerinenenden
denwelvarenden
welvarenden
land. Instede
blonden boer
en feestdagen
feestdagen danig
danig
blonden
boer der
der kleistreken,
kleistreken,op
op zon~
zon, en
met
juweelen en
en andere
andere sieradiën
sieradiën behangen,
behangen, treft
treft men
men in
in
met juweelen
Brabant op
aan, die
die de
dearmoede
armoede
Brabant
op het
het platteland
platteland een
een bevolking
bevolking aan,
op het
het gezicht
gezicht tetelezen
lezenstaat
staatenenook
ookheusch
heuschniet
niet veel
veel geld
geld
op
opschik uitgeeft.
uitgeeft.
voor opschik
Een andere
andere karakteristiek
karakteristiek van
zijn weinige
weinige
Een
van Brabant
Brabant isis zijn
overzichtelijkheid.
Hetland,
land, dat
dat op
overzichtelijkheid. Het
op zijn
zijneigen
eigenrug
rugzooveel
zooveel
kloosters draagt,
veel van
van een
eengroot
grootklooster.
klooster.
kloosters
draagt,heeft
heeft zelf
zelf veel
Telkens wordt
wordt het
het oog
oogdoor
doorstrooken
strookenakkermaalshout
akkermaalshout in
in
Telkens
zijn
vergezicht
belemmerd.
Zoo
wordt
elk
stukje
land
een
zijn vergezicht belemmerd. Zoo wordt elk stukje land een
cel, waar
waar dedelandman
landmanzijn
zijn
dagelijkschewerkzaamheden
werkzaamheden
cel,
dagelijksche
vlijtig verricht
verricht en
voor en
en na
naden
denarbeid
arbeidmisschien
misschien wel
wel
vlijtig
en voor
af
gebeden naar
naar den
den hemel
hemel opzendt
opzendt om
om een
een gunstigen
gunstigen oogst af
gebeden
te smeeken.
smeeken.
schoone verschieten
verschieten over
over hei
heienenbeemden
beemdenmissen
missen we
we
De schoone
hier dan
dan ook
ook als
alsregel.
regel.Daardoor
Daardoor wordt
wordtdedeBrabantsche
Brabantsche
hier
intiemer, ze
ze zal
zal zelden schokken, den
denadem
adembenemen
benemen
schoonheid intiemer,
(behalve hier en daar
in
het
oosten)
door
een
wijdsch
panorama
daar
oosten) door een wijdsch panorama
Wij voelen
voelenons
onshier
hierbijna
bijnanooit
nooithet
hetmiddelpunt
middelpunt
einder. Wij
tot den einder.
van een
een naar
naar alle
alle zijden
zijden zich
zich ver
veruitbreidende
uitbreidendeschoonheid
schoonheid
van
Wel
worden
echter
meermalenprettig
prettig
den horizon.
horizon.Wel
tot den
worden
wewe
echter
meermalen
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verrast met
doorkijkje, een
een schilderachtig
schilderachtig boerenhuis,
boerenhuis,
verrast
met een aardig doorkijkje,
tegen welks
welks muur
muur een
een wilde
wilde wingerd
wingerd opkruipt,
opkruipt, een
een typische
typische
tegen
Brabantsche
haar stevige
stevige paard,
paard, wiens
wiens groote
groote donkere
donkere
Brabantsche kar
kar met haar
versiering met
met glimmend
glimmend
haam
haam vroolijk
vroolijk onderbroken is door een versiering
koper.
Het heele
heeleBrabantsche
Brabantscheland
landlijkt
lijktdoortrokken
doortrokkenvan
vaneen
eenstillen,
stillen,
vromen geest, en hiermee is zijn karakter
karakter dan
ook
het
best
gekendan ook
geken.
schetst.
Katholieke kerk,
kerk, de
detalrijke
talrijke kloosters,
kloosters, godshuizen
godshuizen
schetst. De Katholieke
en seminaria
ingewerkt hebben.
hebben.
seminariazullen
zullenhier
hierzeker
zeker belangrijk
belangrijk op
op ingewerkt
Wij voelen
voelen onmiddellijk,
onmiddellijk, dat
dat we
we inineen
eenkatholiek
katholiekland
land zijn.
zijn.
Veel kerken
kerken en
enkloosters
kloosters;; veel
veelzwart,gerokte
zwart. gerokte priesters
priesters en
en
Veel
vroom. blikkende nonnetjes, de smalle,
smalle, vergeestelijkte
vergeestelijkte gezichten
gezichten
vroom,blikkende
in zwart,witte
zwart.wittelijstjes;
lijstjes;stoere
stoerebebaarde
bebaardepaters,
paters,het
hetgeharde
geharde
gevat in
lichaam in
ruige bruine
bruine pij,
pij, de
debloote
blootevoeten
voetenininsandalen
sandalen;
lichaam
in de ruige
;
luid.biddende
bedevaarten;; ruwe,
ruwe, onbehouwen
onbehouwen witte
witte kruisen
kruisen
iuid,biddende bedevaarten
op de stallen
stallen om
kerk heeft
heeft de
de
op
om den
den duivel
duiveltete bannen.
bannen. De
De kerk
menschen
kinderlijk, als regel
regel ingetogen,
ingetogen, toch
toch ook
ookonbeschaafd
onbeschaafd
menschen kinderlijk,
gehouden.
zoo stijf
stijf
gehouden. In
In verband
verband daarmee
daarmeezijn
zijnze
ze hier
hier lang
lang niet zoo
als
het Noorden,
Noorden,loopen
loopenzeze
zwieriger,is ishun
huntaal
taalgezapiger,
gezapiger,
als in het
zwieriger,
hun heele
heele wezen
wezen vroolijker,
vroolijker, opgeruimder.
opgeruimder. Maar
Maar wel
wel minder
minder
hun
beschaafd, primitiever
primitiever nog
van hartstocht,
hartstocht, wat
wat bij
bij sommige
sommige
beschaafd,
nog van
feesten,
en waaraan
waaraan de
de streek
streek
feesten, als
als carneval
cameval en
en kermis,
kermis, blijkt
blijkt en
den naam
naam te danken
danken heeft
heeft van
van «het
«het donkere
donkere Zuiden».
Zuiden».
den
Jammer,
kerken als
regel te groot,
groot, te
te geweldig
geweldig zijn
zijn
Jammer,dat
dat de
de kerken
als regel
voor de
de dorpen.
dorpen. Zij
Zijrijzen
rijzen er
ertetever
verboven
bovenuit,
uit,zijn
zijn ererniet
niet
voor
innig genoeg
genoeg mee
mee verbonden,
verbonden, maken
maken een
een eenigszins
eenigszins parvenu,
parvenu.
achtigen
stille schoonheid
schoonheid van
van het
hetdorp.
dorp.
achtigen indruk
indruk tegenover
tegenover de
de stille
hetBrabantsche
Brabantscheland
landdede
Hollandsche
riviergezichten,
Na het
Hollandsche
riviergezichten,
die voor
voor mij
mij steeds
steeds weer
weer het
hetsuperlatief
superlatiefder
derschoonheid
schoonheid zijn.
zijn.
Het isis altijd
altijdeen
eenbijzonder
bijzonderfeest
feestvoor
voormij,
mij,die
diegeweldige
geweldigewater,
water.
banen terug
terug te
te mogen
mogenzien,
zien,schilderachtig
schilderachtig verlevendigd
verlevendigd door
door
banen
het
drukke varen
varen der
haar flanken
flanken het
het
het drukke
der schepen,
schepen, terwijl
terwijl aan
aan haar
lage land
land zich
zich tot
tot den
deneinder
einderuitstrekt.
uitstrekt.
lage
dan ook,
zoovelen bosschen
bosschen en
en
Onbegrijpelijk is
is 't mij
mij dan
ook, dat
dat zoovelen
Onbegrijpelijk
bergen verkiezen
verkiezen en
en ongevoelig
ongevoelig blijken
blijken tetewezen
wezen voor
voordeze
deze
bergen
Menspreekt
spreekt van
van eentonig,
eentonig, maar
maar heeft
heeft
sublieme
schoonheid. Men
sublieme schoonheid.
dan zeker
zeker geen
de eeuwige
eeuwige wisseling
wisseling der
der luchten,
luchten,
dan
geen oog
oog voor de
van
den lichtval
lichtval en het
het beweeg
beweeg op
op de
derivier.
rivier.
van den
Door het
het wijde,
wijde, stille
stille land,
land, open
open voor
voorzon,
zon,wind
winden
enregen,
regen,
stuwt
de machtige
machtige rivier
rivier haar
haar golven
golven naar
naar zee.
zee. Op
Op haar
haar
stuwt de
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lenigen rug
rugdraagt
draagtzezeonvermoeid
onvermoeidde
deforsche
forscherompen
rompen
soepelen, lenigen
talrijke schepen,
schepen, wier felle
felle beschildering
beschildering vroolijk
vroolijk met
methet
het
der talrijke
water contrasteert.
contrasteert.
donkere water
een schoone
schoone fleurige
fleurige waterstad,
waterstad, zoo doet
doet dat
dat beweeg
beweeg op
op de
de
Als een
waar~
rivier altijd
altijd aan.
aan. Groote
Groote booten
booten met zwarte
zwarte schoorsteenen, waar,
zware rookkolommen
rookkolommen'*walmen,
walmen, zijn
zijn als
alsmachtige
machtigefabrieken;
fabrieken;
uit zware
sleepbooten
lijken
de
nijvere
centrales
van
arbeidsvermogen,
sleepbooten lijken de nijvere centrales van arbeidsvermogen,
luxe~booten zijn
zijn de
de paleizen
paleizender
derrijken,
rijken, terwiji
terwijl de
deeenvoudige
eenvoudige
luxe,booten
zeilschepen, met
bollende witte
witteen
endonkere
donkere zeilen
zeilen zoo
zoo
zeilschepen,
met hun bollende
van wezen,
wezen, de
denederige
nederigewoningen
woningenuituit
eenver
ververleden
verleden
schoon van
een
voorstellen, toen alles
alles wat
watgebouwd
gebouwdwerd
werdnatuurlijk
natuurlijk schoon
schoon
voorstellen,
was. Stoer
Stoer op
op de
de dekken
dekken der
derschepen
schepen staan
staan de
debewoners
bewonersder
der
was.
stad, de nijvere,
nijvere, stille
schippers, zwijgend,
bijge~
stad,
stille schippers,
zwijgend, geloovig
geloovig en
en bike,
onder den
denhoog,koepelenden
hoog~koepelendenhemel,
hemel,waarvan
waarvan over
overdag
dag
loovig onder
zon en
en's'snachts
nachts de
desterren
sterren hun
huntrouwe
trouwewachters
wachters zijn.
zijn.
de zon
In een
een wijden
wijden boog tot
tot den
den horizon
horizon ligt
ligt het
hetlage
lage land
land aan
aan
In
oevers der
der rivier.
rivier. Onbelemmerd
Onbelemmerd kan
kan het
hetoog
oogererover
overgaan.
gaan.
de oevers
de zon
zon haar
haar licht
licht ererover
overuit,
uit,over
overdedeweiden
weidenmet
methun
hun
Giet de
prachtige stoffage
zwart~ en
en rood,bonte
rood~bonte koebeesten,
koebeesten, wier
wier
prachtige
stoffage van
van zwart,
huid het
het licht
lichtzoo
zooheerlijk
heerlijkopvangt
opvangtenenweerkaatst,
weerkaatst,
glanzende huid
glanzende
over
rivier, die
dieflonkert
flonkert alsof
alsofze
zeingelegd
ingelegdware
waremet
inetedele
edele
over de rivier,
steenen,
heele land
land als
als stralend
stralend ininglorieschijn.
glorieschijn.
steenen, dan
dan lijkt
lijkt het
het heele
Hoog, onbereikbaar
onbereikbaar hoog,
hoog,welft
welftzich
zichdede
transparantblauwe
blauwe
transparant
hemel met
met de
de gouden
goudenzonnepoort
zonnepoortenenenkele
enkelewitte
wittewolkjes
wolkjes
hemel
het vlakke
vlakke land.
land.
boven het
N ergens treft
treft iemand
iemand zoo
zoodedesaamhoorigheid
saamhoorigheidvan
vanlucht,
lucht,water
water
Nergens
en land
land als
als hier.
hier. Versomberen
Versomberen de
de luchten,
luchten, zoodat
zoodatzware
zware wol.
wol:
en
kenstapels
dreigende legers
legers langs
langs den
denhemelweg
hemelweg gaan,
gaan, hoe
hoe
kenstapels als
als dreigende
droef en donker
donker zijn
zijn dan
dan de
deweiden
weidenenenhoe
hoekan
kandederivier
rivierdan
dan
soms
toornen als
als een
een verbolgen
verbolgen god!
god 1
soms toornen
En de
de nachteni
nachten 1Als
Alsdedegansche
ganschewijde
wijdehemel
hemelbespikkeld
bespikkeldisismet
met
millioenen sterren
sterren en de
demaan
maanmet
methaar
haarvreemd,zachten
vreemd~zachtenglans
glans
millioenen
de
dingen bekoorlijker
bekoorlijker maakt
lijkt het
het water,
waterde dingen
maakt dan
dan over
over dag,
dag, lijkt
vlak
der rivier
rivier van
van zilver,
zilver, waarin
waarin de
de aan
aan de
deoevers
oeversdansende
dansende
vlak der
en
spelende elven
elven zich
zich spiegelen.
spiegelen.
en spelende
Wat liggen
liggen dedestadjes
stadjesknus
knusaan
aanden
denvoet
voetder
derreusachtige
reusachtige
dijken,
blank slingeren
slingeren de
witte wegen
wegen zich
zich door
door de
de
dijken, hoe
hoe blank
de witte
groene
alomheid,
hoe
goed
doen
het
de
torens,
molens
en
groene alomheid, hoe goed doen het de torens, molens en
op den
denachtergrond.
achtergrond.
stro
ok en hout
strooken
hout op
ditlandschapstype
landschapstype de
de
Van
zeldzame schoonheid
schoonheid zijn
zijn in
in dit
Van zeldzame
met hun
hun witte
witte en
en roode
roode
boomgaarden.
boomgaarden.In
In de
de lente
lente tooien
tooien ze met
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bloesems het
bloesems
het land
land als
alseen
eenjonge
jongebruid,
bruid,ininden
denherfst
herfsthangt
hangt
het
kostelijkste ooft
tusschen de takken
takken te
te gloeien.
gloeien.
het kostelijkste
ooft tusschen

Ten
slotte de
de Veluwe.
Veluwe.Dit
Dit
is de
romantischestreek
streek van
van
Ten slotte
is de
romantische
Nederland
«par excellence».
excellence».
Nederland c<par
Neemt
men een
eenpaar
paarlange
langewinteravonden
winteravonden de
de moeite
moeite zich
zich
Neemt men
in
de geschiedenis
geschiedenis dier
dier Wale
«Vale ouwe»
ouwe» ininteteleven,
leven, dan
dan put
put
in de
men
die studie
studie de
deovertuiging,
overtuiging, dat
datdaar
daarbijna
bijnaelke
elkestrook
strook
men uit die
gronds historische
gronds
historische beteekenis
beteekenis heeft.
heeft.
Spoort
men dan
dan later,
later, na
na zoo'n
zoo'n brok
brokgeschiedenis
geschiedenis in
in zich
zich
Spoort men
opgenomen
hebben, weer
weer over
over de
de Veluwe,
Veluwe, dan
dan ziet
ziet men
men
opgenomen te
te hebben,
die landstteek
landstteek met
met heel
heel andere
andere oogen
oogenaan
aanen
enleven
levenals
als van
van zelf
die gebeurtenissen
gebeurtenissen weer voor ons op. Vooral
Vooral de
de Middeleeuwen,
Middeleeuwen,
die
tijden, waarop
waarop dedeneo,romantiek
neo-romantiekteruggreep
teruggreep en
en uit
uitwier
wier
die tijden,
schoot
«blaue Blume»
hebben hier een
een groote
groote
schoot de <<blaue
Blume»opbloeide,
opbloeide, hebben
rol gespeeld.
gespeeld.
Nog
heerschte dederidderschap
ridderschap op
ophaar
haarmachtige
machtigekasteelen,
kasteel en,
Nog heerschte
doch de
; een
doch
de derde
derde stand
stand was
was reeds
reeds ininopkomst
opkomst;
eensterk,
sterk,
hecht, vroom,
hecht,
vroom, diep,wortelend
diep.wortelendchristelijk
christelijkgeloof
geloofverinnerlijkte
verinnerlijkte
onbewust
dingen en
engaf
gafdedegeestelijkheid
geestelijkheideen
eenonbeperkte
onbeperkte
onbewust alle dingen
heerschappij
troubadours trokken
trokken van
van de
heerschappij; ;troubadours
de eene
eene burcht
burcht naar
naar
de andere
andere en
en bezongen
bezongen de
de schoonheid,
schoonheid, de
de dapperheid,
dapperheid, den
den
de
moed en
en het
het geloof;
geloof;twisten
twistenenendaarop
daaropvolgende
volgendestrijd
strijdwaren
waren
moed
aan de
de orde
orde van
van den
den dag
dag;; kortom
kortom het was
was een
een tijd
tijd van
van wis,
wisaan
selend,
kleurig leven,
leven, een
eensterk,bewogen,
sterk.bewogen,hartstochtelijke
hartstochtelijke tijd,
tijd,
selend, kleurig
misschien wel
wat dierlijk,
dierlijk, maar
maar toch
toch niet
niet in
in den
den zin
zin van
van
misschien
wel wat
materialistisch.
Integendeel begrepen
begrepen de
de middeleeuwers
middeleeuwers zeer
zeer zeker
zeker beter
beterde
de
Integendeel
zij het
hetook
ookonbewust
onbewust
verbinding van
geest en
en stof
stofdan
dan wij,
wij, zij
verbinding
van geest
binnen uit
uit zonder
zonderredeneering.
redeneering.
en van binnen
Gaarne bevolkt
bevolkt men
men na
na aandachtige
aandachtige lezing
lezing dier
dierhistorische
historische
Gaarne
verhalen en
en vertellingen
vertellingen de
de streek
streek met
met de
defiguren
figuren zijner
zijner ver,
ververhalen
en de
denatuur
natuurwerkt
werktdaartoe
daartoe mede.
mede.
beelding en
eindelooze heiden,
heiden,die
diealsalsgestolde
gestoldebronzen
bronzenzeeën
zeeën tot
tot
De eindelooze
of 's zomers zich
zich als
alsvorsten
vorstenmet
methet
hetpurper
purper
den einder
einder wijken
wijken of
den
werken in
in dit
ditopzicht
opzichtbevruchtend
bevruchtend op
opdedeverbeelding.
verbeelding.
tooien, werken
drafgaat
gaateen
eencolonne
colonnezwaar,gehamaste
zwaar-geharnasteruiters,
ruiters,
langzamen draf
In langzamen
forsche figuren
figuren op
op sterke
sterkepaarden,
paarden, over
over de
degolvende
golvende heide.
heide.
forsche
Hunne wapenrustingen
wapenrustingen blinken
zon. Door
Doorde
de
Hunne
blinken als
als zilver
zilver in
in de zon.
vizieren ziet
ziet men
men hun
hunstrenge,
strenge,verweerde
verweerdekrijgsmansge,
krijgsmansgeopen vizieren
in een
eenomlijsting
omlijstingvan
vangepolijst
gepolijststaal.
staal.Zijn
Zijnhet
hetmisschien
misschien
zichten in
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die achttien
de ruiters
ruiters van
van Van Schaffelaar,
Schaffelaar, die
achttien dapperen,
dapperen, die in
in
den toren
toren van
vanBarneveld
Barneveldeen
eentoevlucht
toevluchtzochten
zochtentegen
tegende
dezwarte
zwarte
bende
Perrol met
met de
de roode
roodehand
hand?
bende van Perrol
?
Kleuriger
gindsche stoet,
stoet, die
dietertervalkenjacht
valkenjacht
evenwel is gindsehe
Kieuriger evenwel
gaat. De schoonheid
schoonheid der
der edele
edelevrouwen
vrouwenkomt
komtbijzonder
bijzonder goed
goed
gaat.
het sierlijk
sierlijk gekapte
gekapte hoofd
hoofddragen
dragen
uit in het
het fraaie
fraaie damast;
damast; op
op het
zij
de lange
langepuntmuts,
puntmuts,waarvan
waarvan de
derag,fijne,
rag~fijne, met
metgouddraad
gouddraad
zij de
doorweven sluier
op den
denfijnkewerkten
fijn~bewerkten
doorweven
sluier langs
langsden
denrug
rug tot
tot op
gordel
afhangt;; heur
heur hals
hals isiszedig
zedigbedekt
bedektmet
meteen
eenkostbaar
kostbaar
gordel afhangt
geborduurden
voeten schuil
schuil gaan
gaanininlange
lange
geborduurdendoek,
doek, terwijl
terwijl de
de voeten
tootschoenen van
het soepelste
soepelste leder.
leder.
tootschoenen
van het
sluit de
dewitte,
witte,hertsleeren
hertsleerenkleeding
kleedingder
derridders,
ridders,waarvan
waarvan
Eng sluit
de lange
één' stuk
te bestaan,
bestaan,
stuk lijken te
lange hoozen en het wambuis uit één
om hun
hun mannelijke,
mannelijke, lenige
lenige gestalte.
gestalte. Bij
Bij eenigen
eenigenzijn
zijnwambuis
wambuis
en hoozen
hoozen van
vanovervloedig
overvloedigenengrillig
grilligborduurwerk
borduurwerkvoorzien.
voorzien.
en
Tegen het
het stemmige
stemmige der
derkleedingstukken
kleedingstukken steken
steken de
dekieurige
kleurige
Tegen
lange puntschoenen,
puntschoenen, de
versierde gordels,
gordels, de
de veelal
veelalroode
roode
lange
de versierde
fraai~gedreven lange
lange dolken
dolken feestelijk
feestelijk af.
af.
kaproenen
de fraai,gedreven
kaproenen en
en de
Op de ruggen
ruggen der
der schoon,gebouwde
schoon~gebouwde paarden
paarden doen
doen bijzonder
bijzonder
goed de
de rijk
rijk met
metwapens
wapensbestikte
bestikteschabrakken.
schabrakken.
Een menigte
menigte pages,
pages, valkeniers
valkeniersen
en dienstknechten
dienstknechten volgt
volgt dezen
dezen
schitterenden
Straks wieken
van de
dekappen
kappenbevrijde
bevrijde
schitterenden stoet.
stoet. Straks
wieken de van
valken met
krachtigen slag
naar het
het blauw
blauw om
om de
deslanke
slanke
valken
met krachtigen
slag naar
reigers te vangen.
vangen.
reigers
Zoo droomt
droomt men
men zich
zich gaarne
gaarne weg
weg in
in die
dieschoone
schoonetafreelen
tafreelen
van het
het verleden,
verleden, tafreelen,
tafreelen, die
dievoor
voorhet
hetdrukke,
drukke,gejaagde,
gejaagde,
van
grauwe heden
schilderachtig lijken,
eens
grauwe
heden haast
haast te
te schilderachtig
lijken,dan
dan dat
dat ze eens
werkelijkheid
zouden kunnen
kunnen zijn.
zijn.
werkelijkheid geweest zouden
Over de
de Veluwe
Veluwegaand,
gaand,inspireert
inspireert de
derustige,
rustige, vredige,
vredige, tot
tot
Over
nadenken stemmende
stemmende heide als
als van
vanzelf
zelftot
totzulke
zulkedroomerijen.
droomerijen.
nadenken
Men
krijgt er
er het
hetgevoel,
gevoel,dat
datdedetijd
tijdover
overdie
dieuitgestrekte
uitgestrekte
Men krijgt
moeten ze ook
ook
heidevelden spoorloos
spoorloos voorbijgegaan
voorbijgegaan is.is. Zoo
heidevelden
Zoo moeten
vroeger, ver
terug, daar
daar gelegen hebben
hebben onder
onder een
eenlachenden
lachend en
vroeger,
ver terug,
somberen hemel,
hemel, nu
nu eens
eens door
dooreen
eenzacht
zachtkoeltje
koeltjegestreeld,
gestreeld,
of somberen
dan weer
weer door
door huilende
huilende winden
winden gegeeseld,
gegeeseld,meestentijds
meestentijdsdonker,
donker,
zichzelf gekeerd,
gekeerd, toch
deel van
van het
het jaar,
jaar, in den
den hoog.
hoog~
in zichzelf
toch een
een deel
zomer, in
tot groote
grootepurperbloeiende
purperbloeiende
zomer,
in hellen
hellen jubel
jubel oplevend
oplevend tot
tuinen.
Ook
op de
debevolking
bevolkingheeft
heeftdedetijd
tijdenendededaarmee
daarmee hand
hand
Ook op
aan
voorschrijdende ontwikkeling
veel invloed
invloed
aan hand
hand voorschrijdende
ontwikkeling nog
nog niet veel
gehad.
nog steeds
steeds tevreden
tevreden met
met een
een karig
karig stuk
stuk brood
brood
gehad. Ze
Ze is nog
a
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ontwoekerd aan
een onvruchtbaren
onvruchtbaren bodem
bodem;; zij
zij is
is nog
nogzeer
zeer
aan een
geloovig en
en moge
zijn aan
zij niet
niet geheel
geheel ontkomen
ontkomen zijn
aan de
de
geloovig
moge ook zij
onvermijdelijke
zoo gering,
gering, dat
dat er
erheel
heel
onvermijdelijkeevolutie,
evolutie,deze
deze isis nog zoo
wereldschokkende gebeurtenissen
gebeurtenissen moeten
moeten voorvallen,
voorvallen, voor
voor
wat wereldschokkende
de heibewoners
te recruteeren
zijn voor
voor het
hei bewoners te
recruteeren zijn
het leger
leger der
derrooden.
rooden.
bevolking,
niettegenstaandehaar
haararmoede,
armoede, hier
hier
Wat isisdede
bevolking,
niettegenstaande
gul
en hartelijk
hartelijk en
prettig Geldersch
Geldersch wezen
wezen! 1 Hoe
wel
gul en
en van
van prettig
Hoe wel
staat
vroolijke bonte
bontehalsdoek
halsdoekdedevrouwen
vrouwenenenhun
hunmeesten,
meesten#
staat de vroolijke
tijds op het
het land
land gedragen
gedragen roode
roode rok
rok bij
bijhet
hetbruin
bruinvan
vanheide
heide
tijds
en het
het groen
groen van
van veld
veld en
en bosch.
bosch.
en
Tegenwoordig worden
worden ook
op de
deVeluwe
Veluwemeer
meer en
enmeer
meer
Tegenwoordig
ook op
gebracht,'t
bosch~, 't zij
stukken
in cultuur
cultuurgebracht,
stukken hei in
't zij
zij voor bosch,,
zij voor
bouwperceel,
zal misschien
misschien eerlang
eerlang de
de tijd
tijd aanbreken,
aanbreken, dat
dat
bouwperceel, en
en zal
er
van de
deheerlijke
heerlijke heidevelden
heidevelden niets
niets overgebleven
overgebleven is
is als
als de
de
er van
herinnering. Dan
schoon en
en schilder,
schilder~
herinnering.
Danzullen
zullentevens
tevensmet
methet
het schoon
achtige der
der menschengebeurlijkheden,
menschengebeurlijkheden, het romantieke
romantieke der
der
achtige
natuur tot
het verleden
verleden behooren
dus ook
ook
natuur
tot het
behoorenen
en zullen
zullen we
we dus
moeten ontberen
ontberen die
prachtige vergezichten
vergezichten over
bronzen
moeten
die prachtige
over de bronzen
velden, die
die eens
eensper
perjaar,
jaar,als
alstot
totleven
levenontwaakt,
ontwaakt,als
alspaarse
paarse
velden,
zeeën golven.
golven.
zeeën
Deze drie
drie tafreelen
tafreelen uit
eigen schoone
schoone land
land zijn
zijn zeker
zeker
uit ons
ons eigen
niet
de eenige,
eenige, die
dieweweer er
kunnenaanschouwen.
aanschouwen. Ik
Ik behoef
behoef
niet de
kunnen
slechts
wijzen op onze
onze eenige
eenige Noordzee
Noordzee met
methaar
haar duinen,
duinen,
slechts te
te wijzen
karakteristieke Hollandsche
de Zeeuwsche
Zeeuwsche
op het karakteristieke
Hollandsche stedendom, op de
stroom
en, op
Gooi en
en op
opons
ons
wolkenrijkepolderland.
polderland.
stroomen,
ophet
het Gooi
wolkenrijke
Voor
ditmaal wilden
wilden wij
wij alleen
alleen van
vandedebeschreven
beschreven mooie
mooie
Voor ditmaal
plekjes van
eigen land
land genieten.
genieten.
plekjes
van ons eigen
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GEDICHTEN
PROZA.
GEDICHTEN IN PROZA.
RADEN
NOTO SOEROTO.
SOEROTO.
RADEN MAS NOTO

1.
N.M.
N. M.

wilde uumet
metbloemen
bloemenvereeren
vereeren;;
Ik wilde
ik
weet dat
dat ze
ze uu lief
liefzijn.
zijn.
ik weet
Zoo zocht
zocht ik
iknaar
naar bloemen,
bloemen, veelkleurig
veelkleurig en
engeurig,
geurig,
den tuin
tuin van
van mijn
mijn eigen
eigengedachten,
gedachten,
in den
om daarvan
daarv"n een tuiltje
tuiltje te
te maken,
maken,
dat
zal weerspiegelen
weerspiegelen in
in 'n glimlach
gemoed.
glimlach van
van uw gemoed.
dat zich zal
Vergeefs zocht
zocht ik
ikechter
echter;;
Vergeefs
geen enkele
enkele bloem
bloem vond
vond ik
ikdaar,
daar,
geen
in den
den tuin
tuin van
van mijn
mijn eigen
eigengedachten.
gedachten.
Daar kwam
kwam een
eenvroom
vroom gezang
gezangtot
totmijne
mijneooren
oorenaangewiekt
aangewiekt
en drong
drong tot diep
diep in
in mijne
mijne ziel.
ziel.
en
spoedde me
me naar
naar mijn
mijn deur
deur en
en zag
zag
Ik spoedde
een vromen
vromen zanger
zanger langs
langsmijn
mijnlage
lagewoning
woninglangzaam
langzaamgaan.
gaan.
Zijn schreden
schreden richtten
richtten zich
zich paar
,naar gindschen tempel
tempel van
van licht
licht
en in
in zijn
zijn armen
armen droeg
droeg hij
hij 'n vracht van de heerlijkste bloemen,
bloemen,
geur vervulden.
vervulden.
die mijn
mijn huis
huis met
met 'n zoeten
zoeten geur
De bloempjes,
bloempjes, die
die den
denarmen
armen des
deszangers
zangers waren
waren ontslipt,
ontslipt,
die had
had ik
ik opgeraapt
opgeraapt
en
bond ze
ze saim
saàmtot
toteen
eenschuchter
schuchter tuiltje.
tuiltje.
en bond
leg ik
ik voor
voor uuneer,
neer, opdat
opdat ikikmoog'
moog' genieten
genieten
Dit leg
dichter~levenshof.
van
uwe
vreugde
om
bloemen
uit
van itwe vreugde om bloemen uit dichteraevenshof

o
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2.
R.
K.
R. A. K.

Den avond
avond voordat
voordatikikvertrok
vertroknaar
naarvreemde
vreemdelanden,
landen,zuster,
zuster,
heb ik
ik in
in een
een hoekje
hoekje van
van ons
ons kleinen
kleinentuin
tuin een
een me/ati,struik
melati~struikgeplant.
geplant.
zijuumijn
mijngedachtenis.
gedachtenis.
«Ja, zorg er
er goed
goedvoor,»
voor,»zoo
zoosprak
sprakik,
ik,«dit
«ditzij
«Ja,
Als deze
deze bloemen
bloemen bloeien,
bloeien, wèl
wèl zal
zal 't mij
gaan.»
mij dan gaan.»
zat
Jaren daarna
dat 't struikje
daarna schreeft
schreeft ge
ge me dat
struikje vol zat
jaren
van
kleine, witte
witte knoppen.
knoppen.
van kleine,
Zoo hebt
hebt ge
ge dan
dan goed
goedhet
hetteere
teereplantje
plantjegekweekt,
gekweekt,
met zorgvolle
zorgvolle handen.
handen.
met
af om
om kwistig
kwistig
's Morgens
Morgens plukt
bloemen af
plukt ge
ge de bloemen
ze op
op 't bed van
van moeder
moeder te
te strooien.
strooien.
ze
Zuster,
heerlijk bloeien de
de melati's
Zuster, mogen
mogen even heerlijk
melati's
in mijn
mijn eigen
eigen hart.
hart.
op de
defrischheid
frischheid
wachten nog op
Ze wachten
van
zulk koele,
koele, zachte
zachte handen.
handen.
van zulk
Ze wachten
wachten op
op de
dewarme
warme stralen
stralen
van
koesterende zonne,00gen.
zonne$oogen.
van koesterende
ik teruggekeerd
teruggekeerd zal
zal zijn
zijn van
van vreemde
vreemde landen,
landen,
Als ik
zullen
van de melati'
ons eigen
eigen tuin
tuinslingers
slingersrijgen
rijgen
zullen we
we van
melati'ss uit
uit ons
m~t kantil~bloemen
franjes aan
aan de
de einden.
einden.
me't
kantibbloemen als
als franjes
Ook zullen
zullen wij
wij van
van bloemen
bloemen netten
netten weven.
weven.
Wie zal
zal echter
echter om
omden
denhaarwrong
haarwrong
het net
net van
van bloemen
bloemen dragen,
dragen,
als
een slinger
slinger van
van melati'
als een
melati'ss
mijn kris.knop
kris=knop siert
siert?
mijn
?
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3.
De gastvrijheid,
gastvrijheid, moeder,
moeder, waarmee
waarmee gij
gij uw
uw gasten
gastenontvangt,
ontvangt,
die
ken ik al
al sinds
sinds ik
ik een
een knop
knop was
was
die ken
aan dezen
dezen ontzachelijken
ontzachelijken boom
het leven.
leven.
aan
boom van het
Toen de
Toen
de prendjak
prendjak 11 in uw
uw tuin
tuin van
vanverlangens
verlangens

komst aankondigde,
in uw
uw hart
hart
mijn komst
aankondigde, hebt
hebt gij
gij toen
toen niet in
schatten van
van teedere
teedere liefde,
liefde,
uwe schatten
gelijk deze
blankgele mat
ons huis,
huis,
deze blankgele
mat in
in ons
ontvangst van
van de gasten?
gasten?
uitgespreid ter
ter ontvangst
Toen
het gejuich
gejuich uwer
uwer oogen
oogen door
door uw
uw tranen
tranen heen
heen trilde,
trilde,
Toen het
moeder, hebt
niet in
in uw
uwarmen
armenbegroet
begroet
moeder,
hebt gij
gij me niet
als
de gasten
gasten met
met uw
uwglimlach
glimlach en
envriendelijke
vriendelijke woorden?
woorden?
als de
mij dorstte
dorstte en
en hongerde
hongerde en
en mijn
mijn kreten
kreten
Toen mij
door 't harte
sneden,
harte u sneden,
gij me
me niet
niet van
vanuw
uweigen
eigenharte431oed
harte~bloed gegeven,
gegeven,
hebt gij
hebt
gelijk
den gasten
gasten van
van uw
uw eigen
eigen disch?
disch?
gelijk den
De gastvrijheid,
gastvrijheid, moeder,
moeder, waarmee
waarmee gij
gij uw
uw gasten
gasten ontvangt,
ontvangt,
ken
reeds van
van 't oogenblik, dat
voor 't eerst
dat voor
ken ik reeds
dit onmetelijke
onmetelijke huis
te gast
gast ben
bengekomen.
gekomen.
in dit
huis ik te

o
1 Prendjak,
Prendjak, een
ter grootte
grootte van
van een
een museh,
gezang in een
een boom
boom voor
musch, wiens
wiens gezang
een vogel ter
het huis, volgens
volgens het
het Javaansche volksgeloof,
komst van
van een gast aankondigt.
aankondigt.
volksgeloof, de
de komst
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4.
R. A. S.
S.
R.

Waarom ik jou
jou mijn
mijn troetelzuster
troetelzuster noem?
noem?
Waarom
weten heb
heb ik
ik moeder
moeder jejekomst
komstreeds
reedsvoorspeld
voorspeld
Zonder te weten
de zachtheid
zachtheid van
van mijn
mijn spelen
spelen als
als kind.
kind.
in de
Als moeder
moeder elken
eIken ochtend
ochtend het
hetmorgenrood
morgenrood
klimmende vreugde
vreugde begroette;
begroette;
met klimmende
zij het
het zilverlicht
zilverlicht des
des hemels
hemels
als elken
eIken avond
avond zij
als
zich deed
deedafstralen,
afstralen,
op zich
nam ik geen
geen deel
deel aan
aan het
hetluidruchtige
luidruchtige spel
spel
nam
mijn speelgenooten.
speelgenooten.
van mijn
plantte bloemen
bloemen op de
de heuveltjes
heuveltjes van
van zand
zand
Ik plantte
en maakte
maakte suikergoed
klei in
in vele
vele vormen.
vormen.
en
suikergoed van
van klei
me vast,
vast,
«Gewis,» sprak
sprak moeder,
moeder, eje
«je spelen
spelen voorspellen
voorspellen me
«Gewis,»
dat het een
een zusje
zusje zal
zal zijn.»
zijn.»
dat
Waarom ik jou mijn
mijn troetelzusje
troetelzusje noem?
noem?
Waarom
Zonder te weten
weten heb
heb ik
ikmoeder
moedervoorspeld
voorspeld
Zonder
fluisterendverlangen.
verlangen.
de verhooring
verhooring van
van haar
haarbede
bedeininmijn
,mijn fluisterend
Toen nog
nog God
God jou
jouverborgen
verborgen hield
hield
Toen
voor moeder
moeder in haar
haar schoot,
schoot,
zoo liet
liet me
me moeder
moeder stil
stil naar
naar je
jeluisteren
luisteren
met
mijn hoofd zacht
zacht tegen
tegen jejeaangedrukt.
aangedrukt.
met mijn
zij zich
zichover
overmijn
mijnluisterende
luisterende oogen.
oogen.
Vol spanning
spanning boog
boog zij
ik fluisterend
fluisterend «een
«een zusje»
zusje» zei,
zei,
Toen ik
glimlachte moeder,
als had
had zij
zij
moeder, als
een
heerlijke geheimenis
geheimenis ontdekt.
ontdekt.
een heerlijke
«Gewis,» sprak
oogen 1 ze zeggen
zeggen me
me vast,
vast,
sprak ze,
ze, «je oogen
dat
het
een
zusje
zal
zijn.»
dat
een zusje zal zijn.»

o
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5.
Als de
de zomer
zomer in
In 't land
met zuchten
zuchten en
en geruchten
geruchten
land komt met
en 't zingen
leeuwerik hoog in
in de
deluchten
luchtentrilt
trilt;
zingen der leeuwerik
;
als
in het
hetgras
gras inindedeschaduw
schaduwder
derboomen
boomentetedroomen
droomenlig,
lig,
als ik in
dan komt me een stil en een
een heimelijk
heimelijk verlangen
verlangen in
in 't hart geslopen.
geslopen.
een hoekje
hoekje van
van dit
ditmijn
mijnherinneringsleven,
herinneringsleven,
In een
daar
van een
eenjeugd,tafereel.
jeugd~tafereel.
daar schemert
schemert het
het beeld van
ons huis
huisenenons
onshofhof
zorgen
vanmoeder
moederonttrokken,
onttrokken,
Als ons
meme
de de
zorgen
van
nam ik
ik vaak
vaak deel
deel aan
aan het
hetspel
spelvan
vandedeherdersknapen.
herdersknapen.
zoo nam
de schaduw
schaduw der
der suizende
suizende tjamara's
In de
tjamara's
spelen
stoeien de
deherdersknapen
herdersknapen met
met 't vee,
spelen en stoeien
en zij
zij keuvelen
keuvelen over
over de
de schoonheid
schoonheid der
der lieve
lievenatuur.
natuur.
en
zij kennen
kennen geen
geen rijkdom,
rijkdom, zij
zij kennen
kennen geen
geen eer.
eer.
Ach, zij
Ach,
Van
weten en kennen
kennen zijn
zijn mijn
mijn open
open oogen
oogen nu
nu blind
blind
Van weten
voor de bloemen
bloemen en
en kleuren,
kleuren,
voor
die ik
ik toen
toen met
metdedeherdersknapen
herdersknapen zag.
zag.
Maar
de herinnering
herinneringaan
aanmijn
mijnspeelmakkers,
speelmakkers, de
deherdersknapen,
herdersknapen,
Maar de
doet weer
weer gloren
gloren het
het morgenrood
morgenrood van
van vrede
vrede en
en vreugd
vreugd
doet
aan den donkeren
donkeren hemel
hemel van
van mijn
mijn hart.
hart.
aan

o
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6.
Wat zit
zit de
de moeder
moeder toch
toch zoo
zoolang
langininstille
stilleaandacht
aandacht
naar haar
te kijken
kijken?
naar
haar kind
kind te
?
Een
glimlach speelt
speelt steeds
steeds weer
weer en
en weer
weer
Een glimiach
om hare
hare lippen
lippen zacht
zacht;;
zij steeds
steeds dan
dannieuwe
nieuweheimelijkheden
heimelijkheden?
ontdekt zij
ontdekt
?
In kindjes oogen
oogenziet
zietzij
zij 't beeld
beeld van haar
haar jonge
jonge bruids.gedroom,
bruids,gedroom,

tjampaka,
zoo als een welig
welig tierende
tierende tak
tak der
der tjampaka,
zooals
over 't spiegelvlak
stillen vijvers
vijvers hangend,
hangend,
spiegelvlak des stillen
zichzelven uitgroeien
uitgroeien ziet
ziet
zichzelven
tot de
de welriekend,reine
welriekend.reine krop
krop der
der tjampaka.bloem.
tjampakaksloem.
In kindjes
kindjes mond
mond herkent
herkent zij
zij weer
weer de
de bloemknop,
bloemknop,
die,
terwijl de
bijen de
de opening
opening verbeidden
verbeidden
die, terwij1
de bijen
honi~schat,
van haar
haar hart
hart met
met honigschat,
van
der
jonkvrouw beloofde
den haarwrong
haarwrong te tooien
tooien
der jonkvrouw
beloofde den
den gulden
gulden zonneschijn
zonneschijn van
van haar
haar bruiloftsdag.
bruiloftsdag.
in den
In de
de rose
rose tint
tint van
vankindjes
kindjesarmen
armen
ziet
zij weer
weer den
den rosen
rosen gloed
gloed des
desochtendhemels,
ochtendhemels,
ziet zij
liefde's dageraad
dageraad haar
haar sluimerend
sluimerend meisjeshart
meisjeshart
toen liefde's
ontwaken
deed.
ontwaken deed.

o
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7.
R.
K.
R. M. K.

Grootmoeder
ter ruste
ruste gegaan,
gegaan, mijn
mijn kind
kind;;
Grootmoeder is ter
ze heeft zich
begeven naar
naar 't wijde
en wondere
woonoord,
zich begeven
wijde en
wondere woonoord,
waar iedereen
iedereen ééns
heengaan,
èéns zal heengaan,
waar
vermoeid van
van het
het wereldsch gewoel.
vermoeid
't Was haar
haar tijd
tijd om
om te
te rusten,
rusten, want
want zie
de boom,
boom,
zie 1look
ook de
steun diende,
diende,
die
der jonge
jonge en
en teere gadoong~rank
gadoonprank tot steun
die der
te verdrogen;
verdrogen ; s
begint te
zijn blaren
zijn
blaren zijn
zijn geel
geel geworden.
geworden.
zijn taak
taak isisvolbracht,
volbracht,
Nu zijn
nu menige
menige gadoong-knop
ontloken tot
tot bloem,
bloem,
gadoonpknop is ontloken
zal de wind
wind zijn verdorde gebläart
de takken
takken verstrooien
verstrooien
geblaart van
van de
zal
de stilte
stilte des
des avonds.
avonds.
in de
Grootmoeder is ter
ter ruste
ruste gegaan,
gegaan, ze is vermoeid
vermoeid
van zingen
zingen en
en spelen.
spelen.
van
Voor
mij zong
zonghaar
haar zang,
zang, tot
tot de
desnaren
snaren van
van mijn
mijn ziel zijn gestemd
Voor mij
winds.
naar
zingen der
der vogels
vogels en
en 't suizen
naar het
het zingen
suizen des winds.
Tot u sprak
sprak haar
ge zèlf uit
boog
haar spel,
spel, tot
tot ge
uit uw boog
pijl,
afschieten een pijl,
kondet afschieten
hanteeren
en
gelijk onze
onze dalang de wajang~figuren
wajanpfiguren hanteeren
en gelijk
hun verscheiden
verscheiden gedaanten
gedaanten herkennen.
zelfs hun
en zelfs
0, hoorde
weder haar
haar zang
zang in uw
uw stem
stem
hoorde ik weder
en
zag ik haar
haar spel
spel in
in uw
uw daad,
daad,
en zag
wanneer uw
zijn middag bereikt1
bereikt 1
wanneer
uw leven zijn
ter ruste
ruste gegaan,
gegaan, mijn
mijn kind,
kind,
Grootmoeder is
Grootmoeder
is ter
en haar
haar zang
gezongen, haar
haar spel
spel isis gespeeld.
gespeeld.
en
zang is gezongen,
3 Dec. 1913.
1913.

lIl.
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slaapt ge rustig
rustig in
in mijn
mijn armen,
armen, kind,
kind,
Wat slaapt
dauwdrup rust
rust in 't donzig bed van
van 'n rozenblaadjel
rozenblaadje J
zooals de dauwdrup
Wat drukt
drukt je
je mondje
mondje zacht,
zacht, mijn
mijn kind,
kind,
zoo éven
éven tegen
tegenme
meaan
aan!
1
Z
uit ge later
later ook
ook zoo
zoo zacht
zacht de
deschoone
schoonefee,prinses
fee-prinses
Zult
uit 't land
land van je
je droomen
droomen kussen?
kussen?
Als je met
met je
je kleine
kleineknuistjes
knuistjesnaar
naar mijn
mijn vingers
vingersgretig
gretiggrijpt,
grijpt,
mijn
stevig als
als jejekunt.
kunt.
mijn kleutertje,
kleutertje,klem
klem ze
ze vast
vast zoo stevig
moet je
je toch
tochjejearmen
armensterken:
sterken: de
destrijd,
strijd, die
diejejewacht,
wacht,
Zoo moet
zal
wellicht, even
even hevig
hevig als
als zwaar,
zwaar, onophoudelijk
onophoudelijk zijn.
zijn.
zal wellicht,
Als je
je met
met jejekleine
kleinevoetjes
voetjestegen
tegenmoeders
moedersarmen
armen schopt,
schopt,
mijn jongetje,
spartel maar
als jejekunt.
kunt.
mijn
jongetje, spartel
maar zoo
zoo heftig als
Zoo
moet jejetoch
tochjejebeenen
beenensterken:
sterken: de
de weg,
weg, dien
dien jeje volgt,
volgt,
Zoo moet
zal
wellicht even
even moeilijk
moeilijk als
als lang
lang en
enmet
metsteenen
steenenbezaaid
bezaaidzijn.
zijn.
zal weilicht
Als je
je giert
giert en
en lacht,
lacht, lawaait
lawaait en
en kraait
kraait op
op moeders
moeders schoot,
schoot,
mijn mannetje,
stemmetje uit
goed je
je kunt.
kunt.
mijn
mannetje, zet
zet je
je stemmetje
uit zoo
zoo goed
móet je
je toch
toch later
later jejestem
stemsteeds
steedsverheffen
verheffen
Zoo ment
voor à1
àl wat
wat de
deRechtvaardigheid
Rechtvaardigheideischt
eischt1 J??

0
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9.
Uit den
den kus
kusder
dermorgenstralen
morgenstralenop
opde
deblauwende
blauwen dezee
zeevan
vanmijn
mijnhart
hart
Uit
werd
mijn liefde
liefde geboren.
geboren.
werd mijn
In een
een zonnig
zonnig oogenpaar,
oogenpaar, daar
daar heeft
heeft ze
zehaar
haarwoning
woninggekozen.
gekozen.
Haar
gelaat is
is het
het licht
lichtvan
vanmijn
mijnwereld,
wereld,
Haar levend
levend lief gelaat
en
haar zang
zang is de
de kracht
kracht van
van mijn
mijn leven.
leven.
en haar
honig~zoet klinken
mij hare
hare woorden.
woorden.
Heerlijk,
Heerlijk, honigozoet
klinken mij

En
zou haar
haar willen
willen omhelzen
omhelzen en
en kussen
kussen haar
haar oogen,
oogen,
En ik zou
niet.
maar ik
maar
ik durf niet.
ben bang,
bang, dat
dat zij
zijvoor
voormijn
mijnuitgespreide
uitgespreidearmen
armen
Ik ben
zal verdwijnen
verdwijnen als
wolk door
doorden
denstormwind.
stormwind.
zal
als een wolk
Ik
ben bang,
bang, dat
dat mijn
mijn gretige
gretige hand,
hand, die
die de
dehare
haregrijpen
grijpen wil,
wil,
Ik ben
haar
vervloeien als
als de
de schitterende
schitterende dauw
dauw
haar zal
zal doen vervloeien
door de
de aanraking
aanraking mijns
mijns vingers.
vingers.
Ik ben
ben bang
bang te
te ontwaken
ontwaken uit
uitdezen
dezenschoonen
schoonenzieledroom.
zieledroom.
hield ik in
in den
den slaap
slaap
Eens was
was 't als
Eens
als hield
een juweel
juweel in mijn
mijn hand.
hand.
ik ontwaakte
ontwaakte voelde
voelde ik
ik nog
nogmijn
mijnvingers
vingers
Toen ik
op elkander
elkander geklemd
geklemd;;
openen,
maar ik
durfde niet
niet mijn
mijn oogen
oogen teteopenen,
maar
ik durfde
uit vrees
vrees te zien
zien mijn
mijn ledige
ledige hand.
hand.
uit
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mijn volk,
volk, mogen
mogenuw
uwzonen
zonen
zichover
overdedeaarde
aardeverspreiden.
verspreiden.
zich
0, mijn
Overal waar
waar menschen
menschen hun woningen
woningen hebben,
hebben,
Overal
zij naar
naar bouwstoffen
bouwstoffen zoeken,
zoeken,
mogen zij
naarstig als
bijen van
van bloem
bloem tot
tot bloem
bloem
zoo naarstig
als de bijen
en van
van veld
veld tot
tot veld
veldden
denhonig
honigverzamelen
verzamelen
en
ganschen dag.
dag.
den ganschen
het groote
groote en
en heerlijke
heerlijke feest
feest van
van den
den bouw
bouw van
van uw
uwhuis
huis
Op het
zullen zij
zij met
met volle
vollehanden
handenterugkeeren
terugkeeren
zullen
hun gave
gave aan
aan uw
uwvoeten
voetennederleggen.
nederleggen.
en hun
zal dan
dan niet
niet ieders
ieders gave
gave even
even groot
groot zijn,
zijn,
Al zal
zal de
de enkele
enkele steen
steen van
van den
denzwakste
zwakste
zoo zal
even welgevallig
welgevallig wezen
wezen als
als de
de vele
velevan
vanden
densterkste.
sterkste.
u even
Een moeder
moeder weegt niet
niet de
de geschenken
geschenken van
vanhaar
haar kinderen.
kinde;en.
Een
Het geringste
geringste blijk
blijk van
van kinderliefde
kinderliefde zal
zal het
hetmoedergeluk
moedergeluk
in haar
haar hart
hart doen
doen stijgen
stijgen;;
haar eenige
dit te
te doen
doenovervloeien
overvloeien van
vanliefde.
liefde.
haar
eenige toeleg
toeleg is dit
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11.
1 1.

hebt ge
ge't'tluisteren
luisterennaar
naar game/an.tonen
gamelan=tonen geleerd,
geleerd,
Wanneer hebt
of naar
naar 't ruischen
ruischen des
des winds
winds door
door de
de zwiepende
zwiepende tjamara's?
tjamara's?
of
moedermet
metzingen
zingen me
melachen
lachenen
endansen
dansen en
en waggelen
waggelen deed,
deed,
«Als moeder
of geneurie me wiegelde
wiegelde in
in slaap,
slaap, toen
toen hebben
hebbenmijn
mijn ooren
oorengeleerd
geleerd
of
zangen der
der wereld
wereld te
te hooren.»
hooren.»
de zangen
Waar hebt ge
ge geleerd,
geleerd, zittend
zittend in
in 't gras
Waar
en de
de geuren
geuren der
der bloemen
bloemen genietend,
genietend,
en
naar het
zorine gestraal
morgen te
te kijken?
kijken?
naar
het zorine
gestraal in
in den morgen
moeder me
me in
in beide
beidehaar
haararmen
armen nam,
nam,
«Als moeder
ademde ik
gretig den
den geur
geur van
van haar
haar bloeiende
bloeiende leden
leden in,
in,
ademde
ik gretig
zag ik
ik het
hetlachende
la~hende licht
licht van
vanhaar
haar oogen
oogen;;
en zag
oogen geleerd
dáár hebben mijn
mijn oogen
geleerd het licht
licht van
van de
dewereld
wereld
cláár
en haar
haar vreugde
vreugde te
te zien.»
zien.»
en
Hoe dus
dus den
den armen
armen te
te geven,
geven, de
dedorstigen
dorstigentetelaven
laven?
?
«Als koude
koude en
en dorst
dorst me
me genadeloos
genadeloos kwelden,
kwelden,
«Als
dan
warmde me
me moeder
moeder mijn
mijn voetjes
voetjesmet
metkoesterende
koesterendehanden
handen
dan warmde
en drukte
drukte me
me teer
teer aan
aan haar
haar borst
borst;;
het
was z66,
zóó, dat
dat ik
ik leerde
leerde
het was
den
armen te
geven, de
de dorstigen
dorstigen te
te laven.»
laven.»
den armen
te geven,
Wie heeft
heeft uu geleerd
geleerd het
het hoofd
hoofd te
te buigen
buigen
voor den
den allerhoogsten
allerhoogsten wil
wil?
?
«Als ik haar
haar leed
leed had
had aangedaan,
aangedaan, strafte
strafte moeder
moeder me
me;;
dan
ik trillen
trillen haar
haar oogleden
oogleden
dan zag ik
en
paarlen langs haar
haar wangen
wangen glijden
glijden;;
en paarlen
en
mijn hart
hart weende.
weende.
en mijn
Moeder
me geleerd
geleerd mijn
mijn hoofd te
te buigen
buigen
Moeder heeft
heeft me
voor
den allerhoogsten
allerhoogsten wil.»
wil.»
voor den

cs
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12.
het witte
wittedoodskleed
doodskleedder
dernatuur
natuurdede
zachtemaanstralen
maanstralen
Als het
zachte
weerkaatst
lichte tinten,
tinten,
weerkaatst in
in duizend lichte
kraaien
misleide hanen
hanen ininverscheidenheid
verscheidenheidvan
vantoonaarden.
toonaarden.
kraaien de misleide
Dat klinkt
klinkt in
in mijn
mijn hart
hart als
als één
éénweemoedsgeluid
weemoedsgeluid
in de
de stilte
stilte van
van den
den nacht.
nacht.
Weer zie
zie ik
ik aan
aan uw
uwdiepallauwen
diep.blauwen hemel,
hemel, o0 mijn
mijn land,
land,
de wolkjes
wolkjes als
als kinderzieltjes
kinderzieltjes zoo wit,
wit,
elkander glijden
lange;; de
de bleeke
bleekemaneschijf.
maneschijf.
glijden langs
achter elkander
Ik hoor
hoor het
hetgeschrei
geschrei van
vaneen
eenkind
kindeneneen
eenmoeder
moedersnikken.
snikken.
Ik
Heel in
in de
de verte
verte treurt
treurt een
een droevig
droevig lied.
lied.
hanen kraaien
kraaien;; diep
de rust
rustder
dervermoeide
vermoeideaarde.
aarde.
De hanen
diep is de
Eén weemoed,
weemoed, o0 mijn
mijn vaderland,
vaderland, is soms
soms uw
uwnatuur
natuur
Eén
in de
de stilte
stilte van
van den
den nacht.
nacht.
het voorjaar
voorjaar bloeien
bloeien hier
hier meidoorn
meidoorn en
enanemonen.
anemonen.
In het
zij zich
zich den
den ganschen
ganschen dag
dag hebben
hebben gekoesterd
gekoesterd
Als zij
in het
het licht
lichtder
dervoorjaarszon
voorjaarszon;;
als
zij zich
zich daarna
daarna hebben
hebben verkwikt
verkwikt
als zij
in de
de frissche
frissche druppels
druppels van
van den
den meiregen,
meiregen,
dan
plegen zij
zij 's nachts
lucht te
te vervullen
vervullen
dan plegen
nachts kwistig
kwistig de lucht
met zoete
zoete aromen.
aromen.
met
En
bij den
den zachten
zachten adem
adem van
vanden
denlente,nachtwind,
lentemachtwind,
En bij
bij het
het wit van
van al
al die
die bloemen,
bloemen, verbeeld
verbeeld ik
ik me,
me,
bij
dat moeder
moeder me weer
weer in
in haar
haar armen
armen wiegt,
wiegt,
dat
langs
schaduw der
der bloeiende
bloeiende kemoenings,
kemoenings,
langs de schaduw
in het
het zilveriga3lauw
zilverig.blauw van
van een
eenmaanlichtnacht.
maanlichtnacht.
Op een
een duintop
duintop gezeten
gezeten ininzwoelen
zwoel enzomernacht,
zomernacht,
zee.
ik te
te luisteren
luisteren naar
naar 't zingen
zingen der zee.
pleeg ik
Dan
hoor ik
ik dezelfde
dezelfde muziek
muziek van
van de
de zee,
zee,
Dan hoor
die uw
uw zuidelijke
zuidelijke stranden
stranden omspoelt,
omspoelt, o0 mijn
mijn land!
land 1
Daar zat
zat ikikmenigen
menigennacht
nachtinindedestralen
stralenvan
vanmaan
maanen
envan
vansterren
sterren
vrienden te
te luisteren
luisteren naar
naar 't gezang,
met vrienden
uw grootheid
grootheid bezingt.
bezingt.
dat
dat uw
En
weet, dat
dat uw
uwgrootheid
grootheid zal
zal komen,
komen,
En ik weet,
ik
in
't
zingen
der
zee.
want
dat
hoor
want dat hoor in zingen
zee.
C3
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I.

H

OE verschillend
verschillend zijn
zijn de
dewegen,
wegen,waarlangs
waarlangsdededichters
dichters
H OE
gaan
gaan naar
naar de
de vervulling
vervullinghunner
hunnerongeweten
ongewetenbestemming
bestemmingI I
Voortschrijdend langs
paden der
derintuitieve
intuïtieveschoonheids,
schoonheids~
Voortschrijdend
langs de paden
openbaring, vindt
de een
eenhet
hetwezen
wezenvan
vanhet
hetmysterie
mysteriezijner
zijner
openbaring,
vindt de
kunst in
de wijsheid,
wijsheid, die
diezich
zichuit
uitden
dengestadigen
gestadigenvoortgroei
voortgroei
kunst
in de
zijner menschelijkheid
menschelijkheid allengs
allengs aan
aan hem
hem verduidelijkt,
verduidelijkt, de
deander
ander
zijner
de verwantschap
verwantschap van
van zijne
zijne ontluikende
ontluikendeziel
zielmet
metde
dekleuren,
kleuren.
in de
en
geluidenweelde van
van de
debloeyende
bloeyende aarde,
aarde, die
die zich
zich eeuwig
eeuwig
en geluidenweelde
verjeugdigt
in de
debestendiging
bestendigingvan
vanhare
harewisselende
wisselendelevens,
levens~
verjeugdigt en, in
vormen, in de
dezielen
zielenvan
van
hare
begenadigstekinderen
kinderenaltijd
altijd
vormen,
hare
begenadigste
opnieuw
teederste snaren
een komt
komt
opnieuw de teederste
snaren te
te beroeren
beroerenweet.
weet. De een
tot
den drang
drang tot
totuiting
uitingvan
vanden
denschat
schatdes
desharten
harten door
door de
de
tot den
ver~
smart,
vreugde;; sommigen
sommigen vinden
vinden de
de ver,
smart, de
de ander
ander door
door de vreugde
zuiverde
ontroering die de
debron
bronisisvan
vanalle
alleartistieke
artistiekescheppen
scheppen
zuiverde ontroering
op de
deeenzame
eenzamehoogten
hoogteneener
eenerboven
bovenmenschelijk
menschelijk denken
denken en
en
gevoelen uitgegroeide
uitgegroeide bestaans,beschouwing,
bestaans-beschouwing, anderen
anderen —
- onze
onze
tijd
heeft er
er de
detreffendste
treffendste voorbeelden
voorbeelden van
van opgeleverd
opgeleverd —
- in
in
tijd heeft
de
diepten der
derdroevigste
droevigstemaatschappelijke
maatschappelijke en
en moreele
moreele
de diepten
vernedering.
Ondanks
den schijn
schijn der
dertegenwerkende
tegenwerkende elementen
elementen—
- onder
onder
Ondanks den
wat
voor omstandighededen
omstandighededen hebben
niet dikwijls
dikwijls de
de
wat voor
hebben zich
zich niet
dichterlevens
vervult zich
zich het
het mysterie
mysterie;; het
het
dichterlevens ontwikkeld
ontwikkeldI I -— vervult
groeit
niettegenstaande, ja,
zelden door den
druk der
der
groeit niettegenstaande,
ja, niet zelden
den druk
menschelijke
die het
hetmysterie
mysterie niet
niet
menschelijke vermogens;
vermogens ;en
en de
de menigte
menigte die
aanvaardt
begrip. en waardeerende
waardeerende welgezindheid ont,
ontaanvaardt omdat begrip.
breken
in haar
haar eeuwigen
eeuwigen zucht
zucht tot
tot nivelleeren
nivelleeren den
den
breken moge
moge in
dichtergeest
kalme vlak
vlak van
van haar
haar eigen
eigen
dichtergeest gelijk.strijken
gelijk,strijken met
met het
het kalme
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beperkte bevattelijkheid,
bevattelijkheid, uit
uit dat
beperkte
dat gemoedelijke
gemoedelijke niveau
niveau rijst
rijst hij
hij
weer op,
op, geroepen
weer
geroepen tot
tot vreugden
vreugden waaraan
waaraan de velen
velen geen
geen deel
deel
hebben,
tot plichten
plichten voor
voor welker
welker vervulling
vervulling de
dekrachten
krachten van
van
hebben, tot
«men»
kort schieten.
schieten.
«men» te kort
Weinig zijn
zijn zij,
zij, wie
wier
een stijgende
stijgendebaan
baanis,
is,
. r dichterlijke
dichterlijke weg een
van de ontwaking
dood. Dat
Datzijn
zijn
van
ontwaking der
der ziel
ziel tot
tot den
den aardschen
aardschen dood.
de
enkelen, die
die voor
voor alle
alletijden.
tijden bij
bij ons
onswonen,
wonen, blijvende
blijvende
de enkelen,
bemiddelaars tusschen
tusschen het
het tijdelijke
bemiddelaars
tijdelijke en
en het
het eeuwige
eeuwige;; hunne
hunne
stemmen
verklinken niet,
en de
deafglans
afglans van
vanhunne
hunneonsterfe,
onsterfestemmen verklinken
niet, en
lijkheid
voor alle
alle tijden
tijden een
eenlichtende
lichtendetroost
troostvoor
vooronze
onze
lijkheid is
is voor
zoekende zielen.
zoekende
zielen.
Dat zijn
zijn zij,
zij, van
van wie
wie een
eendichteres
dichteres 11 in onze
onze dagen
dagen schreef:
schreef:
door
meer waarheid
waarheid bloeide
leven rijper
door meer
bloeide hun leven
en
de volken
volken zagen
zagen een
een nieuw
nieuwgeslacht
geslacht
en de
wand'lend
als zij, maar God~gelijker:
wand'Iend met
met hen, als
GodTelijker:
Dante
dit volbracht.
volbracht.
Dante en Homeros hebben
hebben dit

Hier
mogen wij
wij ook
ook den
den naam
naam noemen
noemen van
van Goethe,
Goethe, wiens
wiens
Hier mogen
gansche leven
immers een
de kennis
kennis der
der wijs,
wijsgansche
leven immers
een stijging
stijging was
was in de
heid, en
en die
dieeerst
eerstaan
aanhet
heteinde
eindezijns
zijnslevens
levensdedegoddelijke
goddelijke
heid,
intuïtie deelachtig
deelachtig werd,
voor de
de voltooiing
voltooiing van
van
intuitie
werd, hem
hem noodig
noodig voor
zijn
eerst toen
toen kon
zijn hoofdwerk
hoofdwerk; ;eerst
kon de
de twee
tweeenentachtigjarige
tachtigjarige aan
aan
zijn
vrienden mededeelen
mededeelen: : «mein
ferneres Leben
Leben kann
kann ich
ich
zijn vrienden
«mein ferneres
nunmehr als
reines Geschenk
Geschenk ansehen,
ansehen, und
und es
es ist
istjetzt
jetzt im
im
nunmehr
als ein reines
Grunde ganz
und was
was ich
ich noch
noch etwa
etwa tue.»
tue.»
Grunde
ganz einerlei,
einerlei, ob
ob und
degrenzen
grenzen van
van onze
onzeliteratuur
literatuur hebben
hebben wij
wij den
den grooten
grooten
Binnen de
als voorbeeld
voorbeeld van
vaneen
eendichterleven
dichterlevendat
datdoor
doorhet
hetklim,
klimVondel als
men der
der jaren
jarenniet
nietverzwakte,
verzwakte,maar
maar met
metden
denouderdom
ouderdomeer
eer
men
tot rijkeren
rijkeren bloei
bloei en
enschoonere
schoonerevolmaking.
volmaking.Toen
Toenhij
hijdrie
drie
steeg tot
Joseph inin Dothan,
Dothan, waarin
waarin
vijftig jaren
jaren telde,
telde, schreef
schreefhij
hij den
denJoseph
en vijftig
hij de
de slanke,
slanke,tengere
tengeregestalte
gestaltevan
vanden
denjongen
jongenjoodschen
joodschenherder
herder
hij
uit de
de mengeling
mengeling der
deroud,testamentische
oud-testamentische heroën,wereld
heroën-wereld tete
uit
voorschijn doet treden
treden;; de zestiger
zestiger schonk
schonk de
deAltaargeheime,
Altaargeheimevoorschijn
die diepzinnige
diepzinnigeschepping
scheppingvan
vanmystieke
mystiekelevens,berusting
levens-berusting
nissen, die
ert gods,gelaten
gods-gelaten vertrouwen,
vertrouwen, en
en de
de grootsche
grootsche beelding
beelding van
van
en
Maria Stuart,
Stuart, waarvoor
waarvoor de
denijd
nijdenen
onverdraagzaamheid
Maria
de de
onverdraagzaamheid
enzestig
zestig
hem met
met den
densnoodsten
snoodstenlaster
laster overstelpten.
overstelpten. Zeven
Zeven en
hem
jaren oud, voltooide
voltooide hij
hijdedegeweldige
geweldigecreatie
creatievan
vanden
denLucifer,
Lucifer,
jaren
en nog
nog tien
tienjaren
jarenlater
laterontbloeide
ontbloeideaan
aanzijn
zijn
als-verjongden
en
als,verjongden
geest
de
schoonste
bloem
die
ooit
de
gaarde
onzerletteren
letteren
geest de schoonste bloem die ooit de gaarde onzer
tooide
tooide:: aller
aller treurspelen
treurspelen treurspel.
treurspel.
1. Henriette
HenrietteRoland
RolandHolst—Van
Holst-Vander
derSchalk.
Schalk.
I.
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deze gestadige
gestadige stijging
stijging van
van dichter,verbeelding,
dichter-verbeelding, deze
deze
Doch deze
voortdurende zwelling
zwelling van
van melodie,
melodie,deze
dezealtijd,meer,
altijd-meer,altijd,
altijdvoortdurende
inniger zich bestendigende
bestendigende grootschheid
grootschheid van
van compositie,
compositie, deze
deze
inniger
immer zich
zich uitbreidende
uitbreidende verte
verte van
vanblanke
blankeschoonheids,ver,
schoonheids-verimmer
schieten, deze
deze allengs
allengs gelouterde,
gelouterde,allengs
allengsversterkte
versterkteleiding
leidingder
der
schieten,
het einde
eindetoe
toe—- dat
datisistoch
toch
een
betrekkelijkzeld,
zeldintuïtie, tot het
intuïtie,
een
betrekkelijk
zaam verschijnsel.
verschijnsel. Hoe menigvuldig
menigvuldig merken
merken wij
wijniet
nietdit
diteigen,
eigenzaam
in den
denvoortgang
voortgangvan
vaneen
eendichterleven
dichterleven: :
aardige gebeuren
aardige
gebeuren op
op in
jeugd schenkt
schenkt het
hetplotseling,
plotseling,onvermoed,
onvermoed,een
eenwerk
werkvan
van
de jeugd
in de
schoonheid;; zonder
zonder steun
steun beklimt
beklimt de
de fantasie
fantasie
schoonheid
zonder leiding,
leiding, zonder
een hoogte die
die doet
doet duizelen
duizelen;; als
als bij
bij ingeving
ingeving van
van men
men weet
weet
een
welke geesten
geesten spreekt
spreekt een
een stem
stem van
vanwijsheid,
wijsheid, die
diealles
allesinin
niet welke
zich schijnt
schijnt tetevereenigen
vereenigenwat
watgeslachten
geslachtenaan
aan hun
hungoddelijk
goddelijk
zich
deel
Maar in
in de
devervulling
vervullingbevestigt
bevestigt
deel hebben
hebben bijeen,gegaard.
bijeen-gegaard. Maar
de verwachting
verwachting niet,
die de
de openbaring
openbaring van
van een
een z66
zóó
zich de
zich
niet, die
machtig
ontroeren
doet
koesteren;
zij
blijven
werken
van
machtig ontroeren doet koesteren ; zij blijven werken van
huneerste
eerstescheppen
scheppen
schoonheid geven,
geven, zeker
zeker;; de
de stem,
stem, die
dieininhun
schoonheid
extaze verkondigde
verkondigde over
over de
devictorie
victorieder
derininbewuste
bewustekracht
kracht
de extaze
uit-bruisende jeugd,
jeugd, blijft
blijftininhun
hunlateren
laterenarbeid
arbeiddoorzingen,
doorzingen,
uit,bruisende
weet niet
nietwelke
welke invloeden
invloeden;; de
de gloed
gloed
maar verzwakt
maar
verzwakt door
door men weet
door de
debezadigde
bezadigde
der begeestering
begeestering mindert,
mindert, als
als getemperd
getemperd door
der
verstandelijkheid.
verstandelijkheid.
Deze gedachten
gedachten drongen
drongen zich
zich in
in mij
mij op,
op,toen
toenikikden
deneersten
eersten
dat
verzen-bundel
vergeleek met
lijvige boek,
boek, dat
verzen,bundel van
van Kloos
Kloos vergeleek
met het
het lijvige
thans ga
ga bespreken.
bespreken.
ik thans

11.
I I.
Wij hebben
hebben geestelijke
geestelijke bestaans,vormen
bestaans-vormen in
in ons,
ons, die
dieeigenlijk
eigenlijk
te
ijl van
vanwezen
wezenzijn
zijnvoor
vooreen
eenbeeld,
beeld,een
eengedachte
gedachte of
ofeen
een
te iji
woord.
Zoolang zij
zij ronddroomen
ronddroomen in onze
onze zielen,
zielen, zonder
zonder de
de
woord. Zoolang
bewustwording
eener
geformuleerde
aandoening,
kunnen
zij
bewustwording eener geformuleerde aandoening, kunnen zij
ons
nameloos gelukkig
gelukkig maken
maken;; doch
wanneer wij
reken_
ons nameloos
doch wanneer
wij ons reken,
schap
geven van
vandedetranen
tranendie
dieonze
onzeverwonderde
verwonderdeoogen
oogen
schap willen geven
wij wéten
wétendat
datwij
wijontroerd
ontroerdzijn,
zijn,zoodra
zoodrawij
wijmet
met
vullen,
zoodra wij
vullen, zoodra
gedachten
ons-zelven zeggen
zeggen dat
datonze
onzeziel
zielvertoefde
vertoefdeinineen
een
gedachten tot ons,zelven
alles op eens
eens voorbij,
voorbij, zooals
zooals een
een
transcendente
transcendentesfeer,
sfeer, dan
dan is
is alles
droom-stille betoovering
betoovering
plotselinge windzucht
wind zucht over het water de droom,stille
breekt
het spiegelende
spiegelende landschap.
landschap.
breekt van
van het
Woorden
kunnen
deze
sferen
benaderen;; bereiken
bereiken is hun
hun
Woorden kunnen deze sferen benaderen
bijkans
woord drukt
drukt altijd
altijd een
eendoor
doorverstan,
verstan_
bijkans onmogelijk.
onmogelijk. Een
Een woord
door denken
denken omlijnd
omlijnd
delijke
bezinning saam,gebracht,
saam-gebracht, een
delijke bezinning
een door
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begrip uit,
uit, en
endededingen
dingendie
dieons
onsdiepste
diepsteontroeren
ontroerengelukkig
gelukkig
begrip
zijn, liggen
liggen buiten
buiten onze
onzebewuste
bewuste«Gestaltung»
«Gestaltung»;; zij
zij be,
be~
doen zijn,
hooren tot
tot een
een gebied
gebiedbuiten
buitenruimte
ruimteenentijd,
tijd,enenhoe
hoezeldzaam
zeldzaam
hooren
deoogenblikken
oogenblikkenininons
onsleven,
leven,waarin
waarindedestrijdende
strijdendekrachten
krachten
zijn de
menschelijkheid ons
ons veroorloven,
veroorloven, ons
ons éven
éven te verliezen
verliezen
onzer menschelijkheid
in de
waarheen
deeeuwige
eeuwigesferen,
sferen,waaruit
waaruitwij
wijzijn
zijnenen
waarheenwij
wijkeeren.
keeren.
Dan moet
moet de
demensch,
mensch, dat
datisisons
onsbewustzijn,
bewustzijn,onze
onzeaardsche
aardsche
persoonlijkheid,
persoonlijkheid, onze
onze ik,heid,
ik~heid, achterblijven
achterblijven;; waartoe
waartoe zou
zou het
het
trouwens dienen,
leven dat
dat nog
nog niet
niet één
één seconde
seconde van
van de
de
trouwens
dienen, een
een leven
doormaakt, ininharmonie
harmonietetebrengen
brengenmet
methet
hetonster,
onster~
eeuwigheid doormaakt,
feIijke?? Onze
Onze bestaans,vorm
bestaans~vorm van
van hier,beneden
hier~beneden moet
moet op
op de
de
felijke
aarde blijven, en
en de
demystici
mysticivan
vanalle
alletijden
tijdenhebben
hebbendat
datgevoeld
gevoeld
aarde
hun smartelijke
smartelijke onmacht
onmacht om
om aan
aan hunne
hunnemenschelijkheid
menschelijkheid te
te
in hun
ontstijgen.
ontstijgen.
- dat
dataller,subtielste
aller~subtielstebestanddeel,
bestanddeel,dat
datonverbreeklijke,
onverbreeklijke,
Toch —
teeder~sterke verband
tusschen aarde
aarde en
en hemel,
hemel, isisdoor
doorenkele
enkele
teeder,sterke
verband tusschen
begenadigden aangeraakt,
aangeraakt, zonder dat
dat het
hetzich
zichbij
bijdedeberoering
beroering
handen terugtrok
terugtrok en
enzich
zichveronzichtbaarde
veronzichtbaardevoor
voorhunne
hunne
hunner handen
eerbied op,blikkende
op~blikkende oogen.
oogen.
in eerbied
spreken isisverwant
verwantaan
aanhet
hetgroote
grootezwijgen,
zwijgen,waarvan
waarvan
Hun spreken
Maeterlinck spreekt
Le trésor
trésor des
deshumbles
humbles: :
Maeterlinck
spreekt in Le
est le
«11 nous
nous entoure
entoure de
de tous
tous catés,
Ie fond
fond de
de notre
notre vie
vie
c6tés, il est
«Il
sous~entendue, et
dès que
quel'un
l'undedenous
nousfrappe
frappeenentremblant
tremblant
sous,entendue,
et dès
à l'une
rune des
des portes
portes de
de l'abime,
l'abîme, c'est
c'esttoujours
toujours leIeméme
mêmesilence
silence
à
attentif
ouvre cette
cette porte.»
porte.»
attentif qui
qui ouvre
Er
zijn verzen
verzen in
in den
deneersten
eerstenbundel
bundelvan
vanden
dendichter
dichterKloos,
Kloos,
Er zijn
die
deze zelfde
zelfde poorten
poortenkunnen
kunnen openen,
openen, verzen
verzen die
die ons
ons de
de
die deze
verschieten
en van
van het
het groote
groote onbewuste,
onbewuste, dat
dathet
hetdomein
domein
verschieten toon
toonen
IS
van de
de ziel.
ziel.
is van
Tot
deze gedichten
gedichten reken
reken ik
ik een
eensonnet
sonnetals
alshet
hetvolgende
volgende:
Tot deze
:
Zooals daar
blauwe lucht,
lucht,
daar ginds,
ginds, aan
aan stille blauwe
Zi1veren~z'lcht,
half~ontloken maan
maan
Zilveren,zacht, de hal&ontloken
Bloeit
een vreemde
vreemde bloesem
bloesem zonder
zonder vrucht,
vrucht,
Bloeit als een
Wier
aan de
de kim
kim vergaan,
vergaan, —
Wier bleeke
bleeke bladen aan
wonder~zoet genucht,
genucht,
Zóó
eens, in wonderaoet
zag ik
ik eens,
Z66 zag
half~verhulde beelt'nis
beelt'nis voor
voor mij
mij staan,
staan, —
Uw halfiverhulde
Dán,
met een zachten
zachten glimlach
glimlach en een
een zucht,
zucht,
Dán, met
ónder~gaan.
Voor mijn
mijn verwonderde
verwonderde oogen 6ndengaan.

Ik
lief, als
als droomen
droomen in
in den
den nacht,
nacht,
Ik heb
heb u lief,
na een eind'loos
eind'loos heil
heil van
van éénen
éénen stond,
stond,
Die,
Die, na
Bij de
eerste schemering
schemering voor immer
immer vlo6n,
vloön, —
de eerste
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Als morgen-rood
sterren pracht,
morgenorood en bleeke sterrenpracht,
Iets
dat men
men verloor en niet
niet meer vond,
Iets liefs, dat
Als alles,
alles, wat
wat héél
en héél schoon.
ver is en
hal ver

Hoe zou
zou men
menmet
metwoorden
woordenkunnen
kunnenzeggen,
zeggen, hoe
hoeschoon
schoon
Hoe
dit
vers is
is!I Want juist
juist omdat
omdat het
het een
eenvan
vandie
diewondere
wonderestem,
stem.
dit vers
mingen
door den
den mystieken
mystieken rijkdom
rijkdom van
van enkele
enkele
mingen vertolkt,
vertolkt, die
die door
oogenblikken àl
ledigheid, al
àl de harde realiteiten van geheel
al de ledigheid,
een leven
leven duldelijk
duIdelijkmaken
maken en
enbeminnenswaardig,
beminnenswaardig, omdat
omdat het
het
een
ons
medevoert in een
een sfeer,
sfeer, waarvan
waarvan de
de onvermoede
onvermoede begeer,
begeer.
ons medevoert
lijkheid niet
niet door
door omraming
omraming van
van aardsche
aardsche begrippen
begrippen kan
kan worden
worden
aangeduid,
kan geen
geen menschelijk
menschelijk oordeel
oordeel de
de
aangeduid, daarom
daarom ook
ook kan
waarde van
vers als
als dit
ditbenaderen.
benaderen.
waarde
van een vers
Men
kan het
het slechts
slechts lezen
lezen en
en herlezen,
herlezen, en
en zich
zichzelven
zelven met
met
Men kan
tranen
oogen bekennen
bekennen dat
dat het
het schoon
schoon is,
is, en
enzwijgend
zwijgend
tranen in
in de oogen
triomf eerbiedigen
eerbiedigen van
vandit
ditallerzuiverste
allerzuiverstedichterschap.
dichterschap.
den triomf
Verzen
die de
de schoonheid
schoonheid op
opzoo
zoovolkomene
volkomenewijze
wijze
Verzen als
als dit, die
ver.beelden, vindt
derden bundel
bundel niet.
niet. Men
Men zou
zou
ver,beelden,
vindt men
men in
in den derden
hee nauwelijks
nauwelijks mogen
mogen verlangen.
verlangen. En
En wie
wiezou
zouvan
vaneen
eendichter,
dichter.
leven
als dit,
dit,dat
datzich
zichininden
denopgang
opgangmet
metbijna
bijnaontzettende
ontzettende
leven als
schoonheden
openbaarde, durven
vergen dat
dat het
het tot
tothet
heteinde
einde
schoonheden openbaarde,
durven vergen
opwaarts
zou gaan
gaan?? Deze
Dezedichter
dichter zou
zougeen
geenmensch
menschkunnen
kunnen
opwaarts zou
zijn,
indien dat
dat verschijnsel
verschijnsel zich
zich in
inzijne
zijne ziel
zielhad
hadbevestigd.
bevestigd.
zijn, indien
Daarom
reeds de
dewensch,
wensch,dat
datzijn
zijnlater
laterwerk
werkhet
heteerste
eerste
Daarom grenst reeds
zou evenaren,
evenaren, aan
aan het
het onredelijke.
onredelijke.
Frederik
zijn Lied
Lied van
van de
de Smart
Smart van
van
Frederik van
van Eeden
Eeden spreekt
spreekt in
in zijn
een
dag
een dag
Zoo
schoon als twee
twee niet
niet in
in één leven rijzen.
rijzen.
Zoo schoon

De lente,tijd
lente.tijd van
van dit
ditkunstenaars,leven
kunstenaars. leven heeft
heeft zulk
zulk een
een dag
dag
gekend;
dag, zoo
zoodiep,van,hemel,
diep.van.hemel, zoo
zoogoudig,van,zon,
goudig.van.zon,
gekend ; een
een dag,
dat zijn
zijn schoonheid
schoonheid zich
zichniet
nietzoo
zoo
levend
kan
hernieuwen;
dat
levend
kan
hernieuwen
;
maar
schijning van
zijn gulden uren
uren heeft
heeft voor
voor alle
alletijden
tijden
maar de
de schijning
van zijn
een
zachte glanzing
glanzing gespreid
gespreid om
om het
het hoofd
hoofd van
vanden
dendichter.
dichter.
een zachte
Mag men
men nu
nu spreken
spreken van
van decadentie
decadentie?? Deze
Deze derde
derde verzen,
verzen.
Mag
bundel is er,
er, om
om het
het ten
tenstelligste
stelligste tegen
tegen tetespreken.
spreken.
bundel
0, men
men heeft het
het zoo
zoodikwijls
dikwijlswillen
willen doen
doen voorkomen,
voorkomen, alsof
alsof
de
dichter Kloos,
Kloos, «die
«diezooveel
zooveelbeloofde»,
beloofde»,dedeverwachtingen
verwachtingen
de dichter
teleurgesteld.
heeft teleurgesteld.
Dat is
is onbillijk.
onbillijk. Na
Naeene
eeneproductie
productievan
vanzooveel
zooveelschoonheid
schoonheid
vraagt men
hoe mooi
mooi het
hetvolgende
volgendezal
zalzijn
zijn;; men
men isis
vraagt
men niet,
niet, hoe
dankbaar,
af.
dankbaar, en
en wacht af.
Maar
daar waren
waren in de
deeerste
eersteplaats
plaatsdedevertegenwoordigers
vertegenwoordigers
Maar daar
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van de oude
van
oudeschool,
school,dedemannen
mannenuit
uitde
deduf,deftige
duf-deftigerijm,periode,
rijm-periode,
die door
die
door Kloos
Kloos waren
waren bespot
bespot en gehoond.
gehoond. Doel,
Doel-en
enkracht,
krachthij hun
hun de
de wrakke
wrakke voetstukken
voetstukken onder de waggelende
waggelende
bewust heeft hij
lijven weggesiagen,
lijven
weggeslagen, en
en het
hetdonker,dreigende
donker-dreigende::
Ik zal uu allen
allen rechten,
Ik
rechten, huich'lend
huich'Iend vee,

is naar
is
naar waarheid
waarheid in vervulling
vervulling gegaan.
gegaan.
Nood,gedwongen moest
Nood-gedwongen
men de
de prachtige
prachtige kracht
kracht van
van zijn
zijn
moest men
geniaal
kunnen erkennen,
erkennen, maar
maar toen
toen zijn
zijn volgend
volgend werk
werk niet
niet
geniaal kunnen
nog schooner
was, eenvoudig,weg
nog
schooner was,
eenvoudig-weg omdat
omdat dit
dit onmogelijk
onmogelijk ge,
geweest
ware, toen
toen isiseen
eenregen
regenvan
vankleinen
kleinenhaat
haaten
enpersoonlijke
persoonlijke
weest ware,
rancune over hem
rancune
hem neergedaald.
neergedaald.
Maar niet
niet alleen
belachelijkheid
Maar
alleen zij,
zij, die
die inindede
belachelijkheidvan
van hun
hun
ongerechten
doorhem
hemaan
aande
dekaak
kaak waren
waren gesteld, hebben
hebben
ongerechten trots door
hem gesmaad.
hem
gesmaad. Tijdgenooten,
Tijdgenooten, die
die met
methem
hemhadden
haddengewerkt
gewerkt
aan
de loutering
loutering der
der Hollandsche
Hollandsche kunst,
kunst, keerden
keerden zich
zich tegen
tegen
aan de
hem,
en de
de stelling,
stelling, dat
datKloos
Klooseen
een
decadentvan
vanzich,zelf
zich-zelf
hem, en
decadent
geworden
werd bijna
bijna tot
totgemeenplaats.
gemeenplaats.
geworden is, werd
Toch is niets
niets minder
minder waar.
waar. Deze
Deze bundel
bundelbiedt
biedtschoonheid
schoonheid
genoeg om
om er
er vrij
vrij wat
watmeer
meeraan
aantoe
toetetekennen
kennendan
daneen
eensuccès
succès
d'estime.
:
d'
estime. Het moge
moge reeds
reeds blijken
blijken uit
uithet
hetvolgende
volgendecitaat
citaat:
Vergilius.
dwalen
Vergilius
lezen, Liefste! is dwalen
Vergilius te lezen,
Door hooge en staatge galerijen,
galerijen, lang
waar dan,
dan, plotsling, stil en
en bang
bang
Zich strekkend, waar
Tevoorschijn
schietend uit
uit verborgen
verborgen zalen,
Te
voorschijn schietend
Een bleek
bleek gelaat
gelaat komt
komt harmonieus verhalen,
verhalen,
Een
stem uitbarstend
uitbarstend soms in vreemd gezang,
Met stem
Van hoogheid
hoogheid en van
van leed,
leed, of
of door
door een
een gang,
gang,
Van
honderdmalen.
malen.
lange gang, een
een klacht
klacht ging
ging honderd
Een lange
Vergilius te lezen,
lezen, Liefste!
Liefste! isis zoet. ....
Vergilius
Te luistren naar
naar die schim
schim uit
uit ver
ververleden,
verleden,
heeft, als
als wij,
wij, gedroomd,
gedroomd, gehoopt,
gehoopt, geleden,
geleden,
Die heeft,
Wijl op zijn
zijn hartstreek
hartstreek nog een
een druppel
druppel bloed,
bloed,
Fonklend door de
de eeuwen
eeuwen heen,
heen, robijn
robijn hoowheerlijk,
hoog-heerlijk,
Fonklend
Tuigt,
Tuigt, dat
dat hij
hij heeft
heeft gevoeld
gevoeld grootqnachtiwtarlijk
groot-machtig-teêrlijk!
1

is, ontwijfelbaar,
ontwijfelbaar, niet
niet toevallig
toevallig dat
dat Kloos
Kloos zich
zich tot
toteen
een
Het is,
dichter-gestalte als Vergilius
Vergilius aangetrokken
aangetrokken gevoelde.
gevoelde. Immers,
Immers,
dichter,gestalte
fijnheid van
van dictie
dictie ininbreede
breedegedragenheid,
gedragenheid, dedeteederheid
teederheid
de fijnheid
van wending
wending en
en beeld
beeld in
in stoutheid
stoutheid van
van opvatting,
opvatting, waardoor
waardoor
van
het werk
werk van
vanden
dengrooten
grootenAeneis,dichter
Aeneis-dichterzich
zichonderscheidt,
onderscheidt,
het
kenmerken ook
kunst van
van Willem
Willem Kloos.
Kloos.
kenmerken
ook de kunst
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En waar
waar de
de verzen
verzen van
van dezen
dezen bundel,
bundel,door
doordiezelfde
diezelfdeeigen,
eigenEn
schappen,
bestendigingvan
vaneen
eenhooggehouden
hooggehoudendichterschap
dichterschap
schappen, de bestendiging
moet eene
eenebeschuldiging
beschuldigingvan
vandecadentie
decadentieop
opstelligen
stelligen
bevestigen, moet
worden tegengesproken.
tegengesproken.
toon worden
menschen van
van de
de aller,jongste
aller-jongste generatie,
generatie, hebben
hebben mis,
misWij, menschen
schien
wel eens
eenstetespoedig
spoedigeen
eenoordeel
oordeelvan
vanouderen,dan,wij
ouderen-dan-wij
schien wel
overgenomen. De ontwikkelingsperiode
ontwikkelingsperiode van
van onze
onze moderne
moderne
overgenomen.
verskunst is
voor ons
onseven
evengoed
goedliteratuur,historie
literatuur. historie dan
dan elk
elk
verskunst
is voor
daar
achter liggend tijdperk.
tijdperk.
daar achter

lIl.
III •
«Mijn
verzen volgen
volgen 't'tkloppen
kloppen van
van mijn
mijn bloed,»
bloed,» zegt
zegt de
de
«Mijn verzen
dichter
een zijner
zijner sonnetten,
sonnetten, en
en hij
hij geeft
geeftdaarin
daarineen
eenlevens,
levens.
dichter in
in een
uitspraak
voor den
den ganschen
ganschen gang
gang zijner
zijner kunst.
kunst. Deze
uitspraak voor
Deze verzen
verzen
zijn
uitingen van
van een
een ziel,
ziel, die
diedoor
doorlevens,smarten
levens-smarten heen,groeide
heen-groeide
zijn uitingen
naar menschelijke
en het
het eenmaal
eenmaal ongeweten
ongeweten
naar
menschelijke bestaans-berusting,
bestaans,berusting, en
deel
der wijsheid
wijsheid mededroeg
mededroeg naar
naar die sferen,
sferen, waar
waar de
de koele
koele
deel der
bezinning
haar schat
schat van
van door
doorlijden
lijdengelouterd
gelouterd schoon
schoon her,
herbezinning haar
kennen mag.
mag.
is er
er inindeze
dezedichterziel
dichterzielbezonken.
bezonken.De
Deroode
roodevlam
vlamvan
van
Veel is
den
haat doofde
doofde uit,
uit,enendedezwarte
zwartebloem
bloemvan
vandoods,verlangen
doods.verlangen
den haat
haar stengel.
stengel. Maar
Maarde
deverreinde
verreindeerkenning
erkenningvan
vanhet
hetleven
leven
boog haar
weten, isis gebleven,
gebleven, en
enuit
uitden
denvalval
jarenrees
reesdeze
deze
derder
jaren
goed te weten,
sterker omhoog.
omhoog.
bewustheid sterker
is er
er in
indezen
dezenbundel
bundelgeen
geenplaats
plaatsmeer
meer voor
voorverzen
verzen
Zoo is
....
. . . . zwaar
zwaar geslagen
Van Passie,
Passie, en Verdoemenis,
Verdoemenis, en
en Trots,
Trots,

doch zooveel
zooveel te
te meer
meer voor
voorden
denweldadigen
weldadigenrhythmus,
rhythmus, die
die een
een
doch
levens.gelatenen
weemoeddraagt
draagtdoor
dooreen
eenvers
versals
alshet
hetvolgende
volgende:
levens,gelatenen weemoed
:
Moeder,
wij allen
allen zullen
zullenkeeren,
keeren,
Moeder, tot
tot Wie wij
Nadat gij
gij langzaam
langzaam onze vreemde
vreemde ziel,
ziel,
Waarin
afschijn van
Diepste viel,
viel,
Waarin een
een afschijn
van Uw Diepste
Hebt stukgemaakt
stuk_gemaaktmet
metbitter%wreed
bitter_wreed bezeeren.
bezeeren...
..
Moeder,
0, neen,
neen, wij
wij eeren,
eeren,
Moeder, wij
wij klagen
klagen niet:
niet: o,
In vroom
vroom zich
zich voegend,
voegend, sprakeloos
sprakeloos gekniel,
gekniel,
Wat slechts
slechts voor U,
U,Natuur
Natuur!I ter
ter aarde
aarde viel,
viel,
Uw Wil
Wil die
die eeuwig
eeuwigstaat
staaten
enblijft
blijftregeeren
regeeren::
kindren noemen
noemen we
we ons:
ons: ininwaarheid
waarheid zijn
zijn
Uw kindren
dan stroompjes,
stroompjes, die
die Uw
UwZijn
Zijnontwelden,
ontwelden,
Wij
niets dan
Wij niets
uur:: wie
wie zich
zich_als
-'lIs sterk
sterk laat
laat melden,
melden,
Durende een
een uur
Pronkt,
met der
der ijdele
ijdele Ikheid
IkheidSchijn.
Schijn.
Pronkt, éénling,
éénling, met
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Gij zijt
zacht;; doch 'k dank
voor dit
ditEene
Eéne::
zijt niet zacht
dank U voor
schoonste ziel,
ziel, die
die leeft,
leeft, woudt
woudtGij
Gijmet
metmij
mijvereenen.
vereenen.
De schoonste

Bijzonderlijk
beide slotregels,
slotregels,die
diede
deschoonheid
schoonheid
Bijzonderlijk zijn
zijn het
het de beide
van
dit gedicht
gedichtbevestigen.
bevestigen.Doch
Dochdoor
doorhet
hetgansche
ganschevers
vershuivert
huivert
van dit
een zachte
zachte ontroering,
ontroering, die
die zich
zichoplost
oplostininadoratie
adoratie voor
voor een
een
een
geliefde.
Ja,
- de erkenning
erkenning van
van het leven
leven goed
goed teteweten,
weten, dat
datisiswel
wel
Ja, —
de grondtoon,
grondtoon, die gedurig
gedurig ruischt
ruischt door
door de
de zweving
zweving van
van deze
deze
melodieën.
melodieEn.
Daarin is
is de
de zwellende
zwellende cadans
cadans van
van de
de vreugde
vreugde zoowel
zoowel als
als
Daarin
zacht~aanstuwende klacht
klacht van den
den weemoed.
weemoed.
de zacht,aanstuwende
Tusschen
heerlijk~trotsche:
T usschen de geweldige
geweldige afstanden
afstanden van
vanhet
hetheerlijk,trotsche
:
Ik
een God
God inin't'tdiepst
diepst van
vanmijn
mijngedachten
gedachten
Ik ben een

tot het
hetallevsmartelijkste
aller~smartelijkste:
:....
.... met
mijn gloed
gloed
met al mijn
En
trots en
en kalme
kalme glorie,
glorie, te
te vergaan
vergaan
En trots
Op
uwe lippen
een wilden
wilden vloed
vloed
Op ftwe
lippen in een
Van
kussen ....
Van kussen.
...

dit boek
boekdedepoëzie
poëzieniet
nietmeer
meer;
verheer~
zich in dit
; enendedeverheer,
beweegt zich
lijking
van
het
schoone
zelf,
het
slingeren
van
den
banbliksem
lijking
het schoone zelf, het slingeren van den banbliksem
over tijdgenoot
tijdgenoot en
engeslacht,
geslacht, de
deverheffing
verheffingvan
vanden
denkoninklijken
koninklijken
- dat
dat alles
alles verzacht
verzacht en
enverteedert
verteedertzich
zichinindedeovergave
overgaveaan
aan
wil —
een beminde
beminde Vrouw
Vrouw::
0,
mij dan niet,
niet,
o, weiger
weiger mij
Nu 'k U mijn trotsche
trotsche Zijn
Zijndiep%needrig
diep.needrig bied.
bied....
. . .11

Diezelfde verteedering,
verteedering, spreidend
spreidend over het
het leven
leven een
eenschijn
schijn
van nieuwe,
nieuwe, onvermoede
onvermoede bekoorlijkheid,
bekoorlijkheid, spreekt
spreekt uit
uitregels
regelsals
als
van
de volgende
volgende::
Ik
de man,
man, die
die doodstil
doodstil heeft
heeft geleden
geleden
Ik ben de
Veel
jaren door
door zijn
zijn zielegloed,
zielegloed,
Veel lange jaren
in zijn
zijn Zijn
Zijnkwam
kwamtreden
treden
Totdat
daar plotsling in
Totdat daar
De aloeenge
al.eenge vrouw,
hem vergeten
vergeten doet,
doet,
vrouw, die hem
Zij een
een mensch
mensch isis als
alshijzelf,
hijzelf,maar
maar veeleer
veeleer
Dat Zij
Dunkt hem een
een Wonder,
Wonder, bovenaardsch
bovenaardsch van ziel.
ziel. ....
..

man die
dievele
velejaren
jarendoor
doorzijn
zijnzielegloed
zielegloedheeft
heeftgeleden.
geleden ...
De man
..
Is het
het wonder,
wonder, dat
dat in
in deze
dezedichteraiel
dichter~zielzich
zichde
debehoefte
behoefte open,
open~
Is
baarde,
dekalme
kalmeklaarte
klaarteeener
eener nieuw,gewonnen
nieuw~gewonnenwaarheids,
waarheids~
baarde, van de
doorkenning
getuigenis af te
te leggen
leggen?
doorkenning getuigenis
?
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IV.
1V.
mij
Laat
thans nog
nog spreken
spreken over
over enkele
enkele gedichten,
gedichten, die
diemij
Laat ik thans
mèt
boven~geciteerde de beste
beste uit
uit den
denbundel
bundelschijnen.
schijnen.
mèt de boven.geciteerde
Ik kies
kies dan
dan in
in de
deeerste
eersteplaats
plaatshet
hetvolgende
volgendesonnet
sonnet:
:
en droef:
droef: de
dewind,
wind,daarbuiten
daarbuiten jagend
jagend
Ben stil en
'k Ben
Door wisseling
wisseling van
van zonneschijn
zonneschijn en
en regen,
regen,
Huilt tegen
tegen 't't raam
raam op en
en doet
doetvreemd
vreemd bewegen
bewegen
De takken,
takken, armen
armen om
om genade
genade vragend.
vragend ....
...
of hij
hij saamstemt
saamstemt met
met mijn
mijn ziel, die,
die, klagend
klagend
Is, of
't Is,
dag, nu,
nu, neergezegen,
neergezegen,
Om
Om 't heengaan
heengaan van
van dien dag,
zij slechts
slechts voor
voor één
éénkort
kortuur
uurgekregen
gekregen
Weet
dat zij
Weet dat
Heeft schoonen
schoonen schijn,
schijn, thans
thans langzaam
langzaam weer
weer vervagend...
vervagend .....
hel lachen
lachen klonk
klonk me
me als
alszilvre'
zilvre'accoorden,
accoorden,
0, uw hel
Liefde aan
aan 's
's levens diepweemoedig
diep.weemoedig
Ontlokt
Ontlokt door Liefde
Gelaat,
met wind
wind en
enregenstroomen.
regenstroomen....
Gelaat, dat
dat weent met
...
Daar
weg zijt,
zijt, treur
treur ik, en
en dees
dees woorden
woorden
Daar gij
gij nu weg
Zend
als stille
stille bede
bede en
en sluit
sluitdeemoedig
deemoedig
Zend ik als
Mijn
die vergeefs
vergeefs van
van liefde
liefdedroomen.
droomen.
Mijn oogen,
oogen, die

Ik wil
wil niet
nietbeweren
beweren dat
dat dit
diteen
eenvlekkeloos
vlekkeloos vers
vers is.
is. Op
Op
Ik
enkele
plaatsen
had
de
dictie
treffender
kunnen
zijn;
regel
12
enkele plaatsen
de dictie treffender kunnen zijn ; regel 12
bijna kleurloos
kleurloos door
doorhet
hetmatte
matte:: daar gij
gij nu
nu weg
zijt. treur
is bijna
weg zijt,
treur
ik. Maar
Maar het
omdroomd door
dooreen
eenzachte
zachtebekoorlijk.
bekoorlijk~
het geheel isis omdroomd
heid,
die het
het vers
vers heel
heelsympathiek
sympathiek maakt
maakt;; de
de weemoed
weemoed welt
welt
heid, die
er uit op
op als
als een
eendroeve
droeve gedachte
gedachte in
in trouwe
trouwe oogen.
oogen.
er
Ook uit
uit dit
ditsonnet
sonnetblijkt
blijktdedemeest
meest
kenmerkendeeigenschap
eigenschap
kenmerkende
dichterschap:: de
de hooge
hoogegedragenheid,
gedragenheid,het
hetgeestelijk..
geestelijk~
van Kloos' dichterschap
voorname, het aristocratische
aristocratische van
zijn kunst.
kunst. Het
Hetopenbaart
openbaart
voorname,
van zijn
zich in al
al zijn
zijn werk,
werk, ook
ook in
in de
deverdoemende,
verdoemende, hoonende,
hoonende, gil.
gi1~
zich
lende verzen
verzen van
van den
den eersten
eersten bundel.
bundel. Met
Met Van
VanDeyssel
Deysselheeft
heeft
lende
hijscheldt,
scheldt,
Kloos dit
dit gemeen,
gemeen, dat
dathij
hijaltijd
altijdbeschaafd
beschaafdblijft,
blijft,ofofhij
Kloos
of dondert.
dondert.
vervloekt, dreigt
dreigt of
vervloekt,
anders is, ofofhet
hetonderwerp
onderwerp der
der gedachte, de
de beeldkeuze,
beeldkeuze,
Iets anders
rijm en rhythmus
rhythmus zelfs,
zelfs, wel
welaltijd
altijdmet
metdedehoog.gehoudene
hoog.gehoudene
rijm
stemming
harmonie zijn
zijn gebleven.
gebleven.
stemming in harmonie
Dat de
de dichter
dichter deze
dezeharmonie
harmonie wel
wel eens
eens uit
uit het
het oog
oog heeft
heeft
Dat
verloren,
voor vele
vele zijner
zijner verzen
verzen noodlottig
noodlottig geworden
geworden;; ook
ook
verloren, is
is voor
in dezen
dezen bundel
bundel treft
treft men
men uitingen
uitingen aan,
aan, waarin
waarin men
men wel
wel het
het
statige
opwaarts.zwieren van
van den
dendichtergeest
dichtergeestontwaart
ontwaart;; doch
doch
statige opwaartsawieren
een enkele maal
maal kan men een glimlach nauwelijks onderdrukken,
onderdrukken,
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als men
men ziet
ziet wAt
wàt de
de adelaar
adelaar in
in den
dengreep
greepzijner
zijnertrotsche
trotsche
klauwen medevoert.
klauwen
medevoert. ....
Doch met
met des
desteteschooner
schoonersonoriteit
sonoriteitruischt
ruischt die
dieharmonie
harmonie
op uit
uit regels
regels als
als::
nacht rijst
rijst reuzig
reuzig uit de
de weide
weide omhoog,
omhoog,
De nacht

en uit
en
uit vele
vele andere
andere verzen,
verzen, waarvan
waarvan ik
ik nog
noghet
hetvolgende,
volgende,
afschrijven, omdat
omdat het
het een
een gansch,
gansch$
afschrijven,
bijzondere strooming
strooming in
in dit
ditdichterleven
dichterleventypeert
typeert:
bijzondere
:
Levens~mijmering,
Levens,mijmering,moge
moge

't Flauw
licht, dat
dat wijcbuit
wijd.uit langs
langs de
de weiden
weidenschijnt,
schijnt,
Flauw licht,
mij zoo
zoo denken
denken aan
aan heel
heel oude
oudedroomen,
droomen,
Doet mij
Waar 'k ook soms
soms 't licht breecbvaaglijk
breed_vaaglijk langs
stroomen
langs zag stroomen
als dit,
dit, door groepen
...
'n Landschap,
Landschap, als
groepen groens
groens omlijnd.
omlijnd....
ja!! wat
stonden daar
daar die stroeve
stroeve boomen
boomen
Ach ja
wat stonden
Aan kim,
kim, in
in 't'tkijken,
kijken, dichterbij
dichterbij gedeind,
gedeind,
weer wewwazende,
weg-wazende, zooals
zooals verdwijnt
verdwijnt
Of weer
Plots een
een gedachte::beeld,
gedachte-beeld, nauw opgekomen
opgekomen .... !
Lijkt
z66 ook alles,
Lijkt zóó
alles, waar
waar ons oog
oog op
opstaart,
staart,
vaak als
als vreemde
vreemde afschaduwing
afschaduwing van
van schooner
schooner
Niet vaak
Landen,
de es verganklijk,scheemrende
verganklijk_scheemrende aard?
aard?
Landen, dan dees

't Raadsel
verklaard....
Raadsel des
des Levens
Levens werd
werdnog
nog nooit
nooit verklaard....
En
mensch is hier
hier slechts
slechts een
een vluchtig
vluchtig woner,
woner,
En elk mensch
of zou
zou 't licht zijn?
zijn? ... vaart
Tot
hij ten
ten duister
duister ....
Tot hij
.. .. of
vaart.....
.

verzen, waarvan
waarvan dit
dit mooie
mooie sonnet
sonneteen
eenkenschetsend
kenschetsend
De verzen,
voorbeeld is,
is, zijn
zijn de
deuitingen
uitingenvan
vaneigenaardig
eigenaardigdwalend
dwalend en
en
voorbeeld
dralend
gedroom, van
van mystisch
mystisch gemijmer
gemijmer dat
datzoekt
zoektenenvraagt.
vraagt.
dralend gedroom,
In de
de Paschen,
Paschen~ en
enKerstmis,zangen,
Kerstmis~zangen, in
in den
den cyclus
cyclus God
God en
en
In
Geest
en
in
vele
andere
gedichten
vindt
men
den
eenderen
Geest en in vele andere gedichten vindt men den eenderen
ziele.drang.
ziele,drang.
men deze
deze verzen
verzen nauwelijks
nauwelijks noemen.
noemen. Legt
Legt
Wijsgeerig mag
mag men
Gott und
und Welt,
Welt,ofof
geestelijkeliederen
liederen
men
er Goethe's
Goethe's Gott
men er
dede
geestelijke
van Novalis naast,
naast, dan
dan ziet
ziet men
men het
het groote
groote verschil.
verschil. Goethe
Goethe
van
en Novalis
Novalisopenen
openenalsalshet
hetware
wareeen
eenuitzicht
uitzichtopophet
hetuniverseele
universeele; ;
vermogen om ver
ver over
over de
degrenzen
grenzen van
vanhet
hetaardsche
aardsche heen
heen
dit vermogen
zien, ontbreekt
ontbreekt Kloos
Kloos;; waar
waar hij
hij het
hetbeproeft,
beproeft,blijven
blijvenzijne
zijne
te zien,
verzen zwak.
zwak.
bekoorlijkheid der
der mystische
mystischë verzen
verzen van
van Kloos
Kloos ligt
ligtniet
niet
De bekoorlijkheid
zij aanwijzen,
aanwijzen, maar
maar in
in wat
watzijzijzijn
zijnin,zich,zelf:
indch.zelf:
in hetgeen
hetgeen zij
in
ontroerde verwonderingen
ziel, om
om het
hetvinden
vindenvan
van het
het
ontroerde
verwonderingen van
van de
de ziel,
menschelijk Zelf
op ons
onslevens,eilandje,
levens.eilandje, omspoeld
omspoeld door
door de
de
menschelijk
Zelf op
twee
eindelooze oceanen
oceanen van
van v66r,
vóór. en
enna.bestaan.
na.bestaan.
twee eindelooze
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In
dit verband
verbandbesluit
besluitikikmijne
mijnekorte
korteaanteekeningen
aanteekeningen over
over
In dit
slot~gedicht
dezen
verzenbundel met
aanhaling van
van het
hetslot.gedicht
dezen verzenbundel
met de aanhaling
Het wezen
wezen van
van Leven
Leven en Dood.
Dood.
Hier
zijn de
de drie
drie begin.coupletten
begin~coupletten:
Hier zijn
:
0, God,
ik niet
niet zie,
zie, niet
niet hoor,
hoor, maar
maar voel!:
voel 1:
God, Dien ik
Uw schijn
schijn verkondigd
verkondigd van de
de daken
daken
Al werd
werd Uw
Door wie
wie daar,
daar, schrijlings
schrijlings zittend,
zittend, hoog opstaken
opstaken
Hun
vingers naar
toch koel.
koel.
Hun vingers
naar de
de lucht,
lucht, ik
ik bleef toch
Want
allen, die
die daar
daar spraken,
spraken, weet,
weet,
Want geen
geen van allen,
Waarom wij,
wij, menschen,
menschen, komen en
Waarom
en verdwijnen,
verdwijnen,
Waartoe
en de
de gruwbre
gruwbre pijnen,
pijnen,
Waartoe de
de jubel en
Die iedre
iedre ziel
ziel hier
hier beurtlings
beurtlings smaakte
smaakte en
en leed.
leed.
Doch morren
doen wij
wij niet,
niet, hoezeer
Ge ook sla.
..
hoezeer Ge
sla...
Doch
morren doen
Heel liefigedwee,
lief_gedwee, maar
maar vastwanmillen
vast-van_willen tevens,
tevens,
wij nooit:
«0, Gij,
Gij, de
de God
Goddes
desLevens,
Levens,
Smeeken wij
nooit: «0,
Die 66k
Die
óók de
de God
God des
des Doods
Doods zijt,
zijt, heb
heb genály
genä!»

Zeer
schoon vind ik
ik deze
dezeverzen
verzen niet
niet;; het
hetbeeld
beeldinincouplet
couplet
Zeer schoon
1,
de schrijlings
schrijlings op
op de
dedaken
dakenzittende
zittendepredikers,
predikers, doet
doetwat
wat
1, van de
komisch aan,
en bovendien
bovendien heeft
heeft het
het geen
geen zin,
zin, als
als men
men den
den
komisch
aan, en
oorsprong
de uitdrukking
uitdrukking nagaat,
nagaat, en
en aan
aan het
hetOosten
Oostenmet
met
oorsprong van
van de
zijn platte
platte daken
daken denkt1
denkt I Het
Het tweede
tweede couplet
couplet is
is het
het best
best ge.
ge$
zijn
slaagde,
en dit
ditgeeft
geefttevens
tevensdedehoofdgedachte
hoofdgedachteaan
aan:: de
deovergave
overgave
slaagde, en
aan het
het onbewuste,
onbewuste, zonder
zonder de
dekennis
kennisvan
vanhet
hetwaarom
waarom der
der
aan
dingen.
zijn de
devier
viermiddenscoupletten
midden$coupletten::
Schoon zijn
God, God!
God! Die
Diealtijd
altijd waart
waart mijn
mijn hoogste
hoogste Wensch!
Wensch!
God,
Geest, waar
de oude
oudetijden,
tijden,
Geest,
waar mijn
mijngeest
geest uit
uit vloeide
vloeide in de
't was
was bepaald,
bepaald, dat
nu 66k
óókmoest
moeststrijden,
strijden,
Toch 't
dat ik nu
een bescheiden,
bescheiden,stihverdragend
stil-verdragend mensch.
mensch.
Als een
Ik voel,
voel, dat
dat ik, als
als alles,
alles, uit
uit UU kwam,
kwam,
lk
En 't eenge,
waar wij
door leeren
leeren kennen,
kennen,
En
eenge, waar
wij U door
dat we
we ons
onstrouw
trouwaan
aan't'tneedrig
needrigdenkbeeld
denkbeeldwennen
wennen:
Is dat
:
Wij zijn
zijn slechts
slechts flauwe
flauwe vonken
van. Uw
Uw Vlam,
Vlam,
Wij
vonken van
En keeren
keeren tot
weder aan
aan het
het slot,
slot,
En
tot U weder
Wezen van
van het
hetLeven,
Leven,
we eerst
eerst doorgronden
doorgronden 't't Wezen
Als we
uit Uw
Uwdiepte,
diepte,streven
streven
Waarheen Gij
Waarheen
Gij zelf,
zelf, van uit
Gingt om te
te kunnen
kunnen voelen
voelen:: elk
«Ikben
benGod
God1»I»
Gingt
Zoo lijden
lijden we
we en
engenieten
genietendiepAn
diep-in staeg,
staêg,
zoo blijven,
blijven,
En door al
al eeuwen
eeuwen henen
henen zal
zal 't'tzoo
En
wij ons
ons leven,
leven, tot
tothet
hetlaatst
laatstverstijven,
verstijven,
Dat wij
als een bittemoete
bitter-zoetevraag.
vraag.
Doorproeven als
III,
III.
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Deze coupletten
coupletten geven
geven de
dekern
kernvan
vanhet
hetgedicht
gedicht:: de
de bewust,
bewust.
wording van
van het waarom der
bezonkenheid
der overgave,
overgave, wijl uit de bezonkenheid
des
gemoeds het
het verklaarde
verklaarde weten
weten rijst
rijst dat
datdeze
dezeovergave
overgave
des gemoeds
betreft het
zich voegen
voegen tot
tothet
hetinnigste
innigste Zelf,
Zelf, waarin
waarin de
de af,
af.
betreft
het zich
spiegeling
van het
het eeuwige.
eeuwige. Deze
Dezewaarheid
waarheid geeft
geeft de
de
spiegeling glanst
glanst van
rust
tot de
deoplossing
oplossinginindedeslot,verzen
slot.verzen:
rust die
die leidt tot
:
God,
de wezens
wezens allen
allen uit Uw
Uw zijden
God, Die de
Doet springen
springen als
als een
een stroom,
stroom, die
die eeuwig
eeuwig vloot,
vloot,
Opdat
na wat
wat denken
denken en
en wat
watstrijden,
strijden,
Opdat zij,
zij, na
Weer nedervallen in
Uw eeuwgen Schoot.
Schoot. ...
in Uw
.. .

Vergeef!
'k Heb hier
gezegd wat
wat in mij
mij gloeit
gloeit
Vergeefl 'k
hier gezegd
het plots
plots opwaaien
opwaaien
Sinds
langen tijd,
tijd, totdat
totdat het
Sinds langen
mijn Binnenste
Binnenste in een
een strak.heet
Kwam
Kwam uit
uit mijn
stral(oheet laaien,
aan Aarde
Aarde en
en Zijn
Zijn ontboeid.
Waarin 'k mij voelde aan
Nu ben
ben 'k weer
rustig, wig
wijl 'k de Waarheid
Waarheid zag,
zag,
weer rustig,
En
trekkend zacht
uit diepre sferen,
En trekkend
zacht me
me omhoog uit
weer blijde,
veel mocht
mocht leeren,
Keer 'k mij weer
blijde, wijl
wig ik veel
Tot de
de koel.drukke
den dag.
dag.
dingen van den
koehdrukke dingen

deze slot,accoorden
slot.accoordenzingt
zingthet
hetrustige
rustigevertrouwen,
vertrouwen, waartoe
waartoe
In deze
goddelijk inzicht
inzicht heeft
heeft geleid.
geleid.De
Delaatste
laatstevier
vierregels
regelsgeven
geven
het goddelijk
tevens
: dat
tevens de
de bevestiging
bevestiging van
vanhetgeen
hetgeenikikdaareven
daarevenopmerkte
opmerkte:
dat
uit deze
deze verzen
verzen spreAen
spre~en de
de ontroerde
ontroerde verwonderingen
verwonderingen van
van de
de
Voorzijn
zijn
ziel; deze
deze poëzie
poëzieblijft
blijftsubjectief,
subjectief,zuiver,individueel.
zuiver.individueel. Voor
werk
is waarheid
waarheid gebleven,
gebleven,wat
watals
alsalgemeene
algemeene stelling
stelling onhoud,
onhoud.
werk is
baar bleek,
eigen uitspraak
uitspraak van
Kloos, dat
dat kunst
kunst zou
zou zijn
zijn
baar
bleek, de
de eigen
van Kloos,
de allerindividueelste
allerindividueelste expressie
expressie van
van de
de allerindividueelste
allerindividueelsteemotie.
emotie.
Daarom is
ook voor
voorhethet
wezen
van
Kloos'
dichterschap
Daarom
is ook
wezen
van
Kloos'
dichterschap
deze
bundel van
van waarde.
waarde.
deze bundel
En al
al mogen
mogen dedeconsequentiën
consequentiën van
van 's dichters
richting nu
nu
dichters richting
En
en dan
dan hebben
hebben geleid
geleid tot
totwonderlijk,
wonderlijk, ja,
ja,tot
totbedenkelijk
bedenkelijk
en
resultaat, ik
aarzel niet als
als mijne
mijne overtuigde
overtuigde erkenning
erkenning uit
uit te
te
resultaat,
ik aarzel
spreken,
Kloos ook
in dit
dit boek
boek een
een groot
groot
spreken,dat
dat Willem
Willem Kloos
ook in
kunstenaar
kunstenaar is.

[o]

1914.
EEN AUGUSTUSMORGEN IN 1914.
ELI SE SOER.
SOER.
ELISE

In nevelsluier
nevelsluier rust
rust het
het duin
duin;;
H et ligt
ligt zoo
zoo stil,
stil, zoo
zoostrak,
strak,
Het
nog geen
geengouden
goudenzonnestraal
zonnestraal
Wijl nog
wolkgewemel brak.
Door 't wolkgewemel
En d'
d' aarde
aarde in angstig
angstig zwijgen
zwijgen vraagt:
vraagt:
Of nooit
nooit de
demorgen
morgen daagt.
daagt.

Of slechts
slechts één
één lange,
lange, grijze
grijze dag
dag
Den horizont
horizont omprangt,
omprangt,
De velden
velden met
met een
eenlijkkleed
lijkkleed dekt,
dekt,
Het woud
woudmet
metzwart.
zwart.behangt
behangt;;
Terwijl
zachte doffe
doffe zucht
zucht
Terwijl een zachte
Snikt
de tranenzware
tranenzware lucht.
lucht.
Snikt door de

Maar
golvend groen
groen
Maar plotsling
plotsling deint
deint het
het golvend
In
Hollands vruchtbren
vruchtbren tuin
tuin;;
In Hollands
Waar
akkers sluiten
zij aan
aan zij,
zij,
Waar d' akkers
sluiten zij
Beschermd
duin.
Beschermd door
door Hollands
Hollands duin.
Onzichtbre voeten
gaan langs
langs 't veld,
voeten gaan
Waar 't koren
zijn aren
aren zwelt.
zwelt.
koren in
in zijn
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Het wordt
Het
wordt een
een roepen hier
daar,
hier en daar,
stemmen overal,
Veel stemmen
overal,
Dof
tromgeroffel, kort bevel,
bevel,
Dof tromgeroffel,
fel geschal.
Een schetterend fel
geschal.
Geren
paarden, zwaar
zwaar gedeun,
Geren van paarden,
Een heftig donderend
Een
donderend gedreun.
gedreun.

Als wervelwinden
wervelwinden stuiven
stuiven ze
ze aan
aan
reeds weer voorbij.
En zijn reeds
voorbij. -—

't al,
al, in felIen
Ontwaakt is 't
fellen schrik. —
Nu straalt
straalt de
de zon zoo blij,
blij,
Zoo schitterend
schitterend over
over 't gouden graan,
graan,
over d'
En •. . . .. over
d' oorlogsvaan.

o
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Saevis tranquillus
tranquillus in undis
Batavus.
undis populus Batavus.
V
ALCKENIER KIPS.
KIPS.
VALCKENIER

is, niettegenstaande de verschrikkelijke ellende,
D Edieoorlog
hij het menschdom oplegt, en de misschien nog

DE oorlog is, niettegenstaande de verschrikkelijke ellende,
die hij het menschdom oplegt, en de misschien nog
grootere bezwaren,
de voortdurende
voortdurendegereedheid
gereedheidtot
totden
den
bezwaren, welke de
oorlog in
in vredestijd
vredestijd meebrengt,
meebrengt, een
een drijfveer
drijfveer te
te meer
meer om
omalle
alle
talenten,
de cultuur
cultuur dienen,
dienen, tot
totden
denhoogsten
hoogstengraad
graad te
te
talenten, die
die de
ontwikkelen.»
«Slechts na
na eene
eene —
- dedehemel
hemelweet
weetwanneer
wanneer—
- voltooide
voltooide
«Slechts
cultuur zou eeuwige
heilzaam
cultuur
eeuwige vrede
vredevoor
voorons
ons
heilzaamenenook
ookdaardoor
daardoor
alleen
alleen mogelijk
mogelijk zijn.»
zijn.»
«De oorlog
oorlogbehoeft
behoeftgeene
geenebijzondere
bijzondererechtvaardiging,
rechtvaardiging, maar
maar
schijnt
schijnt in de
de menschelijke
menschelijke natuur
natuur geënt
geënt tetezijn
zijnenenzelfs
zelfsals
alsiets
iets
edels, waartoe
waartoe de
demensch,
mensch,zonder
zonderbaatzuchtige
baatzuchtigedrijfveeren,
drijfveeren,
edels,
zijn eergevoel
eergevoel bezield
bezield wordt.»
wordt.»
door zijn
uitspraken schijnen
schijnen wel
wel haast
haast uit
uitden
dengeest
geestgesproken
gesproken
Deze uitspraken
den auteur
auteur van
vanhet
hetgevleugelde
gevleugeldewoord
woord:: «der
«derewige
ewigeFriede
Friede
van den
ein Traum,
T raum, und
und nicht
nicht einmal
einmal ein.
ein sch6ner,»
schöner,» nl.
nl. den
den veld,
veld~
ist ein
slagendenker graaf Moltke. Zij
Zij zijn
zijnechter
echterherkomstig
herkomstigvan
vanden
den
slagendenker
persoonlijk
zoo
vreedzamen
en
bescheiden
Köningsberger
persoonlijk zoo vreedzamen en bescheiden Kiiningsberger
wijsgeer, Immanuel
wijsgeer,
Immanuel Kant.
Kant. ..
Laat ik er
er nog
nogeene
eeneaan
aantoevoegen,
toevoegen,mede
medetetevinden
vindenininKant's
Kant's
Laat
1790 verschenen
verschenen werk,
werk, «Kritik
«Kritik der
der aesthetischen
aesthetischenUrteilskraft»
Urteilskraft»::
in 1790
«Was ist
ist das,
das, was
was selbst
selbst dem
dem Wilden
Wildenein
einGegenstand
Gegenstandder
der
ist? Ein
EinMensch,
Mensch,der
dernicht
nichterschrickt,
erschrickt, der
der
grössten Verehrung
Verehrung ist?
griissten
nicht fiirchtet,
fürchtet, also
alsoder
derGefahr
Gefahrnicht
nichtweicht,
weicht, zugleich
zugleichaber
aber
sich nicht
mit viilliger
völliger Ueberlegung
Ueberlegung riistig
rüstig zu
zu werke
werke geht.
geht.
mit
im allergesittesten
allergesittesten Zustande
Zustande bleibt
bleibtdiese
diesevorzfigliche
vorzügIiche
«Auch im
nur das
das man
man noch
noch dazu
dazu ver,
ver~
für den Krieger
Krieger; ; nur
Hochachtung fiir
dass er
erzugleich
zugleichalle
alleTugenden
Tugendendes
desFriedens,
Friedens,Sanftmuth,
Sanftmuth,
lange, dass
Mitleid und
und selbst
selbstgeziemende
geziemende Sorgfalt
Sorgfalt fur
fur seine
seineeigene
eigene
Mitleid
Pers on beweise,
beweise, eben,
eben darum,
darum, weil
weildaran
daran die
die Unbezwinglichkeit
UnbezwingIichkeit
Person
e:
«
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semes
Gemüthes durch
durch Gefahr
Gefahrerkannt
erkanntwird.
wird. Selbst
Selbstder
derKrieg,
Krieg,
seines Gemiithes
wenn er
er mit
mit Ordung
Ordungund
undHeilighaltung
Heilighaltungder
derbiirgerlichen
bürgerlichen
wenn
Rechte
hat etwas
etwas erhabenes
erhabenes an
an sich,
sich, und
undmacht
macht
Rechte geführt
gefiihrt wird,
wird, hat
zugleich
Denkungsart des
welches ihn
ihn auf
auf diese
diese
zugleich die
die Denkungsart
des Volkes,
Volkes, welches
Weise fart,
führt,desto
destoerhabener,
erhabener,jejemehreren
mehrerenGefahren
Gefahren es
es aus,
aus.
gesetzt war
war und
und sich
sichmuthig
muthigdarunter
darunterhat
hatbehaupten
behauptenkiinnen
können;
;
dahingeben
langer Friede
Friede den
den blossen
blossen Handlungsgeist,
Handlungsgeist, mit
mit
dahingeben een langer
ihm aber
aber den
den niedrigen
niedrigen Eigennutz,
Eigennutz, Feigheit
Feigheit und
und Weichlichkeit
Weichlichkeit
und die
die Denkungsart
Denkungsart des
des Volkes
Volk es zu
zu
herrschend
machen und
herrschend zu
zu machen
erniedrigen
pflegb>
einiedrigen pflegt.»
Ook
Nederland heeft
heeft middellijk
middellijk deze
dezeheilzame
heilzamegevolgen
gevolgen
Ook Nederland
van den
den oorlog,
oorlog,die
dierondom
rondomzijn
zijngrenzen
grenzenwoedt,
woedt,ondervonden.
ondervonden.
hier kwamen
kwamenininlangen
langenvredestijd
vredestijdingesluimerde
ingesluimerde ideeën
ideeën
Ook hier
kraçhten in
in jeugdige
jeugdigefrischheid
frischheid omhoog.
omhoog.Het
Hetvoortreffelijke
voo:t:treffelijke
en krachten
verloop der mobilisatie,
mobilisatie, de
de flinke
flinke houding
houdingonder
ondermiliciens
miliciensen
en
verloop
landweermannen,
het aan
aan nauwgezette
nauwgezette en
en voort,
voort~
landweermannen,toonde
toonde dat
dat het
varende
samenwerking niet
behoeft tetehaperen
haperen als
als de
deernst
ernst
varende samenwerking
niet behoeft
der
beseft wordt.
wordt.
der doeleinden beseft
Het parlement
parlement vertoonde,
vertoonde, in
plaats van
van het zoo
zoo lang
lang door
door
in plaats
besten onzer
onzer met
met vrevel
vrevelaanschouwde
aanschouwde politieke
politieke kibbelspel,
kibbelspel,
de besten
het hartverheffende beeld
beeld eener
eener eendrachtige vertegenwoordiging
vertegenwoordiging
van
een eendrachtig
eendrachtig volk.
volk. Een
EenMinister
Ministervan
vandemokratischen
demokratischen
van een
huize, maar
maar een
een man
manvan
vantemperament,
temperament, bekwaamheid
bekwaamheid en
en
huize,
karakter, roemde met
met spontane
spontanegeestdrift
geestdrifthet
hetkrachtige
krachtigeen
enwijze
wijze
karakter,
initiatief van Hare
Hare Majesteit
Majesteit de
de Koningin.
Koningin. Onwillekeurig
Onwillekeurig komt
komt
daarbij
voorrede van
Jhr. Mr.
Mr. A.
A. F.
F. de
de
daarbijeen
een citaat
citaat uit
uit de
de voorrede
van jhr.
Savornin
Lohman's «Onze
Constitutie» in
in gedachte,
gedachte, waarin
waarin
Savornin Lohman's
«Onze Constitutie»
verhaald wordt hoe
hoedede«ministres
«ministresGirondins»
Girondins»verrast
verrastwaren
waren
verhaald
zij den
denFranschen
Franschen Koning
Koningvan
vanaangezicht
aangezichttot
totaangezicht
aangezicht
toen zij
leerden
kennen.
leerden
lennen. .
eendrachtige samenwerking
samenwerking van
vangroote
grootebankinstellingen
bankinstellingen
De eendrachtige
met
de Regeering
Regeering tot
totbezwering
bezweringder
derfinancieele
nnancieelecrisis
crisisverzacht
verzacht
met de
de
schaamte over
domme egoïsme
egoïsme van
van een
een deel
deel der
der bur,
bur~
de schaamte
over het
het domme
gerij,
die zilver
zilveren
enkruidenierswaren
kruidenierswaren ging oppotten,
oppotten, als
als gold
gold
gerij, die
een jarenlang
jarenlang Middeleeuwsch
Middeleeuwsch beleg
beleg tetedoorstaan.
doorstaan.
het een
nudedenood
noodaan
aanden
den
Verzwegen
niet worden,
worden, hoe,
hoe,nu
Verzwegen mag
mag ook niet
man
kwam,
de
Overheidszorg
zich
opgewassen
toonde
tegen
man kwam,
Overheidszorg zich opgewassen toonde tegen
de taak
taak om
om leiding
leiding tetegeven
gevenenendesnoods,
desnoods,hoewel
hoewelbij
bijgelukkig
gelukkig
zeldzame
toen «het
«het vrije
vrije
zeldzame uitzondering,
uitzondering,dwang
dwangtete oefenen,
oefenen, toen
spel
der krachten
krachten in
in het
hetvrije
vrijeverkeer»
verkeer» inindederegeling
regelingder
der
spel der
oeconomische
oeconomischebehoeften
behoeftentetekort
kortschoot.
schoot. .
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Hopen wij,
wij, dat
dat de
deonvermijdelijke
onvermijdelijke gevolgen
gevolgenvan
van den
den oorlog
oorlog
met dezelfde eendrachtig,krachtige
eendrachtig-krachtige samenwerking
samenwerking zullen
zullen worden
worden
duur
gedragen en
hersteld en
dat het
het ons
ons land
land ook
ook op
op den
den duur
gedragen
en hersteld
en dat
bespaard blijve, onmiddelijk
onmiddelijk teteworden
wordenbetrokken
betrokkenininden
denkrijg.
krijg.
bespaard
Hoeveel
mannelijke deugden
de strijd
strijd der
der wapenen
wapenen ook
ook
Hoeveel mannelijke
deugden de
tot hoogste
hoogste ontplooiing
ontplooiingbrengt
brengt—- enendaaronder
daaronderwel
wel de
de hoogste
hoogste
deugd: : het
leven op
op teteofferen
offeren voor
voor een
een idee,
idee, voor
voor de
dever,
verdeugd
het leven
dediging
van
het
vaderland,
voor
het
behoud
en
de
ontwik.
dediging van het vaderland, voor het behoud
de ontwik,
der cultuur,
het hoogste
hoogsteStaatsdoel
Staatsdoelisis—- zoo
zoobrengt
brengt
keling der
cultuur, die het
hij ook
ook zoovele
zoovelerampen
rampenmede,
mede,dat
dateen
eenieder
iedermoet
moethopen,
hopen,eigen
eigen
hij
vaderland daarvoor
lang mogelijk
mogelijk gespaard
gespaard te zien.
zien.
vaderland
daarvoor zoo
zoo lang
Wanneer
de diplomatieke
diplomatieke geschiedenis
geschiedenis van
van den
denaanvang
aanvang
Wanneer de
der
twintigste eeuw
eeuw bekend
bekend zal
zal zijn,
zijn, zal
zalvermoedelijk
vermoedelijk blijken
blijken
der twintigste
dat Nederland
Nederland in
dezen nog
nog veel
veel meer
meer dan
dan thans
thans uitge,
uitge.
dat
in dezen
sproken
mocht worden,
worden, te
te danken
danken heeft
heeft aan
aan het
het beleid
beleid van
van
sproken mocht
Majesteit Koningin
Koningin Wilhelmina
WilhelminaI1
Hare Majesteit
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USSCHEN 1880
1880 en 1890
1890 heeft
heeft Engeland,
Engeland, welks
welksRegeering
Regeering
TUSSCHEN
T
toen met
met Frankrijk,
Frankrijk, wtgens
Egyptische, New Found,
Foundtoen
wegens de
de Egyptische,
landsche
landsche en
en Siameesche
Siameesche kwesties,
kwesties, op
opeen
eengespannen
gespannen voet
voetstond,
stond,
en
daarenboven in
voortdurende vrees
een oorlog
oorlog
en daarenboven
in voortdurende
vrees leefde,
leefde, dat een
met het in
in Azië
Aziësterk
sterkopdringende
opdringende Rusland
Rusland zou
zou moeten
moeten wor,
wormet
den gewaagd,
gewaagd, ter
ter beveiliging
beveiligingvan
vanzijne
zijneinternationale
internationale posite
posite
den
hoofdzakelijk op de
de vriendschap
vriendschap van
vanhet
hetpredomineerende
predomineerende lid
lid
hoofdzakelijk
van
Drievoudig Verbond
Verbond gesteund,
gesteund, welks
welks koloniale
koloniale aspi,
aspivan het Drievoudig
raties het
het destijds
raties
destijds dan
dan ook
ook heeft
heeft gediend.
gediend.
ontstond in
in Engeland
Engeland diep
diep op
ophet
hetvolksbewustzijn
volksbewustzijn
Nadien ontstond
ingrijpende
naijver over
over de
degevoelige
gevoeligeconcurrentie
concurrentie van
van Duitsch,
Duitschingrijpende naijver
Iand's handel
en industrie,
industrie, welke
welke een
een paar
paar jaar
jaar te
te voren
voren
land's
handel en
(1887)
reeds aanleiding
aanleiding was
was geweest
geweest tot
tothet
hetpasseeren
passeeren der
der
(1887) reeds
qandelsmerkenwet,
het land
land van
vanherkomst
herkomst
handelsmerkenwet,verplichtende
verplichtende om
om het
der ingevoerde
ingevoerde producten
producten te vermelden
vermelden —
- maatregel,
maatregel, die een
een
tegenovergesteld effect
van wat
wat ermede
ermede werd
werd beoogd.
Die
tegenovergesteld
effect had van
beoogd. Die
naijver leidde
tot ernstige
ernstige vervreemding,
vervreemding, toen
toen Duitschland
Duitschland
naijver
leidde tot
omstreeks 1894,
1894, evenzeer
evenzeer door
door ideëele
ideëeleals
alsmateriëele
materiëelemotieven
motieven
omstreeks
beheerscht, beslist
nam tegen
tegen Engeland's
Engeland's toen
toenininstaat
staat
beheerscht,
beslist stelling nam
van uitvoering
uitvoering zijnde
zijnde politiek
politiekom
omdedeHollandsch,Afrikaansche
Hollandsch-Afrikaansche
van
Republieken
onder zijn
zijn feitelijk
feitelijk gezag
gezagterug
terugtetebrengen.
brengen.
Republieken weer onder
Rusland
destijds in
in Azië
Aziësterker
sterkerdan
danooit
ooitnaar
naar voren.
voren.
Rusland drong destijds
Aan
Frankrijk
werd
de
Boven-Nijl
betwist.
De
Vereenigde
Aan Frankrijk werd
Boven,Nijt betwist. De Vereenigde
neo~Monroe leer
leer in
in
Staten
van Noord,Amerika
Noord-Amerika brachten
brachten de neo,Monroe
Staten van
praktijk, aan
aan lord
lord Salisbury
Salisbury recht
recht ontzeggend
ontzeggend aan
aan Venezuela
Venezuela
praktijk,
de wet
wet tetestellen.
stellen.—- Engeland
Engelandwas
waszoo
zoozwak
zwakgesituëerd,
gesituëerd,dat
dathet
het
Zuid~AfrikaanscheRepubliek
Republiek
zelfs
aan dedeweerloos
weerloosgeachte
geachteZuid,Afrikaansche
zelfs aan
zijn wil niet
niethad
hadkunnen
kunnenopleggen,
opleggen,doch
dochtoevlucht
toevluchthad
hadgezocht
gezocht
zijn
tot eene
eene door
doorfinanciers
financiers georganiseerde
georganiseerde revolutionaire
revolutionaire beweging,
beweging,
een hopeloos
hopeloos fiasco
fiasco was
was geëindigd
omstandigheid,
geëindigd-omstandigheid,
welke in een
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niet slechts
slechtsde
deijdelheid
ijdelheidder
derBritten
Brittengewond,
gewond,maar
maar ook
ook
waardoor niet
hunne
Zuid~Afrikaernstig
ernstiggeschaad
geschaadwas
wasgeworden.
geworden.
hunne positie
positie in
in Zuidafrika
T
usschen 1896 en 1898 heeft
Engeland het
het zoo
zoo weinig
weinig
heeft Engeland
Tusschen
splendide
isolement, waarin
waarin het
het was
was geraakt,
geraakt, prijs
prijs gegeven
gegevenen
en
splendide isolement,
voorbereid,
een complex
complex van
vanententes
ententestot
totstand
standgebracht
gebrachtofofvoorbereid,
een
welke het gelegenheid
gelegenheid moesten
moesten schenken
schenken zich
zich van
van zijn
zijn tegen
tegen~
welke
standers,
na den
den ander,
ander, teteontslaan.
ontslaan. Deze
Dezegroote
groote
standers,den
den een
een na
koersverandering isis hoofdzakelijk
hoofdzakelijk tot stand
stand gebracht
gebracht onder
onder
koersverandering
leiding
van den
den toenmaligen
toenmaligen Minister
Minister van
van KoloniEn,
Koloniën, den
den
leiding van
onlangs overleden
overleden Joseph
JosephChamberlain,
Chamberlain, die
diewezenlijk
wezenlijkde
demaker
maker
geweest van
vandedepolitiek
politiekvan
vandedeKabineften
Kabinettenvan
vanSalisbury
Salisbury
is geweest
en Balfour.
Balfour.
omstreeks 1896, dank
beleid van
van den
den
dank het
het beleid
Duitschland had omstreeks
T ransvaalschen Staatssecretaris
Staatssecretaris Leyds,
voldoende vertrouwen
vertrouwen
Transvaalschen
Leyds, voldoende
in de
de stabiliteit
stabiliteit van
van de
de Zuidafrikaansche
Zuid~AfrikaanscheRepubliek
Republiekom
omzich
zich
bereid te
te verklaren,
verklaren, ininvereeniging
vereenigingmet
metandere
andereEuropeesche
Europeesche
bereid
grootmachten
hoedanig, naast
naastEngeland,
Engeland,ook
ookFrankrijk
Frankrijk en
en
grootmachten (als hoedanig,
Rusland
Rusiand in aanmerking
aanmerking kwamen),
kwam en), de neutraliteit
neutraliteit van de
de opkomende
opkomende
Republiek te
te waarborgen
waarborgen —
- ininduidelijker
duidelijkerwoorden
woordengezegd
gezegd:
Republiek
:
het land
land aan
aanEngeland's
Engeland'sabsorbeeringsvermogen
absorbeeringsvermogenteteonttrekken.
onttrekken.
Midden 1896
1896 kreeg
kreeg de
deRegeering
RegeeringteteBerlijn
Berlijnechter
echterzekerheid,
zekerheid,
Midden
dat
indien met
met Engeland
Engeland over
overdeze
dezeaangelegenheid
aangelegenheid oorlog
oorlog
dat indien
moest worden
wordengevoerd,
gevoerd,Frankrijk
Frankrijk van
van de
de omstandigheid
omstandigheid gebruik
gebruik
zou maken,
maken, om
revanche te
nemen. Dit
Dit groote
grootefeit,
feit,gepaard
gepaard
zou
om revanche
te nemen.
aan een
een door
doorChamberlain
Chamberlainvoorgewend
voorgewendbegeeren
begeerenom,
om,als
alsvoor.voor~
aan
heen,
met Duitschland
Duitschland in
in de
degroote
grootepolitiek
politieksamen
samentetewerken,
werken,
heen, met
overliet.veroorzaakte, dat dit
dit Rijk
RijkdedeTransvaal
Transvaalaan
aanhaar
haarlot
lotoverliet.—
veroorzaakte,
In 1898
1898 troffen
troffen dedeRegeeringen
RegeeringenteteLonden
LondenenenBerlijn
Berlijneene
eene
In
Overeenkomst,
wederzijdsche voorkeurrechten
voorkeurrechten regelende
regelende als
als
Overeenkomst, wederzijdsche
Portugal
eenmaal ertoe werd
werd gebracht
gebracht van
van zijne
zijneAfrikaansche
Afrikaal1sche
Portugal eenmaal
Koloniën afstand
HetKabinet
Kabinetvan
vanSt.St.James
Jameshechtte
hechtte
KoloniEn
afstand te
te doen. Het
verder zijne
aan de
de nederzetting
nederzetting
verder
zijne onmiddellijke
onmiddellijke goedkeuring
goedkeuring aan
in Kiautchou
Kiautchou en
en legde
legde zich
zichoogenschijnlijk
oogenschijnlijk ook
ookerbij
erbijneer,
neer,
in
dat de
de Duitschers
Duitschers concessie
concessie kregen
kregen voor
voor den
den aanleg
aanleg van
van
dat
een
grooten spoorweg
spoorweg door Klein
Klein Azië
Azië en
en Mesopotamië
Mesopotamië (de
(de
een grooten
Bagdad~lijn) —
- een werk waarvoor
millioenen
Bagdad,lijn)
waarvoor eenige honderden millioenen
mark
waren, doch
dochhetwelk
hetwelkdan
danook
ookhet
heteconomisch
economisch
mark benoodigd waren,
Waar
overwicht in Aziatisch
Aziatisch Turkijë
T urkijë zou
zoukunnen
kunnenverzekeren.
verzekeren. Waar
overwicht
zoo ruime
ruime gelegenheid
gelegenheidtot
totvreedzame
vreedzameexpansie
expansieverkregen
verkregen werd,
werd,
kon 't gereedelijk verklaard
Duitschland de
de
verklaard worden,
worden, dat
dat Duitschland
Hollandsche
overliet,
HolJandsche Republiek in Afrika aan Engeland
Engeland overliet,
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omdat
1°. de
deBritsche
BritscheRegeering
Regeeringnadrukkelijk
nadrukkelijkvoorwendde,
voorwendde,
omdat 1°.
dat slechts beweerd wenschelijke
wenschelijke «hervormingen
«hervormingenin
inhet
hetbestuur,»
bestuur,»
2°. Duitschland:in
Duitschland:inernstige
ernstigeomstan~
verovering werd beoogd
beoogd;; 2°.
geen verovering
omstan,
de sterke
sterke vloot
vlootmiste,
miste,noodig
noodigom
omaan
aanzijn
zijneischeri
eischen tegen,
tegen~
digheden de
over
Engeland voidoende
voldoende kracht
kracht bij
bijtetezetten
zettenenen3'.3°.het
hetgevaar
gevaar
over Engeland
niet uitgesloten
uitgesloten mocht
mocht worden
wordengeacht,
geacht,dat
datdedeRepubliek
Republiekonder
onder
natuurlijke invloeden
invloeden toch
tochverengelschen
verengels eh enzou
zouenen4°4°de
deTransvaal
Transvaal
natuurlijke
zelf, ondanks het
het ernstige
ernstige en
enbekwame
bekwamestreven
strevenvan
vanLeyds,
Leyds,niet
niethad
had
getoond den steun
steun van
van Berlijn
Berlijn op
op de
dejuiste
juistewaarde
waardetete stellen.
stellen.
getoond
slechts met
metDuitschland,
Duitschland,ook
ookmet
metdedeVereenigde
VereenigdeStaten
Staten
Niet siechts
van Noord,Amerika
Noord~Amerika werden
werden banden
banden van
van vriendschap
vriendschap gelegd.
gelegd.
van
Engeland onderwierp
om
Engeland
onderwierpzich
zichaan
aanhet
het verbod
verbod der
der Unie
Unie om
geweld tegen
tegen Venezuela
Venezuela te
te gebruiken
gebruiken (1896)
(1896);; beloofde
beloofde eene
eene
geweld
welwillende neutraliteit
neutraliteit te
te zullen
zullenbetrachten
betrachten in
inverband
verband met
met
welwillende
de door
door de
de Regeering
Regeering te
te Washington
Washington gewenschte
gewenschte en
en in
in 1898
ondernomen
tegen Spanje
Spanje;; deed
deed (1899-1900) afstand
ondernomen oorlog tegen
van
zijne aanspraken
aanspraken op
op de
deSamoa,eilanden
Samoa-eilanden ten
ten gunste
gunste van
van
van zijne
de
de Vereenigde
Vereenigde Staten
Staten en
en Duitschland
Duitschland en
en gaf
gaften
tenslotte
slottezijne
zijne
tractaatrechten in
Panamakanaal prijs,
erin toestem,
toestemtractaatrechten
in zake
zake het Panamakanaal
prijs, erin
mende, dat
dat de
de groote
groote wereldweg
wereld weg door
door de
deVereenigde
VereenigdeStaten
Staten
mende,
worden gebouwd.—
gebouwd.-De
Depolitiek
politiekvan
vandedeBritsche
BritscheRegeering,
Regeering,
zou worden
welke driekwart
driekwart eeuw
eeuw lang
langonveranderlijk
onveranderlijk eene
eenenaijverige,
naijverige,
welke
was geweest,
geweest, onderging
onderging
onwelwillende tegenover
tegenover Washington was
onwelwillende
eenealgeheele
algeheeleverandering.
verandering.Amerikaansche
Amerikaanscheexpansie,
expansieplotseling eene
zucht werd
werd niet
nietlanger
langer tegengewerkt,
tegengewerkt, doch
doch juist
juist aangemoedigd.
aangemoedigd.
President Mac. Kinley's Gouvernement
ondernam
President
Gouvernement (1897-1901)
(1897-1901) ondernam
daartegenover om
in de
deAzeatische
Azeatischeaangelegenheden
aangelegenhedenEngeland
Engeland
daartegenover
om in
tegenover
Rusland te
te zullen
zullensteunen
steunen—- een
eenpolitiek
politiekwaarmede
waarmede
tegenover Rusland
de Vice,President
Vice-President Roosevelt,
Roosevelt, die
die hem
hem zou
zou opvolgen,
opvolgen, volkomen
volkomen
instemde. Samenwerking tusschen de twee groote Angelsaksische
Angelsaksische
volkeren in
de groote
groote politiek
politiekwas
wastot
totstand
standgebracht.
gebracht. De
De
volkeren
in de
Britsche
staatsman Joseph
J oseph Chamberlain
Chamberlain stelde
steldezich
zichdaarvan
daarvan
Britsche staatsman
de
wereldheerschappij voor.
droeg echter
echter goede
goede zorg
zorg
de wereldheerschappij
voor. Hij
Hij droeg
Duitschland niet
niet teteverontrusten,
verontrusten, wendde, als
als gezegd, voor,
voor, een
een
Engelsch-Duitsche
aansluiting in
belang van
van den
den wereld,
wereldEngelsch,Duitsche aansluiting
in het belang
vrede en
en vooruitgang
vooruitgang te
te wenschen.
wenschen.
vrede
Inmiddels was
was inin1897
1897verstandhouding
verstandhoudingmet
metJapan
Japanvan
vanwijde
wijde
strekking
stand gekomen,
gekomen, waaronder
waaronder de beide
beide GouverneGouvernestrekking tot
tot stand
menten
ondernamen elkanders
elkanders rechten
belangen te zullen
zullen
menten ondernamen
rechten en
en belangen
Degroote
groote
steunen.
werd tegen
tegen Rusland
Rusland uitgespeeld.
uitgespeeld. De
steunen. Japan
Japan werd
aanvankelijkininEuropa
Europaalgemeen
algemeen
beteekenis van
vandeze
dezeEntente
Ententeisisaanvankelijk
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miskend. De
Demilitaire
militairewaarde
waardevan
vanJapan
Japanwerd
werdbuiten
buitenEngeland
Engeland
miskend.
ver
ver onderschat.
onderschat. Terwijl
Terwijl de
de Washingtonsche
Washingtonsche diplomatie,
diplomatie, in
in
ruil
voor de
dehaar
haardoor
doorhet
hetKabinet
Kabinetvan
vanSt.St.James
Jamesbewezen
bewezen
ruil voor
gunsten, Japan's
Japan's aanspraken
aanspraken in Korea
Korea tegenover
tegenoverde
deRegeering
Regeering
gunsten,
te St.
St. Petersburg
Petersburg krachtig
krachtig steunde,
steunde,rustte
rusttehet
hetRijk
Rijk van
vanden
den
te
Mikado
zich, onder
onder leiding
leidingvan
vanBritsche
Britscheofficieren,
officieren, met
met het
het
Mikado zich,
door Engelsche
Engelsche en,
en,hoofdzakelijk,
hoofdzakelijk,Amerikaansche
Amerikaanschefinanciers
financiers
door
bij honderden
honderden millioenen
bezorgde geld,
op den
den oorlog
oorlog
bij
millioenen Yens
Yens bezorgde
geld, op
Rusland toe.
tegen Ruslarnd
Tijdens
Engeland nu
nu de
de Republieken
Republieken in
inZuid,Afrika
Zuid~Afrika ver,
ver~
Tijdens Engeland
overde-welkerenorme
politiekewaarde
waardelag
lagininde
deomstandigheid,
omstandigheid,
overde
welker enorme politieke
dat daarmede
daarmede de
de contr6le
controle over
over een
een zeer
zeeraanzienlijk
aanzienlijk deel
deel van
van
dat
de goudproductie
goudproductieder
derwereld
wereldininBritsche
Britschehanden
handenkwam
kwam—- werd,
werd,
waar~
ondanks
Fashoda, de
de Entente
Ententemet
metFrankrijk
Frankrijkvoorbereid,
voorbereid,waar,
ondanks Fashoda,
door de
de internationale
internationale positie
positie van
vanGroot,Brittanië,
Groot~Brittanië, welke
welke door
door
langzamerhand vaster
Fransch~Russische Verbond
Verbond
het langzamerhand
vaster wordend
wordend Fransch,Russische
moe~tworden.
worden.
zeer bleef
bleef bedreigd,
bedreigd, beveiligd
beveiligd moe#
nog zeer
Onder
de in
in 1904
1904inineeneen
reeks
Declaratiesformeel
formeel
Onder de
reeks
vanvan
Declaraties
Entente, werden
werdenalle
allede
debestaande
bestaandegroote
grooteverschillen
verschillen
vastgelegde Entente,
en Engeland
Engeland als
alspredomineerend
predomineerendininEgypte
Egypteerkend
erkend
opgeheven en
terwijl aan
aan Frankrijk
Frankrijk (behoudens
een aan
aan het
het zwakke
zwakke Spanje
Spanje
terwij1
(behoudens een
gereserveerde
kuststrook,
nabij
de
zeeengte
van
Gibraltar
gereserveerde kuststrook, nabij
zeeengte van Gibraltar
gelegen)
bezit van
van Marokko
Marokko ininvooruitzicht
vooruitzicht werd
werd
gelegen) het
het bezit
gesteld. Deze
Deze Verstandhouding
Verstandhouding tastte
rechten van
van een
een
gesteld.
tastte de
de rechten
breede reeks
reeks van
van andere
andere groote
groote en
enkleine
kleineStaten,
Staten, onder
onder het
het
breede
Verdrag van
van Madrid
Madrid van
van1881
1881aan.
aan.—- Echter,
Echter, Rusland
Rusland liet
liet
Verdrag
zijn bondgenoot
bondgenoot vrij
vrij spel
spel op
op dedeNoord
Noord
Afrikaansche kust
kust
zijn
Afrikaansche
en
hetgevreesde
gevreesde gemeenschappelijk
gemeenschappelijk verzet
verzet van
van de
de leden
leden van
van
en het
het Drievoudig
Drievoudig Verbond
Verbond werd
werd gebroken,
gebroken, doordien
doordien onder
onder de
de
het
1901 tusschen
tusschen Italië,
Italië, Engeland
EngelandenenFrankrijk
Frankrijkgesloten
gesloten Over,
Over~
in 1901
eenkomsten, aan eerstgenoemd
eerstgenoemd Rijk
Rijk de
deverwerving
verwervingvan
van Tripoli
Tripoli
eenkomsten,
werd
toegestaan. —
- Duitschland
Duitschland gevoelde
gevoeldeernstig
ernstighet
hetgevaar
gevaar
werd toegestaan.
van eene
eene uitbreiding
uitbreiding van
van het
hetFransch
Fransch gezag,
gezag, nog
nogniet
nietzoozeer
zoozeer
van
naar alle
zoekende industrie
industrie
omdat zijne naar
alle windstreken afzetgebied zoekende
daarvan
geheel onbelangrijke
onbelangrijke schade
dreigde, als
als wel
wel
daarvan niet
niet geheel
schade dreigde,
omdat
Marokko aan
aan de
deRepubliek
Republiekeenige
eenigehonderdduizende
honderdduizende
omdat Marokko
zwarten soldaten
kon, waardoor
waardoor eene
eenegroote
grootewijziging
wijziging
zwarten
soldaten leveren kon,
in de
de machtsverhoudingen
machtsverhoudingen mocht
mocht ontstaan.
ontstaan.
De dadelijke
dadelijke beteekenis
beteekenis van
van de Engelsch~Fransche
Engelsch,Fransche Marokko~
Marokko,
was eene
eeneernstige
ernstigeFransch,Duitsche
Fransch~Duitschewrijving,
wrijving,waardoor
waardoor
politiek was
de Republiek
Republiek genoodzaakt
genoodzaakt werd
werd aan
aan Rusland
Rusland bij
bij den
deninin1904
1904
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met Japan
met
Japan uitgebroken
uitgebroken oorlog
oorlog den
denkrachtigen
krachtigen steun
steun te
te ont,
ont.
houden, welke
welke onder
onder de
de met
met St. Petersburg bestaande verhouding
had kunnen
had
kunnen worden
worden verwacht.
verwacht.
Als gevolg
gevolgvan
vandedereeks
reeksEntente's,
Entente's,welke
welkededeBritsche
BritscheRegee,
Regeering
1904 heeft
heeft weten
weten tot
tot stand
stand tetebrengen,
brengen,
ring tusschen
tusschen 1897
1897 en
en 1904
werden
politieke verhoudingen
verhoudingen op
op het
heternstigst
ernstigstverstoord.
verstoord.
werden de politieke
De bestaande
bestaande groote
groote Verbonden
Verbonden —
- het
hetFransch.Russische
Fransch-Russische en
en
het
Drievoudige —- waren
warenlosser
lossergemaakt,
gemaakt,daarentegen
daarentegen was
was
het Drievoudige
nieuwe
samenwerking in
in vergevorderde
vergevorderde wording,
wording, met
met name
name
nieuwe samenwerking
eene
Groot Angelsaksische
Angelsaksische (in
(inwelk
welkverbond
verbondook
ookde
deKoloniEn
Koloniën
eene Groot
tot militair
militair co8peratie
coöperatie werden
werden uitgenoodigd) en
en eene
eeneBritsch.
Britsch.
Japansche,
laatste in
in 1902
1902vaster
vastervorm
vormhad
hadaangenomen
aangenomen
Japansche, welke
welke laatste
Degeisoleerde
geisoleerde
toen
een nieuw
nieuw Verdrag
Verdrag tot
tot stand
standkwam.
kwam. De
toen een
positie
Engeland, hetwelk
hetwelk in
in 1895
1895 ininOost
OostAzië,
Azië,Rusland,
Rusland,
positie van Engeland,
Frankrijk en
enDuitschland
Duitschland vereenigd tegenover
gevonden,
Frankrijk
tegenover zich
zich had gevonden,
was
opgeheven. Rusland
Rusland was
was nu
nuernstig
ernstigdoor
doorJapan
Japanbedreigd
bedreigd
was opgeheven.
en
kon, uit
uithoofde
hoofdevan
van
Fransche.Duitschespanning
spanning en
en
en kon,
de de
Fransche,Duitsche
Engelsche.Fransche vriendschap
langer, in geval
geval oorlog
oorlog
Engelsche,Fransche
vriendschap niet
niet langer,
moest worden gevoerd,
moest
gevoerd, op
op den
densteun
steunder
derRepubliek
Republiekrekenen.
rekenen.
Deze gevreesde
gevreesdetegenstander
tegenstanderwas
wasniet
nietlanger
langervan
vanzijn
zijnoverwicht
overwicht
Deze
in Oost
Oost Azië
Aziëzeker.
zeker. —
- Dank
Dank de
destoutmoedige
stoutmoedige zetten
zetten van
van de
de
Britsche
diplomatie
was
de
internationale
situatie
enorm
veel
Britsche diplomatie
de internationale situatie enorm veel
hetonmiddellijk
onmiddellijk voorstel
voorstel van
van Engeland
Engeland gewijzigd.
gewijzigd. Tegen
Tegen
in het
het in
in vooruitzicht
vooruitzicht gekomen
gekomen gevaar,
gevaar, dat
dat zijn
zijn overwicht
overwicht in de
de
Middellandsche Zee verloren
verloren zou
zoukunnen
kunnengaan,
gaan,werd
werddekking
dekking
Middellandsche
gezocht eensdeels
eensdeels in
ineene
eenevervolmaking
vervolmaking van
van het
hetkunstig
kunstig net
net
gezocht
van Ententes
Ententes waarin
waarin Europa
Europawerd
werdverstikt,
verstikt, anderdeels
anderdeels door
door
van
eene groote
groote versterking
versterking van
vloot. In
Inzake
zakeMarokko
Marokkonam
nam
eene
van de
de vloot.
tot
Engeland een
een welwillende
welwillende houding
houding aan
aanmet
metbetrekking
betrekking tot
Engeland
Spanje's historische
aanspraken en
het verstrekte
verstrekte aan
aan dit
ditRijk
Rijk
Spanje's
historische aanspraken
en het
de middelen
middelenom
omzich
zicheventueel
eventueelgewapenderhand
gewapenderhandtegen
tegenFrankrijk
Frankrijk
kunnen verzetten.
verzetten. Terzelfder
Terzelfder tijd
tijd werd
werd de
de reeds
reeds v66r
vóór den
te kunnen
Zuid.Afrikaanschen oorlog
krachtig ter
ter hand
hand genomen
genomen eigen
eigen
Zuid,Afrikaanschen
oorlog krachtig
vlootbouw nu
nu op
optoenemend
toenemendgrooten
grootenvoet
voetvoortgezet,
voortgezet, zoo,
zoo.
vlootbouw
gezegdkon
konworden
wordenonder
onder
dat
dat omstreeks
omstreeks 1904
1904 Engeland
Engeland alalgezegd
de daaruit
daaruit voortvloeiende
voortvloeiendefinancieele
financieelelasten
lastengedrukt
gedruktteteworden.
worden.
verregaand eer,
eer. en
en heerschzuchtig
heerschzuchtig oogmerk
oogmerk van
van de
de in
in
Het verregaand
ingeleide Britsche
Britsche staatkunde
staatkunde begon
begonduidelijk
duidelijkteteworden.
worden.
1896 ingeleide
Zoo Rusland,
Rusland, dat
dathet
heteerst
eerstdedegevolgen
gevolgenerervan
vanzou
zouervaren
ervaren nog
nog
was, —
- teteBerlijn
Berlijnwerd
werddede
ernst
dertijden
tijdenniet
nietmiskend
miskend;
rustig was,
ernst
der
;
daar gevoelde
dat groote
groote waakzaamheid
waakzaamheid geboden
geboden was.
claar
gevoelde men dat
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hetwelk sedert
sedert 1900
1900 —
- toen
toenzijne
zijneRegeering
Regeering
Duitschland, hetwelk
machteloos
machteloos had
had moeten
moeten toezien
toezientijdens
tijdensde
destamverwante
stamverwante Repu,
Republieken niet
niet hervormd
hervormddoch
dochveroverd
veroverdwerden
werdenen
ennadien
nadien(1903),
(1903),
onder een
een stelsel
stelselvan
vanbevoorrechting
bevoorrechting de
de Duitsche
Duitsche handel
handel in
in
onder
dat
dat deel
deel der
derwereld
wereldwas
wasonderdrukt
onderdrukt —
- zeer
zeer ernstig
ernstig de
de vloot
vloot
uitbreidde,
trad nu krachtig
op. De
uitbreidde, trad
krachtig tegen Frankrijk
Frankrijk op.
DeMinister
Minister
Buitenlandsche Zaken
Zaken Delcassé,
Delcassé, die
dievan
vanDuitsch,vijandige
Duitsch-vijandige
van Buitenlandsche
gezindheid had doen
doenblijken,
blijken,werd
werdtot
totaftreden
aftredengedwongen
gedwongen
gezindheid
ter Conferentie
Conferentie van
van Algeciras,
Algeciras, door
doorDuitschland
Duitschland belegd,
belegd,
en ter
daarna de gelijkberechtigdheid
gelijkberechtigdheid van
van alle
alle verdragstaten
verdragstaten in
in
is daarna
Marokko
Marokko gehandhaafd.
gehandhaafd. —
- Kon de
deEngelsch,Fransche
Engelsch-Fransche Entente
Entente
voorloopig geen
geen effect
effect nemen
nemen tegen
tegenDuitschland
Duitschland —
- de
de ver,
ver.
voorloopig
scherping der
der verhouding
verhouding tusschen
tusschen Berlijn
Berlijn en
en Parijs
Parijs schonk
schonk
scherping
aan de
deEngelsch,Amerikaansche
Engelsch.Amerikaansche diplomatie
diplomatie meerdere
meerdere vrijheid
vrijheid
aan
om de
de verhoudingen
verhoudingen in Oost
Oost Azië
Aziëteteregelen.
regelen.
om
N adat Rusland
Rusland duchtig
duchtiggeslagen
geslagenwas,
was, heeft
heeft President Roosevelt
Roosevelt
Nadat
zich als
als vredestichter
vredestichter opgeworpen.
opgeworpen. Onder
Onderhet
hetVerdrag
Verdrag van
van
zich
Portsmouth (1906)
sterk zou
zou
Portsmouth
(1906) werd
werd -— opdat
opdat Japan
Japan zich
zich niet
niet te sterk
wapenen —
- aan
aan dit
dit Rijk
Rijk de geldelijke
geldelijkeschadeloosstelling
schadeloosstelling
kunnen wapenen
onthouden, waarop
ontwijfelbaar recht
Door de
de
onthouden,
waarop het
het ontwijfelbaar
recht had.
had. Door
verdeeling van
van Sachelin
Sachelin en
enMandschurije
Mandschurije ininJapansche
Japansche en
en
verdeeling
Russische invloedsferen,
invloedsferen, onder
onder waarborging
waarborging van
vanChineesche
Chineesche
Russische
opperhoogheid,
men den
denbelangenstrijd
belangenstrijd tusschen
tusschen de
de
opperhoogheid, beoogde men
beide volken
volken permanent
permanent te
te maken.
maken.
T
oen de kracht
kracht van
den ouden
ouden tegenstander
tegenstander in
door
Toen
van den
in Azië door
met
Engelsch geld
geld betaalde
betaalde Japansche
J apansche kanonnen
kanonnen te land
land en
en
met Engelsch
ter
zee
gebroken
was,
is
Engeland's
politiek
rechtstreeks
tegen
ter zee gebroken was, is Engeland's politiek rechtstreeks tegen
Duitschland
gericht geworden,
geworden, dat
dat met
mettoenemende
toenemende energie
energie
Duitschland gericht
zich
voor den
den zeeoorlog
zeeoorlogtoerustte
toerustte —
- noodgedwongen,
noodgedwongen, aange,
aange.
zich voor
zien
niet slechts
slechtsEngeland,
Engeland,maar
maar ook
ook andere
andere Mogendheden
Mogendheden
zien niet
ernstig
aan de
devermeerdering
vermeerderinghunner
hunnermaritième
maritièmestrijdkrachten
strijdkrachten
ernstig aan
arbeidden -— met name
name Engeland's
Engeland'svrienden
vrienden:
Frankrijk,Japan
Japan
: Frankrijk,
(welks
sterker was
dan de Duitsche)
Duitsche) en
ende
deVereenigde
Vereenigde
(welks vloot sterker
was dan
Staten.
door de
de slagen
slagenhem
hem in
inde
Staten. -—Aan
Aanden
den kolos,
kolos, verdoofd door
de Gele
Zee en
en op
opde
desiagvelden
slagveldenvan
vanMoekden
Moekdentoegebracht,
toegebracht,werd
werd nu
nu de
de
helpende
hand
geboden,
opdat
de
hem
resten
de
groote
kracht
helpende
geboden, opdat de hem restende groote kracht
tegen
Duitschland zou worden
worden aangewend
aangewend en
enverbruikt.
verbruikt.
tegen Duitschland
Ofschoon daaromtrent
bekend zijn,
zijn, mag
mag men
men
daaromtrentgeen
geen feiten
feiten bekend
aannemen,
van Portsmouth
Portsmouth aan
aan
aannemen,dat
datEngeland
Engelandna
naden
den vrede
vrede van
Rusland
de Slavische
Slavische beweging
beweging
Ruslandsteun
steunheeft
heefttoegezegd
toegezegd voor
voor de
ditzij,
zij,inin1907
1907kwam
kwamalreeds
alreeds
in
Europeesch Turkije.
Turkije. Hoe dit
in Europeesch
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samenwerking
het Czarenrijk
Czarenrijk tot
totstand
standbetreffende
betreffendePerzië,
Perzië,
samenwerking met het
dat
in Russische
Russische en
enEngelsche
Engelscheinvloedssferen,
invloedssferen, door
door een
een zeer
zeer
dat in
breede neutrale
neutrale zone
verdeeld werd
werd —
- hetgeen
hetgeen
z6ne gescheiden,
gescheiden, verdeeld
breede
praktisch de uitdrijving beteekende van Duitschland, welks han,
han~
praktisch
delsbelangen ininen
enmet
metbetrekking
betrekkingtot
totdit
ditland
landaanzienlijk
aanzienlijkwaren.
waren.
In 1908 brak onder Britsche
Britsche auspiciën
der Jong
Jong
auspiciEnde
de revolutie
revolutie der
Turken uit, waardoor
waardoor de
de toestanden
toestanden in
inhet
hetOsmanische
OsmanischeRijk,
Rijk,
Turken
al bleef
bleef de
de bekwame
bekwame Abdul
Abdul Hamid
Hamid voorloopig
voorloopig nog
nogaan
aan
ook al
het hoofd
hoofd der
der zaken,
zaken,op
ophet
hethevigst.werden
hevigst. werden
geschokt.—- Daar
Daar
geschokt.
een
krachtig Turkije
Turkije hetwelk
hetwelk Serven
Serven en
en Bulgaren
Bulgaren in
in bedwang
bedwang
een krachtig
houden en de Dardanellen
Dardanellen veilig
beheerschen kon,
een levens,
levens~
veilig beheerschen
kon, een
belang
Oostenrijk was,
werd te
te Weenen
Weenenen
enBerlijn
Berlijn deze
deze
belang voor Oostenrijk
was, werd
gebeurtenis
als
een
van
zeer
ernstigen
aard
ondervonden.
gebeurtenis als een van zeer ernstigen aard ondervonden.
Oostenrijk
de uit
uitde
dewoelingen
woelingendreigende
dreigendevredes,
vredes~
Oostenrijk vond
vond in de
verstoring in
het Turksche
T urksche Rijk,
Rijk, aanleiding
aanleiding zijne
zijne positie
positie
verstoring
in het
zeker te
stellen. Het
Het annexeerde
annexeerde (Oct.
(Oct. 1908)
1908) Bosnië
Bosnië en
en de
de
zeker
te stellen.
Herzegowina, welke
dertig jaar
jaar te
te voren
voren
Herzegowina,
welkegebieden
gebiedenhet
het volk
volk dertig
veroverd
en onder
onderhet
hetVerdrag
Verdragvan
vanBerlijn
Berlijn (1878)
(1878) militair
militair
veroverd had en
occupeerde en
en burgerlijk
burgerlijk administreerde,
administreerde, nominaal
nominaal onder suze,
suze~
occupeerde
reiniteit van
van den
denSultan,
Sultan,wezenlijk
wezenlijkals
alsintegreerende
integreerende deelen
deelen
reiniteit
van de
de Habsburgsche
Habsburgschè. Monarchie.
Monarchie. —
- Ten einde echter
echter de goede
goede
verstandhouding met
Turkije, welke
welke dreigde
dreigde te
te worden
worden ver,
ver~
verstandhouding
met Turkije,
stoord,
doordien Engeland
Engeland in deze
deze voor
voor de
de Turksche
T urksche schijn,
schijn~
stoord, doordien
rechten
bestendigen en
zooveel mogelijk
mogelijk te
te
rechten opkwam,
opkwam,tete bestendigen
en zooveel
versterken,
ondernam Oostenrijk,
Oostenrijk, als
als compensatie
compensatie voor
voor deze
deze
versterken, ondernam
formeele bekrachtiging
bekrachtiging van
van feitelijke
feitelijke toestanden, aan
Turkije
aan Turkije
millioen francs
francs schadeloosstelling
schadeloosstellingtetebetalen
betalenen
entevens
tevenshet
het
vijftig millioen
sedert 1878
1878 militair
militair bezette
bezette district
district Novi,Bazar
N ovi~Bazarteteontruimen.
ontruimen.—N aar alle aanwijzingen
aanwijzingen had
de Minister
Ministervan.
vanBuitenlandsche
Buitenlandsche
Naar
had de
Zaken, Baron
Baron Ahrenthal,
Ahrenthal, vooraf
voorafRusland's
Rusland's toestemming
toestemming voor
voor
Zaken,
de formeele annexatie verkregen, doch wierp zijn collega Iswolsky,
Iswolsky,
na bezoek
bezoek aan
aan Londen
Londentetehebben
hebbengebracht,
gebracht, plotseling
plotselingbezwaren
bezwaren
op. Feit
Feit is,is,dat
datRusland,
Rusland,Engeland
EngelandenenFrankijk
Frankijktegen
tegen elke
elke
op.
formeele
verandering in den
den status
status der
dervoormalige
voormalige Turksche
T urksche
formeele verandering
Provincie protesteerden,
protesteerden, tenzij
tenzij de
de onderteekenaars
onderteekenaars van de
de Akte
Akte
Provincie
van Berlijn
Berlijn daarover
daarover zouden
zouden hebben
hebben beslist.
beslist. Hieruit
Hieruit dreigde
dreigde
van
een Russisch—Oostenrijksche
Russisch-Oostenrijksche oorlog,
welke echter,
echter, hoezeer
hoezeerde
de
oorlog, welke
Britsche
ook mocht
mocht begeeren,
begeeren, verijdeld
verijdeldwerd,
werd,
Britsche diplomatie
diplomatie hem
hem ook
doordien
Duitschland verklaarde
verklaarde zijn
zijn bondgenoot
bondgenoot te
te zullen
zullen
doordien Duitschland
om
steunen.
Rusland was
was nog
nogtetezwak
zwakenenFrankrijk
Frankrijkongereed,
ongereed,om
steunen. Rusland
reeds
den
grooten
strijd
te
wagen.
reeds
grooten strijd te wagen.
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Inmiddels waren
toestanden op
op en
enmet
metbetrekking
betrekking tot
tot
Inmiddels
waren de toestanden
April 1909
1909 was
was Abdul
Abdul
den
Balkan in
toenemende gisting.
gisting. In April
den Balkan
in toenemende
Hamid
van den troon
troon gestooten.
gestooten. Onder
Onder den
den begunstigenden
begunstigenden
Hamid van
invloed
van de
deEntente,Mogendheden
Entente~Mogendheden werd
werddaarop
daarop Kreta
Kreta
invloed van
aan Turkije
Turkije ontrukt
ontrukt en
en aan
aanGriekenland
Griekenlandtoegewezen.—
toegewezen.- Dewijl
Dewijl
aan
er
sprake was
was van
van eene
eene Engelsch,Grieksche
Engelsch~Grieksche ruiling
ruiling van
vanKreta
Kreta
er sprake
tegen
Rhodus, kon
kon dit,
dit, ongelijk
ongelijk de
deBosnische
Bosnischeannexatie,
annexatie, eene
eene
tegen Rhodus,
reëele wijziging in de machtsverhoudingen
machtsverhoudingenveroorzaken.
veroorzaken. 't Gevaar
werd echter
echter niet
van zoo
zoo ernstigen
ernstigen aard
aard geacht,
geacht, dat
dat de
de Kabi,
Kabi~
werd
niet van
enRome
Romedaarin
daarinniet
nietkonden
kondenberusten.
berusten.
netten van Berlijn, Weenen
Weenen en
nuweldra
weldrablijken
blijkenzou,
zou,
Hetlaatstgenoemde
speeldetrouwens,
trouwens,naar
naarnu
Het laatstgenoemde speelde
Hetbegeerde
begeerde
in de Turksche
T urksche aangelegenheden
aangelegenheden zijn
zijn eigen
eigen spel.
spel. Het
Tripoli in
in bezit
bezittetenemen.
nemen.—- Er
Erwaren
warennog
nogernstige
ernstige tegenstellin,
tegenstellin~
gen tusschen
tusschen de
de belangen
belangen der
der Entente
Entente Mogendheden
Mogendhedentetedezer
dezer
Metname
name zou
zou Frankrijk,
Frankrijk, dat groote economische
economische belangen
belangen
zake. Met
zake.
op
den Balkan
Balkanhad,
had,van
vaneeneen
T urksch~Italiaanschen oorlog
oorlog
op den
Turksch,Italiaanschen
ernstig
kunnen lijden
lijden en
en met
met het
het Russische
Russische ideaal
ideaal eener
eener ver,
ver~
ernstig kunnen
nietiging van
van het
het Osmaansche
Osmaansche Rijk,
Rijk, was
wasdedeEngelsche
Engelschepolitiek
politiek
nietiging
nu echter
echter vast
vast
niet zeker
zeker gediend.
gediend. Engeland's
Engeland's politiek
politiek begon
begon nu
niet
gericht te worden
worden op
opden
denaanval
aanvaltegen
tegenDuitschland
Duitschland en
enaan
aan
gericht
de zucht,
zucht, om
om scheuring
scheuring in
inden
denDriebond
Driebondteteverwekken
verwekkenen
enaan
aan
de Duitsche
Duitsche Landen
Landen den
densteun
steun teteontnemen,
ontnemen, die
die zij
zij in
ineen
een
de
grooten
oorlog van
vanTurkijë
T urkijëkonden
kondenverwachten,
verwachten,zijn
zijnten
tenslotte
slotte
grooten oorlog
alle bezwaren
bezwaren ondergeschikt
ondergeschikt gemaakt.
gemaakt.
Duitschland moest vernietigd
vernietigdworden.
worden.
Duitschland
Gesteund
door de
de Britsche
Britsche diplomatie
diplomatie was
wasFrankrijk
Frankrijk in
in
Gesteund door
1909-1910
krachtig werkzaam
werkzaam om,
strijd met
met letter
letter en
en
1909-1910 krachtig
om, in strijd
geest van
van de Algeciras
Algeciras Conventie,
onder voorwendsel
voorwendsel van
van
Conventie, zich
zich onder
voor de ordebewaring
ordebewari.ng te
te zorgen,
zorgen, van
van Marokko
Marokko meester
meester te
te maken.
maken.
Duitschland, hetwelk
zich omtrent
omtrent dezen
dezentijd
tijd zeer
zeer anbehagelijk
onbehagelijk
hetwelk zich
begon
te
gevoelen,
onder
de
voortdurende
onrust,
niet
begon gevoelen, onder de voortdurende onrust, bleef niet
werkeloos. Naar
Naar het
het door
door Engeland,
Engeland, de
deVereenigde
VereenigdeStaten
Statenen
en
werkeloos.
Japan
voorbeeld, versterkte
versterkte het
zijne bewapening
bewapening te
te
Japan gegeven
gegeven voorbeeld,
het zijne
land en
en ter
ter zee.
zee. AlAlbleef
bleef
steeds
verrebijbijEngeland
Engelandten
ten
land
hethet
steeds
verre
achter, zoo
bouwde het
het zich
zich toch
toch een
een vloot,
vloot,waarmede
waarmede zelfs
zelfs
achter,
zoo bouwde
machtigste maritieme
maritieme mogendheid
mogendheideerlang
eerlangdegelijk
degelijkrekening
rekening
de machtigste
zou moeten
moeten houden.
houden. Doch
Doch niet
niet ininmilitaire
militaire weerkracht
weerkracht zocht
zocht
zou
de Berlijnsche
Berlijnsche Regeering
voornaamste middel
de van
van
Regeering het
het voornaamste
middel om de
kwade
kansen zwangere
zwangere politieke
politieke atmosfeer
atmosfeer tetezuiveren.
zuiveren.Zij
Zij
kwade kansen
groote tegemoetkoming
tegemoetkoming jegens
jegens Rusland
RuslandenenFrankrijk
Frankrijk; i
toonde groote
tegenover Engeland.
Engeland. Zij wilde
wildevrede.
vrede.
ook tegenover
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positie in
in NoordoPerzië
Noord~Perzië en
en China,
China, ofschoon
ofschoonzij,
zij, voor
voor
Rusland's positie
eerstgenoemd land
land betreft,
betreft, ten
tenkoste
kostevan
vanDuitschland
Duitschlandvero
ver~
wat eerstgenoemd
worven was,
was, zou
zoutoch
tochgeEerbiedigd
geëerbiedigdworden.
worden.Aan
AanFrankrijk
Frankrijk
worven
onder voorwaarden, het
het innemen
innemenvan
van een
een predomineerende
predomineerende
werd, onder
in Marokko
Marokkoaangeboden
aangeboden(1909.)
(1909.)Beide
BeideRijken
Rijkenzoomede
zoomede
positie in
Engeland ontvingen
ontvingen hernieuwde
hernieuwde uitnoodiging
uitnoodiging om,
om, op
opvoet
voetvan
van
Engeland
gelijkheid, met
nemen aan
aan het
het groote
groote
gelijkheid,
met Duitschland
Duitschlanddeel
deel te
te nemen
ontwikkelingswerk met den
den aanleg
aanleg van
vande
deBagdadlijn
Bagdadlijnbeoogd,
beoogd,
ontwikkelingswerk
eindpunt, Koweit,
Koweit, Engeland
Engelandinmiddels,
inmiddels,
op welks meest gewenschte
gewenschte eindpunt,
onder contract
contract met
met den
den quasi
quasionafhankelijken
onafhankelijken Sjeik,
Sjt'ik, reeds
reeds
onder
beslag had gelegd.
gelegd.
beslag
Met Rusland
Rusland kwam
kwam oogenschijnlijk
oogenschijnlijk weldra
weldra eene
eene goede
goede ver,
ver~
standhouding tot
stand —
- tot
tot uitdrukking
uitdrukking gebracht
gebracht in
in de
de
standhouding
tot stand
Verklaring van
Pots dam betreffende
betreffende het
het nietobestaan
niet~bestaan van
van
Verklaring
van Potsdam
belangenconflict —
- en
en deze
dezescheen
scheenvan
vantetegrooter
grooterontspannende
ontspannende
beteekenis, omdat
Rijk met
metJapan
Japan
beteekenis,
omdatterzelfder
terzelfdertijd
tijd (1910)
(1910) dit Rijk
Overeenkomst tot
totsamenwerking
samenwerkingtrof,
trof,welke
welkepraktisch
praktischde
de
eene Overeenkomst
deEngelscholimerikaansche
Engelsch~Amerikaansche diplomatie
diplomatie bij
bij den
den vrede
vrede van
van
door de
Portsmouth opgelegde
expansie ophief.
ophief. —
Portsmouth
opgelegde beperking
beperking van
van expansie
Ofschoon
hare
positie
in
Oost~Azië
nu
ernstig
bedreigd
werd,
Ofschoon hare positie OostoAzië nu emstig bedreigd werd,
Duitsch..
is het beleid der Britsche Regeering op het isoleeren van Duitsch,
land en
en het
het veroorzaken
veroorzaken van
vaneen
eenoorlog
oorlogtegen
tegendat
datland
landgericht
gericht
land
gebleven. De Duitsche
Duitsche politiek
politiek om
ommet
metbetrekking
betrekking tot
totChina
China
gebleven.
algemeen
Europeesche en
en Amerikaansche
Amerikaansche co6peratie
coöperatie op
op econo,
econo~
algemeen Europeesche
mischen grondslag
grondslag tot
stand tetebrengen,
brengen,werkte
werkte zij
zij zooveel
zooveel
mischen
tot stand
mogelijk tegen.
tegen. Halstarrig
Halstarrig weigerde
weigerde zij
zij en
enook
ookhet
hetFransche
Fransche
mogelijk
medewerking, aan
aan den
den spoorwegaanleg
spoorwegaanlegin
inMesopoo
Mesopo~
Gouverment medewerking,
tamië
aan hare
hare nationalen
nationalen mogelijk
mogelijk te maken.
maken. Wat
Wat Marokko
Marokko
tamië aan
betreft,
Frankrijk van
vergelijk weten
weten;; doch ging
ging
betreft, wilde
wilde Frankrijk
van geen
geen vergelijk
voort
zich te
te gedragen,
gedragen, alsof
alsof er
er geen
geen Algeciras
Algeciras Conventie
Conventie be,
be~
voort zich
stond,
die Duitsche
Duitsche rechten
rechten en
enbelangen
belangenwaarborgde.
waarborgde.
stond, die
Toen heeft
heeft Duitschland
Duitschland eerbiediging
eerbiedigingdaarvan
daarvan geeischt.
geeischt.
De kruiser
kruiser ((Panther»
«Panther» verscheen
oog~
verscheenvoor
voorAgadir.
Agadir. Welke
Welke oogo
merken
toen juist
juistheeft
heeftgesteld,
gesteld,staat
staat niet
niet
merken Duitschland
Duitschland zich
zich toen
vast.
van
vast. Zeer
Zeer vermoedelijk
vermoedelijkwas
washet
hetvoornemen
voornemenom
om het
het gebied van
Suss in bezit te nemen, aangezien Frankrijk
Noordelijk
Marokko
Frankrijk Noordelijk
reeds
had geoccupeerd.
geoccupeerd. Engeland
Engeland moedigde
moedigde de
de Republiek
Republiek
reeds had
af tetewijzen.
wijzen.
toen
aan de
de Duitsche
Duitscheeischen
eischenvan
vancompensatie
compensatie af
toen aan
De Minister
Minister van
van Oorlog,
Oorlog, Kolonel
Kolonel Seeley
Seeley verscheen
verscheen in het
het
Lagerhuis
den ernstigen
ernstigen
Lagerhuisen
en verklaarde
verklaardedaar,
daar,inin verband
verband met
met den
buitenlandschen
dat alles
alles gereed
gereed was
was
buitenlandschentoestand,
toestand, de
de haute
haute voix: dat
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binnen driemaal
driemaal vier,en,twintig
vier~en~twintig uur
uureenhonderd
eenhonderd duizend
duizend
om binnen
man
naar het Vasteland
Vasteland te expediëeren.
expediëeren. Zijn optreden
be~
man naar
optreden was be,
rekend
het Fransche
Fransche chauvinisme
chauvinisme op
op het
het kookpunt
kookpunt tete
rekend om
om het
brengen. Maar
Maar de
de Regeerders
Regeerders der
derRepubliek
Republiekhebben
hebbenten
tenslotte
slotte
brengen.
de
wijsheid bewaard.
bewaard. Dank
Caillaux eenerzijds
eenerzijds en
vrede~
de wijsheid
Dank Caillaux
en de vrede,
lievende gezindheid
gezindheid der
der Duitsche
DuitscheRegeering
Regeeringanderzijds,
anderzijds, bleef
bleef
lievende
aan
Europa de ellende van
van den
den oorlog
oorlognog
nogbespaard.
bespaard.Frankrijk
Frankrijk
aan Europa
schadeloosstelling in
Congo en
enDuitschland
Duitschland verge,
verge~
bood schadeloosstelling
in den Congo
zichdaarmede.
daarmede. —
- In November 1911
1911 werd
werd de
de Marokko,
Marokko~
noegde zich
Conventie geteekend.
geteekend. Naar
Naar vele
vele emstige
ernstige mannen
mannen in Duitschland
oordeelden, was hiermede
hiermede de
de Vrede
Vredeechter
echterallerminst
allerminstverzekerd,
verzekerd,
de dorlog
oorlog slechts
slechts uitgesteld
uitgesteld tot
toteen
eenvoor
voorFrankrijk
Frankrijkgunstiger
gunstiger
moment, wanneer het van
van daadwerkelijke
daadwerkelijke Engelsche
Engelsche en
enRussische
Russische
medewerking
waarborg zou hebben.
hebben.
medewerking beter
beter waarborg
In October
October 1911
goede ge,
ge~
In
1911 had
hadItalië,
Italië, verzekerd
verzekerdvan
van de
de goede
zindheid
der Entente,mogendheden,
Entente~mogendheden, plotseling
plotseling den
den oorlog
oorlogaan
aan
zindheid der
Turkije
verklaard, onder
bespottelijke redenen
redenen den
denafstand
afstand
Turkije verklaard,
onder bespottelijke
van Tripoli
Tripoli eischende.
eischende. De
DeDuitsche
DuitscheStaten,
Staten,die
diebij
bijde
deinstand,
instand~
van
houding van
van een
een sterk
sterk Turkije
Turkije enorm
enorm belang
belang hadden,
hadden, wisten
wisten
houding
zich intusschen
intusschen tegen
tegendedeuit
uitdit
ditconflict
conflictvoortvloeiënde
voortvloeiëndegevaren,
gevaren,
eenigszins
dekken, daar
daar Italië
Italië zich
bondge~
eenigszins te
te dekken,
zich tegenover
tegenover de bondge,
nooten verplichtte
verplichtte om
om den
den strijd
strijd uitsluitend
uitsluitend in
in Afrika,
Afrika, niet
niet
nooten
ook op
opden
denBalkan
Balkantetezullen
zullenvoeren.
voeren.—
- Met
Met de
de weinige
weinigemilitaire
militaire
krachten welke
die niet
niet konden
konden worden
worden
krachten
welke zij
zij in
in Tripoli hadden en die
aangevuld (daar de zeeweg
zeeweg door
door de
de Italiaansche
I taliaansche schepen
schepen gesloten
gesloten
was en
en Engeland
Engeland Egypte
Egypte«neutraal»
«neutraal» verklaarde)
verklaarde) hielden
hielden de
de
was
leiding van
van den
den dapperen,
dapperen, te
te Berlijn
Berlijn geschoolden
geschoolden
Turken onder leiding
Enver Bey den
den ongelijken
ongelijken strijd
strijd een
een jaar
jaar vol.
vol. Toen
Toendeden
dedenzij
zij
Enver
afstand
van de
de Noord,Afrikaansche
N oord~Afrikaansche Provincie,
Provincie, tegen
tegen eene
eene
afstand van
DeJong,Turksche
J ong~T urksche
schadeloosstelling van vijftig millioen
millioen francs.
francs. De
Regeering
naar gehoopt werd,
werd, onder
onder bescherming
bescherming
Regeering zou
zou zich nu, naar
van het Drievoudig
Drievoudig Verbond,
Verbond, Italië
Italië niet
nietuitgenomen,
uitgenomen, kunnen
kunnen
van
wijden aan
aan de ontwikkeling
ontwikkeling van
van het
het Rijk
Rijk ininEuropa.
Europa.
wijden
Moeizaam werkte
Duits:he diplomatie
diplomatie aan
aan het
hetbewaren
bewaren
Moeizaam
werkte de Duits-ale
van een
een veilige
veiligeintemationale
internationale positie
positievan
vandedeMidden,Euro,
Midden~Euro~
van
Staten, waarvoor
waarvoor een
eenweerkrachtige
weerkrachtige bevriende
bevriende Mogend,
Mogend~
peesche Staten,
heid
aan
de
Dardenellen
een
eerste
voorwaarde
was.
Maar
heid aan de Dardenellen een eerste voorwaarde was. Maar
Italiaansch~ T urkscheVredesverctrag
Vredesverdrag formeel
formeel te
te
vóórhet
hetItaliaansch,Turksche
nog v66r
Lausanne
geteekend was,
werd Turkije
Turkije reeds
reeds weder
weder door
door de
de
Lausanne geteekend
was, werd
Russisch~Engelsche leiding verbonden
verbonden Balkan,Staten
Balkan~Staten de
de
onder
onder Russisch,Engelsche
en en
Berlijn den
denStaat,
Staat,
oorlog
aangedaan. -—Terwijl
oorlog aangedaan.
TerwijlWeen
Weenen
en Berlijn
lil
6
in
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die dertig
die
dertig jaar
jaar lang
lang een
een voorname
voorname latente
latente steun
steun voor
voor het
het
Drievoudig
Verbond was
was geweest,
geweest, in
in bescherming
bescherming wilden
wilden nemen,
nemen,
Drievoudig Verbond
kwamen
entente.mogendheden krachtig
krachtig op
voor het
het (Toed
«goed
kwamen de
de entente,mogendheden
op voor
recht»
der Serven,
Serven, Grieken
Grieken en
enBulgaren
Bulgaren om,
om, ter
terverbreiding
verbreiding
recht» der
van
beschaving op den
den Balkan,
Balkan, het
hetzwaard
zwaardtetetrekken.
trekken. Onder
Onder
van beschaving
het Kruis
het
Kruis gingen
gingen zij ten
strijde
om
mede.
Christenen
te
ten strijde om mede,Christenen te
wasdedereinste
reinstehuichelarij,
huichelarij,waarmede
waarmedeEngelsche
Engelsche
bevrijden.
bevrijden. Het was
staatslieden hunne
hunne bedoelingen
staatslieden
bedoelingen bedekten
bedekten om
omOostenrijk's
Oostenrijk's
positie door
door de
deopkomst
opkomstvan
vankrachtige
krachtigeenenstrijdlustige
strijdlustigeBalkan.
Balkan=
Staten
verzwakken en
dusdoende ook
ook zijn
zijn bondgenoot
bondgenoot
Staten te
te verzwakken
en dusdoende
Duitschland
treffen. Geen
Geen politicus
politicus werd
werd er
er dupe
dupevan.
van.
Duitschland te
te treffen.
Slechts
naïve publiek.
publiek. Ook
OokininHolland,
Holland,waar
waar men
men zich
zich
Slechts het
het naïve
zeer
dwaselijk beijverde
beijverde om aan
aan de
de agenten
agenten van
van Rusland
Rusland en
en
zeer dwaselijk
Engeland in den
Engeland
den vorm
vorm van
vanambulances
ambulancesmoreele
moreeleenenmaterieele
materieele
hulp te
hulp
te bieden.
bieden.
Naar
den grooten
grooten per,
N
aar men algemeen aanneemt, is het slechts aan den
per.
soonlijken invioed
invloed van
vanden
denKeizer,
Keizer, die
die onveranderlijk
onveranderlijk (niet
(niet zonder
zonder
dat zulks tot ernstige
ernstige bedenking aanleiding
aanleiding gat) ten
ten gunste
gunstevan
van
dat
vrede werd
werd aangewend
aangewend —
- te
te danken
danken geweest,
geweest,dat
dat de
de Oos,
Oos.
den vrede
tenrijksche
den oorlog
oorlog
tenrijkscheen
en Duitsche
Duitsche Regeeringen
Regeeringenten
ten slotte
slotte in
in den
der
verbonden Balkan,Staten
Balkan-Staten berustten,
berustten, zij
zij het
hetniet
nietdan
danonder
onder
der verbonden
uitdrukkelijke
met de
de Entente,Mogendheden,
Entente.Mogendheden,
uitdrukkelijke verstandhouding
verstandhouding met
dat de
de integriteit
integriteit van
vanhet
hetTurksche
T urkscheRijk
Rijkgehandhaafd
gehandhaafd zou
zou
dat
worden. Toen
Toen evenwel
evenweldedestrijd
strijdeenigen
eenigenvoortgang
voortganghad
hadgehad,
ge~,
worden.
verklaarde de
Britsche Regeering,
Regeering, bij
bij monde
monde van
vanMinister
Minister
verklaarde
de Britsche
Asquith, dat
dat het
het niet
nietaanging
aanging dedeoorlogvoerenden
oorlogvoerenden van
van de
de
Asquith,
vruchten hunner
berooven. Deze
Deze opvatting,
opvatting,
vruchten
hunner overwinningen
overwinningen te
te berooven.
met welke
welkeFrankrijk
Frankrijk en
en Rusland
Rusland zich
zichvolkomen
volkomenvereenigden,
vereenigden,
met
hield geen
geen rekening
rekening met
metdede
omstandigheid.dat
datOostenrijk
Oostenrijk
hield
omstandigheid.
ook wel
wel van
van zlln
zijn recht
recht op
op verovering
verovering afstand
afstand had
hadgedaan,
gedaan,
ook
hëtwelk zeer
zeerzeker,
zeker,dat
datder
derServen
Serven
zou
hebbenoverheerscht.—
overheerscht.hétwelk
zou
hebben
DuitscheStaten
Statenhadden
haddenzich
zichbij
bijden
denfeitelijken
feitelijkentoestand
toestand
De Duitsche
zij een
eengrooten
grootenoorlog
oorlogvermijden.
vermijden.
neer te
te leggen,
leggen, wilden
wilden zij
neer
hebben zij
zijberust
berustinin
relatieveverzwakking
verzwakkingvan
van de
de
Dies hebben
dede
relatieve
eigen' positie,
uitde
deversterking
versterkingenenvergrooting
vergrootingvan
vanden
den
eigenpositie, welke uit
Russischen dochterstaat
dochterstaat (die
(die ook
ookhet
hetvoorheen
voorheendoor
doorOostenrijk
Oostenrijk
Russischen
bezette
N
ovi.Basar
had
geannexeerd)
voortvloeide.
bezette Novi,Basar had geannexeerd) voortvloeide.
deLondensche
LondenscheAmbassadeurs,Conferentie
Ambassadeurs-Conferentie werden,
werden, na
na
Op de
eindelooze besprekingen,
besprekingen, de
de nieuwe
nieuwegrenzen
grenzen op
opden
denBalkan
Balkan
eindelooze
zij door
doorden
dentweeden
tweedenBalkan,
Balkan.
getrokken, die
die v6ór
vóór en
ennadat
nadat zij
getrokken,
oorlog gewijzigd
gewijzigdwaren
warengeen
geender
derpartijen
partijenten
ten volle
vollebevredigden,
bevredigden,
oorlog
ook geene
geenegeheel
geheelonvoldaan
onvoldaanliet.
liet.Een
Eenautonoom
autonoomAlbanië
Albanië
doch ook
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gesticht, echter
echter niet
niet zooals
zooalsgraaf
graafBerchtold
Berchtolddat,
dat,bij
bijwijze
wijze
werd gesticht,
van Oostenrijksche
Oostenrijksche compensatie
compensatie voor Italiaansch
Italiaansch Tripoli,
Tripoli, had
had
gewild;
een Staat,
Staat, die
die onder
ondercontre
controle
van de
de zes
zes
gewild ;doch
doch als
als een
■ le van
groote Mogendheden
Mogendheden zou
zouworden
wordengesteld.
gesteld.—- De
DeEntente,
Entente~
groote
Mogendheden hadden
de Italiaansche
Italiaansche belangen
belangen in
in de
de
Mogendheden
hadden voor de
Adriatische Zee
tegenover Oostenrijk
Oostenrijk stelling
stelling genomen.
genomen. De
De
Adriatische
Zee tegenover
zaak kwam
geweldig échèc
échèc voor
voor de
deDuitsche
DuitscheLanden
Landen
zaak
kwam op
op een geweldig
neer. Italië
Italië werd
werd van
van den
den Driebond
Driebondafkeerig
afkeeriggemaakt
gemaakt en
en
neer.
Oostenrijk
toelaten, dat
dat Servië,
Servië, de
de Russische
Russische voorpost
voorpost
Oostenrijk moest
moest toelaten,
op haar
haar Oostgrens,
Oostgrens, enorm
enorm vergroot
vergroot werd,
werd, zonder
zonder dat
dat het
het
op
daarvoor
verkreeg.
daarvoor tegenwicht verkreeg.
Eene voor de
de Monarchie
Monarchie werkelijk
werkelijk gevaarvolle
gevaarvolle situatie
situatie was
was
ontstaan. De
Regeeringen te Beigrado
Belgrado en
en Cettinje
Cettinje traden
traden nu,
nu,
ontstaan.
De Regeeringen
één
als
zij
waren
met
het
Gouvernement
te
St.
Petersburg,
één als zij waren met het Gouvernement te St. Petersburg,
De Duitsche
Duitsche
de grootste
grootsteaanmatiging
aanmatiging tegen
tegen Oostenrijk
Oostenrijk op.
met de
op. De
diplomatie
Weensche weten
weten te
te overtuigen
overtuigen —
diplomatie heeft
heeft echter
echter de
de Weensche
Keizer slaagde
slaagde erin
erinden
denAartshertog
Aartshertogteteoverreden
overreden—- om
omhet
het
de Keizer
zwaard in
scheede te houden.
houden. Diep
Diep ernstig
ernstig werd
werd gevoeld,
gevoeld,
zwaard
in de scheede
dat onder
onder Engeland's
Engeland's leiding
leidingdedeMidden,Europeesche
Midden~EuropeescheStaten
Stateninin
hunne
levensbelangen werden
bleef
hunne levensbelangen
werden bedreigd;
bedreigd ;maar
maarde
dehoop
hoop bleef
levendig,
dat
een
politiek
van
toegeven
ten
slotte
Frankrijk
en
levendig, dat een politiek van toegeven ten slotte Frankrijk en
Engeland
ontwapenen en
en ook
ook Rusland
Rusland bevredigen
bevredigen zou.
zou. Het
Het
Engeland ontwapenen
Volk,de
deDuitsche
DuitscheRegeering,
Regeering,dedeDuitsche
DuitscheKeizer
Keizer—- zij
zij
Duitsche Volk,
eerden hoog
hoogdes
deskrijgmans
krijgmansmacht
macht;
maarhadden
haddenden
denvrede
vredelief.
lief.
; maar
dehoogst
hoogstgevaarlijke
gevaarlijke spanning
spanning van
van 1912
1912kwam
kwam een
een
Na de
oogenblik van
rust. Het was
was de
de rust,
rust, die
dievoorafgaat
voorafgaat aan
aan den
den
oogenblik
van rust.
kalm
als na
na
kalm beraamden
beraamdenslag.
slag.Oostenrijk
Oostenrijkwas
wasinin een
een toestand
toestand als
een
verloren oorlog. Handel
Handel en
ennijverheid
nijverheid hadden
hadden ontzettend
ontzettend
een verloren
onder de
deaanhoudende
aanhoudendeBalkan,dreiging,
Balkan~dreiging,die
dietot
totgedeel,
gedeel~
geleden onder
telijke mobilisatie
moest door
door den
den
telijke
mobilisatie had
had gedwongen.
gedwongen. Geld
Geld moest
S~aat worden
worden geleend
geleend tegen
tegenruim
ruimzes
zesprocent.
procent.Zijn
Zijnprestige
prestige
Staat
Het Drievoudig
Drievoudig
tegenover Servië
Servië kon
kon vernietigd
vernietigd heeten.
heeten. Het
tegenover
was hevig
heviggeschokt.
geschokt.Op
OpItalië
Italiëkon
konniet
nietnog
noggerekend
gerekend
Verbond was
worden. En
En inmiddels
inmiddels wapende
wapende Rusland
Rusland zich
zichsterk.
sterk. Delcassé,
Delcassé,
worden.
de Duitsch,vijandigen
Duitsch~vijandigen oud,minister,
oud~minister, thans
thans Ambassadeur
Ambassadeur te
te
de
St.
Peters burg, bezorgde leeningen
leeningen aan
aanhet
hetCzarenrijk,
Czarenrijk,die*
die' tot
tot
St. Petersburg,
twee~en~eenhalf milliard
milliard francs
francs opliepen,
opliepen,onder
onderuitdrukkelijke
uitdrukkelijke
twee,eweenhalf
conditie, dat
dat minstens
minstens de
dehelft
helftdaarvan
daarvanzou
zouworden
wordenaangewend
aangewenq
conditie,
voor den
den aanleg
aanleg van
van strategische
strategische spoorwegen,
spoorwegen, welke tot
tot snel
snel
voor
offensief
optreden tegen
tegen Duitschland
Duitschland zouden
zouden ininstaat
staatstellen,
stellen,
offensief optreden
overeenkomstig de
deaanwijzigingen
aanwijzigingenvan
vanden
denFranschen
Fransehengeneraien
generalen
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staf (1912). —
- Toen
Toen naderde
naderdede
deBritsche
Britsche Regeering
Regeering de
de Duitsche
Duitsche
Het
weer:
tot beperking
beperking van
van den
den vlootbouw.
vlootbouw. Het
weer: met
met een
een voorstel tot
wilde de
deheerschappij
heerschappij ter
ter zee, d. w. z.
z. de
de macht
macht om Duitschland's
Koloniën
te veroveren
veroveren en
enzijn
zijnhandel
handeltetevernietigen,
vernietigen, erkend
erkend
Koloniën te
was een
eeneisch
eischtot
totonderwerping
onderwerping;
zien. Het was
zien.
;—
en
terzelfder tijd
tijd drongen
drongen dedeEngelsche
EngelscheenenFransche
Fransche
en terzelfder
Regeeringen
toenemende kracht
kracht bij
bij de
deNederlandsche
N ederlandsche
Regeeringen met
met toenemende
Regeering erop
aan, dat
dat deze
deze de
deSchelde
Schelde zou
zou openen
openen voor
voor
Regeering
erop aan,
eventuëele
krijgsverrichtingen in
ter «handhaving
«handhaving van
van
eventuëele krijgsverrichtingen
in België, ter
de onzijdigheid
çnzijdigheid van
gebied», welke
welke hun
hun gelegenheid
gelegenheid kon
kon
de
van dit gebied»,
schenken
met groote
groote macht
macht in
inde
deongedekte
ongedekte
schenken Duitschland
Duitschland snel met
ederlandsche Minis,
Minis~
flank aan te
te grijpen
grijpen-—voorstellen
voorstellenwelke
welke de
de N
Nederiandsche
ter, die
die thans
thans Gezant
GezantteteLonden
Londenis,is,niet
nietdadelijk
dadelijkmet
met de
de door
door de
de
ter,
neutraliteit geboden
beslistheid van de
de hand
handheeft
heeftgewezen
gewezen .....
neutraliteit
geboden beslistheid
In de
de uiterst
uiterstcritieke
critieke omstandigheden
omstandigheden heeft
heeft de
de Duitsche
Duitsche
In
Regeering en,
naar haar
Volk eene
eenemerk,
merk~
Regeering
en, naar
haar voorbeeld,
voorbeeld, ook
ook het Volk
waardig
kalme houding
houding weten
weten te
te bewaren.
bewaren. Hopend,
Hopend, dat
dat
waardig kalme
ten slotte
slottehare
hare vredelievende
vredelievende staatkunde
staatkunde zou
zou erkennen
erkennen
Engeland ten
en den
den toeleg
toelegom
omeen
een
grootenEuropeeschen
Europeeschén oorlog
oorlog tete
en
grooten
verwekken
zou
opgeven,
als
zijnde
onder
de
omstandigheden
verwekken zou opgeven, als zijnde onder de omstandigheden
maar ook voor
voor de
de eigen
eigentoekomst
toekomstgevaarlijk,
gevaarlijk,
niet alleen misdadig, maar
daar
eene nederiaag
nederlaag van
van Duitschland
Duitschland dedemilitaire
militaire opkomst
opkomst
daar eene
van
het Slavische
Slavische ras
ras beteekenen
beteekenen moest
moest en
entot
totdedevernietiging
vernietiging
van het
van het
het overwicht
overwichtder
dervolbloed
volbloedEuropeanen
Europeanenkon
konleiden
leiden—
- bleef
bleef
het wachtwoord
wachtwoord te
te Berlijn
Berlijn «toegeven».
«toegeven». En
Eninderdaad
inderdaadverbond
verbond
zich, zij
zijhet
hetvoorwaardelijk
voorwaardelijken
envoor
voorbeperkten
beperktentijd,
tijd,
Duitschland zich,
zijn aanbouw
aanbouwvan
vangroote
grooteslagschepen
slagschepenteteblijven
blijvenbeperken
beperken tot
tot
om zijn
ongeveer
twee derde
derde van
vanhetgeen
hetgeenEngeland
Engelandop
opstapel
stapelzette.
zette.
ongeveer twee
Wel echter
echter werd
werd de
de toestand
toestand nu
nu teteBerlijn
Berlijn als
als zoo
zoogevaarvol
gevaarvol
erkend,
onmiddellijk tot
tot eene
eene uiterste
uiterste versterking
versterking van
van het
het
erkend, dat
dat onmiddellijk
Opeenmaal
eenmaalwerd
werddaardoor
daardoorbijna
bijnade
de
landleger
besloten werd.
werd. Op
landleger besloten
laatste man
opgevorderd en een
een milliard
milliard mark
mark van
van de
devermo,
vermo~
laatste
man opgevorderd
bevolking geheven
geheven—- door
doorhaar
haarblijmoedig
blijmoedigopgebracht.
opgebracht.
gende bevolking
den militairen
militairen aanleg
aanleg en
envaderlandslievende
vaderlandslievende gezindheid
gezindheid
Dank den
bloeivan
vanhandel
handelen
en
van het Volk
Volken
enden
densteeds
steedstoenemenden
toenemend enbloei
van
nijverheid,
deze geweldige
geweldige olfers
óffers in
in mannen
manpen en
en
nijverheid, schenen
schenen zelfs
zelfs deze
gemakkelijk te
te worden
worden gedragen.
gedragen.
geld gemakkelijk
Van onrust
onrust geen
geenspoor.
spoor.De
Dealgemeene
algemeeneindruk
indrukin
inDuitschland
Duitschland
was, dat
dat dank
dank de
desterke
sterketoerusting
toerusting geen
geenoorlog
oorlogbegonnen
begonnen
was,
doch
de vrede
vrede behouden
behouden zou
zou blijven.
blijven. Daarom
Daarom werkte
werkte de
de
doch de
de
Deutsche
Bank
rustig
aan
het
treffen
van
vergelijk
met
de Deutsche Bank rustig aan het treffen van vergelijk met
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Engelsche en
Fransche bankiers,
bankiers, opdat
opdat deze
deze zich,
zich, zij
zij het
het in
in
en Fransche
vreedzame concurrentie
concurrentie of
ofininvriendschappelijke
vriendschappelijkesamenwerking
samenwerking
vreedzame
met
haar, onder
ondergoedkeuring
goedkeuring hunner
hunnerRegeeringen,
Regeeringen,mochten
mochten
met haar,
en
wijden
aan economische
economische conquétes,
conquêtes, waarbij
waarbijveroveraars
veroveraars en
wijden aan
overwonnenen gelijkelijk
gelijkelijk baat
baat hebben.
hebben. En
Eninderdaad
inderdaad daarin
daarin
overwonnenen
In het
hetvoorjaar
voorjaarvan
van1914
1914kwamen
kwamenovereenkomsten
overeenkomsten
slaagde
slaagde zij. In
stand, waaronder
waaronder Klein,Azië
Klein.AziëenenMesopotamië,
Mesopotamië,met
metinstand,
instand.
tot stand,
van het
hetTurksch
T urkschgezag,
gezag,economisch
economischwerden
werdenverdeeld.
verdeeld.
houding van
Maar de
de Kabinetten
Kabinetten te
te Londen
Londen en
en Parijs
Parijs wilden
wilden van
van geen
geen
Maar
en samenwerking
samenwerking weten,
weten, tenzij
tenzij Duitschland
Duitschlandeene
eeneonder,
ondervrede
vrede en
geschikte
positie aanvaardde.
aanvaardde. Zij
Zij onthielden
onthielden hunne
hunne finale
finale
geschikte positie
goedkeuring
regelingen, welke
welke de
degrootvorsten
grootvorsten der
der
goedkeuring aan
aan de regelingen,
industrie aan
aan nationale
nationale en
eninternationale
internationalebelangen
belangenbevorderlijk
bevorderlijk
industrie
verklaarden. Zij
hadden slechts
slechts één
ééndoel
doel:: zochten
zochtenstrijd.
strijd. Hevig
Hevig
verklaarden.
Zij hadden
en niet
niet geheel
geheel gevolgloos,
gevolgloos, werd
werdertegen
ertegengeobjecteerd,
geobjecteerd, dat
dat
en
de Duitsche
Duitsche Generaal
GeneraalLiman
Limanvon
vonSanders
Sandersals
alsorganisateur
organisateurvan
van
het
T urksche leger
leger een
een gelijke
gelijke positie
positiezou
zouinnemen
innemen als
als de
de
het Turksche
Britsche
vlagofficier, voor
voor wat
watbetreft
betreftdedeleiding
leidingder
dermaritieme
maritieme
Britsche vlagofficier,
zaken. Frankrijk
Frankrijk nam
maatregelen voor
den aanvoer
aanvoer van
van
zaken.
nam maatregelen
voor den
50.000
Turco's, die
die als
als «wegwerkers»
«wegwerkers» aan
de Ooster
Ooster en
en·
50.000 Turco's,
aan de
Noorder grens zouden worden geëmployeerd, nadat
nadat onmiddellijk
onmiddellijk
Noorder
te voren
voren de
degarnizoenen
garnizoeneninindedegrensvestigingen,
grensvestigingen,.naar
dreigend,
naar dreigend,
openlijk were
were aangekondigd,
aangekondigd, reeds
reeds met
met 100.000
100.000man
manversterkt
versterkt
openlijk
waren
geworden.
Aan
Albanië,
welks
stichting
het
evenwicht
waren geworden.
Albanië, welks stichting het evenwicht
tusschen de
de Balkan,Staten
Balkan.Staten (waarvan
(waarvandedemachtsverhoudingen
machtsverhoudingen
tusschen
Europa in zoo
zoo hooge
hoogemate
mateafhankelijk
afhankelijk zijn),
zijn), zoomede
zoomede den
den
in Europa
Italiaansch-Oostenrijksche
verzekeren, werd
werd het
het
Italiaansch,Oostenrijkschevrede
vrede moest verzekeren,
bestaan
Prins von
von
bestaan onmogelijk
onmogelijk gemaakt.
gemaakt.De
De vijanden
vijanden van
van den
den Prins
Wied waren
waren de
devrienden
vriendender
derEntente,Mogendheden.
Entente.Mogendheden. In
In de
de
Russische
buffersstaten Servië
Servië en
enMontenegro
Montenegro werd
werdopenlijk
openlijk
Russische buffersstaten
propaganda gemaakt
gemaakt voor
voor den
denopstand
opstandvan
vande
deruim
ruimvijf
vijfmillioen
millioen
propaganda
in
Oostenrijk wonende
in Oostenrijk
wonende Serviërs
Serviërs. . .. . ..
Toen heeft
heeft de
de moord
moordop
opden
dentroonopvolger
troonopvolgerdedeaartshertog
aartshertogFer,
FerToen
din~nd en
en diens
diensgemalin,
gemalin,resultaat
resultaatvan
vande
deServische
Servische agitatie,
agitatie, tete
dinand
Ween
en het
het besluit
besluitdoen
doennemen
nemenServië
Serviëtetetuchtigen.
tuchtigen. Kennelijk
Kennelijk
Weenen
Regeering berekend,
berekend, dat
dat op
op grond
grond van
van den
den
heeft de Oostenrijksche
Oostenrijksche Regeering
plaats gehad hebbend
en «koningsmoord»
«koningsmoord» het
het Russische
Russische Gouver,
Gouver.
plaats
hebbenden
nement, de Czar,
Czar, in
indedeactie
actieberusten
berusten zou.
zou. Vandaar,
Vandaar, dat
datininhet
het
nement,
sten Juli te Belgrado ingediende
ingediendeultimatum
ultimatumgeheel
geheelbijzondere
bijzondere
23sten
den 23
nadruk werd gelegd
gelegdop
opdie
diemeest
meestgeruchtmakende
geruchtmakendemaar
maargeenszins
geenszins
ernsti~ste
van vijandigheid
tegenover de Monarchie.
Monarchie.
ernstigste uiting van
vijandigheid tegenover
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De verwachting,
De
verwachting, dat
dat Rusland
Rusland Oostenrijk's
Oostenrijk's goed
goed recht
recht
erkennen zou, steunde
opernstig
ernstigdiplomatiek
diplomatiek
erkennen
steunde vanzeltsprekend
vanzelfsprekend op
zij
onderzoek
het mag
mag((a
«amoral
moralcertainty»
certainty» heeten,
heeten,dat
datzij
onderzoek en
en het
verwerkelijkt
zijn geworden, indien
indien niet
niet Engeland,
Engeland, dat
datin
in
verwerkelijkt zou
zou zijn
1908
1911 vergeefs
vergeefs tot
tot den
denoorlog
oorloghad
hadaangezet,
aangezet,wederom
wederom
1908 en
en 1911
zijn invloed daartoe
zijn
daartoe hadde
hadde aangewend.
aangewend.
Sir
Edward Grey
Greyverklaarde,
verklaarde, dat
dathet
hetServische
Servischeantwoord,
antwoord,
Sir Edward
-—hetwelk
alle eischen
eischen inwilligde
inwilligde behalve
behalve de
de hoofdzaak
hetwelk formeel
formeel alle
hoofdzaak
d.
w. z.z. Oostenrijksche
Oostenrijksche contr6le
controle over
overdedeterteronderdrukking
onderdrukking
d. w.
van
de tegen
tegendedeMonarchie
Monarchiegerichte
gerichteagitatie
agitatietetenemen
nemenmaat,
maat~
van de
regelen
- bevredigend
bevredigend was.
was. Hij
Hijwierp
wierpzich
zichals
alsbemiddellaar
bemiddellaarop,
op,
regelen —
als
«Vredestichter».Engeland
Engelandkon
kon
heettehet
het—- niet
niettoelaten,
toelaten,
als (Nredestichter».
—-heette
dat
het onafhankelijke
onafhankelijkeSérvië
Serviëvernietigd
vernietigdwerd
werd;
tervoorkoming
voorkoming
dat het
; ter
waarvan
Rusland
toen
onmiddellijk
aanving
militaire
maat~
waarvan Rusland toen onmiddellijk aanving militaire maat,
regelen te nemen.
regelen
nemen.
Alsnog heeft
heeft daarop
daarop de
deDuitsche
DuitscheKeizer
Keizereene
eenepoging
poginggedaan
gedaan
om
den vrede
vredetusschen
tusschendede
Grootmachtentetebewaren
bewaren:
zijne
om den
Grootmachten
: zijne
Regeering
Weensche om
om zich
zichteteverbinden
verbinden
Regeering overreedde
overreeddede
de Weensche
geen
uitbreiding van
van grondgebied
grondgebied ten
ten koste
koste van
vanServië
Servië te
te
geen uitbreiding
zoeken en
ende
deactie
actietot
toteene
eenebloote
blootetuchtiging
tuchtigingtetebeperken.
beperken.
zullen zoeken
heeftde
deEngelsche
EngelscheMinister
Ministervan
vanBuitenlandsche
Buitenlandsche
Desondanks heeft
Zaken
toen
aan
de
Russische
Regeering
doen
weten, dat de
de
Zaken toen aan de Russische Regeering doen weten,
hem te
te ernstig
ernstigscheen
scheendan
dandatdat
vloot niet (voor
toestand hem
hijhij
dede
vloot
onmiddellijke actie) geconcentreerd
geconcentreerdzou
zouhouden.
houden.
onmiddellijke
Engelsche staatslieden
staatslieden begunstigden
begunstigden den strijd,
strijd, omdat
omdat
De Engelsche
op
voorzien werd,
werd, dat
dat daardoor
daardoor niet
niet alleen
alleen Duitschland,
Duitschland, den
den op
voorzien
economisch en
en militair
militair gebied
gebiedgevreesden
gevreesdenconcurrent,
concurrent, maar
maar
economisch
ook de
deandere
anderevastelandsstaten
vastelandsstaten veel
veel ernstiger
ernstiger zou
zouworden
worden
ook
verzwakt, dan
dan Engeland,
Engeland, dat,
dat, dank
dank zijn
zijninsulaire
insulaire positie
positie en
en
verzwakt,
overwicht ter
ter zee,
zee, betrekkelijk
betrekkelijk weinig
weinig schade
schade denkt
denkt tetelijden.
lijden.
overwicht
overeenstemming met
met Engeland's
Engeland's strijdbereide
strijdbereide opvatting
opvatting
In overeenstemming
omtrent den
toestand, mobiliseerde
mobiliseerde Rusland,
Rusland, ondanks
ondanks de
de om,
om~
omtrent
den toestand,
standigheid, dat
dat de
de Keizer
Keizer verklaarde
verklaarde dat
dat zulks
zulks zijne
zijneverdere
verdere
standigheid,
bemoeiïngen voor
voor den
denvrede
vredeonmogelijk
onmogelijkmoest
moestmaken.
maken.
bemoeiïngen
DuitscheRegeering
Regeeringkon
konniet
niettoestaan,
toestaan, dat
datOostenrijk
Oostenrijk
De Duitsche
meerdereBalkan,
Balkan~
door Rusland
Rusland in
in vereeniging
vereeniging met
meteen
eenofof
door
meerdere
Staten beoorloogd
beoorloogd werd.
werd. Het
Hetzou
zouonder
onderdedeomstandigheden
omstandigheden
Staten
een daad
daad van
vanontrouw
ontrouwzijn
zijngeweest
geweestenendaarbij
daarbij met
metpolitieke
politieke
een
gestaan. De
DeDuitsche
DuitscheLanden
Landenvereenigd
vereenigd
zelfmoord gelijk hebben gestaan.
ofvallen
vallentegenover
tegenover de
de Entente,Mogendheden.
Entente~Mogendheden. Dreigende
Dreigende
staan of
staan
genomen: aan
aan Rusland
Rusland werd
werd
tegenmaatregelen werden
tegenmaatregelen
werdennu
nu genomen:
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een
ultimatum gezonden, waarbij
waarbij met
met contra,mobilisatie
contra~mobilisatie werd
werd
een ultimatum
gedreigd en
aan Frankrijk
Frankrijk de
eisch gesteld
gesteld zich
zich partij
partij tete
gedreigd
en aan
de eisch
verklaren Of
neutraal —
- met
met Engeland
Engelandmoest
moestonderhandeld
onderhandeld
verklaren
bf neutraal
worden over
over de
de voorwaarden
voorwaarden waarop
waarop dat
datRijk
Rijkzich
zichbuiten
buiten
worden
den strijd
strijd zou houden.
houden.
den
Voor
het geval
gevalFrankrijk
Frankrijk zich
zich in
in den
den oorlog
oorlog van
van Rusland
Rusland
Voor het
en
Servië tegen
tegen Oostenrijk
Oostenrijk en
enDuitschland
Duitschland mengen
mengen zou, stelde
stelde
en Servië
Duitschland
zich teteverbinden
verbinden om
omdedeintegreteit
integreteitvan
van
Duitschland voor
voor zich
de Republiek
Republiek te
te eerbiedigen
eerbiedigen en
en geen
geenactie
actietetezullen
zullenvoeren
voerenop
op
Frankrijks Noordoostkust.
Frankrijks
Engeland in
in ruil
ruilvoor
voordeze
dezevergaande
vergaandebeperking,
beperking, welke
welke
Als Engeland
Duitschland
wilde aanvaarden
aanvaarden wat
wat betreft
betreft het
hetgebruik
gebruikzijner
zijner
Duitschland wilde
weermiddelen en
detetezoeken
zoekenresultaten,
resultaten, zich
zich bereid
bereid hadde
hadde
weermiddelen
en de
getoond
buiten den
den strijd
strijd teteblijven
blijven zou
zoude
degansche
gansche oorlog
oorlog
getoond buiten
waarschijnlijk
voorschijnlijk
voorkomen
zijn
geworden.
waarschijnlijk voorschijnlijk voorkomen zijn geworden. De
Britsche Minister
Minister vari
van Buitenlandsche
Buitenlandsche Zaken
Zakenverklaarde
verklaardeechter
echter
Britsche
dat
deze beperking
beperking haar
haar niet
niet vergenoeg
vergenoeg ging.
ging.
dat deze
T en overvloede
overvloede eischte
eischte hij
hij de
deeerbiediging
eerbiediging van
vanBelgië's
België's
Ten
grondgebied.
Dit nu
nu was
waseen
eenonmogelijke
onmogelijke eisch.
eisch. Het
Hettachtig
tachtig
grondgebied. Dit
jaar geleden gesloten
gesloten neutraliteitsverdrag
neutraliteitsverdrag had zijne
zijne beteekenis
beteekenis
jaar
verloren.
Met bijna
bijna zekerheid
zekerheid kon worden
worden voorzien,
voorzien, dat
dat een
een
verloren. Met
Fransch leger,
Fransch
leger, door
door België trekkend, door de Fransche bevolking
in de
de zuidelijke
zuidelijke en
enoostelijke
oostelijkeProvinciEn
Provinciën met
met gejuich
gejuich zou
zou
in
worden
ontvangen en
de Belgische
Belgische officieren,
officieren, de
de stelling
stelling
worden ontvangen
en de
Namen-Luik niet krachtdadig
krachtdadig tegen
tegen hun
hunFransche
Franschebroeders
broeders
Namen—Luik
Onder de
deomstandigheden
omstandigheden
verwanten zouden
zouden verdedigen.
verdedigen. Onder
en verwanten
moest Duitschland
Duitschland wel
wel over
over Beigisch
Belgischgebied
gebiedzijn
zijnvijand
vijandtegemoet
tegemoet
trekken.
beweren, gelijk
gelijk zelfs
zelfshooggeleerde
hooggeleerdeNederlanders
Nederlanders
trekken. Te
Te beweren,
hebben
gedaan, als
men hier
hier met
met een
een daad
daad van
vangroote
groote
hebben gedaan,
als zoude men
ontrouw
te doen
doenhebben,
hebben, isiseene
eenegrove
grovemiskenning
miskenning van
van het
het
ontrouw te
wezen van
van Tractaten
Tractaten in
in het
hetalgemeen
algemeenenenvan
vanhet
hetgarantie,
garantie~
wezen
verdrag van
1839 in
in het
hetbijzonder.
bijzonder. Tractaten
Tractaten zijn
zijn als
als alle
alle
verdrag
van 1839
De
menschelijke werk
eeuwigheid gemaakt.
gemaakt. De
menschelijke
werkniet
niet voor
voor de eeuwigheid
Engelsche Minister
Minister lord
lord Salisbury
Salisbury heeft
heeft de
deleer
leerverkondigd,
verkondigd,
Engelsche
dat
zij ophielden
ophielden bindend
bindend tetezijn,
zijn,zoodra
zoodrazij
zijvoor
vooreen
eender
der
dat zij
partijen niet
meer aan
aan het
het doel
doel beantwoorden.
beantwoorden. Dit
Dit gaat
gaat tete
partijen
niet meer
ver! Maar
Maar zeker
zij eenmaal
eenmaal uit
uit den
den tijd
tijd geraken.
geraken. Dit
Dit
ver!
zeker is,
is, dat zij
was
hier het
hetgeval.
geval.Oorspronkelijk
Oorspronkelijk bedoeld
bedoeld als
als een
eenbolwerk
bolwerk
was hier
tegen Fransche
Fransche expansiezucht,
expansiezucht, zou
zou de
de eerbiediging
eerbiediging der
der onzijdig,
onzijdig~
heid Duitscherzijd's
Duitscherzijd's juist
juisteen
eenmooie
mooieheirbaan
heirbaanaan
aande
deRepubliek
Republiek
hebbeJ:).. Daarbij
Daarbij komt,
komt, dat
datBelgië,
België,sedert
sedert het
het zich
zich
geopend
geopend hebben.
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op
groote schaal
schaal wapende
wapende en
enkon
konvoorzien
voorzien worden
worden in
in den
den
op groote
krijg
aan Franschen
Franschen kant
kant te worden
worden medegesleurd,
medegesleurd, een
eengeheel
geheel
krijg aan
andere
internationale positie
innam, dan
dan tijdens
tijdens voorheen
voorheen
andere internationale
positie innam,
Beslissend
echter, (in
(in internationaal
internationaal publiekrechterlijken
publiekrechterlijken en
en in
in
Beslissend echter,
praktischen
voor dedeopvatting,
opvatting,datdat
garantietractaat
praktischen zin)
zin) voor
hethet
garantietractaat
als
bestaande moet
moet worden
worden beschouwd,
beschouwd, isisdedeomstandigo
omstandig~
als niet bestaande
heid,
dat het
het in
in zijn
zijn wezen
wezenniet
nieteen
eenTractaat
Tractaat met België was,
heid, dat
doch
een Verdrag
Verdrag betreffende
Staat, gesloten
gesloten door
door de
de
doch een
dien Staat,
betreffende dien
mogendheden,
onderling krijg
krijg voeren
dus niet
niet nog
nog
mogendheden, die
die nu
nu onderling
voeren en
en dus
door
de tusschen
tusschen hem
hembestaande
bestaandeVerbintenissen
Verbintenissengebonden
gebonden
door de
zijn.
In 1870
1870hebben
hebbenDuitschland
DuitschlandenenFrankrijk
Frankrijkde
deonzijdigheid
onzijdigheid
zijn. In
van
den tusschen
tusschen hen
hen liggenden
liggend en buurstaat
buurstaat dan
ook niet
niet
van den
dan ook
geëerbiedigd
krachtens het Tractaat
Tractaat van 1839
1839 doch
dochuit
uithoofde
hoofde
geëerbiedigd krachtens
van nieuw
nieuw Verdrag
Verdragaangegaan
aangegaantegenover
tegenovereen
eennietobelligerent
niet~belligerent
van
Engeland
dat
daarmede
zijn
eigen
belang
nastreefde.
Engeland
daarmede zijn eigen belang nastreefde.
en Augustus
Den 22en
vroeg Duitschland
Duitschland aan
Regeering in
in
Augustus vroeg
aan de
de Regeering
Brussel doortochtsrecht
doortochtsrecht ten
ten einde
eindete
teverhoeden,
verhoeden,dat
datde
Franschen,
de Franschen,
die door
door de
de Waalsche
Waalsche bevolking
bevolkingmet
metgejuich
gejuichzouden
zoudenworden
worden
ingehaald,
de stelling
stellingNamen—Luik
N amen-Luik bezetten.
bezetten. Toen
ToenKoning
Koning
ingehaald, de
Albert's Regeering
Regeering weigerde,
weigerde, rukten
rukten den
den volgenden
volgenden dag
dag de
de
Albert's
Duitsche
troepen België
België in.
in. Het
Hetkon
konniet
nietanders,
anders, het
hetmoest
moest
Duitsche troepen
geschieden.
alle kanten
kantendoor
doorvijanden
vijandenbelaagd,
belaagd,kon
konalleen
alleen
geschieden. Aan alle
een stoutmoedig
stoutmoedig aanvallend
aanvallend optreden
optreden de positie
positie redden.
redden.
een
Van twee
twee zijden
zijden werd
werdDuitschland
Duitschlandvia
viaBelgisch
Belgischterritoir
territoir
Van
Engeland en
en Frankrijk
Frankrijk bedreigd
bedreigd —
- gevaar
gevaar waartegen
waartegen de
de
door Engeland
bedoelingen der
derRegeering
RegeeringteteBrussel,
Brussel,indien
indienmen
mendaarop
daarop
beste bedoelingen
al kunnen
kunnenstaat
staatmaken,
maken,geen
geenvoldoenden
voldoendenwaarborg
waarborggaven.
gaven.
ook al
recht van
van België,
België, om
om doortocht
doortocht teteweigeren,
weigeren, kan
kanniets
nietste
te
Het recht
kort doen
doen aan
aanhet
hetrecht
rechtvan
vanDuitschland
Duitschland om
om het
hetteteeischen
eischen
kort
te forceeren
forceeren —
- hetgeen
hetgeen te
te doen
doeneen
eendaad
daadvan
vangroote
grootemoed
moed
en te
was; ; want
want dit
dit Rijk
Rijk kreeg
kreeg nu,
nu, naast
naast zijne
zijne reeds
reeds zoo
zoomachtige
machtige
was
vijanden, ook
van België
België tegen
tegen
vijanden,
ook nog
nog onmiddellijk
onmiddellijkhet
het leger
leger van
zich, dat
dat niet
niet isishethet
slachtoffervan
vanontrouw
ontrouwvan
vaneen
eenzijner
zijner
zich,
slachtoffer
nu
garanten, doch
van dedeomstandigheden,
omstandigheden,van
vanEngeland's
Engeland's nu
garanten,
doch van
geslaagden toeleg
toeleg om
om een
een oorlog
oorlogder
derentente
entente genooten
genooten tegen
tegen
gesiaagden
verwekken.- Hadde
Haddemen
menteteBrussel
Brusselden
denoorlog
oorlog
te verwekken.—
Duitschland te
willen vertnijden
vermijden en
en de
de zelfstandigheid
zelfstandigheid bewaren,
bewaren, dan
dan men
men
willen
beslist stelling
stelling moeten
moetennemen
nementegen
tegendedeoorlogspartij
oorlogspartijininEuropa,
Europa,
Voordie
diemoedige
moedigedaad
daadhadden
hadden
tegen de Entente mogendheden. Voor
deze wel.
wel· gebukt.
gebukt. Maar
MaarBelgië,
België,met
metEngeland
Engelandenen
Frankrijk
deze
Frankrijk
coqueteerend om
Koloniën te
te behouden,
behouden, heeft
heeftdaardoor
daardoor
coqueteerend
om zijne
zijne Koloniën
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de
eigen onafhankelijkheid
onafhankelijkheid verspeeld,
verspeeld, die
die in
intachtig
tachtigjaren
Jaren
de eigen
van eigen staatsleven
van
staatsleven was opgebouwd.
opgebouwd.
Van
velen in
in Nederland
Nederland kloppen
kloppen de
deharten
hartenwarm
warm voor
voorhet
het
Van velen
Hunmede,
medeDuitsche
Rijk in
in dit
dituur
uurzijner
zijnergroote
grootebeproeving.
beproeving. Hun
Duitsche Rijk
lijden met
met België
Belgiëenenzijn
zijnKoning
Koninggaat
gaatgepaard
gepaardmet
met de
de sympathie
sympathie
voor
het Volk,
Volk,dat
datininwerken
werken
desvredes
vredesgroot
grootgeworden
gewordenis,is,—voor het
des
onder
zijn Keizer,
Keizer, niet
niet dan
dan in
inden
denuitersten
uitersten nood
nood
onder leiding
leiding van zijn
het
zwaard trok,
trok, —
- en
en welks
welks ondergang
ondergang ook
ookdedeondergang
ondergang
het zwaard
van
zich slepen,
slepen, dat
dat slechts
slechts veilig
veilig kan
kan
van Nederland
Nederlandzou
zou na
na zich
groeien
bloeien, zoolang
zoolangDuitschland
Duitschlandgroot
grootenensterk
sterk genoeg
genoeg
groeien en bloeien,
is om
om teteverhinderen,
verhinderen, dat
datEngeland
Engelandmet
metons
onsenenonze
onzekoloniën
koloniën
als
politieke koopwaar
koopwaar handelen.
handelen.
als met politieke
Er
later jaren
jaren ernstig
ernstig onderzocht
onderzocht worden
worden op
op welke
welke uren,
uren,
Er zal later
in welke
welke preciese
preciese bewoordingen
bewoordingen schriftelijke
schriftelijke en
enmondelinge
mondelinge
communiqué's
zijn om
om het
het aandeel
aandeel van
van elken
eIken ver,
vercommuniqué's gewisseld
gewisseld zijn
antwoordelijken
gewelddadige oplossing
oplossing van
van
antwoordelijken Regeerder
Regeerderinin de
de gewelddadige
de sedert
sedert 1902
1902aanhoudende
aanhoudendeinternationale
internationale wrijving
wrijving vast
vast te
te
de
stellen.
zooverre er
er ten einde
einde toe
toe nog
noghoop
hoopbleef
bleefbestaan,
bestaan,
stellen. In zooverre
den steeds
steeds zwaarder
zwaarder zieken
zieken Vrede
Vrede ininhet
hetleven
leventetehouden,
houden,
om den
die studies
studiesvan
vanhet
hetallerhoogste
allerhoogstebelang
belangzijn
zijnenenalierminst
allerminst
zullen die
kan
ik met
methet
hetvoortgaande
voortgaande bedoelen
bedoelen eene
eeneenkele
enkeleRegeering
Regeering
kan ik
van elke
elke fout
foutofofeenige
eenigeschuld
schuldvrij
vrijtetepleiten.
pleiten.Maar
Maarwel
wellevert
levert
van
mij begrepen,
begrepen,
groot gebeuren
gebeuren der
der laatste
laatste twintig
twintigjaar,
jaar, als
als door
doormij
het groot
bewijs, dat
dat Engeland
Engeland de
deUrheber
Urheberis isvan
vanhet
hetontzettend
ontzettendge,
gehet bewijs,
beuren, dat
dat we
we thans
thansbeleven
beleven—- over
overwelks
welksdreiging
dreiging in
in dit
dit
beuren,
tijdschrift herhaaldelijk
herhaaldelijk geschreven is.
is.
tijdschrift
Het isis een
eengroote
grootevoidoening
voldoeningvoor
voorden
denschrijver,
schrijver, dat
dat de
de
Het
bij de
de bespreking
bespreking der
derinternationale
internationale woeling
woeling door
door hem
hem ver,
verbij
kondigde leer,
leer, dat
dat van
van Duitsche
Duitschezijde
zijdevoor
voorNederland
Nederland geen
geen
kondigde
neutraliteitsschennis dreigde, door de
de feiten
feiten is bevestigd.
bevestigd. Hij
Hijzal
zal
neutraliteitsschennis
zich gelukkig
gelukkig.prijzen
.prijzen als
alszijne
zijnevrees,
vrees,dat
datEngeland
EngelandenenFrankrijk
Frankrijk
onder omstandigheden
omstandigheden wel
wel een
een doortocht
doortochtover
overNederlandsch
N ederlandsch
onder
gebied zouden
zouden willen
willen zoeken
zoekenniet
nietbewaarheid
bewaarheid wordt.
wordt. Moge
Moge
gebied
N ederlandsche Regeering
Regeering in
in militair
militair en
enpolitiek
politiekopzicht
opzicht
de Nederlandsche
staan tegenover
tegenoverelken
elkenaandrang
aandrang van
vanEngeland
Engelanden
enFrankrijk,
Frankrijk,
sterk staan
lijdelijk of
ofactief,
actief,ininstrijd
strijdmet
metonze
onzeneutraliteitsrechten
neutraliteitsrechten en
en
om lijdelijk
plichten, de
de positie
positievan
vanDuitschland
DuitschJandtetebemoeiëlijken,
bemoeiëlijken, onzen
onzen
plichten,
machtigen nabuur met
met wien
wienwe
westeeds
steedsininvrede
vredehebben
hebbengeleefd.
geleefd.
machtigen
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Lydia's Huwelijk.
Huwelijk. door
door Humphrey
Humphrey Ward.
Ward. Vertaald
Vertaald door
doorElizabeth
ElizabethCouperus.
Couperus.—Lydia's
1. J.
J. Veen,
Veen, Uitgever,
Uitgever,Amsterdam.
Amsterdam.
L.

Een roman
roman van
van de
dehand
handdezer
dezerschrijfster,
schrijfster, een
een roman,
roman, zoo in
in<Engelsch.
Een
,Engelsch.
karakterszijn
zijnraak
raak
boeiend, isissteeds
steeds
waard
vertaaldte te
worden.DeDe
zoo boeiend,
waard
vertaald
worden.
karakters
geteekend, met
met de
de uitvoerigheid,
uitvoerigheid, Humphrey
Humphrey Ward
Wardeigen,
eigen,maar
maar zij
zij geeft
geeft
geteekend,
weet
ons
haar
menschelijkmateriaal
materiaal
geen uitwijdingen,
uitwijdingen, die
die vervelen.
vervelen.ZijZijweet
geen
ons
haar
menschelijk
oogeritetestellen
stellen:
mooi,forsch,
forsch,somber,
somber,geducht,
geducht,ininalle
alleafschuwelijkheid
afschuwelijkheid
voor oogeti
: mooi,
zelfs, waar
waar het
het b.v.
b.v. een
eenzonderling
zonderlingbetreft,
betreft, een
eengierigen
gierigenmaniak,
maniak, die
die lang
lang.,
zelfs,
zaam maar zeker verwordt, welk procès wij belangstellend volgen «to thezamrekvwodt,lprcèsijbeangtdvol«he
bitter end.»
end.» Zij
Zij schetst
schetst ons
ons even
evenduidelijk,
duidelijk, met
metaltijd
altijdweer
weernieuwe
nieuwefrissche
frissche
bitter
het moderne
modernemeisje.
meisje.Auteurs
Auteurssympathie
sympathieisisaan
aande
dezijde
zijdeder
derwerkende
werkende
kleuren, het
en dwaasheden
dwaasheden zij
zij evenwel
evenwelniet
nietontziet.
ontziet.De
Devrouw,
vrouw,vrij
vrij
vrouw, wier
wier feilen
feilen en
vrouw,
van vroegere
vroegere conventioneele
conventioneele vormen
vormen en
engewoonten,
gewoonten,zich
zichbaan
baanbrekend
brekend
van
met energie,
energie, met
met kracht,
kracht, met
met geduld.
geduld.Dat
Datzij
zijdaarbij
daarbij wondt
wondt en
enverwond
verwond
met
ook zij
zij ten
ten slotte
sloftebuigt
buigtvoor
voorden
denschepter
scheptervan
vanEros,
Eros,haar
haar
wordt, dat
wordt,
dat ook
grootste eer er
er in
in stellend
stellend kameraad
kameraad van
van haar
haar echtgenoot
echtgenoot te
te zijn;
zijn; dat
dat veel
veel
grootste
liefs en
en zachts
zachts enengoeds
goedsvan
vanhaar
haaruitgaat,
uitgaat,hoe
hoemenige
menigediepgaande
diepgaandeteleur
teleur.,
liefs
stelling zij ook berokkent.... dit en nog veel meer, het intense wezenstelingzjokbrt.dienogvlmr,htienswz
leidt ons
ons in
indien
diendoolhof,
doolhof,
der moderne
moderne vrouw
vrouw rakend,
rakend, peilt
peilt auteur
auteur en leidt
der
om ons
ons haar
haar te doen
doen begrijpen,
begrijpen, zoo
zoo wij
wij haar
haar al
al niet
nietlief
liefkrijgen.
krijgen.
om
Haar
werk is echter
echter geen
geen vivisectie.
vivisectie. Met
Metruimen
ruimenblik
blikoverziet
overzietHumphrey
Humphrey
Haar werk
Ward hare
laat ook
ook aan
aankleine
kleineeigenaardigheden
eigenaardighedenrecht
recht
Ward
hare medeschepselen,
medeschepselen, en laat
wedervaren.
het lage.
lage.het
hetzinnelijke;
zinnelijke;inindat
datopzicht
opzichtisiszij
zij
wedervaren.Zij
Zij zoekt
zoekt niet het
stellig velen
velen niet
niet realistisch
realistisch genoeg,
genoeg, hoe
hoegruwelijk
gruwelijkook
ookhare
hareschildering
schilderingzijzij
van
Melrose, den
den schatrijken
schatrijken landheer,
landheer, die
leeft voor
voor zijne
zijnelief
liefheb.
van Melrose,
die alleen leeft
heb ,
berijen, zijne kunstverzamelingen - waarin toch weer iets groots nietberijn,zkustvamelign—wrtocheisgnt
miskend
mag worden
worden —
- terwijl
terwijl zijne
zijneonderhoorigen
onderhoorigen in
in hunne
hunne ellendige
ellendige
miskend mag
hutten
door twee
tweeworgengelen
worgengelen:
hongerenentyphus,
typhus,worden
wordenweggemaaid.
weggemaaid.
hutten door
: honger
Faversham,
sommige opzichten
opzichten aan een
een ouder
ouder.,
Faversham, zijn
zijn factotum,
factotum, herinnert
herinnert in
in sommige
wetschen romanheld, zoo als auteur zelve ondeugend opmerkt.
wetschnromald,zsutervondgpmerkt.
Maar
bij elkaar
elkaar genomen
genomen isis«Lydia's
«Lydia's Huwelijk»
Huwelijk»een
eenvan
vandie
dieboeken,
boeken,
Maar alles
alles bij
danuit
uithonderd
honderdandere.
andere.Wij,
Wij,Hollanders,
Hollanders,
waaruit
meer bijblijft
bijblijft dan
waaruit ons
ons meer
heterfrecht
erfrechtbetreffend
betreffend
verheugen
ons dit
dit verhaal
verhaal lezend,
lezend, dat
datonze
onzewetten
wettenhet
verheugen ons
dan de
deEngelsche.
Engelsehe.Voor
Voorkunstverzamelaars
kunstverzamelaars bevat
bevat dit
dit
zedelijker
zedelijker aandoen
aandoen dan
werk
menigbehartenswaardigen
behartenswaardigen wenk.
wenk. Het
Het getuigt
getuigt van
van zooveel
zooveelkennis
kennis
werk stellig menig
op
dit gebied,
gebied,dat
datSchr.
Schr.erereen
eenspeciale
specialestudie
studievan
vanheeft
heeftmoeten
moetenmaken.
maken.
op dit
indedeconceptie
conceptieacht
achtikikdedefiguur
figuurvan
vanNash,
Nash,die
dieteteveel
veelachter
achter
Een
fout in
Een fout
de
schermen blijft,
blijft, als een
een booze
boozegeest,
geest,wiens
wiensinvloed
invloed
zeer
verreikt,
reikt,zoodat
zoodat
de schermen
zeer
ver
men
hem moest
moest leeren
leeren kennen
kennen meer
meer dan
dan door
door een
een enkel
enkel gezegde
gezegde of
of
men hem
zinspeling. Zeer
Zeer mooi
mooiisisdaarentegen
daarentegendedefiguur
figuurvan
vanLady
LadyTatham
T athamuitgewerkt,
uitgewerkt,
wier
moederliefde treffend
is geschetst,
geschetst, en
enBoden,
Boden,wien
wienhet
hetlaatste
laatste
wier moederliefde
treffend fijn
fijn is
woord
werd gegund,
gegund, is
is niet
nietminder
mindersympathiek,
sympathiek.
woord werd
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Ik wil
wilniets
nietsverklappen
verklappenvan
vanden
denloop
loopdezer
dezergeschiedenis,
geschiedenis,want
want«Lydia's
«Lydia's
Ik
Huwelijk» is
is een
eenboek,
boek,dat
datniet
niet
aan
zijn
intrigue
grootste
belangrijkheid
Huwelijk»
aan
zijn
intrigue
dede
grootste
belangrijkheid
;
dankt. Men
Men moge
moge over
overromans
romans in
in 't't algemeen
algemeen oordeelen
oordeelenals
alsover
overlichte
lichtelectuur
lectuur;
dankt.
de karakterstudies
karakterstudies van Humphrey
Humphrey Ward
Ward bezitten
bezittenblijvende
blijvendewaarde.
waarde.
de
Auteur voert
voert ons
ons langs
langs het
hetbreede
breedestrand,
strand,waar
waar 's'slevens
levens zee
zeetallooze
tallooze
Auteur
voor~
merkwaardige dingen
deed aanspoelen,
aanspoelen,naast
naastschijnbaar
schijnbaarwaardelooze
waardeloozevoor:
merkwaardige
dingen deed
werpen en wrakhout,
wrakhout, stille getuigen
getuigen van
van strijd
strijd en
en ondergang.
ondergang. Als
Alservaren
ervaren
werpen
leidsvrouw vestigt
zij onze
onze aandacht
aandacht op
op dedebijzondere
bijzondereschoonheid,
schoonheid, de
de
leidsvrouw
vestigt zij
ook het
hetafzichtelijke
afzichtelijkevan
vaneenige
eenigedezer
dezerzaken.
zaken.
zeldzaamheid, de
waarde, ook
zeldzaamheid,
de waarde,
Zij doet
doet ons
onsopmerken
opmerkenhoe
hoeuiterlijk
uiterlijkschoon
schoongepaard
gepaardkan
kangaan
gaanmet
met een
een
Zij
gevaarlijk innerlijk,
schelp kan
kan zijn,
zijn, die
die een
eenparel
parel
gevaarlijk
innerlijk,hoe
hoe eenvoudig
eenvoudig de
de schelp
Bij het
het wrakhout
wrakhoutweet
weetzij
zijons
onsmedelijden
medelijdentetewekken
wekken;
voorwat
wat
herbergt. Bij
herbergt.
; voor
goed isiseischt
eischtzij
zijonze
onzebewondering.
bewondering. Het
Het liefst
liefst en
en
waarachtig schoon
waarachtig
schoon en
en goed
langst verwijlt
verwijlt zij
zij bijbijdede
gecompliceerdstekarakters
karakters onzer
onzerdagen
dagen;; bij
bij het
het
langst
gecompliceerdste
zonderling tegenstrijdige,
tegenstrijdige, het
het raadselachtig
raadselachtig onverklaarbare
onverklaarbare in
in't'thart
hart van
van
zonderling
vrouw beiden.
beiden.
man en vrouw
man
waagt zij
zij zich
zich dan
daninindedebranding
brandingenenschuwt
schuwtniet
nietden
denhooggaanden
hooggaanden
Stout waagt
golfslag, met
met Caesar
Caesar van
van meening,
meening, dat
dat het
het geluk
geluk isismet
metde
deonbevreesden,
onbevreesden,
golfslag,
endiepten
dieptentot
totweergalooze
weergaloozeheerschappij
heerschappijvoert.
voert.
over hoogten
hoogten en
dezen over
Uit
Uit zulke
zulke romans
romans kan
kan de
de naneef
naneef putten,
putten, als
als hij
hij zich
zicheen
eenbeeld
beeldwil
wil
vormen van
van onze
onzehedendaagsche,
hedendaagsche,met
met
name
Engelsche
maatschappij;
vormen
name
de de
Engelsche
maatschappij
;
waar het
het reusachtig
reusachtig grondbezit
grondbezit in
in weinige
weinige handen
handen een
eenzegen
zegenkan
kanwezen,
wezen,
waar
wantoestanden aanleiding
dit boek
boek nog
nog
maar stellig
stellig tot wantoestanden
maar
aanleiding geeft.
geeft. Groot
Groot isis in
in dit
geduld der
derverdrukten,
verdrukten,grooter
grooter dan
dan wij
wij het
hetininwerkelijkheid
werkelijkheid om
omons
ons
het geduld
denhalf
halfwaanzinnigen
waanzinnigen
opmerken. Maar
Maar dat
dat de
destraffende
straffende hand,
hand, die
die den
heen opmerken.
landheer treft,
hunne kringen
kringen voorkomt,
voorkomt, isiseen
eenteeken
teekendes
destijds,
tijds,evenals
evenals
landheer
treft, uit hunne
opdat
dathaast
haastonaantastbaar
onaantastbaarbolwerk
bolwerkder
derBritten
Britten:: hunne
hunne wetgeving.
wetgeving.
aanv'll op
de aanval
Toch
wordt dit werk
werk niet afgekeurd
afgekeurd als
vrouw, die qj
Gijmij
mijgegeven
gegeven
Toch wordt
als «De
«De vrouw,
hebt,» van
van Hall
HallCaine.
Caine.Stellig
StelligisisHumphrey
HumphreyWards
Wardswapen
wapenfijner
fijner geslepen
geslepen
hebt,»
en
wordt handiger
handiger gevoerd.
gevoerd. Het
Het isishaar
haarniet
niettetedoen
doenom
ommet
metbijtende
bijtende
en wordt
scherpheid
wonden;; zij
zijhandelt
handeltniet
nietals
alsdedesuffragettes,
suffragettes, die
dieEngelands
Engelands
scherpheid te wonden
zetetevernielen
vernielen;
streeftnaar
naarverbetering
verbetering
heiligdommen
aantasten, om ze
heiligdommen aantasten,
; zijzijstreeft
van misstanden
misstanden met verstand
verstand en
en hart.
hart.
EUSE
ELISE SOER.

o0
Van
het Oogenblik,
Oogenblik, Roman
Roman door
door Anton
AntonSmit.
Smit.—
- Scheltens
Scheltens en
enGiltay,
Giltay,Amsterdam
Amsterdam
Van het

Weinig
de auteur
auteurvan
vandezen
dezenroman
romankunnen
kunnendenken,
denken,dat
datzijn
zijnwerkje
werkje
Weinig heeft de
in oorlogstijd
oorlogstijd zou worden
worden gelezen
gelezen en
enbesproken.
besproken. Nu
Nueischen
eischentelegrammen
telegrammen
en couranten
couranten aller
aIJeraandacht.
aandacht.Persoonlijke
Persoonlijkegeschiedenis
geschiedenisverzinkt,
verzinkt,waar
waarvrouwe
vrouwe
Historie
hare bloedige
bloedigebladzijden
bladzijdenschrijft.
schrijft. En
Entoch,
toch,dedemenschelijke
menschelijkegeest
geest
Historie hare
van
wordt
hare haast
haast eentonige
eentonige opsomming
opsomming van
van gruwelen,
gruwelen, hare
harelijsten
lijstenvan
wordt hare
middeneeuwsche
wreedheden ten leste
leste beu,
beu, en
engrijpt
grijptnaar
naariets
ietsanders
anders;
zij
middeneeuwsche wreedheden
; zij
't ter
ontzettende tooneelen,
tooneelen, die
die hem
hemals
alseen
eennachtmerrie
nachtmerrie
ter afleiding
afleiding van
van de ontzettende
zij 't ter
bij het
het waken
waken en
en wachten
wachten van
van wat
wat komen
komen zal.
zal.
vervolgen,
ter ontspanning
ontspanning bij
vervolgen, zij
Aan
zooiets voldoet
voldoet Van
het Oogenblik.
Oogenblik. Hoe
het Hein
Hein Heimer
Heimer verging
verging
Hoe het
Aan zooiets
Van het
vanAkervoorde,
Akervoorde, leze men
men dus
dus in de
de
met
zijn al
al tetebekoorlijke
bekoorlijke Margot
Margot van
met zijn
weinige
uren, die
die men
mentegenwoordig
tegenwoordig kan
kan vinden.
vinden. Want
Want het
het is
is ons
ons
weinige vrije
vrije uren,
wel
noodig, als
als wij
wij eenigszins
eenigszinskunnen,
kunnen, afafenentoe
toedede
gedachte
aan
bar~
wel noodig,
gedachte
aan
dede
bar%
baarschheden
schudden, die
letterlijk pijnigen;
pijnigen; ons
ons vOOr
voor
ons letterlijk
die ons
af te schuclden,
baarsallieden van
van ons af
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helaas korte
korte pooze
poozeteteverbeelden,
verbeelden,dat
datdeze
dezevrij
vrijonschuldige
onschuldigeZaansche
Zaansche
een helaas
roman nog recht
recht van
van bestaan
bestaan heeft.
heeft.
roman
jongelui, die
die ererin in
voorkomen,
zijn
voor
meerendeellevendig
levendig
De jongelui,
voorkomen,
zijn
voor
hethet
meerendeel
geteekend. Hein
Heimer alleen
alleen is wel
wel iets
iets tetepassief
passiefbij
bij lie
het om hem
hem heen
heen
geteekend.
Hein Heimer
gebeuren en ook
ook .....
vrij spoedig getroost.
getroost. Maar
Maar hij
was nog zoo
zoo jong
jongen
en
gebeuren
. . . vrij
hij was
op levensgeluk
levensgeluk zooveel
zooveelspoediger
spoedigerdan
dan ouderen
ouderen
jeugd herneemt
herneemt hare
hare rechten
rechten op
de jeugd
dagen.
EUSE SOER.
ELISE
van dagen.

o

Gids your
voor Padvinders.
Padvinders. Indianen,verhaal.
Indianen,verhaal. Prikkel
door Cornelis
CornelisVeth.
Veth.
Gids
Prikkel Idyllen,
Idyllen, VI, door
'tjaar 1914,
J. Dishoeck
Dishoeck teteBussum.
Bussum.
Uitgegeven in 'tjaar
Uitgegeven
1914, door
door C.
C. A. J.

Stellig isis het
hetgenre
genreeven
evennieuw
nieuwalsalsvermakelijk,
vermakelijk,waarvan
waarvan Cornelis
Cornelis Veth
Veth
Stellig
de schepper
schepper kan
kan worden
wordengenoemd.
genoemd.Zulke
Zulkedolle
dolleparodiën
parodiënop
opzeker
zekersoort
soort
de
zulke fijn
fijn humoristische
humoristische zetten
zetten aan
aan het
hetadres
adres van
van eenige
eenigeinstellingen,
instellingen,
lectuur, zulke
goed bedoeld,
bedoeld, maar
maar wier
wierbelachelijke
belachelijke zijde
zijde auteur
auteur scherp
scherp in het
het oog
oogvat,
vat,
men alleen
alleen bij
bij hem.
hem.
vindt men
De
langs zijn
zijn neus
neusweg
wegzegt
zegthijhijdede
schreeuwendsteongerijmdheden.
ongerijmdheden. De
Zoo langs
schreeuwendste
goed op
opzijn
zijn«qui
«quivive»
vive»zijn
zijnofofhij
hijwordt
wordtdoor
doorden
denoolijken
oolijkenVeth
Veth
lezer moet goed
evengoed beetgenomen
beetgenomen als
als de
dePadvinders
PadvindersenenMeisjesgezellen,
Meisjesgezellen,wier
wieredele
edele
evengoed
verontwaardiging, als
naar ik hoop
hoop in
ineen
eenlachbui
lachbuizal
zal
verontwaardiging,
alszij
zij dit
dit boekje
boekje lezen,
lezen, naar
De door
doorhet
hetverslinden
verslindenvan
vangewild
gewildernstige
ernstigemaar
maar «awfond»
«au,fond»
gebluscht worden. De
dewar
wargebrachte
gebrachtehersenen,
hersenen,mogen
mogen
zeer dwaze
dwaze Roodhuidenverhalen,
Roodhuidenverhalen, in de
zeer
zij zich
zich verdiepen
verdiepen in
inVeth's
Veth's Gids voor
voorPadvinders.
Padvinders.
weer helder
helder worden,
weer
worden, als
als zij
Een vroolijke
vroolijke Gids,
Gids, die
diestellig
stelligeenige
eenigeverdwaalden
verdwaaldenterug
terugbrengt
brengt op
op het
het
Een
rechte pad.
pad. Moge
Moge hij
hijdaarin
daarinslagen.
slagen.Waarheden
Waarheden uit
uit lachenden
lachenden mond
mond wil
wil
rechte
eens wel
aanhooren.
S.
men nog wel
men
nog
eens aanhooren. E. E.
S.

o0
Zijn Hand,
Hand, Oorspronkelijke
Oorspronkelijke roman
Arend. Uitgever
Uitgever G.
G. J.
J.
met Zijn
romanvan
van Joh.
Joh. W. Arend.
Als met
Slothouwer, Amsterdam.
Amsterdam.

Niet altijd
altijd isisdedetaak
taakder
derboekbespreking
boekbesprekingeven
evenaangenaam,
aangenaam, vooral
vooral niet
niet
wanneer
werkjes betreft,
betreft, waarvan
waarvan men
menabsoluut
absoluutniets
nietsaanbevelends
aanbevelendskan
kan
wanneer het werkjes
zeggen. Als met
geen mug
mug kwaad
kwaad doen,
doen, maar
maar het
een
zal geen
het is een
met Zijn Hand zal
weinig
beteekenende geschiedenis
geschiedenis van
begin tot het
het einde.
einde. De
Deenkele
enkele
weinig beteekenende
van het
het begin
van
bladzijden,
waarbij de
zich niet
niet verveelt,
verveelt, betreflen
betreflen de
devergissing
vergissingvan
bladzijden, waarbij
de lezer zich
Mevr.
Richards, als
als zij
zij meent
meent ten
ten huwelijk
huwelijk te
te worden
wordengevraagd
gevraagd door
door den
den
Mevr. Richards,
heer
Bicker -— waarom
waarom aan
aan zoo'n proléet
proléet zulk
zulk een
eenedelen
edelennaam
naamgegeven
gegeven?
heer Bicker
?
-— en tot
tot hare
hare woede
woede moet
moet bemerken,
bemerken, dat
dat de
de oneerlijke
oneerlijke voogd
voogdhet
hetop
opzijn
zijn
rijke
en niet
niet op
opdede
trouwlustigeweduwe
weduweheeft
heeftvoorzien.
voorzien. Als
Alsde
de
rijke pupil
pupil en
trouwlustige
laatste
zich daarna
daarna ontpopt
ontpopttot
totgiftmengster,
giftmengster, heeft
heeft men
men meer
meer dan
dan genoeg
genoeg
laatste zich
van
dit slecht
slechtgeschreven,
geschreven, ook
ookvan
vanstiP
stijl,enen
taalfoutenwemelend
wemelendverhaal.
verhaal.
van dit
taalfouten
Het was
was werkelijk
werkelijk de
de moeite
moeitewaard
waard oorspronkelijk
den titel
titel te
te plaatsen
plaatsen
op den
oorspronkelijk op
en
zooweinig
weinigmoeite
moeite tetedoen
doenvoor
voordedeschoone
schoonemoedersprake.
moedersprake. De
Denaam,naam,
en zoo
vallen
worden hier
hierniet
nietzoozeer
zoozeerweggelaten
weggelatendan
danwel
welmet
metelkaar
elkaarverward,
verward,
vallen worden
berge
rijzen.ErEris isgeen
geenuitdrukking
uitdrukking tetevinden
vinden voor
voor
dat
de haren
haren UUteteberge
dat de
rijzen.
het
pruikachtige en
stijl. De
De inhoud
inhoud isisgerekt,
gerekt, met
met opge.
opge,
het pruikachtige
en ongelijke
ongelijkein
in den
den stijl.
blazen
nietigheden. En,
En, aandoenlijk
aandoenlijk zijn
zijn de
detamme
tamme helden
helden en
enheldinnen,
heldinnen,
blazen nietigheden.
vanReinvis
ReinvisFeith.
Feith.Wanneer
Wanneerb.v.
b.v.een
eenaardig
aardig jong
jongmeisje
meisje
als
in dededagen
dagenvan
als in
om
een jonkman
jonkman lacht,
lacht,met
metwien
wienzij
zijden
denspot
spotdreef,
dreef,schreit
schreitzij
zijlater
latervan
van
om een
berouw
over het
het gebeurde.
gebeurde. Wiis
Wijs er
er mii
mij zoo
zooeentje
eentjeininwerkelijkheid.
werkelijkheid.
berouw over
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Als een
een staaltje
staaltje van
van den
den stijl
stijl sla
sla ikikopopblz.
blz.40:
40:«Hij
«Hijwas
wasnu
nuinineen
een
Als
positie van
van betrekkelijke
betrekkelijke onaf
onafhankelijkheid,
compagnon in een
een flinke
flinke
positie
hankelijkheid, als compagnon
zaak
ofschoon vooreerst
vooreerst door
door verplichte
verplichte uitlandigheid,
uitlandigheid, ter
ter wille
willevan
vande
de
zaak en ofschoon
zaak,
die hij
hij liefheeft,
liefheeft,heeft
heefthij
hijtoch
tochhethet
vooruitzichtnog
noggeschei,
geschei~
zaak, van
van hen, die
vooruitzicht
den moetende
moeten de leven
leven eenmaal
eenmaal geheel
geheelonafhankelijk
onafhankelijk te
tezullen
zullenworden
worden en
en
den
hun voortdurend
voortdurend bijzijn
bijzijn te
te genieten.»
genieten.»
Deszelfs is met
met andere
andere antiquiteiten
antiquiteiten hier
te vinden.
vinden.
hier ook te
Hiermee
kan ik volstaan.
volstaan.
E.
S.
Hiermee kan
E. S.

TIJDSCHRIFTEN.
Onze Eeuw.
Eeuw. Maandschrift
Staatkunde, Letteren,
Letteren, Wetenschap
Wetenschapen
enKunst,
Kunst,
Maandschrift voor Staatkunde,
onder
redactie van
P. J.
J. Blok,
Blok, P.
P. D.
D.Chantepie
Chantepie de
de la
la Saussaye,
Saussaye, G.
G. F.
F.
onder redactie
van P.
Haspels,
en J.
J. D. van
Haspels, E.
E. B. Kielstra,
Kielstra, K.
K. Kuiper,
Kuiper, Jhr.
Jhr. H.
H. Smissaert
Smissaert en
van der
der
Waals Jr.
Haarlem, de
Erven F. Bohn.
Bohn.
Waals
Jr. Haarlem,
de Erven
In de
de Augustusoaflevering
Augustus,aflevering vertaalt
vertaalt Dr.
Suchtelen Dante's
Dante's Vita
Vita Nuova.
Nuova.
Dr. Nico van Suchtelen
Geertruida
over Noorwegen,
Noorwegen, het
hetland
landvan
vanSelma
SelmaLagerl6f.
Lagerlöf.
Geertruida. Carelsen
Carelsen keuvelt
keuvelt over
VOSAzn.
Azn.besluit
besluithet
hetverhaal
verhaalvan
vanBooker
BookerT.T.Washington's
Washington'sbezoek
bezoek
heer G.
G. J.
J. Vos
De heer
W.Stellwagen
Stellwagenhet
hetverhaal
verhaalvan
vanBismarck's
Bismarck's dagen
dagen van
vanstrijd
strijd
aan Europa,
Europa, de
deheer
heerA.A.W.
met zijn
heer J.
J. Eysten
Eystenacht
achthet
hetarbitageoverdrag
arbitage'verdragtusschen
tusschenNederland
Nederland
met
zijnKoning.
Koning. De heer
H.Damsté
Damsté
en Amerika
Amerika een model voor
voor het
het op
opdit
ditgebied
gebiedbereikbare.
bereikbare.Prof.
Prof.Dr.
Dr.P.P.H.
geeft
Hollandsche versie's
versie's van
vanfragmenten
fragmentenuituitzijn
zijnbekroond
bekroondLatijnsch
LatijnscRgedicht
gedicht;;
geeft Hollandsche
Herman Middendorp
gedichten.
Herman
Middendorp zingt gedichten.
redactie van D.
D. van
van Blom,
Blom, H.
H.T.T.Colenbrander,
Colenbrander, C.
C. Th.
Th.
Onder redactie
De Gids.
Gids. Onder
van Deventer,
Deventer, J.
van Hall,
Hall, A.
A.A.
A.W.
W.Hubrecht,
Hubrecht, E.E.J.J.De
De
Meester,
van
J. N. van
Meester,
W.
L. P.P.A.A.Molengraaff
Molengraaff en
enR.R.P.P.
TuteinNolthenius.
Nolthenius.Amsterdam,
Amsterdam,
W. L.
J. J.Tutein
P. N.
N. van
vanKampen
Kampen G.
&. Zoon.
Zoon.
P.
De Augustusoaflevering
Augustus,aflevering wordt
wordt gekipend
geöpend met
met liefdesverzen
liefdesverzen van
vanHélène
HélèneSwarth.
Swarth.
P. H.
H.v.v.Moerkerken
MoerkerkenJr.
Jr. besluit
besluitzijn
zijnroman
roman«de
«deBevrijders».
Bevrijders». Mr.
Mr. C.
C. Th.
Th. van
van
Dr. P.
Dr.
Deventer bepleit
bepleitde
deheffing
heffingvan
van
extra,bijdragetot
totdekking
dekkingvan
vandedeaanschaffing
aanschaffing
eeneen
extraobijdrage
H.G.G.van
vander
derVies
Vieszetzetzijn
zijnbeschouwingen
beschouwingen over
over
eener vloot
voor Indië..
Indië.. Mr.
Mr. H.
eener
vloot voor
P. C.C.Boutens
Boutensvertaalt
vertaalt
den
hernieuwden strijd
doodstraf voort.
voort. Dr.
Dr. P.
den hernieuwden
strijd tegen
tegen de
de doodstraf
Valkhoffbesluit
besluitzijne
zijnebeschouwingen
beschouwingen
XlIIde geestelijke
geestelijke lied.
lied. De
Deheer
heerP.P.Valkhoff
Novalis' XIIIde
France. De
Deheer
heerCarel
CarelScharten
Schartengeeft
geefteen
eennovelle
novelle:
«dekappers
kappersvan
van
over Anatole France.
: «de
Tesch behandelt
behandelt de
degeologische
geologischeontwikkeling
ontwikkeling der
der diepzee
diepzee
Tremalfo».
Tremalfo».Dr.
Dr. J.J. J. Tesch
fauna,
Meester de brieven
brieven van
van Vincent
Vincent van
van Gogh,
Gogh, Dr.
Dr. Jan
JanVeth
Vethde
de
fauna, Joh.
Joh. De Meester
der Goes in 't Berlijnsche museum.
aanbidding der
der H. Drie Koningen van Hugo van der
De Nieuwe
Nieuwe Gids,
Gids, [mede
serie van
vandedeTwintigste
TwintigsteEeuw
Eeuwen
het
Twee,
[mede nieuwe serie
en het
T-weeo
maandelijksch Tijdschrift],
letteren, kunst,
kunst, wetenschap
wetenschap
maandelijksch
Tijdschrift], maandscprift
maandschrift voor
voor lefteren,
en wijsbegeerte,
wijsbegeerte, onder
onder redactie
redactie van
van:: Dr.
Dr.H.
H.J.J.Boeken,
Boeken,Lodewijk
Lodewijk van
van
Deyssel,
Mr. Frans
Frans Erens,
Erens, Willem
Kloos, Jac.
Jac. van
van Looy,
Looy,Frans
FransNetscher.
Netscher.
Deyssel, Mr.
Willem Kloos,
Uitgegeven te
te 's Gravenhage door de
de N.
N.V.V.Electr.
Electr.Drukkerij
Drukkerijc<Luctor
«Luctor
Uitgegeven
Emergo».
et Emergo».
In de
de Augustusoaflevering
Augustus,aflevering vervolgt
heer G.G.van
vanHulzen
Hulzen
zijnroman
romanaan
aan
vervolgt de heer
zijn
't
novelle van
van Dorothee
Dorothee Buijs.
Buijs. Dooitijd
Dooitijd
't lichtende
lichtende Strand.
Strand.Bekentenis
Bekentenisisis een
een novelle
heer
Felix
Timmermansininzijn
zijnforsch
forschgekleurde
gekleurdeVlaamsche
Vlaamsche
en Hooitijd
Hooitijdbezingt
bezingtdedeheer
Felix
Timmermans
natuur"tafereelen. Jac.Jac.
vanvan
Looy
geeft
een
heer
natuurootafereelen.
Looy
geeft
eenbijlage
bijlage«Het
«Het Verhevene».
Verhevene». De heer
Frans Erens
Colmar. De heer
heer Corn.
Corn.Veth
Vethkondigt
kondigteen
eennieuwe
nieuwe
Frans
Erens geeft
geeft indrukken
indrukken uit
uit Colmar.
van der
der Stok
Stok en
enM.
M.Cohen
CohenJr.
Jr.geven
gevengedichten.
gedichten.
schilderkunst ten
schilderkunst
tenonzent
onzent aan.
aan. A.
A. van
De Beweging,
Beweging, algemeen
maandschrift voor letteren,
letteren, kunst,
kunst, wetenschap
wetenschap en
en
algemeen maandschrift
de Boer,
staatkunde,
Berlage Nz.,
Nz., T.
T. J.J. de
Boer, Albert
Albert
staatkunde, onder
onder redactie
redactievan
van H.
H. P. Berlage
Verwey,
Is. P.
P. de
de Vooys.
Vooys.Amsterdamsche
AmsterdamscheBoekhandel,
Boekhandel,Amsterdam.
Amsterdam.
Verwey, Is.
De Augustusoaflevering
Augustus,aflevering wordt
met een
een literair
literair tournooi
tournooi tusschen
tusschen
wordt geöpend
ge8pend met
Prof. Kamp
Kamp te
te Potchefstroom
Potchefstroom en
en den
denheer
heerAlbert
AlbertVerweij
Verweij over
overdedeAfrikaansche
Afrikaansche
Prof.
poëzie. Mej.
Nine van
van der
derSchaaf
Schaafvervolgt
vervolgt haar
haar novelle,
novelle, Heerk
Heerk Walling,
Walling,de
de
poëzie.
Mej. Nine
Koopmans zijne beschouwing
beschouwing over
over Elisabeth
Elisabeth Maria
Maria Post.
Post.
heer J.
heer
J. Koopmans
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Stemmen des Tijds,
Tijds, Maandschrift voor Christendom en
en Cultuur.
Cultuur. Onder
Onderredactie
redactie
Stemmen
Aalders, Mr.
Mr. A. Anema,
Anema, H.
H.Colijn,
Colijn, Mr.
Mr. P.
P. A.
A. Diepenhorst,
Diepenhorst,
van Dr.
Dr. W. J. Aalders,
P. J.
J. Kromsigt,
Kromsigt, P. J.
J. Molenaar,
Molenaar, Dr. J. C. De
De Moor,
Moor, Dr.
Dr. E.
E. H.
H.Renkema,
Renkema,
Dr. P.
Mr. V. H.
R.Slotemaker
Slotemakerde
deBruine,
Bruine, Dr.
Dr. J.
J. Th. De Visser,
Mr.
H. Rutgers,
Rutgers, Dr.
Dr. J.J.R.
B. Wielinga.
Wielinga. Utrecht,
Utrecht, G.
G. J.
J. A.
A.Ruys.
Ruys.
Dr.
Dr. B.
dc Augustus,Aflevering
Augustus,Afleveringzet
zetJhr.
Jhr.Mr.
Mr.W.
W.H.H.
Savornin
Lohmanzijne
zijnecritiek
critiek
In dc
dede
Savornin
Lohman
Slotemaker
Bruine
schrijft
Slotemakerdede
Bruine
schrijftover
over
over de opleiding
opleiding der
derjuristen
juristenvoort.
voort.Dr.
Dr.J.J.R.R.
Tomy
Fallot. Wilmer
Wilmer geeft
geeft een
een novelle
novelle:: «Peetje
«Peetje keert
keert huiswaarts.»
huiswaarts.» De heer
heer
Tomy Fallot.
S. Coolsma vervolgt
vervolgt zijn
zijn studie
studie over
over De
DeVermeende
Vermeende Aap.
Aap. v.
v. G.
G.bezingt
bezingteen
eenmeisje.
meisje.

Ons Tjdschrift.
Tijdschrift. Christelijk
onder redactie
redactie van
van
Christelijk letterkundig
letterkundig maandblad
maandblad onder
1.
Bückmann, C.
Gerretson, J.
J. Lens,
Lens, G.
G. Schrijver,
Schrijver, Dr. J. van
van der
der Valk.
Valk.
L. Biickmann,
C. Gerretson,
A. Daamcn.
Daamcn.
's Gravenhage, D. A.
De Augustus,aflevering
Augustus,aflevering wordt met
met een
eengedichtje
gedichtjevan
vanFranck
FranckGericke
Gerickege8pend,
geöpend,
Deheer
heerWesterkerk—Wirtz
Westerkerk-Wirtzdraagt
draagteen
eennovelle
novellebij,
bij,getiteld
getiteld
getiteld:
Meester». De
getiteld : «De
«De Meester».
Petri
«Verbonden» Over de
de levensomstandigheden
levensomstandigheden van Spinoza
Spinoza doet
doet de
de heer
heer J.J. Petri
«Verbonden»
mededeelingen
Käthe Mussche
Grijsaards in 't lentepark.
mededeelingen KAthe
Mussche bezingt Grijsaards

Onze
Kunst, geïllustr.
maandschrift voor
voor beeldende
beeldendekunst
kunst;
bestuurder:
geillustr. maandschrift
; bestuurder
:
Onze Kunst,
P. Buschmann
Buschmann Jr.;
Jr.; Uitgave
Uitgave der
dernaamlooze
naamloozevennootschap
vennootschap «Onze
«Onze
Dr. P.
Dr.
1. J.
J. Veen,
Veen,Amsterdam,
Amsterdam, —
- voor
voor
Kunst» Antwerpen,
Nederland:: L.
Kunst))
Antwerpen, -— voor
voor Nederland
F. Viilckmar,
Völckmar, Leipzig.
Leipzig.
Duitschland:: F.
Duitschland
Augustus,Aflevering wordt
wordt ge6pend
geöpend met
met een
eenaan
aanMax
MaxRooses
Roosesgewijd
gewijd «in
«in
De Augustus,Aflevering
De heer
heer K.
K. Schmidt
Schmidt Degener
Degenerzet
zijne door
doorillustraties
illustraties
memoriam»
fraai portret.
portret. De
memoriam» met fraai
zet zijne
overvloedig gedocumenteerde
gedocumenteerde uitvoerige
over het
het genetische
genetischeprobleem
probleem
overvloedig
uitvoerige studies
studies over
De Nachtwacht
Nachtwachtvoort.
voort.De
Deheer
heerJac.
Jac.van
vanden
denBosch
Boschbespreekt
bespreekt wandschilderingen
wandschilderingen
van De
van R.
R. N.
N.Roland
RolandHolst
Holstininhet
hetgebouw
gebouwNederlandsche
N ederlandscheHeidemaatschappij
HeidemaatschappijteteArnhem.
Arnhem.

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
het nummer
nummer van
van 11Augustus
Augustuswijdt
wijdtdedeheer
heerJac.
Jac.P.P.Thijssen
Thijsseneen
eenhartelijk
hartelijk
In het
22 Juli
Juli j.l.
j.l. teteGerolstein
Gerolstein
herdenkinswoord aan
vriend en
en medewerker,
medewerker, den
den 22
herdenkinswoord
aan zijn
zijn vriend
plotseling overleden
overleden heer
heer E.
E. Heimans.
Heimans. De
Deontslapene
ontslapene zal
zal ininden
denbreeden
breedenkring
kring
plotseling
der natuurvrienden
natuurvrienden diep
diep worden
worden betreurd.
betreurd. Dr.
Dr. J.J. J.J.Tesch
Teschvervolgt
vervolgtzijne
zijnemede,
mede,
der
deelingen
krabben en
en kreeften.
kreeften. De
De heer
heerJac.
Jac. P.P.Thijssen
Thijssendeelt
deelteen
eenenenander
ander
deelingen over krabben
Deheer
heerS.S.Leefmans
Leefmansvervolgt
vervolgt de
debeschrijving
beschrijving
over Steenbreken
Steenbreken (saxifragae).
(saxifragae). De
mede over
zijner excursie
kratermeer op
Kloet. De
Deheer
heerJ.J.Drijver
Drijververhaalt
verhaalt
zijner
excursie naar
naar het
het kratermeer
op den
den Kloet.
wetenswaardigheden van
akkerleeuwerik. De
De heer
heerJ.J.Brummelkamp
Brummelkamp vervolgt
vervolgt
wetenswaardigheden
van den akkerleeuwerik.
de omstreken
omstreken van
van Zutphen.
Zutphen.
zijn
botanische excursie
excursie in de
zijn botanische
In het
het nummer
nummer van
van 15
J5Augustus
Augustusgeeft
geeftdedeheer
heerJac.
Jac.P.P.Thijssen
Thijsseneen
eenonopgesmukte
onopgesmukte
hetleven
levenvan
vanE.E.Heimans.
Heimans.Over
Overcaprificatie
caprificatie
maar
beschrijving van
van het
maar warm
warm gevoelde beschrijving
de Smyrna,vijgen
Smyrna,vijgenvangt
vangtdedeheer
heerK.K.J.J.J.J.Lotsy
Lotsyeen
eenstudie
studieaan.
aan.De
Deheer
heerS.Leefmans
S.Leefmans
bij de
hetkratermeer
kratermeer op den
den Kloet.
Kloet. Tot bescherming
bescherming van
van dieren en
en
zijn tocht
tocht naar
naar het
besluit zijn
planten wekt
wekt de
deheer
heerT.T.Scheltema
Scheltemaop.
op.DeDe
heerJ. J.Brummelkamp
Brummelkampvervolgt
vervolgtzijn
zijn
planten
heer
botanische excursie
excursie bij Zutphen.
Zutphen.
botanische

Hollandsche Revue,
Revue, geredigeerd
Frans Netscher en
en uitgegeven
uitgegeven door
door
De Hollandsche
geredigeerd door Frans
Vincent Loosjes
Loosjes te
te Haarlem.
Haarlem.
deaflevering
afleveringvan
van2525Juli
Juliwordt
wordthethet
karaktergeschetst
geschetstvan
vanden
den heer
heer P.
P. Hols,
Hols,
In de
karakter
Secretaris
Ned. Typografenbond.
Typografenbond.
Secretarisvan
van den
den Alg. Ned.

ONTVANGEN BOEKEN.
BOEKEN.
Else Berner,
Berner, Lieder aus
aus Holland.
Holland. P.
van Kampen
Kampen en
en Zoon,
Zoon, A'dam.
P. N. van
ontwikkeling
Nederlandsche
letter_
Frans Bastiaanse,
Bastiaanse, Overzicht van
vandede
Frans
o ntwikkeling
der der
Nederlandsche
letter%
kunde, I.
Neder!. Bibl.
Bib!. 290/93.
kunde,
290193.
I. Nederl.
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ONTVANGEN BOEKEN.
BOEKEN.

Vondels' Spelen,
Spelen, lIl.
- De
III. 3. Zuugchin-Noah-Huygh.
Zuugchin—Noah—Huygh. —
De Groote
Groote Sophompaneas.
Sophompaneas.
Mij.
Goede en
enGoedk.
Goedk.lectuur,
lectuur,A'dam.
A'dam.
Mij. voor Goede
bron der
derjeugd.
jeugd.De
De
Dramatische werken
van Bernard
Bernard Canter,
Canter, Medea.
Dramatische
werken van
Medea. De bron
Co., Amersfoort.
Amersfoort.
Gijzelaars.
Gijzelaars. Valkhoff
Valkhoff en Co.,
Veen's Gele
Gele Bibliotheek,
Bibliotheek, No. 11.
11. E.E.Overduyn—Heyligers,
Overduyn-Heyligers, Badmoedertje.
Badmoedertje. L.
L.
J. Veen,
Veen, Amsterdam.
Amsterdam.
Jean Stapelveld.
hoogste huweljk?
huwelijk? Modern Bibliotheek.
Bibliotheek.
Stapelveld. Het hoogste
Wereldbibliotheek,
K. Duncan,
Duncan, Moderne
Moderne Wetenschap.
Wetenschap. Derde
Derde
Wereldbibliotheek, 287/89.
287/89. R.
R. K.
uitgaaf.
Wereldbibliotheek,
Waldo Emerson,
Emerson, Zeven
Zeven Essays.
Essays. Mij.
Mij. voor
voor
Wereldbibliotheek, 294. Ralph
Ralph Waldo
Goede
en Goedk.
Goedk. lectuur,
lectuur, A'dam.
A'dam.
Goede en
C. Duker,
Duker, Gisbertus Voetius,
Voetius, lIl.
(Hoogleerschap, 1634-1676). Boekh.
Boekh.
A. C.
III. 3. (Hoogleerschap,
,
E. J.
J. Bril,
Bril, Leiden.
Leiden.
en Drukkerij
v/h. E.
Drukkerij v/ho
III. 3.
Mr. J.
J. D.
D. Veegens,
Veegens, Schets
vanhet
hetNederlandsch
NederlandschBurgerlijk
Burgerlijk
Recht, lIl.
Schets van
Recht,
Mr.
H. D.
D. Tjeenk
Tjeenk Willink
Willink &
&. Zn.,
Zn., Haarlem.
Haarlem.
58e deel,
Mededeelingen van wege
wegehet
hetNederlandsch
NederlandschZendelinggenootschap,
Zendelinggenootschap, 58e
Mededeelingen
2e en
en 3e
3e stuk.
stuk. M.
M. Wijt
Wijten
enZonen,
Zonen,Rotterdam.
Rotterdam.
2e
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D

E klokken
beierden
hoogmis.Zwaar,
Zwaar,plechtig,
plechtig,met
metiets
iets
DE klokken
beierden
terter
hoogmis.
dringends
den sonoren
de lucht,
lucht,
dringends in
in den,
sonoren roep,
roep, daar
daar hoog
hoog in de
zwierden de klanken
klanken boven
bovende
dehoofden
hoofdender
dermenigte,
menigte,als
alswaren
waren
zwierden
zij
stemmen
van
onzichtbare,
gevleugelde
boden,
zich
bewust
zij stemmen van onzichtbare, gevleugelde boden, zich bewust
van het heilige
van
heilige hunner
hunner zending.
zending. Zij
Zij noodden
nooddenniet
niettevergeefs.
tevergeefs.
Een
dichte menigte
menigte stroomde
stroomde toe
toe uit
uitstraten
straten en
enstegen,
stegen, naar
naar
Een dichte
plein, waar
waar de
deSt.
St.Gudula
Gudulazich
zichverhief;
verhief;Brussels
Brusselsschoonste
schoonste
het plein,
kerk. Breede
Breede trappen
trappen leiden
leiden naar
naar den
den hoofdingang.
hoofdingang. Grijs
Grijs en
en
kerk.
oud was
was het
het gebouw
gebouwreeds
reedstoen,
toen,tegen
tegenhet
heteinde
eindeder
derzestiende
zestiende
Met zijn
zijn strenge
strenge lijnen
lijnen opwaarts
opwaarts strevend,
strevend, als
als in
in een
een dicht
dicht
eeuw. Met
woud slanke
slanke dennenstammen,
dennenstammen, rij
aan rij,
rij, zou
zou de
degeweldige
geweldige
woud
rij aan
kracht,
steenmassa getuigt,
hebben,
kracht, waarvan deze steenm.assa
getuigt, iets dreigends hebben,
liepen niet
niet alal de
dereeksen
reeksenuit
uitininspitse
spitseluchters,
luchters,wier
wiertoppen
toppen het
het
hemellicht opvangen,
opvangen, mat
mat flonkerend,
flonkerend, als
als overwaasde
overwaasde juweelen.
juweelen.
hemellicht
spaarzaam versierde
versierde bogen en
enkroonlijsten,
kroonlijsten, de
de weinig
weinig
De spaarzaam
bewerkte
rozetten boven de
deram.en,
ramen, brengen
brengen het
hethunne
hunnebij
bijtot
tot
bewerkte rozetten
den
voornamen eenvoud van
van het
het geheel.
geheel.Evenals
Evenals bij
bij de
de N6tre
Nótre
den voornamen
Dame, te
te Parijs,
Parijs, eindigen
eindigen de
de twee
tweehoektorens
hoektorenselk
elkinineen
eennaassief
massief
vierkant, welks voltooiïng
het
toenmalig
geslacht
had
aanschouwd.
voltooiing het toenmalig geslacht had aanschouwd.
Daartusschen
slank torentje
torentje op,
op, bevallig
bevallighet
hetzware,
zware,
Daartusschen steekt
steekt een slank
ietwat sombere
sombere van
van den
den bouw
bouwverluchtigend;
verluchtigend ; op
op zijn
zijn beurt
beurt
ietwat
weer
kleinere torens
torens torsend,
torsend, wier
wiergekartelde
gekarteldezijden
zijden-geestig
geestig
weer kleinere
afteekenen
sober opgetrokken
opgetrokken hoeken.
hoeken.
afteekenen tegen
tegen de sober
Maar
menigte, gewend
gewend aan
aan het
hetuiterlijk
uiterlijk der
der kerk,
kerk, had,
had,
Maar de menigte,
evenals
onze dagen,
dagen,op
opden
denbewusten
bewustenmorgen,
morgen,waarvan
waarvan hier
hier
evenals in onze
sprake
voor de
de schoonheid
schoonheid van
van dit
dit agebed
«gebed in
in
sprakeis,
is, weinig
weinig oog
oog voor
steen».
Zij spoedde
spoedde zich
zichnaar
naarbinn.en
binnen met
metongewone
ongewonehaast.
haast.
steen». Zij
Iets
bijzonders stond
stond tetegebeuren,
gebeuren, waarvan
waarvan velen
velen getuigen
getuigen
Iets bijzonders
wenschten te zijn.
zijn.
wenschten
«Zoo
ook ter
ter hoogmisse?»
hoogmisse?» vroeg
vroeg een
een
c<Zoo Willemke,
Willemke, gaat
gaat ge
ge ook
eenvoudig
gekleed burger
burger aan
aan een grijsaard,
grijsaard, die
zijn stok
stok
eenvoudig gekleed
die op zijn
III
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leunend, een weinig
weinig ter
ter zijde
zijde van
vanhet
hetgedrang
gedrangstond
stondtoe
toetetezien.
zien.
«Och Thijssen
Thijssen janszoon,
J anszoon,wat
zal ik
ik je
je zeggen
zeggen ?»
7» luidde
luidde de
de
wat zal
wedervraag.
mij als
als UUvan
vanmorgen
morgen niet
nietminder
minder om
om
wedervraag.«Is
«Is het
het mij
den dienst,
dienst, dan
dan wel
wel om
om dit
dit schouwspel
schouwspel te
te doen?»
doen?» Hij
Hij wees
wees
den
daarbij
zijn stok naar
naar de driftig
driftig voortspoedende
voortspoedende menschen,
menschen~
daarbij met zijn
massa.
daar allemaal
allemaal heenloop
en, doen
niet
massa. «Die
«Die daar
heenloopen,
doen het
het ook niet
zuiver
en de
delieve
lieveHeiligen.
Heiligen.Veeleer
Veeleerwillen
willen
zuiver ter
ter eere
eere van
van God en
onze Aartshertogen
Aartshertogen en
en hunnen
hunnen hofstoet
hofstoetbewonderen.»
bewonderen.»
ze onze
«Nu, dat
dat isis tetebegrijpen»,
begrijpen», meende
meende de
de ander.
ander. «Onze
«Onze Aarts,
Aarts~
rouw over
over den
den dood
doodvan
vanKoning
KoningFilips
FilipsII11
hertogen droegen den rouw
langininItalië
Italië;
paszoo
zookort
kortgeleden
geledenwerden
werdenzijzijhier
hierfeestelijk
feestelijk
zoo lang
; pas
plechtig ingehuldigd,
niet uitloopen
uitloop en om
om hen
hen tetezien,
zien,
plechtig
ingehuldigd, wie
wie zou
zou niet
en vooral
vooral onze
onze fiere,
fiere, vrome
vrome Isabella,
Isabella, Clara,
Clara, Eugenia,
Eugenia, die
diezich
zich
waarlijk
te maken.»
maken.»
waarlijk reeds
reeds bemind
bemind wist te
«Och ja,
ja, de
de hoop
hoopopopbetere
beteretijden
tijdenherleefde
herleefdebij
bijhaar
haar komst.
komst.
Het isis echter
echter bij
bij hopen
hopengebleven,»
gebleven,»zuchtte
zuchtte Willemke.
Willemke. «De
«De
Het
dagen
van Margareta
Margareta van
van Parma
Parma keeren
keeren niet
niet weder.
weder. Oorlog
Oorlog
dagen van
is
het en
enoorlog
oorlogblijft
blijfthet.
het.EnEn
belastingen,dat
datwe
wemoeten
moeten
is het
belastingen,
betalen 1» —
betalen
«Alva's tiende
tiende penning
penning isisererniets
nietsbij,»
bij,»antwoordde
antwoorddeThijssen
Thijssen
Janszoon.
«Waar halen
die Hollanders
Hollanders toch
toch alalhet
hetgeld
geldvandaan
vandaan?»
7»
halen die
viel
Willemse weer
weer in.
in.
viel Willemse
ze schijnen
schijnen het
het tetehebben.
hebben.Heeft
Heeftniet
nietPrins
PrinsMaurits,
Maurits,
«Ja, en ze
de gevloekte
gevloekte admiraal
admiraal van
van Arragon,
Arragon,
toen de
«don Francisco
Francisco de
Mendoza», zei Willemse
Willemse gewichtig
gewichtig
«don
de Mendoza»,
...
fort bij
bij St.
St. Andries
Andries pas
pas had
had gebouwd
gebouwd en
enzijn
zijn tuch,
tuch~
«het fort
. . . «het
telooze Spaansche
Spaansche benden
bendenaan
aan het
hetmuiten
muitenwaren
waren geslagen
geslagen omdat
omdat
hun
soldij niet
niet werd
werd betaaid,
betaald, hun
hun van
vanzijn
zijnkant
kantdie
diesoldij
soldij
hun soldij
laten betalen,
betalen, waarop
waarop zij
zij hem
hem het
hetfort
forthebben
hebbenovergegeven
overgegeven?»
7»
laten
Mendozahad
hadook
ookwel
welininhet
hetKleefsche
Kleefschekunnen
kunnenblijven,
blijven,
«Nu, Mendoza
in
plaats van
van zich
zich in den
den Bommelerwaard
BommeIerwaard door Maurits
Maurits op
op
in plaats
1»
den
kop te
te laten
latenslaan
slaanI»
den kop
Aartshertog Albertus
Albertus zal
zal dan
dan toch
toch wel
wel tegen
tegen
onze Aartshertog
«Maar onze
dien
jonge Oranje
Oranje opgewassen
opgewassen zijn?»
zijn 7»
dien jonge
«Vroeger kardinaal
kardinaal geweest,
geweest, man
man....
eengeestelijke
geestelijkeheer
heer
«Vroeger
. . ;; een
het oorlogsveld
oorlogsveld ....
op het
. .»»
niets van
van onzen
onzen Aartshertog.
Aartshertog. Streng
Streng mag
mag hij
hij zijn,
zijn,
«Zeg nu niets
een krijgsheld.
krijgsheld. En
En onze
onzeAartshertogin
Aartshertogin 1 die zou
zou zelf
zelf
maar 't is een
een leger
leger willen
willencommandeeren
commandeeren I»
iv
wel een
«Was
zedoor
doorhaar
haarvader
vaderniet
nietvoor
voorKeizerin
Keizerinbestemd
bestemdgeweest
geweest?»
7»
«Was ze
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«Ssst. Er
gezegd, dat
dat alaltwee
tweeaanzoeken
aanzoekenmisgeloopen
misgeloopen
Er wordt gezegd,
ze met
met den
denAartshertog
Aartshertogisisgetrouwd
getrouwd;
enze
zeisisook
ook
waren voor ze
waren
; en
jong meer.»
meer.»
niet jong
«Mag zijn,
zijn, maar
maar het
me toch
toch goed,
goed,dat
datonze
onzegewesten
gewesten
«Mag
het doet me
weer gaan
gaan meertellen
meertellen onder
onder zoo'n
zoo'nkloek
kloekvorstenpaar.
vorstenpaar. Wat
Wat
nu weer
was het
het doodsch
doodsch hier
hier in
inons
onsBrussel
Brusselzonder
zonderden
denrijkdom
rijkdom en
en
was
praal
van
het
hof.»
praal van
hof.»
nu;; kijk,
kijk, daar
daar komen
komen zezeI»
1»
«Kijk, stil nu
Met. haar
haar gemaal,
gemaal, Albertus
Albertusvan
vanOostenrijk,
Oostenrijk,en
enhaar
haarganschen
ganschen
Met
schreed de
deSpaansche
Spaansche Koningsdochter
Koningsdochter juist
juist de
de breede
breede
hofstoet, schreed
trappen
op;; statig,
statig, kalm,
kalm, zich
zichharer
harervorstelijke
vorstelijkewaardigheid
waardigheid
trappen op
zeer
innerlijk bewust,
evengoed als
als het
hetbesef,
besef,dat
datzij,
zij,nederige
nederige
zeer innerlijk
bewust, evengoed
Christinne,
zich ging
ging neerbuigen
neerbuigen voor
voor Hem,
Hem, wien
wien
Christinne, devotelijk
devotelijk zich
allen,
ofbedelaar,
bedelaar, gelijk
gelijk zijn.
zijn.
allen, vorst of
Toch, wie
wie hen
henvan
vaneen
eender
dertorenramen
torenramenuit
uithad
hadkunnen
kunnenzien,
zien,
uit een
een der
derhoogste
hoogstevensters
vensters van
van de
dereusachtige
reusachtige St.
St. Gudula,
Gudula,
uit
zou
de Aartshertogen
Aartshertogen en
en hun
hun gevolg,
gevolg, ininalalhun
hunpronk
pronk en
en
zou de
kleurigen
echt nietige
nietige schepsels
schepsels hebben
hebben gevonden,
gevonden, wier
wier
kleurigen tooi,
tooi, echt
goud~ en
enzilverborduursels
zilverborduursels even
even opschifterden
opschitterden in
de zon,
zon, als
als
goud,
in de
de schilden
schilden van
van glanzende
glanzende kevers
kevers ininhet
hetgras.
gras.De
Dehetrielhooge
hemelhooge
Cathedraal
steenen armen
armen hemelwaarts
hemelwaarts geheven,
geheven, pre,
pre~
Cathedraal met
met zijn steenen
dikte
grootheid, waarbij
waarbij elke andere
andere in het
het niet
nietverzonk.
verzonk.
dikte een grootheid,
Intusschen,
edelen en
enkrijgslieden,
krijgslieden, die
die
Intusschen, van
van dichtbij
dichtbij boden
boden de edelen
aan~
de Aartshertogen
Aartshertogen begeleidden,
begeleidden, een
een bewonderenswaardigen
bewonderenswaardigen aan,
blik, evenals
evenals zijzelven.
zijzelven. De
Destatige
statigeSpaansche
Spaanschekleederdracht
kleederdracht van
van
mannen en
vrouwen toonde
toonde veel
veel voorliefde
voorliefde voor
voordonkere
donkere
mannen
en vrouwen
kleuren; ; maar
breed uitstaande,
uitstaande, witte,
witte,met
metkant
kantornzette
omzette
kleuren
maar de breed
kragen, het
goudborduursel, de
de schitterende
<;chitterende tressen,
tressen, het
het
kragen,
het vele goudborduursel,
opden
denstijven
stijvenSpaanschen
Spaanschen
geflonker
juweelen, zoowel
zoowel op
geflonker van
van juweelen,
hoed, als
als inindederozetten
rozettender
derschoenen,
schoenen,dedekostbare
kostbareparelsnoeren
parelsnoeren
en gouden
gouden kruisen,
kruisen,de
deblinkende
blinkendewapens,
wapens,wier
wierhandgreep
handgreepvaak
vaak
glinsterend van
diamanten, coquet
voorschijn kwam
kwam van
van
glinsterend
van diamanten,
coquet te
te voorschijn
onder het
het korte
korte manteltje
manteltje uit,
uit, welks
welksvoering
voering van
vanlicht
lichtsatijn
satijn
onder
zilverachtig opglansde...
zette leven
leven en
en gloed
gloed bij
bij
zilverachtig
opglansde . . .dat
dat alles
alles zette
aan
stoet. Vooral
Vooral was
wasdit
dithet
hetgeval
gevalinin
kerkzelve,
zelve,toen
toen
aan den
den stoet.
dede
kerk
het
zonlicht door
doordedegeschilderde
geschilderdekerkramen
kerkramenzijn
zijnwemelend
wemelend
het zonlicht
stofgoud
een ragfijn
ragfijn net
net van
van zijden
zijden mazen,
mazen, over
over hem
hem
stofgoud als
als een
heenwierp.
Maar vele
Brusselsche schoonen
schoonen merkten
merkten met
met inwendig
inwendig ge,
geMaar
vele Brusselsche
op, hoe
hoe noch
nochde
deAartshertogin,
Aartshertogin,noch
nochhare
hareedelvrouwen
edelvrouwen
genoegen op,
door bijzondere
bijzondere gratie
gratie uitmuntten.
uitmuntten. Onder
Onderde
demannelijke
mannelijke hove,
hove..
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lingen zag
men daarentegen
daarentegen menig
menig edelbesneden
edelbesneden gelaat
gelaat en
en
zag men
kloeke houding.
houding.
voor~
Ja, wel
Ja,
wel kalm
kalmenenwaardig
waardigschreden
schreden de
deAartshertogen
Aartshertogen voor,
waarts door
de St.
St.Gudula,
Gudula,omstuwd
omstuwddoor
doorhun
hunschitterend
schitterend
waarts
door de
gevolg, maar
maar zorg,
zorg, bekommernis
bekommernis van
vanallerlei
allerleiaard
aard boog
booghunne
hunne
zielen ter
ter neder.
neder. Het
Hetontbrak
ontbrakAlbertus
Albertus niet
nietaan
aanmoed,
moed,zijne
zijne
gemalin niet aan
gemalin
aan verstand,
verstand, maar
maar beiden
beidenstreden
stredenvoor
vooreen
eenzaak,
zaak,
reeds meer
meer dan
dan half
half verloren
verloren was.
was.
die reeds
Onder de
de menigte,
menigte, die
diesteeds
steedsoog
ooghad
hadvoor
vooruiterlijk
uiterlijkvertoon,
vertoon,
Onder
die
verblind werd
werd door
door de
de pracht
pracht van
van het
hetvorstelijk
vorstelijk gewaad,
gewaad,
die verblind
de rijke
rijke kleedij
kleedij der
der hovelingen,
hovelingen, dachten
dachten er
ermaar
maar enkelen
enkelen aan
aan
de benarde
benarde omstandigheden,
omstandigheden,waarin
waarinmen
menzich
zich eigenlijk
eigenlijk beyond,
bevond,
Met blikken,
blikken, die
die
aan
geleden nederlagen,
nederlagen, verijdelde
verijdelde hoop.
aan geleden
hoop . ..
. . Met
van
nieuwsgierigheid
glinsterden,
waarin
bewondering
of
van nieuwsgierigheid glinsterden, waarin bewondering of
afgunst
te lezen
lezen stonden,
stonden, ook
ookwel
wel
naïveeerbied,
eerbied,schroom,
schroom~
afgunst te
naïve
vallige onderdanigheid,
onderdanigheid, sloegen
en Vlamen
Vlamen de
de Aarts,
Aarts~
vallige
sloegen Walen
Walen en
hertogen gade
hun gevolg.
gevolg.
hertogen
gade en hun
«0 moeder,
moeder, het
het isiseen
eenschilderij,»
schilderij,»fluisterde
fluisterdeeen
eenjong
jongmeisje,
meisje,
de kinderlijke
kinderlijke oogen
wijd open
open van
van genot.
genot.
oogen wijd
«Verzuim
het gebed
gebedniet,
niet,Pauwelienke,»
Pauwelienke,»waarschuwde
waarschuwdedeze,
deze,
«Verzuim het
zelve neerknielend
neerknielend in haar
haar bidstoel.
bidstoel.
zelve
Maar het meisje
meisje bleef
bleefnog
nogeen
eenoogenblik
oogenblikturen
turennaar
naar het
het
Maar
bont gewemel
gewemel van
van al
al die
dietinten
tintenen
enkleuren.
kleuren. Door
Doorhaar
haar ijdel
ijdel
bont
hoofdje flitste
flitste de
de gedachte
gedachte:: «0,
«0,was
wasikikeen
eenvan
vandeze
dezehoofsche
hoofsche
hoofdje
vrouwen. .... . boog
een van
vandie
dieschitterende
schitterende edelen
edelen zich
zich ook
ook
vrouwen
boog een
eens voor
voor mij
mij ....
» Van
Van vreemd
vreemd verlangen
verlangen doorhuiverde
doorhuiverde haar
haar
eens
. .»
een
rilling. Zij
Zij zag
zag niet
niet hoe
hoe ook
ookzij
zijwerd
werdopgemerkt
opgemerkt eh
e'nhare
hare
een rilling.
jonge schoonheid
schoonheid bewonderd,
bewonderd, juist
van die
die edelen,
edelen,
jonge
juist door
door een
een van
wier tooi haar
haar zoo
zoo sterk
sterk in
in de
deoogen
oogenstak.
stak.Trots
Trotsden
deneenvou,
eenvou~
wier
digen zwarten
zwarten mantel,
mantel, die
die haar
haar omhulde
omhulde en
ennaar
naar de
demode
mode
digen
dier
dagen
ook
een
deel
van
het
hoofd
bedekte,
trof
haar
dier dagen ook een deel van het hoofd bedekte, trof haar
profiel door
doorde
dezuiverheid
zuiverheidder
derlijnen,
lijnen,het
hetprachtig
prachtigVlaamsche
Vlaamsche
fijn profiel
coloriet.
blauwe oogen
oogenglansden
glansdenjuweelig,
juweelig,dedekleine,
kleine,kers,
kers~
coloriet. De blauwe
roode
mond had
had iets
iets lokkends
lokkends;; mollig
mollig rondde
rondde de
de blanke
blanke kin
kin
roode mond
de stijve
stijve plooien
plooienvan
vanden
denhalskraag
halskraag;
hetwelige
weligeblonde
blonde
boven de
; het
haar vatte
gezichtje als
een gouden
gouden lijst
lijst ....
haar
vatte het
het gezichtje
als in
in een
..
dienst ving
vingaan.
aan.Haastig
Haastigboog
boogPauwelienke
Pauwelienkezich
zichininhaar
haar
De dienst
bidstoel, het
hoofdje in de
de handen,
handen, als
als om
om zich
zichzelve
zelvevan
vande
de
bidstoel,
het hoofdje
geheele
wereld en
en alle
alle ijdele
ijdele gedachten
gedachten afaftetezonderen,
zonderen,enenbij
bij
geheele wereld
aan~
het
Kyrie eleison
eleison steeg
steeg hare
hare ziel
ziel op
opten
tenhooge,
hooge,inindevote
devoteaan,
het Kyrie
alle wereldsche
wereldsche pracht
pracht en
enpraal
praalvergeten.
vergeten.
bidding, alle
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Maar
Maar ook
ook de
deAartshertogin
Aartshertogin voelde
voelde zich
zich zorg
zorg en
en leed
leedvan
van
hart genomen,
genomen, hare
hare moede
moede stemming
stemming week
week;; als
als op
opengelen,
engelen~
't hart
werd ook
ookhaar
haarziel
zielgedragen,
gedragen,haar
haarSchepper
Scheppertegemoet.
tegemoet.
wieken werd
Krachtig, vol
de St.
St. Gudula,
Gudula, de
delotzang
lofzangder
der
Krachtig,
vol bruiste
bruiste het
het door de
eeuwen, alle
alle hoeken
hoeken vullend,
vullend,tot
totininduizelingwekkende
duizelingwekkendehoogte
hoogte
eeuwen,
oprecht geloovige
geloovige was
wasiets
ietsanders
andersdan
dan
opklimmend. Welk
opklimmend.
Welk oprecht
aanbidding,
lof,
zelfvernedering
gedurende
den
heiligen
dienst,
aanbidding, lof, zelfvemedering gedurende den heiligen dienst,
terwijl
terwijl wierookwolken
wierookwolken hunne
hunne ijle
ijle sluiers
sluiersweefden
weefden boven
boven de
de
derknielenden
knielenden; ;sluiers,
sluiers,waarin
waarinde
dezonnestralen
zonnestralen toover,
toover~
hoofden der
achtige tinten
tinten wierpen
wierpen;; en
en de
de priesters
priesters in
inhunne
hunneschitterende
schitterende
achtige
misgewaden zich
zich plechtig
plechtig bewogen
bewogen voor
voorhet
hetaltaar,
altaar,omstraald
omstraald
misgewaden
door een
een zachtgouden
zachtgouden licht,
licht,waarin
waarin hoog
hooghet
hetmysterie
mysteriewerd
werd
door
geheven van
van den
den menschgeworden
menschgeworden God.
God.
geheven
dienst was
wasgeëindigd.
geëindigd.Kalm
Kalmen
enstatig
statigzooals
zooalszij
zij gekomen
gekomen
De dienst
was,
verliet
de
hofstoet
de
St.
Gudula,
door
de
beide
hoofd~
was, verliet de hofstoet
St. Gudula, door de beide hoofd.
deuren; ; levendig,
de menigte
menigte;; de
de aarde
aarde hernam
hernam
deuren
levendig, druk
druk volgde de
hare rechten.
rechten. Slechts
Slechts hier
hier en
en daar
daar bleef
bleef nog
nogeen
eenzeer
zeervrome
vrome
hare
zeer bedroefde,
bedroefde, zwaar
zwaar beladen
beladen ziel
zielachter,
achter, in
in stil
stil gebed
gebed
of zeer
Door het
hetvoorwaartsdringen
voorwaartsdringender
derdichte
dichtevolksdrom,
volksdrom~
verzonken. Door
verzonken.
men, was
was Pauwelienke
Pauwelienke van
vanhaar
haar moeder
moeder gescheiden.
gescheiden. Beyond
Bevond
men,
ofvoor
voorhaar
haar?
Zijwist
wisthet
hetniet,
niet,maar
maar zij
zij
zich deze
deze achter
achter of
zich
? Zij
moest mede
mede met
metden
denstroom.
stroom.BijBijhethet
wijwatervatgekomen,
gekomen,
moest
wijwatervat
zij vlug
vlug de
dehand
handuit,uit,
maar
een
anderwas
washaar
haarvoor,
voor,
stak
stak zij
maar
een
ander
een sterke,
sterke, gebruinde
gebruinde mannenhand
mannenhand beroerde
beroerde even
even het
hetgewijde
gewijde
water
reikte het haar
haar toe op
op de
detoppen
toppenzijner
zijnervingers,
vingers, die
die
water en
en reikte
snel de
de hare
hareaanraakten.
aanraakten. De
Demooie
mooieVlaamsche
Vlaamscheonthutste
onthutsteerervan.
van.
Een edelman
edelman bewees
bewees haar
haar den
denongevraagden
ongevraagd endienst
dienst;
eenedel,
edel~
; een
man,
wiens mantel
mantel van
van violet
violet fluweel
fluweel half
halfteruggeslagen,
teruggeslagen, een
een
man, wiens
prachtig met
met goud
goud bestikt
bestiktwambuis
wambuis vrij
vrij gaf.
gaf. Het
Hetschemerde
schemerde
prachtig
het
meisje voor de
de oogen,
oogen,toen
toenhaar
haarblik
blikdien
dienvan
vanden
denjongen
jongen
het meisje
vreemdeling
ontmoette,
die
haar
glimlachend
aanzag.
Met
een
vreemdeling ontmoette,
haar glimlachend aanzag. Met een
hoofsche
buiging trad
trad hij
hij terzijde.
terzijde. Pauwelienke
Pauwelienkebekruiste
bekruistezich
zich
hoofsche buiging
en schreed
schreed droomerig
droomerigverder.
verder.Was
Washaar
haarwensch
wenschvan
vandaar
daarstraks
straks
dan
plotseling vervuld
vervuld of had
had zij een zinsbegoocheling gehad?
gehad?
dan plotseling
Maar
helder stond
stond voor
voorhaar
haargeest
geesthet
hetbeeld
beeldvan
van den
den
Maar neen,
neen, te helder
edelemet
metzijn
zijn bekorenden
bekorendenglimlach.
glimlach. Zij zag zijn gebruind
jongen edele
gelaat,
met zwarten
zwartensnor
snorenenpuntbaard
puntbaard;
zijzag
zagzijn
zijnschitterende,
schitterende,
gelaat, met
; zij
de aanraking
aanraking 'zijner
'zijner vinger,
vinger~
doordringende
doordringende oogen;
oogen ; zij
zij voelde de
toppen.
violet gewaad,
gewaad, het
het goudborduursel,
goudborduursel, zijn
zijn hoed
hoed
toppen ..•. . Het
Het violet
zij zich
zichkunnen
kunnen ontgeven;
ontgeven;
met
veeren versierd,
versierd, dat
dat alles
alles had
had zij
met veeren
maar
glimlach bleven
bleven haar
haar bij,
bij, hielden
hielden haar
haar aandacht
aandacht
maar blik
blik en glimlach

102

PAUWELIENKE.
PAUWELIENKE.

sterk gevangen,
gevangen, dat
datzijzijhare
haremoeder
moederniet
nietbemerkte,
bemerkte,eer
eer
zoo sterk
haar bij
bij den
den arm
arm greep.
greep.
deze haar
dat we
we elkaar
elkaareindelijk
eindelijktreffen,
treffen, kind
kind;; ik
ik zocht
zocht
«Gelukkig, dat
overal," zeide
zeide deze
deze bezorgd.
bezorgd.
je overal,"
Pauwelienke lachte
lachte haar
haar niet
niet kinderlijk
kinderlijk toe
toezooals
zooalsanders.
anders.
Pauwelienke
murmelde iets
ietsonverstaanbaars,
onverstaanbaars,terwijl
terwijlzij
zijnaast
naastde
dewaardige
waardige
Zij murmelde
matrone de trappen
trappen afliep.
afliep.
matrone
zij.«Och,
«Och,waartoe
waartoe?
ik het
het moeder
moederzeggen
zeggen?»
?» overwoog
overwoogzij.
«Zal ik
?
Moeder is
is altijd
altijd zoo
zoostreng,
streng, zij
zij zal
zalhet
hetijdelheid
ijdelheidvinden,
vinden, mij
mij
Moeder
beknorren ...
te zwijgen."
zwijgen."
beknorren
. . . mij
mij gelust te

11.
II.
De jonge
jonge edelman,
edelman, die
dieeen
eenzoo
zoosterken
sterkenindruk
indrukop
ophet
hetijdele
ijdele
Pauwelienke had
gemaakt, dwaalde
diefi middag
middag met
met een
een der
der
Pauwelienke
had gemaakt,
dwaaide dien
officieren van
van Isabella's
IsabeUa' s gevolg,
gevolg, een
eenVlaamsche
Vlaamsche hopman,
hopman, die
die
officieren
Fransch sprak
sprak als
als zijn
zijnmoedertaal,
moedertaal, en
enook
ookininhet
hetSpaansch
Spaansch
het Fransch
Italiaansch niet
niet onbedreven
onbedreven was,
was, door
doorde
deenge,
enge,kronkelende
kronkelende
en Italiaansch
straten der hoofdstad.
hoofdstad.
straten
had mij
mijBrussel
Brusselschooner
schoonervoorgesteld,»
voorgesteld,»zeide
zeidede
dejonkman
jonkman
«Ik had
tot
tot zijn
zijn geleider.
geleider. «Men
«Menhoorde
hoordealtijd
altijdzooveel
zooveelvan
vanhet
hetrijke
rijke
Vlaanderen. ". . .Het
waar, er
er zijn
zijn hier
hiermooie
mooiekerken
kerken en
en
Vlaanderen
Het is
is waar,
paleizen,
menig burgerlijke
burgerlijke woning
woning isisniet
nietonaanzienlijk,
onaanzienlijk,
paleizen, zelfs menig
maar het
hetgeheel
geheel haalt
haalt niet
nietbij
bijeen
eenstad
stadals
alsons
onsMilaan,
Milaan,ons
ons Venetië.»
Venetië.»
«Uwe
edelheid noemt
noemt daar
daar ook
ookzoo
zooiets,»
iets,»grimlachte
grimlachte de
de
«Uwe edelheid
«Wil
officier, in
in zijn
zijnvaderlandslievende
vaderlandslievende gevoelens
gevoelens gekrenkt.
gekrenkt. «Wil
officier,
bedenken,
bedenken, dat
dat de
debolwerken
bolwerkendeze
dezestad
stadininengen
engenring
ringomsluiten.
omsluiten.
Ook isis hier
hierveel
veelachteruitgegaan
achteruitgegaandoor
doorden
denlangdurigen
langdurigenoorlog.
oorlog.
De burgerij
burgerij heeft
heeft meer
meer geleden
geleden dan
dan menigeen
menigeen zoo
zoo op
op het
het
eerste
gezicht vermoedt.
vermoedt. Onze
Onze goede sticl
stad isis geen
geen sleutel
sleutel tot
tot
eerste gezicht
voorname
Alpenpassen, zooals Milaan,
Milaan, noch
noch heerscht
heerscht zij
zijover
over
voorname Alpenpassen,
zee,
Venetië aan
ken Brussel
Brussel door
door en
en door;
door;
zee, als VenetiE
aan haar
haar golf.
golf. Ik ken
bij
eenigszins langdurigen
langdurigen vrede
bij een eenigszins
vrede zal
zal zij
zij spoedig
spoedig weer
weer op~
op
bloeien.
Er zit
zit geestkracht
geestkracht genoeg
genoeg ininhet
hetVlaamsche
Vlaamsche volk,
volk,
bloeien. Er
doch
handel en
en industrie
industrie kwijnen
kwijnen door
doorden
denkrijg.
krijg.ErErzijn
zijnhier
hier
doch handel
plaatsen
debenedenstad,
benedenstad,door
doorijverige
ijverigeburgers
burgers bewoond,
bewoond,
plaatsen in de
maar
moerassig en
en ongezond
ongezond is,
is, de
delust
lustontbreekt
ontbreekt
maar waar
waar het
het moerassig
verbetering aan
aan te
te brengen,
al isisererveel
veelnering
neringenenbedrijf.
bedrijf.
verbetering
brengen, al
Daar
leert men
men de
deVlaamsche
Vlaamschebevolking
bevolkingpas
paskennen
kennen;; toch
toch
Daar leert
zou ik
avonds
zou
ik UUniet
nietaanraden,
aanraden,ererdes
des
avondslaat
laatheen
heentetegaan,
gaan,
tenzij
geleide of
ofvermomd.»
vermomd.»
tenzij onder
onder goed geleide
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«Marjo 1 Ik zou
zou er
erdan
danjuist
juisteens
eensheen
heenwillen,»
willen,»zei
zeidedeander
ander
«Marjo!
ondeugend,
degen op
op zijde
zijde....
ondeugend, «mij
«mij dunkt
dunkt een
een goede degen
. .»»
«Zou
veel baten.
baten.Met
Metde
dèVlamingen,
Vlamingen,die
diedaar
daar wonen,
wonen,
«Zou U niet veel
,dehopman.
hopman. «Ook
«Ookloopt
loopt
niet tetegekscheren,»
gekscheren,»waarschuwde
waarschuwde,de
valt niet
er
eigen en
en vreemd
vreemd krijgsvolk
krijgsvolk rond.
De soldaten
soldaten spelen
spelen
er veel eigen
rond. De
vaak den
denbaas.
baas.Het
Hetisisook
ookeen
eenellende
ellendemet
metdie
diewanbetaling,
wanbetaling,
hier vaak
inhouden hunner
hunner soldij
soldij ....
Er fonkelde
fonkelde toom
toorn in
in de
de oogen
oogen
het inhouden
. .»» Er
van den
den officier.
officier.
van
«Men moest
moest die
die kerels
kerels flink
flinkstraffen,»
straffen,» vond
vonddedeItaliaan,
Italiaan,
«Men
«een tiental
tiental hunner
hunner ophangen
ophangenzou
zouererden
denschrik
schrikonder
onderbrengen.»
brengen.»
«Daar
komt men
men niet
niet ver
ver mee,
mee, een
een flinke
flinke bom
bom goud
goud zou
zou
«Daar komt
meer uitwerken.
uitwerken. Ik
Ik weet
weeter,er,die
dieden
deneersten
eerstenden
denbesten
bestenkeer
keer. ...
meer
..
te velde
velde of
ofwaar
waar ook
ook...
Men wil
wilzich
zichniet
nietlanger
langer laten
laten dril,
dril~
te
. . . Men
ooren.
Altijd worden
worden zij
zijgepaaid
gepaaid met
met schoone
schoone beloften,
beloften, dat
dat
ooren. Altijd
is om
om des
desduivels
duivelsteteworden
worden1I Als
AlsdedeAartshertogen
Aartshertogen er
ermaar
maar
eens
waren, heette
heette het,
het, die
diezouden
zoudengeld
geldmeebrengen,
meebrengen,tonnen
tonnen
eens waren,
Zoo werd
werderergefabeld.
gefabeld.Het
Hetmocht
mochtwat
watl
Vergeefeen
een
vol ...
. . . Zoo
I Vergeef
Goud dragen
dragen we
we
openhartig
krijgsman deze
ontboezeming?? Goud
openhartig krijgsman
deze ontboezeming
op onze
onze kleeren,
kie eren , maar
maar ledig
onze beurs,
beurs, de
de arme
arme soldaten
soldaten
ledig is onze
krijgen
't valt
ontkennen:: de
deAartshertogen
Aartshertogen
krijgen niets.
niets. Ja,
Ja, 't
valt niet
niet te ontkennen
zijn
vroom, dat
datdoet
doethun
hunveler
velerharten
hartenwinnen,
winnen,maar
maarmet
metbidden
bidden
zijn vroom,
en
zaligsprekingen vult
men geen
geen leege
leegezakken
zakken....
en zaligsprekingen
vult men
. .»»
Er
was in
in den
den hopmans
hopmans iets,
iets,waaruit
waaruiteigen
eigenontevredenheid
ontevredenheid
Er was
hoorbaar werd.
Italiaan keek
keek hem
hem scherp
scherp aan
aan en
endacht
dachterer
hoorbaar
werd. De Italiaan
zijne van.
van.
het zijne
«Ik
moet die
die benedenstad
benedenstad toch
toch eens
eens bij
bij avond
avondzien,»
zien,»hield
hield
«Ik moet
hij
hij vol.
ge«Werkelijk, don
Alonzo, het
het isiseen
eeneenzaam
eenzaam man
man niet
niet ge.
«Werkelijk,
don Alonzo,
raden,
deze muiters,
muiters, wanneer
wanneer zij
zij zwaar
zwaar geladen
geladen hunne
hunne slaap,
slaap~
raden, deze
plaatsen opzoeken,
weg tetetreden,»
treden,» zei
zeidedeofficier
officier
plaatsen
opzoeken,inin den
den weg
degen~
of
messtoot
bekreunen
zij
zich
dringend.
«Om
een
dringend. «Om een degen, of messtoot bekreunen zij zich
niet veel,
veel, en
enwaar
waardedeoverheid
overheidhare
hareverplichtingen
verplichtingenniet
nietnakomt,
nakomt,
het ereraltijd
altijdtreurig
treuriguit
uitmet
mettucht
tuchten
en orde.
orde. Zooveel
Zooveelmogelijk
mogelijk
ziet het
houdt men
men de
de troepen
troepen buiten
buiten Brussel,
Brussel, teteDiest
Diestenenomstreken,
omstreken,
ook langs
langs de
deMaas,
Maas,maar
maarverhinderen
verhinderen kan
kanniemand,
niemand, dat
dat velen
velen
de
hoofdstad bezoeken.
bezoeken. Zoolang
Zoolang erergeen
geengeruchtmakende
geruchtmakende
de hoofdstad
dingen gebeuren,
de poortwacht
poortwacht door
doorde
devingers,
vingers,waar
waar
dingen
gebeuren, ziet
ziet de
zij
zelve aan
aan meedoet.
meedoet.Doodslag,
Doodslag,vechtpartijen
vechtpartijen...
men isis erer
zij zelve
. . . men
daar
aan gewoon.»
daar aan
«Tout
comme chez
chez nous,»
no us,» lachte
lachte de
de Italiaan
Italiaan zorgeloos.
zorgeloos.
«Tout comme
In een
een der
der breedste,
breedste,best
bestbefaamde
befaamdestraten
stratender
derbenedenstad
benedenstad
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vol winkels en
en opslagplaatsen
opslagplaatsen had
had meester
meesterThijssen
Thijssen]anszoon,
Janszoon,
Pauwelienkes vader,
goud.
Pauwelienkes
vader, zijn
zijn werkplaats
werkplaatsen
en woonhuis.
woonhuis. Als goud,
smid
zooals men
men toen
toen ook
ookwel
welzeide,
zeide,goudslager,
goudslager, had
had hij
hij
smid of, zooals
veel
licht noodig.
noodig. Hooge
Hooge ramen,
ramen, met
ruiten, aan
aan den
den
veel licht
met kleine
kleine ruiten,
straatkant,
van een
een binnenhof,
binnenhof,
straatkant,ook
ook nog
nog ramen
ramen aan
aan den
den zijde
zijde van
verhelderden de
vrij aanzienlijke
aanzienlijke ruimte,
ruimte, die in
in twee
twee deelen
deelen
verhelderden
de vrij
was gescheiden.
gescheiden. Het
Hetvoorste,
voorste,naar
naardedetoenmalige
toenmaligegewoonte,
gewoonte,
was
en werkplaats
werkplaats beide.
beide.Daar
Daarzag
zaghet
hetererzeer
zeerbehoorlijk
behoorlijkuit,
uit,
winkel en
met
«schappen» langs
langs de
de wanden,
wanden, met
metlange,
lange,houten
houtentafels
tafelsen
en
met «schappen»
vlakvoor
vooren
enbij
bijde
deramen,
ramen,waaraan
waaraan de
demeester
meester teekende.
teekende.
banken, vlak
zijn klanten
klanten tete woord
woord stond,
het goud
goud afwoog
afwoog of
ofkleine
kleine
zijn
stond, het
reparaties verrichte,
het
reparaties
verrichte,waarbij
waarbijgeen
geenvuur
vuurnoodig
noodig was.
was. Voor het
smelten
moest men
men in
indedetweede
tweedewerkplaats
werkplaatswezen
wezen;
daar
smelten moest
; daar
voerden
voerden roet
roet en
ensmook
smookheerschappij
heerschappij;; eenige
eenige gezellen
gezellen zongen
zongen
er bij
bij den
denarbeid,
arbeid,terwijl
terwijlzijzijden
denhamer
hamerhanteerden
hanteerden;
anderen
er
; anderen
zaten er stil
stil allerlei
allerlei peuterwerk
peuterwerk te
te verrichten.
verrichten. Zeer
Zeer fijne
fijne kettingen,
kettingen,
sierlijk
banden van
van edelmetaal,
edelmetaal, voorhoofdsspangen,
voorhoofdsspangen,
sierlijk gekronkelde banden
gespen,
ringen, meer
meer of
ofminder
minder zwaar
zwaar bewerkt,
bewerkt, met
metingezette
ingezette
gespen, ringen,
parelen of edelsteenen
edelsteenen .. ,., . wat
al werd
werd hier
hiergewrocht.
gewrocht. na
na
parelen
wat niet al
veredelde schoonheid
schoonheid werd
werd het
het
zevenvoudige
zevenvoudige loutering.
loutering. In
In veredelde
goud
dan weggeborgen,
weggeborgen, wachtte
wachtte sfil
stil zijn
zijn lot
lotaf,
af,evenals
evenals een
een
goud dan
menschenhart,
dat
veel
heeft
moeten
lijden,
eer
het
rein
en
menschenhart, dat veel heeft moeten lijden, eer het rein en
geworden.
goed isis geworden.
Thijssen en
en zijn
zijn gezin,
gezin,Toch
Tochwerd
werdgezegd
gezegd
Eenvoudig leefde Thijssen
dat hij zeer
zeer gegoed,
gegoed, jajazelfs
zelfsrijk
rijkmoest
moestzijn,
zijn,alalhad
hadhet
hetgedrag
gedrag
dat
Menfabelde
fabelde
van
zijn oudsten
oudsten zoon
zoon hem
hemindertijd
indertijd veel
veelgekost.
gekost.Men
van zijn
bij de buren
buren van
van schatten,
schatten, die
die zich
zich inindedediepe
diepekelders
keldersonder
onder
bij
het woonhuis
woonhuis zouden
zouden bevinden.
bevinden. Uiterlijk
Uiterlijk viel
viel daar
daar niets
niets van
van
het
bespeuren.
te bespeuren.
«Ons Pauwelienke
Pauwelienke moet
moet ook
ook vlijtig
vlijtig arbeiden,»
arbeiden,» zei
zei moeder
moeder
Thijssen aan
aan wie het
het hooren
hoorenwilde.
wilde.«Zij
«Zijheeft
heefthaar
haareigen
eigentafel
tafel
Thijssen
vaders werkplaats
werkplaats;; daar
daar staat
staat haar
haar stoel en
en haar
haar voetsche,
voetsche.
in vaders
meltje, als
een nis,
nis, aan
aanden
denkant
kantvan
vanden
denhof,
hof,bij
bijeen
eenhoog
hoog
meltje,
als in een
raam. Iets
van haar
haar ouderstalent
ouderstalent isis op
opons
onsmeiske
meiskeovergeErfd.
overgeërfd.
raam.
Iets van
Zij ook
ook teekent
teek ent vaardig
vaardig en
enontwerpt
ontwerptpatronen.»
patronen.»
Zij
De buurvrouwen
buurvrouwen sloegen
sloegen de handen
handen ineen.
ineen. «Zoo'n
«Zoo'n meiske
meiske
tochl»
toch 1»
«Maar haar
bekwaamheid bestaat
bestaat eigenlijk
eigenlijk in
inbor,
bor.
haar grootste
grootste bekwaamheid
duren
op satijn.
satijn. Meest
Meest in
in den
den morgen,
morgen, op
op de
dehelderste
helderste uren
uren
duren op
zijdaarmede
daarmede bezig.
bezig.Nooit
Nooitontbreekt
ontbreekthet
hethaar
haar
van
den dag,
dag, isiszij
van den
aan
Vooral nu
nu het
het hof
hofweer
weerin
inBrussel
Brusselis,
is,ontvangt
ontvangtzij
zij meer
meer
aan werk.
werk. Vooral
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bestellingen
bestellingen dan
dan zij
zij af
af kan.
kan. Ik
Ikzorg
zorgerervoor,
voor,dat
datPauwelienke
Pauwelienke
haar
haar kleine
kleine handen
handen blank
blank en
en zacht
zacht houdt,
houdt, als
als het
hetsatijn,
satijn, dat
dat
haar door
de vingers
vingers glijdt»
glijdt» stofte
stoftemoeder
moederThijssen.
Thijssen.
haar
door de
«Ja, mensch,
bleef haken
haken was
was het
hetbedorven,»
bedorven,»knikte
knikte
«Ja,
mensch, als
als het bleef
een
een buurvrouw.
buurvrouw. «Mijn
«Mijn Anneke
Anneke isiseen
eenkantwerkster,
kantwerkster, die
die kan
kan
zich ook
ook laten
laten zien.»
zien.»
zich
«dl!dochterkens
dochterkens
«Alles goed
goed en
enwel»,
wel»,vond
vondeeneen
tweede,«de
«Alles
tweede,
zitten
op
haar
gemak,
dat
worden
ware
Madamkens:
al het
het
zitten op haar gemak, dat worden ware Madamkens : al
huiswerk komt
de moeders
moeders neer.»
neer.»
huiswerk
komt op de
«Vader Thijssen
Thijssen werkt
werkt het
het best,
best, als
alsons
onsdochterken
dochterkenininhaar
haar
«Vader
hoekje zoo
zoo stilovlijtig
stil~vlijtig borduurt,»
liet een
een
hoekje
borduurt,»zei
zei moeder,
moeder, en
en liet
teekening zien,
door den
den goudsmid
goudsmid gemaakt.
gemaakt. Het
Het stelde
stelde
teekening
zien, door
zijdaar
daarzat,
zat,het
hetblonde
blondehoofdje
hoofdjelicht
licht
Pauwelienke voor, zooals
zooals zij
Pauwelienke
deoogen
oogenopophaar
haararbeid
arbeidgevestigd
gevestigd,
alseen
eenheiligen,
heiligen~
gebogen, de
, . ..
. als
beeldje kwam
kwam zij
zij uit
uit inindedenisnisachter
achterhaar,
haar,den
dengrijzen
grijzenmuur,
muur,
beeldje
waartegen haar
haar effen
effen grijslaken
grijslaken kleedje,
kleedje, dat
datde
debevallige
bevalligefiguur
figuur
waartegen
eng omsloot,
omsloot, maar
maar even
afstak. Pauwelienke
van in
in
eng
even afstak.
Pauwelienkehield
hield er
er van
haar vrijen
vrijen tijd
tijd haar
haar eigen
eigen gewaden
gewaden ook
ookte
te borduren.
borduren. Menigeen,
Menigeen,
haar
de werkplaats
werkplaats betrad,
betrad, waagde
waagdeeen
eenzijdelingschen
zijdelingschenblik
bliknaar
naar
die de
aardig meisje,
meisje,bewonderde
bewonderdehare
harerijke
rijkekleedij
kleedijmaar
maarmeer
meer
het aardig
het lokkige
lokkige blonde
blonde haar,
haar, het
hetlieve
lievegezichtje,
gezichtje, de
debevallige
bevallige
nog het
figuur. Dat zou
zou een
een mooie
mooievrouw
vrouwworden
worden;
helaas ongenaak,
ongenaak~
figuur.
; helaas
baar, bemerkten
bemerkten de
spijt, als
als een
een echt
echt
baar,
de stoute
stoute klanten
klanten tot
tot hun spijt,
«Doornroosje.» Niemand waagde
waagde het
het haar
haar aan
aantetespreken.
spreken. Zij
Zij
«Doornroosje.»
deed of
ofgeen
geenenkel
enkelbezoeker
bezoekerhaar
haarbelang
belanginboezemde,
inboezemde, sloeg
sloeg
deed
de groote
groote blauwe
blauweoogen
oogenmaar
maarzelden
zeldenop
opvan
vanhaar
haarwerk,
werk,mengde
mengde
zich nooit
nooit inindedegesprekken,
gesprekken,alsalser er
vreemdenwaren.
waren.Zij
Zijwas
was in
in
zich
vreemden
vaders oog nog
nogsteeds
steeds«zijn
«zijnklein
kleinmeiske»
meiske»en
envoelde
voeldezich
zich veilig
veilig
vaders
onder zijn
zijn hoede. Bovendien
Bovendien lag
lageen
eenruige
ruige wolfshond
wolfshondmeestal
meestalaan
aan
haar voeten.
Kon edeler
edeler schat
schat ooit
ooittrouwer
trouwerbewaakt
bewaaktworden
worden?
haar
voeten. Kon
?
Ja,
bij zich gehouden,
gehouden,in
inde
de
ja, moeder had het eenig dochtertje liever bij
veilige schaduw
schaduw van
van het
hetwoonhuis,
woonhuis,maar
maarna
nahet
hetwangedrag
wangedrag
veilige
van
den oudsten
oudsten zoon,
zoon,die
dienaar
naarden
denvreemde
vreemdewas
wasgevlucht
gevluchten
en
van den
nadat
tweede het
hetgoudsmidshandwerk
goudsmidshandwerk te
te Parijs
Parijs leerde,
leerde,
nadat de tweede
terwijl
idiootbleek,
bleek,was
wasvader
vaderzwaarmoedig
zwaarmoediggeworden.
geworden.
terwij1 de derde idioot
Hem
opbeuren kon
kon alleen
alleenhet
hetliefelijke
liefelijkePauwelienke.
Pauwelienke. Haar
Haar
Hem opbeuren
Deaanblik
aanblik van
van den
den
bijzijn
geleden smart.
smart. De
bijzijn vergoedde
vergoedde hem
hem geleden
idioten
als een
een goedige
goedige hond
hond op
opiedere
iederewenk
wenkheen
heen
idioten zoon,
zoon, die als
en
weer draafde,
draafde, pijnigde
pijnigde hem
hemminder,
minder,dedeherinnering
herinneringaan
aanzijn
zijn
en weer
oudste werd
werd verzacht
verzacht;; het verlangen
verlangen naar
naar den
den zoon,
zoon,teteParijs,
Parijs,
veranderde
berustend afwachten.
afwachten. Wanneer
Wanneer de
de meester
meester
veranderdein
in berustend
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alleen was
was met
met zijn
zijndochterke,
dochterke, was
was haar
haar zoet
zoet gebabbel
gebabbel hem
hem
verkwikking, het
het geluid
geluid van
vanhaar
haar zilveren
zilveren stemmetje
stemmetje hem
hem de
de
verkwikking,
schoonste muziek.
muziek. Zij
Zij zong
zong eenvoudige
eenvoudigeliedjes,
liedjes,die
diehijhijgaarne
gaarne
schoonste
hoorde; ; zij
lachte om
om zijn
zijn kwinkslagen
kwinkslagen of ook
ook wel
wel om
om een
een
hoorde
zij lachte
enkele opmerking,
opmerking, om
een niets,
niets, met
met de
deheerlijke
heerlijke onbezorgd,
onbezorgd.
enkele
om een
heid der
der jeugd.
jeugd. Pauwelienke
Pauwelienke was
was hem
hem als
als de
de zon,
zon, die
die met
met
heid
haar
licht
en
warmte
een
duister
landschap
verheldert.
haar
en warmte een duister landschap verheldert.
Aan bezoek
bezoek en
engesprek
gesprekontbrak
ontbrakhet
hetanders
andersniet
nietininThijssens
Thijssens
werkplaats, vooral
vooral oude
oudeWillemke
Willemkekwam
kwamdikwijls
dikwijlsoploopen,
oploopen.
werkplaats,
«De tijden
tijden worden
worden nu
nutoch
tochbeter,»
beter,»erkende
erkendehijhijopopeen
eenkeet.
keet.
«De
geloofsvervolging, armoede
armoede zijn
zijn siechte
slechte gezellen
gezellen voor
voor
Oorlog, geloofsvervolging,
goudsmidsbedrijf. Dat
Dat heb
heb jejeook
ookondervonden,
ondervonden,meester
meester
het goudsmidsbedrijf.
Thijssen.»
veel,»knikte
kniktede
demeester,
meester, een
eengouden
goudenschakel
schakel
«Maar al teteveel,»
«Maar
dichtknijpend. «Het
dat we
we weer
weereen
eeneigen
eigenvorst
vorst inin
dichtknijpend.
«Het helpt,
helpt, dat
midden hebben.»
hebben.»
ons midden
is
van Koning
voortdurende afwezigheid
afwezigheid van
Koning Filips
Filips is
«Zeker, de voortdurende
hier, vooral
vooral na
na onze
onze afscheiding
afscheiding van
van de
denoordelijke
noordelijkegewesten,
gewesten,
hier,
zeer smartelijk
smartelijk gevoeld,»
op zijn
zijn deftige,
deftige, lang,
lang.
zeer
gevoeld,» zei
zei Willemke op
zame wijze
wijze van
van spreken.
spreken. «Als
«Alshet
hetnu
nuvrede
vredewerd,»
werd,»en
enhij
hij klopte
klopte
zame
beverig met
de houten
houten tafel,
tafel, «zij
«zij het
hetmet
metverlies
verlies
beverig
met zijn
zijn stok
stok op de
de Noordelijke
Noordelijkebroeders,
broeders,zouden
zoudenerergoede
goededagen
dagenaanbreken
aanbreken
van de
den stillen
stillenhandwerksman.
handwerksman.Het
Hetruwe
ruwekrijgsvolk,
krijgsvolk,dat
datmeer
meer
voor den
ofelders
eldersgebezigd
gebezigd
onveilig
dan veilig
veiligmaakt,
maakt, kon
konafgedankt
afgedankt of
onveilig dan
Men zou
zou zich
zichweer
weertehuis
tehuisgaan
gaangevoelen
gevoelen inineigen
eigen
worden.
worden. Men
womng.»
woning.»
devrede
vredeliet
lietzich
zichwachten
wachtentot
totdusver,»
dusver,»sprak
sprakThijssen
Thijssen
«Toch, de
eenigen voorspoed,
voorspoed,maar
maar niet
niet wat
wat men
men gedroomd
gedroomd
bezorgd. «Wel
«Wel eenigen
heeft,
bracht de
aanwezigheid van
van het
het hof.
hof. Evenwel,
Evenwel, laat
laatons
ons
heeft, bracht
de aanwezigheid
dankbaar
zijn,
kleine
munt
is
ook
geld.»
dankbaar zijn, kleine munt is
geld.»
zei moeder
moeder Thijssen
Thijssen tot
tot Willemke,
Willemke,terwijl
terwijlzij
zij
«Kijk eens,»
eens,» zei
met
opgestroopte mouwen,
mouwen,zoo
zoovan
vanhaar
haarwaschtobbe
waschtobbe geloopen,
geloopen,
met opgestroopte
den
oude een
een kruik
kruik bier
bier kwam
kwam brengen,
brengen, «kijk
«kijk eens
eens wat
wat onze
onze
den oude
weer borduurt.
borduurt. Een
Een van
van de
de dames
dames van
van het
het
Pauwelienke
Pauwelienke nu
nu weer
hof heeft
heeft zich
zich verloofd
verloofdmet
meteen
eenItaliaansch
ltaliaanschedelman,
edelman,een
eengraaf
graaf
of zoo
zoo iets..
iets;Pauwelienke
Pauwelienke zal
zal een
eendeel
deelaan
aanhet
hetbruidskleed
bruidskleed
borduren
met
de
wapens
der
dame,
omslingerd
door
bloemen
borduren met de wapens der dame, omslingerd door bloemen
en
ranken, fijn
fijn zilverdraad
zilverdraad op
wit satijn.
satijn. Is
Is het
het niet
nietprachtig?
prachtig?
en ranken,
op wit
Het isis een
eenwerkje,
werkje,dat
datmaanden
maandenzal
zalvorderen.
vorderen.Al
Alverscheidene
verscheidene
malen
hebben de
dekamervrouwen
kamervrouwen der
deraanstaande
aanstaande bruid
bruid met
met
malen hebben
Pauwelienke
overlegd;; zij
zij heeft
heeft ook
ooksamenkomsten
samenkomsten gehad
gehad met
met
Pauwelienke overlegd
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vrouwen, die
die het
hetkleed
kleedverder
verderbewerken
bewerkenenennaaien
naaienzullen.
zullen.
de vrouwen,
Eens heeft
zich
heeft zij
zij de
deedeldame
edeldamezelve
zelvegesproken,
gesproken,die
die
zichverwaar,
verwaar.
heefthaar
haar enkele
enkeleaanwijzingen
aanwijûngen te
te doen
doeninineen
eenFransch,
Fransch,
digd heeft
waarvan Pauwelienke
Pauwelienke door
door de
deSpaansche
Spaansche uitspraak
uitspraak niet
niet veel
veel
waarvan
zij kent
kent·haar
haar Fransch
Fransch zoo goed
goedals
alsvader.»
vader.»
begreep, want
begreep,
want zij
ei, Pauwelienke
Pauwelienke aan
aan het
het hof!
hof! word
wordniet
niethoovaardig,
hoovaardig,
«Ei, ei,
kind,» waarschuwde
waarschuwde oude Willemke.
Willemke.
enboog
boogzich
zicheven
evenover
overhaar
haarborduurwerk.
borduurwerk.
Pauwelienke lachte en
moeder, ik
meende dat
zeer schoone
schoone dame
dame
ik meende
dat alleen
alleen een
een zeer
«0 moeder,
zulk een
een kleed
kleed zou
zoukunnen
kunnendragen
dragen;; maar
maar zij
zij isisniet
nietmooi
mooi
zulk
moeder, en
Als ik
ik haar
haar was,
was, had
had ik
ik geen
geen wit
wit
moeder,
en niet
niet jong
jong ook.
ook. Als
satijn gekozen,
zal erg
erg afsteken
afsteken bij
bijhaar
haargezicht.»
gezicht.»
satijn
gekozen, het zal
«Kleine wijsneus,»
wijsneus,» lachte
lachte moeder,
moeder, «onder
«onder den
densluier
sluierzijn
zijn
«Kleine
alle bruiden
bruiden mooi,
mooi, en
en bij
bijzoo
zoohooge
hooge
lieden,vooral
vooralals
alszij
zij
alle
lieden,
veel geld
geldmeebrengen,
meebrengen,vraagt
vraagtmen
menniet
nietnaar
naar schoonheid. Boven,
Boven.
is dat
datalles
allesmaar
maar ijdelheid.»
ijdelheid.»
dien is
geld ofofdedeschoonheid,
schoonheid,moeder
moeder?»
vroegPauwelienke
Pauwelienke
«Het geld
?» vroeg
schelms.
was het
het antwoord
antwoord der
dermatrone.
matrone.
«Beide,» was
het hare
hare van.
van.
dacht er het
Pauwelienke dacht
Terwijl zij
zij borduurde
borduurde en
en haar
haar vader
vader de
de klanten
klanten te
te woord
woord
Terwijl
stond,
of zelf
zelfininallerlei
allerleiarbeid
arbeidwas
wasverdiept,
verdiept, gingen
gingen de ge,
ge.
stond, of
beurtenissen in
de groote
groote wereld
werelddaarbuiten
daarbuiten haar
haar eigen
eigengang,
gang,
beurtenissen
in de
schijnbaar
invloeduit
uitteteoefenen
oefenenop
opde
denederige
nederige
schijnbaar zonder
zonder eenigen invioed
personen in
in den
dengoudsmidswinkel.
goudsmidswinkel.Men
Menredekavelde
redekaveldeover
overvrede
vrede
personen
en
oorlog stond
stond op
op 't vinnigst
vinnigst hernieuwd
hernieuwd te
te worden.
worden.
en de oorlog
Alonzo
Eenige weken
later trad
trad dezelfde
dezelfde hopman,
hopman, die
weken later
die don Alonzo
eens door den
den stad
stad had
had geleid,
geleid,op
opeens
eensThijssens
Thijssenswerkplaats
. werkplaats
eens
binnen.
Hij liet
lieterereen
een
kleinereparatie
reparatieverrichten
verrichten en
en begon
begon
binnen. Hij
kleine
al wachtend,
wachtend, Vlaming,
Vlaming,die
diehij
hijwas,
was,met
metzijn
zijnlandslui
landsluieen
eenpraatje.
praatje.
Ja,
geruchten spraken
spraken waarheid.
wandaden der
der
Ja, de geruchten
waarheid.Om
Om de
de wandaden
Duinkerker
straffen, die
de Noordelijken
Noordelijken nood,
nood.
Duinkerker zeeroovers
zeeroovers te
te straffen,
die de
zaakten
jaar wel zestig
zestig schepen,
schepen, ter
ter beveiliging
beveiliging hunner
hunner
zaakten in
in dit jaar
zee te
te sturen,
sturen,drongen
drongenHolland
HollandenenZeeland
Zeelandaan
aan
koopvaardij
koopvaardij in
in zee
nu leek
leek het
het den
den
op
een inval
inval ininhethet
Vlaamscheland.
land. Juist
Juist nu
op een
Vlaamsche
Staten
zeer geschikt
geschikt voor
voor zulk
zulk een
een expeditie.
expeditie. Waren
Waren niet
niet de
de
Staten zeer
Spaansche
te Gent,
Gent,Diest,
Diest,Antwerpen
Antwerpenininvolle
vollemuiterij
muiterij?
Spaansche troepen
troepen te
?
Werden
de
strooptochten
der
Hollanders
niet
maar
zwak
Werden de strooptochten der Hollanders niet maar zwak
zij zich
zich waagden
waagden diep
diep in
in Vlaanderen
Vlaanderen en
en Bra,
Bra.
afgeslagen,
afgeslagen, als
als zij
bant?
de oorlogspartij
oorlogspartij niet
niet tot
tot zwijgen
zwijgen gebracht,
gebracht, na
na de
de
bant ? Was de
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nederlaag, door
door Mendoza
nederlaag,
Mendoza geleden
geleden?? Heerschte
Heerschte er
er zelfs
zelfs geen
geen
hongersnood hier
hier en
en daar
hongersnood
daar in de
de ongelukkige
ongelukkige gewesten,
gewesten, nu
nude
de
Hollanders
er geen
geen koren
koren meer
meer brachten
brachten?? Zeker,
Zeker,mijnheeren
mijnheeren
Hollanders er
Staten
hadden de
de kansen
kansen goed
goedberekend.
berekend. Naar
Naar vrede,
vrede, vrede
vrede
Staten hadden
reikhalsde
het Zuiden.
Zuiden.Het
HetNoorden
Noorden
werderertetekrijgs,
krijgs~
reikhalsde alles
alles in het
werd
haftiger, te
te vermeteler,
haftiger,
vermeteler, te ondememender
ondernemender door.
door.
zekeeren,
keeren,
«Hadden
wij geld,
geld, meester
meester Thijssen,
Thijssen, wij
wij zouden
zouden ze
«Hadden wij
maar
maakt eens
vuist, als
als ge
ge geen
geen hand
hand hebt,»
hebt,»bromde
bromde
maar maakt
eens een
een vuist,
de officier,
officier,
De goudsmid
goudsmid zag
zag zijn
zijn bezoeker
bezoeker ernstig
ernstig aan.
aan.
«Dat
het er
er zoo
zoo slecht
slecht voorstond,
voorstond, wist
niet,» zeide
zeide hij.
hij.
«Dat het
wist ik niet,»
«De Noordelijken
Noordelijken zijn
zijn het
hetmeest
meestkwaad,
kwaad,omdat
omdatwij
wijde
devoile
volle
erkenning der
der Staten,Generaal
ze willen
Staten~Generaal weigeren
weigeren; ; ze
willen ons
ons wat
wat
erkenning
deemoediger stemmen,»
deemoediger
stemmen,» meende
meende de
dehopman,
hopman,vertrouwelijk
vertrouwelijkmet
met
landgenoot, blijde
een landgenoot,
blijdezijn
zijn bezwaard
bezwaardhart
hart eens
eens te
tekunnen
kunnenluchten.
luchten.
«Waarom
het bestaan
bestaan van
een roofnest
roofnest als
als Duin,
Duin~
«Waarom zouden
zouden zij
zij het
van een
kerken
langer dulden,
dulden, wanneer
wanneer zij
zij de
demacht
macht hebben
hebben het
het te
te
kerken langer
vernietigen
vernietigen?? Zoo spreekt
spreekt mijnheer
mijnheer Van
VanOldenbarnevelt.
Oldenbarnevelt.Maar
Maar
hij,
hij, die het
het zwaard
zwaard der
der Republiek
Republiek draagt
draagt en
en eervol,
eervol, dat
datmoet
moet
toegeven, prins
prinsMaurits
Mauritsvan
vanOranje,
Oranje,maakt
maakttegenwerpingen.
tegenwerpingen.
ik toegeven,
Hij
acht het
hetvoornemen
voornemenuitermate
uitermate roekeloos.
roekeloos. Graaf
Graaf Willem
Willem
Hij acht
van Nassau
Nassau valt
valt hem
hem bij.
bij.Op
Opdede
Victoriezou
zoukorte
korteblijdschap
blijdschap
van
Victorie
volgen; ; op een
eennederlaag
nederlaag de
deondergang
ondergang van
van den
den staat.
staat. Zoo
Zoo
volgen
vertelt men,
men, als
als onze
onzeberichtgevers
berichtgevers het
hetwel
welweten.
weten. 't'tIs
Is het
het
vertelt
geheele land
land hangen
hangen aan
aan een
een zijden
zijden draad.
draad. oordeelt
oordeelt deze
deze
geheele
Dus wie
wieweet
weetofofdedeheeren
heerenStaten
Statenhun
hunzin
zinkunnen
kunnen
Nassau. Dus
Nassau.
doorzetten ?»
doorzetten?»
Maar zij
dreven dien
dien door.
door.
Maar
zij dreven
was er
er niet
nietover
overuitgepraat
uitgepraatmet
metzijn
zijnbeverige
beverige
Willemke was
stem, hoe
hoe men
mendaar
daarininhet
hetNoorden
Noorden
allesiningereedheid
gereedheidbracht,
bracht,
stem,
alles
«0,een
een
reuzenlegerl»
aan de
degrenzen
grenzentroepen
troepensamentrok
samentrok....
aan
. . «0,
reuzenleger
1»
riep de
de oude
oudeman,
man,«onze
«onzespionnen
spionnenzeggen
zeggen:
veleduizenden,
duizenden,
riep
: vele
bewapend, prachtig
prachtig van
vanalles
allesvoorzien.
voorzien.Geld
Geldnoch
nochmoeite
moeite
goed bewapend,
sparen die
ketters. Wat zal
zal ons
onsoverkomen
overkomen?
Watmoeten
moetenwe
we
sparen
die ketters.
? Wat
beginnen ?»
beginnen
jammeren,» zei
vader Thijssen.
Thijssen. «Handelen,
«Handelen, dat
dat isis de
de
«Niet jammeren,»
zei vader
boodschap.» Van ernstige
ernstige gedachten
gedachten vervuld,
vervuld, zweeg
zweeghij
hijonder
onder
boodschap.»
nu en
endan
daneen
eenopmerking
opmerkingplaatsend.
plaatsend.Pauwe,
Pauwe~
werk, slechts
slechts nu
het werk,
lienke zag
zag hem
hem vaak
vaakbezorgd
bezorgdaan.
aan.Waarover
Waaroverpeinsde
peinsdehaar
haar
lienke
als hij
hijzoo
zoostil
stilzijn
zijnteekenschrift
teekenschrifthanteerde
hanteerdeofofiningedachten
gedachten
vader, als
voor zich
zichuit
uitstaarde,
staarde,met
met de
de goudschaal
goudschaal in
in de
de hand?
hand?
verzonken, voor
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zijn er, zij
Z1J zijn
z1Jn er
er1»
J» riep
riep Willemke
Willemkebuiten
buitenzich
zichzelf
zelfvan
van
«Zij zijn
angst,
angst, de werkplaats
werkplaats binnenstrompelend,
binnenstrompelend, zoodat Pauwelienke
Pauwelienke
haar vader
toornig tot den
den
van schrik
schrik opsprong
van
opsprong en
en haar
vader zich
zich half toornig
grijsaard
grijsaard keerde.
staan aan
aan de grenzen,
grenzen, dat
dat weet
weet
«Ze zijn
hier;; ze
zijn toch
toch niet hier
ze staan
ik
al lang,»
lang,» beet
beet hij
hij hem
hem toe.
toe.
ik al
«N een, ze
ze zijn
zijn over
overdede
grenzen;
metschepen
schepen zijn
zijn ze
ze ge,
ge~
«Neen,
grenzen
; met
komen,
en geland
geland met
met man
manenenmacht.
macht.0,0,arm
armVlaanderen,
Vlaanderen,
komen, en
wat zal
zal UUoverkomen
overkomen?»
?»De
Deoude
oudeman
manhield
hieldde
dehanden
handenbiddend
biddend
omhoog.
zat het
het Zuiden
Zuidenverslagen
verslagenter
terneer,
neer,terwijl
terwijlhet
hetNoorden
l\.oorden
Zoo zat
trilde van
van strijdlust.
strijdlust.
trilde
«Helaas
«Helaas al
al dedeverschrikkingen
verschrikkingen van
van den
denkrijg
krijg wachten
wachten ons
ons
eigen gewesten,»
gewesten,» jammerde
jammerde Willemke.
Willemke.
in eigen
nu ook
ookbinnengetreden
binnengetreden en
en
Eenige andere
mannen waren
waren nu
andere mannen
luisterden
verontrust
toe.
Thijssen
gaf
Pauwelienke
een
wenk,
luisterden verontrust
'Thijssen gaf Pauwelienke een wenk,
dat
zij naar
naar het
hetwoonhuis
woonhuiszou
zougaan,
gaan,bijbijhare
haremoeder.
moeder. Het
Het
dat zij
meisje
ging volgzaam
volgzaam weg,
weg, na
nahaar
haar vader
vader bedroefd
bedroefd de
de hand
hand
meisje ging
te
hebben gedrukt,
gedrukt, met
meteen
eenstreelende
streelendebeweging.
beweging.Thijssen
Thijssen
te hebben
oogde haar
haar zuchtend
zuchtend na.
na.
wij ons
ons de
de Hollanders
Hollanders van
van 't lijf houden,
houden,
«Ja, hoe kunnen
kunnen wij
met
muitende troepen
troepen?»
klaagde een
een der
der mannen.
mannen.
met muitende
?» klaagde
gevaar maakt
maakt hen
hen on
onmisbaar,
zij weten
weten dat
dat te
te goed.
goed.
«Het gevaar
misbaar, zij
zij
geld,
geld,
geld,
en
de
schatkist
schijnt
Daarom
eischen
Daarom eischen zij geld, geld, geld, en de schatkist schijnt
» berichtte
berichtte een
een ander.
ander.
ledig ....
. .»
opinin't'tver,
ver«Een
Spaansche furie
furie steekt
steekt de
de vuisten
vuisten op
«Een nieuwe Spaansche
schiet,»
riep een
een derde.
derde.
schiet,» riep
«God en
en Zijn
Zijn heiligen
heiligen behoeden
behoeden ons,»
ons,»bad
badvader
vaderThijssen.
Thijssen.
«God straffe
straffe de
de muiters
muiters 1»)
de vriend
vriend van
vanover
overdedestraat.
straat.
I» zei de
«Zij
schreeuwen om
om hun
hun soldij
soldij;
straks loopen
loopen ze
ze nog
nog over
over
«Zij schreeuwen
; straks
ieder.»)
Oranje, die prompt
prompt betaalt,
betaalt, dat
dat weet
weet een
eenieder.»
tot Oranje,
«Straks
de vijand
vijandininBrussel,»
Brussel,»kermde
kermdeWillemke,
Willemke, «het
«het
«Straks is
is de
land veroverd,
veroverd, en
en zullen
zullen zezeons
onsplunderen
plunderenenen
brandschatten.»
land
brandschatten.»
ik aan
,aan goud
goud en
en
«Gemak, gemak»
gemak»;; riep
riep de
de hopman,
hopman, «Wat ik
juweelen bezit
bezit geef
geef ik
ik voor
voordedeverdediging
verdedigingvan
vanmijn
mijnlanden,»
landen,»
juweelen
heeft de
de Aartshertogin
Aartshertogin gezegd.
gezegd. Maar
Maar de
deAartshertog
Aartshertogheeft
heeftdat
dat
heeft
kostbaarhedenver,.
ver~
niet willen
willen aannemen
aannemen:: «we
«wekunnen
kunnenUwe
U wekostbaarheden
mevrouw» heeft
heeft hij
hij geantwoord
geantwoord:: «nog
«nogzijn
zijner
erlombarden
lombarden
panden, mevrouw»
en
juweliers die
die erergroote
grootesommen
sommenopopkunnen
kunnenverstrekken.»
verstrekken.»
en juweliers
Vader Thijssen
dieper
zijn werkplaats
werkplaats op
op en
enneer,
neer,ininalaldieper
Thijssen liep zijn
verzonken.
gedachten verzonken.
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Tegen
avond, toen
toenhet
hetreeds
reedsschemerde,
schemerde, trad
trad een
een rijk
rijk
Tegen den avond,
gekleed man
man bij
bij hem
hem binnen.
binnen. Na
Naeen
eenkorte
kortewoordenwisseling,
woordenwisseling,
gekleed
de vreemde
vreemde sprak
sprak vloeiend
vloeiendFransch,
Fransch,met
metItaliaanschen
Italiaanschentongval,
tongval,
nam
goudsmid zijn
zijn bezoeker
bezoekermede
medenaar
naareen
eenbinnenvertrek
binnenvertrek
nam de goudsmid
van
het woonhuis,
woonhuis, wat
wat hij
hij anders
anders nooit
nooit deed.
deed.
van het
en
hare
dochter
zaten
erbij
bijkaarslicht
kaarslicht te
te
Vrouw Thijssen
Thijssen en hare dochter zaten er
werken. Op
Op verzoek
verzoek van
vanden
denhuisheer
huisheerrezen
rezen beide
beidevrouwen
vrouwen
werken.
ijlings
en wilden
wildenhet
hetvertrek
vertrekveriaten.
verlaten.
ijlings op en
spijt mij
mij dat
dat ik
ik uustoor,»
stoor,»zeide
zeidededevreemde
vreemdehoffelijk,
hoffelijk,
«Het spijt
het Fransch.
Fransch. Pauwelienke
Pauwelienkczag
zagopopenen
herkende«haar
«haarridder»
ridder»
in het
herkende
uit de
de St.
St.Gudula.
Gudula.Ook
Ook
herkendezijn
zijnblonde
blondeschoone,
schoone,
uit
hijhij
herkende
maar
haar fraai
duimaar in
in haar
fraai geborduurd
geborduurd huisgewaad
huisgewaad leek
leek zij
zij hem
hem dui,
zendmaal
dan onder
onder de
de zwarte
zwarte huive.
huive. Hij
Hij
zendmaal bekoorlijker
bekoorlijkertoe
toe dan
glimlachte met
heimelijken blik
blik van
vanverstandhouding,
verstandhouding, die
die
glimlachte
met een heimelijken
haar het
bloed naar
naar het
het voorhoofd
voorhoofd joeg.
joeg.Geheel
Geheelverward
verward
haar
het bloed
volgde zij
zij hare
hare moeder.
moeder.
«Vader,
was die
dievreemde?»
vreemde?»vroeg
vroegzij,
zij,nadat
nadatde
desamen,
samen«Vader, wie was
komst,
die lang
lang had
had geduurd,
geduurd, was
wasafgeloopen,
afgeloopen, en
en de
de ander
ander
komst, die
huis had
had verlaten.
verlaten.
het huis
«Maar kind 1»
moeder.
I» berispte
berispte de moeder.
«Ik mag
mag het
het je
je niet
niet zeggen,
zeggen, dochtertje,»
dochtertje,» zei
zei de
devader,
vader, haar
haar
«Ik
een
kneepje
in
den
wang
gevend.
Hij
scheen
bijzonder
opgeeen kneepje den wang gevend. Hij scheen bijzonder opge,
ruimd, als
als iemand,
iemand, die
die een
een goede
goededaad
daadheeft
heeftverricht.
verricht.«Zeker
«Zeker
ruimd,
goede zaken
zaken gedaan,»
gedaan,» dacht
dacht zijn
zijn vrouw.
vrouw.
is een
een voldoening
voldoeningvoor
vooreen
eeneerlijk
eerlijkman,
man,als
alshij
hijinintijd
tijd
«Het is
van
nood, eer
eergezocht
gezochtwordt
wordtdan
dandedeLombarden,»
Lombarden,» roemde
roemde
van nood,
Thijssen.
Thij ss en.
voorzichtig,» waarschuwde
waarschuwde de
deverschrikte
verschrikte
«Wees maar
maar voorzichtig,»
echtgenoote.
nu
Reeds
volgenden dag
dagkeerde
keerdededevreemdeling
vreemdelingweder,
weder,nu
Reeds den volgenden
in den
den morgen.
morgen. Pauwelienke
Pauwelienke zat
zat te
te borduren
borduren in
in haar
haar hoekje,
hoekje,
ditmaal hield
zij de
deoogen
oogenniet
niet
neergeslagenzooals
zoo alsanders.
anders.
ditmaal
hield zij
neergeslagen
Thijssen Janszoon
bij zijn
zijn komst,
komst, maar
maar de
de
Thijssen
Janszoon rees
rees eerbiedig
eerbiedig op
op bij
edelman riep
riep lachend
lachend::
«U breng
breng ik waarover
waarover wij
wij spraken,
spraken, meester
meester Thijssen,
Thijssen, maar
maar
dit schoone
schoone kind
kind hier
hier mag
mag ik
ik wel
weleerst
eerstdeze
dezekleinigheid
kleinigheid ver,
verDe
eeren.»
Meteen
wilde
hij
een
roos
op
haar
tafel
leggen.
eeren.» Meteen wilde hij een roos op haar tafel leggen. De
wolfshond, die
die schijnbaar
schijnbaar te slapen
slapen lag,
lag, sprong,
sprong, bij
bijde
dedrieste
drieste
wolfshond,
nadering
den vreemde,
vreemde, woedend blaffend
blaffend overeind.
overeind. Snel
Snel
nadering van
van den
werd
het dier
dier tot
tot rust
rust gebracht
gebracht door
door vader
vader en
en dochter.
dochter.
werd het
«Een grimmige
grimmige draak,
die uw
uwprinsesje
prinsesje bewaakt,
bewaakt, meester
meester
«Een
draak, die
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Thijssen,»
Thijssen,» zei
zei de
devreemde
vreetndekalm.
kalm. Hij
Hijhad
hadhaar
haarde
deroos
roosonderwijl
onderwijl
het uitgestoken
uitgestoken handje
handje gelegd.
gelegd.
in het
I» riep
Thijssen Janszoon
]anszoon verbaasd
verbaasd en
en onte,
onte~
«Pauwelienke1»
riep Thijssen
«Pauwelienke
vreden. Zijn
Zijn dochter
dochter bloosde
bloosde hevig,
hevig, zij
zij liet de
de roos
roos op
optafel
tafel
vreden.
bor~
vallen, lispelde
enkel woord
woord van
van dank
dank en
en nam
nam haar
haar bor,
vallen,
lispelde een
een enkel
duurwerk weer
idioot, had
had het
het tooneeltje
tooneeltje dom
dom
duurwerk
weer op.
op. Tinus,
Tinus, de idioot,
aangegaapt;
stak die op
op zijn
zijn muts
muts
aangegaapt ;nu
nugriste
gristehij
hijde
de roos
roos weg,
weg, stak
en
danste
er
de
werkplaats
mee
rond,
tot
zij
ontbladerd
op
en danste er de werkplaats mee rond, tot zij ontbladerd op
grond viel.
viel.Pauwelienke
Pauwelienkezeide
zeidegeen
geenwoord,
woord,maar
maarde
detranen
tranen
den grond
sprongen
haar in de
de oogen,
oogen, zoodat
zoodatzij
zijzezehaastig
haastigafwischte,
afwischte,
sprongen haar
vol vreeze
vreeze dat
dat de
deschoone
schoonezilveren
zilverenfiguren,
figuren,die
diezijzijborduurde,
borduurde,
Devreemdeling
vreemdelingzag
zag onwille,
onwilleer
bevlekt zouden
zouden worden.
worden. De
er door bevlekt
keurig naar
naar het werk
werk;; hij onderscheidde
onderscheidde een
een gedeelte
gedeelte van
van het
het
keurig
wapen der aanstaande
aanstaande bruid.
bruid. Met
Met een
eenbinnensmonds
binnensmondsgemom,
gemom~
wapen
terzijde. De
De hoffelijke
hoffelijke bedoeling
bedoelingvan
vanden
den
pelden vloek
vloek trad
trad hij
hij terzijde.
edelman
geheel mislukt,
mislukt, werd
werdhij
hij daarom
daarom zoo wrevelig?
edelman scheen geheel
«N u onze
onze zaken,»
zaken,» sprak
sprak hij
hij uit
uit de
dehoogte
hoogte tot
totden
denvader,
vader,
«Nu
die al
al dien
dientijd
tijdbezig
bezig
was
geweestden
denhond
hondte te
kalmeeren.
die
was
geweest
kalmeeren.
Pauwelienke bukte
zich diep
diep over
overhet
hetsatijn
satijn;; zij
zij keek
keek niet
niet
Pauwelienke
bukte zich
meer
hare kleine,
kleine, witte
wittehanden
handensidderden.
sidderden. Vader
VaderThijssen
Thijssen
meer op, hare
en
zijn bezoeker
bezoeker verlieten
wolfshond vlijde
vlijde
en zijn
verlietenhet
het vertrek.
vertrek. De
De wolfshond
zich
liefkoozend tegen
tegen het
hetkleed
kleedzijner
zijnermeesteres,
meesteres, maar
maar het
het
zich liefkoozend
meisje
streelde
hem
niet,
zooals
anders
over
den
trouwen
kop,
meisje streelde hem niet, zooals anders over den trouwen kop,
integendeel strekte
voet uit
uitenenschoof
schoofhem
hemvan
vanzich
zich af.
af.
integendeel
strekte zij
zij den voet
avond beschikte
bes.chikte Isabella
Isabella over
over een
een groote
groote som
som gelds.
gelds.
Dien avond

lIl.
In een
een hooge,
hooge,sombere
somberezaal
zaalvan
van
het
paleisder
deraartshertogen,
aartshertogen,
het
paleis
zaten
Isabella's hofdames,
hofdames, in
in zwaren
zwaren rouw
rouw gekleed, bijeen.
bijeen. Zij
Zij
zaten Isabella's
bespraken in
verbitterde, half kebroken
gebroken stemming
stemming de ge,
ge"
bespraken
in half verbitterde,
beurtenissen der laatste
laatste weken.
weken.
beurtenissen
«Wat al
al groote
groote verwachtingen
verwachtingen in
in rook
rook vervlogen,»
vervlogen,» treurde
treurde
er een.
een.
er
«Het isishaast
haastongelooflijk
ongelooflijkI1Alles
Allesscheen
scheenzoo
zoogunstig
gunstigbeschikt.
beschikt.
Heeft
onze Aartshertogin
Aartshertogin niet
niet in
in eigen
eigen persoon
persoon te Diest
Diest de
de
Heeft onze
muiters bedwongen
bedwongen?
Hoefier
fierbeval
bevalzijzijdedetroepen
troepenaan
aantetetreden
treden;
? Hoe
;
geestdriftig klonk haar
haar vurige
vurige toespraak.
toespraak. Steenen
Steenen zou
zou zij
zij
hoe geestdriftig
vermurwd hebben.
Welkeen
eenonvergetelijk
onvergetelijktooneel.
tooneel.IkIkzie
ziehaar
haar
vermurwd
hebben. Welk
mij tetepaard,
paard,dedefiere
fiereamazone,
amazone, en
endedemuitende
muitende
nog
voor mij
nog voor
mannen
plicht en
en eer
eerterugkeeren.
terugkeer en...
mannen tot plicht
. .»»
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«Ja,
«Ja, onze schoone
schoone vorstin
vorstin riep
riephen
henopopterterverdediging
verdedigingonzer
onzer
ver~
alleenzaligmakende kerk,
spoorde hen aan
aan de
de ketters
ketters te
te ver,
alleenzaligmakende
kerk, spoorde
delgen, als
als een
een Gode
Godewelgevallige
welgevalligezaak,»
zaak,» zuchtte
zuchttehare
harebuur,
buur~
delgen,
dame. «God en
en zijn
zijn heiligen
heiligen hebben
hebben het
het anders
anders gewild.»
gewild.» Zij
Zij
dame.
de bleeke
bleeke handen
handen op
ophet
hetzwarte
zwartekleed
kleedenen
staardestil
stil
vouwde de
staarde
haar schoot,
schoot, als verzonk
verzonk zij
zij in
in gebeden.
gebeden. «De
«Dehoop
hoopop
opbuit
buit
in haar
sprak
ook
een
woordje
mee,»
lachte
een
derde
vergramd.
sprak
eén woordje mee,» lachte een derde vergramd.
Noord«Buit 11 Herinneren
hoe wij
wij de
de Noord,
«Buit
Herinnerende
de dames
dames zich
zichnog,
nog, hoe
N ederlandsche gewesten
gewesten al
al schertsend
schertsend onder
onderons
onsverdeelden
verdeelden?
Nederlandsche
?
Maria,Jozefi
kaal
afgekomen
alsals
kerkmuizen
Maria~Jozef! We
Wezijn
zijnererzoo
zoo
kaal
afgekomen
kerkmuizenI»I»
«En het
het stond
stond alles
alles zoo
zoo mooi
mooi voor
voor de
deonzen,»
onzen,» herinnerde
herinnerde
«En
zich een vierde.
vierde. «Prins
«Prins Maurits
Maurits wist
niets af van
van onze
onze bewe,
bewe~
zich
wist niets
gingen. Hij
werd slecht
slecht gediend
gediend in
het Vlaamsche
Vlaamsche land.
De
gingen.
Hij werd
in het
land. De
Aartshertogen
waren
reeds
te
Gent,
toen
hij
het
beleg
ging
Aartshertogen waren reeds te Gent, toen hij het beleg ging
slaan
slaan voor
voor Nieuwpoort.
Nieuwpoort. Oranje
Oranje moet
moet alalbijzonder
bijzonder kwaad
kwaad
geluimd zijn
zijn geweest,
geweest, toen hij
hij er
er van
van hoorde.
hoorde. Trouwens,
Trouwens, 't'tis
is
geluimd
een
0, stel
een brombeer
brombeer 11 0,
stel uuvoor,
voor,dames,
dames,wat
watdedeAartshertogin
Aartshertogin
zelfs tot mij
mij zeide,
zeide, voor
voor zij
zij optrok
optrok:: «Mij
«Mij gelust
gelust te
te zien
zien hoe
hoe
zelfs
zich die
die van
van Nassau
Nassau stellen
stellen zal,
zal,alsalshijhijvoor
voormij
mijgebracht
gebracht
zich
wordt.» Och,
Och, zoover
zoover was
washet
hetnog
nogniet
niet
zouhet
hetniet
nietkomen.»
komen.»
wordt.»
enenzou
«Laat dien
Nassau met
met rust,
rust,ikikkan
kanzijn
zijnnaam
naamniet
niethooren,»
hooren,»
«Laat
dien Nassau
riep de
de eerste
eerste spreekster
spreekster driftig.
«Denktliever
lieveraan
aan onze
onze dooden,
dooden,
driftig. «Denkt
onze gewonden.
gewonden...
. .»»
Alonzo,» zuchtte
zuchtte een
een der
der dames
dames
mijne arme
arme don
don Alonzo,»
«Ja, ook mijne
hartbrekend.
hij zijn
zijnarm
arm behoudt,
behoudt, zijn
zijn
hartbrekend.«Wie
«Wieweet
weet of hij
rechterarm
rechterarm....
. .»»
er ten
ten minste
minste het
het leven
leven afgebracht.
afgebracht...
Hoevelen
heeft er
. . Hoevelen
«Hij heeft
sprak de
de kleine,
kleine,bleeke
bleekejonkvrouw,
jonkvrouw,
zijn
niet gesneuveld.
gesneuveld ...
zijn er niet
. . sprak
met
de gevouwen
gevouwenhanden,
handen,doorzichtig
doorzichtigals
alsalbast
albastop
ophaar
haar rouw,
rouw~
met de
gewaad
rustend, zij
zij weende.
weende.
gewaad rustend,
ouderen zagen
zagen eerst
eerst haar,
haar, toen
toenelkander
elkander bedroefd
bedroefd aan.
aan.
De ouderen
Een
beklemmende
stilte
scheen
met
het
wegstervend
daglicht
Een beklemmende
scheen met het wegstervend daglicht
in de
de groote
groote zaal
zaal te
te zijgen.
zijgen.
«Kom,
de Aartshertog
Aartshertog heeft
heeft den
den moed
moed niet
niet verloren,
verloren, laat
laat
«Kom, de
ons
ook niet
niet treuren,
treuren, als
als die
die geen
geen hope
hope hebben,»
hebben,» begon
begon er
er
ons ook
eene
te troosten.
troosten. «Prins
«Prins Albertus
Albertus gaf
gafeen
eenvoorbeeld
voorbeeldvan
van kloek,
kloeh
eene te
heid,
zooals weinig
weinig te
te roemen
roemen zijn.
zijn. Al
Alontkwam
ontkwam hij
hij zelf
zelfter,
ter~
heid, zooals
nauwernood,
al
werd
Mendoza
gevangen;
hij
uitte
geen
klacht.
nauwemood, al werd Mendoza gevangen ; hij uitte geen klacht.
Dadelijk
hij de
detroepen
troepenverzameld,
verzameld, zich
zich voor
voor Dixmuiden
Dixmuiden
Dadelijk heeft hij
gelegerd en Prins
Ik vraag
vraag uu allen,
allen,
gelegerd
Prins Maurits
Maurits is
is afgetrokken.
afgetrokken. Ik
lieve dames,
dames, wat
wat heeft
heeftdie
diezege
zegebij
bij Nieuwpoort
Nieuwpoortden
denHollanders
Hollanders
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gebracht?
beetje eer
eer en
enveel
veelgetwist.
getwist. Mijnheer
Mijnheervan
van Olden,
Olden~
gebracht ? Een beetje
barnevelt moet
die van
van Nassau,
Nassau, omdat
omdat hij
hij
barnevelt
moet woedend
woedend zijn
zijn op
op die
plaats van
van dieper
dieper ons
ons land
land in
intetetrekken,
trekken, zich
zichinscheepte
inscheepte
in plaats
Geen wonder,
wonder,dat
datdedeonderhandelingen
onderhandelingen over
over
naar Zeeland.
Zeeland. Geen
naar
den
vrede dan
dan ook
ookweer
weerafgebroken
afgebrokenzijn
zijn;
mijnheer van
van
den vrede
; mijnheer
Oldenbarnevelt. ....
. .»»
«Och, al die
die politiek,
politiek, ik
ikversta
versta ererniets
nietsvan,»
van,»kiaagde
klaagdehare
hare
«Och,
buurdame moedeloos.
moedeloos.
bleeke buurdame
«Wij
moeten er
er ons
ons wel
wel mee
mee iniaten,
inlaten, dames,
dames, als
als men
men er
er
«Wij moeten
mannen, onze
onze bruidegoms,
bruidegoms,onze
onzebroeders
broedersmee
meevermoordt,»
vermoordt,»
onze mannen,
don Alonzo
Alonzospijtig.
spijtig.
riep
verloofde van
van don
riep de verloofde
«Laat ons
dan het
het voorbeeld
voorbeeld van
vanonze
onzedoorluchtige
doorluchtigevorstin
vorstin
«Laat
ons dan
volgen en
en in
inden
dengebede,
gebede,ininvrome
vromeoverpeinzingen,
overpeinzingen,ininwerken
werken
liefdadigheid troost
troostzoeken,»
zoeken,»liet
lietdedezachte
zachtestem
stemder
derkleine
kleine
van liefdadigheid
bleeke edelvrouw
edelvrouw zich
zich weer
weer hooren.
hooren.
bleeke
«Best,
maar onze
onze kloeke
kloeke Aartshertogin
Aartshertogin blijft
blijftintusschen
intusschen van
van
«Best, maar
alles op
op de
dehoogte
hoogteen en
staat
haargemaal
gemaalmet
metraad
raad en
en daad
daad
alles
staat
haar
schran~
ter zijde,»
zijde,» hield
de andere
andere vol,
vol, wier
wier eigen
eigengelaat
gelaatvan
vanschran,
ter
hield de
derheid
Zijzou
zougaarne
gaarnehaar
haarafgebroken
afgebrokenverhaal
verhaal over
over
derheid getuigde. Zij
Oldenbarnevelt
vervolgd, maar
maar men
men liet
liet er
er haar
haar den
den
Oldenbarnevelt hebben
hebben vervolgd,
tijd
toe.
tijd niet toe.
oorlog...
Mijn bruidskleed
bruidskleed lag
lag gereed,
gereed, mij
mij trok
trok
«Vrede of oorlog.
. . Mijn
het zonnig
zonnig Italië.
Italië.... . Nu
Nu isismijn
mijn huwelijk
huwelijk voor
voor wie
wie weet
weet hoe
hoe
het
DonAlonzo
AlonzodedeNavaro
N avaroligt
ligtzwaar
zwaargewond.
gewond ...
lang uitgesteld.
uitgesteld. Don
. .»»
Dewond
wondstaat
staatgunstig,»
gunstig,»bemoedigde
bemoedigde
»Hij
zal herstellen.
herstellen. De
»Hij zal
eenige weken
weken geduld.
geduld ...
men haar.
haar. «Nog eenige
men
. .»»
«Ik heb
heb reeds
reeds zoolang
zoolang gewacht,»
gewacht,» morde
morde de
de dame
damemeer
meer
«Ik
teleurgesteld dan
dan medelijdend.
medelijdend.
teleurgesteld
ikindertijd,»
indertijd,» dacht
dachtIsabella,
Isabella, die
diestil
stil
««Toch
Toch niet
zoolang als
als ik
niet zoolang
en
ernstig was
wasbinnengetreden,
binnengetreden, zonder
zonderdat
dateen
eenharer
harerdames
dames
en ernstig
droeg zwaren
zwaren rouw
rouwen
zag er
er
haar
haar bemerkt
bemerkthadden.
hadden. Ook
Ook zij
zij droeg
en zag
in dit
dit somber
somber gewaad,
gewaad, met
methet
hetbidsnoer
bidsnoeraan
aanhaar
haargordel,
gordel,
in
meer uit als
als de
de vorstelijke
vorstelijke overste
overste van
van een
een klooster,
klooster, dan
dan als
als
meer
een
gehuwde vrouw.
vrouw. Bij
Bij hare
hare nadering
nadering rezen
rezen de
de dames
dames
een jong gehuwde
voordedesouvereine.
souvereine.
verschrikt overeind
en bogen
bogeneerbiedig
eerbiedigvoor
verschrikt
overeind en
«Het spijt
spijt mij
mij een
eenuwer
uwerininongeduld
ongeduldtetehooren
hoorenklagen,»
klagen,»
«Het
vertrouwen in
inhet
het bestuur
bestuureener
eener
zeide Isabella
Isabellahoog.
hoog. «Ons
«Ons past vertrouwen
over ons
ons beschikt
beschikt zij,
zij, hoeveel
hoeveel
alwijze
Voorzienigheid. Wat over
alwijze Voorzienigheid.
Maagdgedragen?
gedragen?
dieper
smart heeft
heeft niet
nietdedeAllerheiligste
AllerheiligsteMaagd
dieper smart
bidden!»
1»
Mijne
dames, laat
laat ons
ons bidden
Mijne dames,
«In de
de hooge,
hooge, sombere
sombere zaal
zaal zeeg
zeeg de
de schemering
schemering dieper,
dieper, alal
«In
lIl.
III.
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dieper
zoodat de kleine
kleine groep
groep der
der in
in 't zwart
dieper neder,
neder, zoodat
zwart gehulde
vrouwen nog slechts
vrouwen
slechts onduidelijke
onduidelijke omtrekken
omtrekken vormde.
vormde. Stil
Stil
zich hare
hare hoofden.
hoofden.. ..
Alshet
hetzoet
zoetgemurmel
gemurmeleener
eenerbeek,
beek,
bogen zich
. Als
ontsprongen
ongerepte hoogten,
hoogten, zich
zichspoedend
spoedendnaar
naar einde,
einde~
ontsprongen op ongerepte
looze diepten,
diepten, zoo
zoorezen
rezenenendaalden
daaldenhare
harestemmen,
stemmen, bij
bij het
het
looze
glijdend ruischen
ruischen der
koralen, in
in het
het gebed,
gebed, dat
datten
tenslotte
slotte
glijdend
der koralen,
verstierf
een zachten
zachten zucht
zucht:: „Ave
nAve Maria!
Maria! ....
verstierf in
in een
. .»»

IV.
Achter het huis
huis van
van meester
meester Thijssen
Thijssen beyond
bevond zich
zich niet
nietwat
wat
Achter
tegenwoordig een
een tuin
tuinzouden
zoudennoemen,
noemen, maarieen
maar,een onordelijk
onordelijk
wij tegenwoordig
uitziende lap
lap gronds,
gronds, die
dietot
totalierlei
allerlei doeleinden
doeleinden diende.
diende. Er
Er
uitziende
stonden eenige
eenigeschuren
schurentot
totberging
bergingvan
vangereedschap
gereedschapen
enrommel,
rommel,
ook
waren er
er opslagplaatsen
opslagplaatsen voor
voor het
hethout,
hout, waarmede
waarmede de
de
ook waren
smeltoven
werd gestookt.
gestookt. Eenige
Eenige fraaie
fraaie oude
boomen, welig
welig
smeltoven werd
oude boomen,
uitgegroeid,
met gras
gras en
enonkruid
onkruid over,
overuitgegroeid, beschaduwden
beschaduwden den
den met
woekerden
bodem, waar
waar men
men de
destammen
stammen als
als toevallig
toevallig had
had
woekerden bodem,
laten
staan, zonder
aan snoeien
snoeien te
te denken.
denken. Zij
Zijvormden
vormden
laten staan,
zonder ooit aan
schaduwrijke
in dit
ditarmzalig
armzalig gebied.
gebied. Het
Hetlaagste
laagstegedeelte
gedeelte
schaduwrijke oasen in
van
het erf
erf had
had men
men opgehoogd,
opgehoogd, er
er was
was ook
ook een
een soort
soort van
van
van het
kade of
ofsteenen
steenenborstwering
borstweringaangebracht,
aangebracht,om
ombevrijd
bevrijdteteblijven
blijven
van het water,
water, als
als de Senne,
Senne, die
die hier
hier langs
langs stroomde,
stroomde, buiten
buiten
van
hare
Dezelfde Senne,
Senne, die
dienu
nuoverwelfd,
overwelfd,herschapen
herschapen
hare oevers
oevers trad.
trad. Dezelfde
is in
in de
debekende,
bekende,breede
breede«boulevard,»
«boulevard,»waar
waarelke
elkeherinnering
herinnering
aan
de landelijke
landelijke oevers
oevers en
en de
devroegere
vroegere moerassen,
moerassen, hier
hier
aan de
ter plaatse,
plaatse, is vervallen.
vervallen. Een
Een vrij
vrij hooge
hoogemuur
muurverhief
verhiefzich
zichter
ter
ter
weerszijden
Thijssens erf,
met links
links een
een deur
deur of
ofpoort,
poort,
weerszijden van
van Thijssens
erf, met
die uitkwam
uitkwam in een
een achterstraatje.
achterstraatje. Deze
deur diende
diende voor
voor de
de
Deze deur
gezellen, die
dus den
den winkel
winkelniet
nietbehoefden
behoefdendoor
doortetegaan,
gaan, als
als
gezellen,
die dus
zij zich
zich naar
naar hun
hun werk
werkbegaven
begaven of
ofnaar
naar huis
huis gingen.
gingen. Men
Men
zij
beweerde dat
dat de
de muren
muren dagteekenden
dagteekenden uit
tijd, toen
toen het
het
beweerde
uit den
den tijd,
huis
van den
den goudsmid,
goudsmid, met
met de
dewoningen
woningenvan
vaneenigen
eenigenzijner
zijner
huis van
buren, een
een klooster
klooster was
was geweest,
geweest, en
enzijn
zijnerf
erfhunne
hunnebegraaf.
begraaf~
buren,
plaats. Enkelen
boomen zouden
zouden door
door de
demonniken
monniken
plaats.
Enkelen der
der oude
oude boomen
zijn
geplant. Velen
Velen vertelden
verteldendat
daterervaak
vaakdwalende
dwalendelichtjes
lichtjes
zijn geplant.
werden
gezien enenzonderlinge
zonderlingenaargeestige
naargeestigezuchten
zuchtengehoord
gehoord;;
werden gezien
de
gezellen sloegen
sloegen een
een kruis,
kruis, als
als zij
zij er
erdes
desavonds
avondsmoesten
moesten
de gezellen
doorgaan.
huis en
en erf
erfindertijd
indertijd goedkoop
goedkoop
doorgaan. Thijssen
Thijssen had
had huis
kunnen krijgen,
krijgen, daar
daar men
men.uit
uitbijgeloovige
bijgeloovige vrees
vrees deze
dezeplaats
plaats
kunnen
schuwde.
eigenaar kwam
kwam zelden
zelden inindit
ditrommelig
rommelig oord,
oord,
schuwde. De eigenaar
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zijn
zijn vrouw
vrouw bezigde
bezigde een
een gedeelte,
gedeelte, vlak
vlak bij
bij de
dewoning,
woning, voor
voor
haar
kippenren en
en huishoudelijke
huishoudelijkewerkzaamheden.
werkzaamheden.
haar kippenren
Tinus wist
wist niet
nietwat
watvrees
vreesbeteekende,
beteekende,klom
klomererininde
deboomen
boomen
en
bedreef kattenkwaad.
kattenkwaad. Pauwelienke
Pauwelienke voederde
voederde er
er elken
eIken dag
dag
en bedreef
hare duiven.
liep zij
zij er
erwel
wel eens
eens op
op en
en neer,
neer, nu
nu het
het
hare
duiven. Ook
Ook liep
zomer was,
met haar
haar trouwen
trouwen metgezel,
wolfshond, als
als
zomer
was, met
metgezei, den
den wolfshond,
vader en
en moeder
moederhun
hunmiddagslaapje
middagslaapje deden.
deden.Bij
Bijklaarlichten
klaarlichten
vader
dag konden
konden de
de geesten
geesten niemand
niemand deren,
deren, bovendien
bovendien bad
bad zij
zij er
er
dag
vlijtig haar
haar rozenkrans.
rozenkrans ...
..
Op
een heeten
heetenAugustusdag
Augustusdag beyond
bevond het
hetmeisje
meisje zich
zich heel
heel
Op een
en stond
stond er,
er, over
overdedeborstwering
borstweringgeleund,
geleund,
achter in
achter
in den
den hof en
in het
het water
water te
te turen.
tur~n. De
DeSenne
Senne lag
lagererklaar
klaar en
en stil
stil als
als een
een
in
spiegel,
waarin haar
haar beeldje
beeldje weerkaatste,
weerkaatste, als
als zij
zij zich
zichver
ver voor
voor~
spiegel, waarin
overboog.
zuchtje bewoog
bewoog de
de warme
warme lucht.
lucht. Uit
Uithet
het
overboog. Geen
Geen zuchtje
onkruid
den oever
oeverstegen
stegenprikkelende
prikkelendegeuren
geuren op,
op, enkele
enkele
onkruid langs den
libellen
zweefden over
over den
denplas.
plas.Pauwelienke
Pauwelienke droomde.
droomde. In
In
libellen zweefden
haar kinderlijke
kinderlijke verbeelding
verbeelding zag
zag zij
zij zichzelve
zichzelve als
als betooverde
betooverde
haar
prinses. wier
wier bevrijder
bevrijder toefde te
te komen.
komen. PrinsesPrinses JI zoo
had de
de
prinses.
zoo had
vreemde
welk een
een angst
angst had
had
v‘
reemdeedelman
edelmanhaar
haargenoemd.
genoemd. Ach,
Ach, welk
haar doorhuiverd,
doorhuiverd, toen
vader zich
zich had
had laten
laten ontvallen,
ontvallen, dat
dat
haar
toen vader
ook
hij was
wasopgetrokken,
opgetrokken, om
omden
deninval
invalder
derHollanders
Hollanqers te
te
ook hij
keeren;
had zij
zij gefluisterd
gefluisterdvoor
voorzijn
zijnbehoud.
behoud.
keeren ; hoevele
hoevele gebeden had
En
niets had
hadzij
zijsinds
sindsvan
vanhem
hemvemomen.
vernomen. Vader
Vaderhad
had zelfs
zelfs
En niets
zijn
naam niet willen
willen·zeggen.
zeggen.Verdrietig
Verdrietig11Zij
Zijwas
wasnu
nutoch
tocheen
een
zijn naam
volwassen meisje,
een kind.
kind. Zij
Zij had
had
volwassen
meisje, in
in vaders
vaders oog
oog bleef
bleef zij
zij een
minder vrijheid
vrijheid van
wien God
God het
het
nog minder
van beweging
beweging dan
dan Tinus,
Tinus, wien
verstand had benomen,
benomen, om
omgoed
goedvan
vankwaad
kwaadteteonderscheiden.
onderscheiden.
verstand
Pauwelienke zuchtte.
Wat was
washet
hetwarm
warm11Haar
Haarrijk
rijk gebor
gebor~
zuchtte. Wat
duurd,
De zon
zon
duurd, luchtig
luchtig linnen
linnen kleedje
kleedje werd
werd haar
haar zelfs
zelfs lastig.
lastig. De
op de
desteenen
steenenenenwekte
wekte
allerleizonderlinge
zonderlingegedachten
gedachten
broedde op
allerlei
in het
het hoofd
hoofd van
van het
het jonge
jonge meisje.
meisje. Zij
Zijbenijdde
benijdde de
devlinders,
vlinders,
Nooit
over de
de struiken
struiken zweefden
zweefden en
ende
devogels
vogels in
in de
de lucht.
lucht. Nooit
die over
had
zij te
te voren
voren zich
zichbelemmerd
belemmerd gevoeld
gevoeldininhare
harebewegingen,
bewegingen,
had zij
Nukwam
kwamzij
zijzich
zichzelve
zelve voor
voor
hoe
kwam dat
dat zoo
zoo op
opeens
eens?
hoe kwam
? Nu
opgeslotenmaagd,
maagd,een
eenonvrijwillig
onvrijwillignonneke.
nonneke.
als een mishandelde, opgesloten
Zij
dacht aan
aan eenige
eenige vriendinnen,
vriendinnen, die
diezich
zichallen
alleninineen
eengrooter
grooter
Zij dacht
zij. Waarom
Waaromtbch
toch?
Onbe~
mate van
van vrijheid
vrijheid verheugden
verheugden dan
dan zij.
mate
? Onb&
wust rukte
rukte het
het meisje
meisje aan
aaneen
eenketen,
keten,diedie
haarhinderlijk
hinderlijkwerd,
werd,
haar
zij het
het bestaan
bestaankort
korttetevoren
vorenechter
echternooit
nooithad
hadbemerkt.
bemerkt.
waarvan zij
waarvan
Daar, terwijl
terwijl zij zoo
zoo peinsde
peinsdeenenzich
zichverongelijkt
verongelijktvoelde,
voelde, werd
werd
Daar,
het poortje
poortje van
van haar
haar vaders
vaders erflangzaam,
erf langzaam, voorzichtig
voorzichtig geiipend.
geöpend.
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donkere oogen
oogen inineen
eengebruind
gebruindgelaat,
gelaat,dat
datPauwelienke
Pauwelienke
Twee donkere
zich
zich maar
maar al
al tetegoed
goedherinnerde,
herinnerde, ontmoetten
ontmoetten de hare.
hare. De
De
richtte zich
zichmet
meteen
eenruk
rukop
op en
en gromde.
gromde. Pauwelienke
Pauwelienke
wolfshond richtte
greep hem
hem bij
bij den
denhalsband.
halsband. Angst,
Angst, vreugde,
vreugde, schrik,
schrik, een
een
greep
chaos van
van gevoelens
gevoelens doorsidderde
doorsidderde haar.
haar. «Koest,
«Koest, Juun,
Juun, koest,
koest,
chaos
liggen]»
beval zij
zij met
metverstikte
verstikte stem.
stem. Gerustgesteld
Gerustgesteldtrad
trad
ga Egger'
1» beval
de vreemde
vreemde den
den hof
hofbinnen,
binnen,schreed
schreedhaastig
haastigop
ophet
hetmeisje
meisje
bevederden hoed
hoedmet
metsier,
sier~
en groette
groette haar
haar eerbiedig,
eerbiedig, dden
toe en
en bevederden
lijken zwaai
zwaai ter
ter aarde
aarde buigend.
buigend. Zij,
Zij,verlegen
verlegenenenontdaan,
ontdaan,
lijken
beantwoordde den groet
groet ternauwernood.
ternauwernood.
beantwoordde
«Quelle hardiesse
hardiesse]»
riep zij
zij angstig.
angstig.
«Quelle
1» riep
ik niet
nietalles
allesdurven,
durven,om
omu te
u zien,
te zien,
Pauwelienke?»
«Zou ik
«Zou
Pauwelienke
?»
de vreemdeling
vreemdeling in
inzijn
zijnz'oetklinkenden
~oetklinkenden tongval.
tongval.
zeide de
Bij den
den vleienden
vleienden toon,
toon, waarop
waarop haar
haar naam
naam werd
werdgeuit,
geuit,
Bij
bloosde het
het meisje
meisje sterker.
sterker. Zij
Zij bukte
buktezich
zichdieper
dieperom
omden
den hond
hond
rustig te
te houden,
houden, die
diezich
zichhaar
haar
liefkoozendebevelen
bevelenmaar
maar
rustig
liefkoozende
liet welgevallen.
welgevallen.
noode liet
Menzal
zaluuzien.
zien...
«Er kan
kan ieder
ieder oogenblik
oogenblikiemand
iemandkomen.
komen. .... Men
«Er
..
Vader
. .»» waarschuwde
Vader zal
zal woedend
woedendzijn.
zijn ...
waarschuwde zij,
zij, werkelijk
werkelijk ten
ten
verontrust.
diepste verontrust.
krijgsman verkent
verkent het
het terrein,
terrein, eer
eerhij
hijden
deninval
invalwaagt,»
waagt,»
«Een krijgsman
haar bezoeker.
bezoeker. «De
«Degezellen
gezellenzijn
zijnererniet
nietop
opdit
dituur.
uur ...
glimlachte haar
..
vader slaapt.»
slaapt.»
Uw vader
«Mijn broer
broer Tinus,»
Tinus,» stamelde
stamelde Pauwelienke
Pauwelienke
«Mijn
«Wie luistert
luistert naar
naar het
het gestamel
gestamel van
van een
een idioot
idioot?»
?»
«Ga
heen,» stiet
stiet zij
zij met
met moeite
moeite uit.
uit.
«Ga heen,»
«In
«In den
den oorlog
oorlog als
als inindedeliefde,
liefde,mooi
mooimeisje,
meisje,zijn
zijnalle
allelisten
listen
geoorloofd,»
zeide hij
hij zacht,
zacht, hare
harevrije
vrije hand
hand vattend.
vattend. Juno
Juno
geoorloofd,» zeide
gromde,
zoodat zijn
zijnwitte
wittetanden
tandenden
denindringer
indringertegengrijnsden.
tegengrijnsden.
gromde, zoodat
«In de
de liefde
liefde?»
herhaalde Pauwelienke
Pauwelienkeverward.
verward.
«In
?» herhaalde
«Ja,
wie
anders
dan
de
godin
Venus
zelve
voertmij
mij tot
totu,u,
«Ja, wie anders dan de godin Venus zelve voert
kleine prinses
prinses?»
?»
«Dat}s
heidensche taal,»
verweet zij
zij ontsteld.
ontsteld.
taal,» verweet
«Dat js heidensche
«Ik
ken ook
ook nog
nogwel
weleen
eenandere
andere taal,»
taal,» zeide
zeidehij
hijschelms,
schelms,
«Ik ken
en
trok haar
haar tot
zich, den
den hond
hond niet
niet achtend.
achtend.
en trok
tot zich,
Juno volstrekt
volstrekt niet,
niet, hij
hij wrong
wrong
Maar
spel vertrouwde
vertrouwde Juno
Maar dit spel
zich
naar den
den vreemdeling
vreemdeling toe
toeenenz,ette
zettezijn
zijntanden
tanden in
in den
den
zich naar
nu
hij
niets
anders
van
fluweelen
mantel
van
den
indringer,
fluweelen mantel van
indringer, nu hij niets anders van
hem kon berciken.
bereiken.
«Heilige
Maagd 1»1» riep
Pauwelienke, met
met groote
groote moeite
moeite
«Heilige Maagcl
riep Pauwelienke,
bevrijdde
den Italiaan.
Italiaan. Over
Over alle
alle leden
leden bevend
bevend drong
drong zij
zij
bevrijdde zij
zij den
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hem te vertrekken.
vertrekken. Hij
Hij bad,
bad, hij
hij smeekte...
ander uur
hem
smeekte . . . een ander
uur....
..
. . . hij
hij zou terugkomen, hij moest haar spreken,
in den
den schemer
schemer...
zij kon
kon den hond
hond vastleggen
zij
vastleggen....
..
«Ja, Ja,»
Ja,» zeide
zeide Pauwelienke.
Pauwelienke. Zij
wist zelve
zelve niet
nietwat
wat zij
zij
Zij wist
beloofde,
in haar
haar vrees
vrees ontdekt
ontdekt te
te worden. Niet haar
haar zelve
zelve
beloofde, in
zij
gold haar
haar angst,
angst, meest
meest den
denvreemde,
vreemde, voor
voorwiens
wiens leven
leven zij
gold
sidderde. Hij zag dit
en kuste de kleine,
kleine, witte
witte handen, die
dit te
te goed en
hem
haar van
van 't hart,
de
hem de
de poort
poort openden.
openden. Een
Eensteen
steen viel
viel haar
hart, toen
toen de
deur
achter hem
was gesloten.
gesloten. Als
Als een
eendievegge
dieveggesloop
sloopzij
zijmet
met
deur achter
hem was
al grommend.
grommend.
wankele schreden
huis, de
de hond volgde al
wankele
schreden in
in huis,
Toen de vreemeling dien
Toen
avond de
de poort
poort trachtte te openen,
dien avond
was zij
zij gesloten.
gesloten. Hij wachtte
een geruim
en tijd,
hier dan
dan
was
wachtte een
geruimen
tijd, nu hier
daar
van straten
straten en
steegjes, om
om
daar verwijlend,
verwijlend, in
in den
den doolhof van
en steegjes,
geen
argwaan te
wekken. Toch
Toch viel
viel zijn
geen argwaan
te wekken.
zijn hooge gestalte in het
oog en
en lette
lette men
men op
op hem,
hem, in
inhet
hetduister,
duister, meer
meer dan
dan hem
hem lief
lief
was.
Mannen
met
ongunstig
uiterlijk..
doken
op
uit
de
sche~
was. Mannen met ongunstig uiterlijk doken op uit de sche,
mering, staarden
maar verdwenen als
zij
aan, maar
staarden hem vorschend aan,
als zij
hem
de hand
hand aan
aan den
dendegen
degenzagen
zagenslaan.
slaan. Teleurgesteld,
Teleurgesteld, boos
boos
hem de
hij zich
zich eindelijk
eindelijk naar
naar de
de woning,
woning,.waar
waar hij
hijintrek
intrek had
had
begaf hij
genomen,
slag bij
bij
genomen,toen
toen hij
hij gewond
gewond terugkeerde,
terugkeerde,uit
uit den
den slag
Nieuwpoort, de woning,
woning, waar
waar hij
hij aan
aan het
het ziekbed gekluisterd
Nieuwpoort,
heette.
jonge man
man dacht
dacht ererniet
nietaan,
aan, zoo
zoospoedig
spoedigden
denstrijd
strijd
De jonge
verloren
te
achten.
Den
volgenden
dag
verscheen
hij
weer
in
verloren te achten. Den
dag verscheen hij weer in
het middaguur in
den hof.
hof. Pauwelienke was
er met
met hare
hare
in den
was er
de hond
hond ontbrak.
ontbrak. Had
Had zij,
zij, afwachtend
afwachtend hoe de
de
duiven bezig,
bezig, de
vreemde
handelen, hem
hem toch
toch niet
niet geheel
geheel willen
willen afweren?
vreemde zou
zou handelen,
afweren ?
Zij
bleef hem
hem een
eenraadsel.
raadsel.Eer
Eerhij
hijhaar
haarkon
konnaderen,
naderen, haar iets
Zij bleef
huis verdwenen.
verdwenen. Tinus
Tinus sprong
sprong uit
uit een
een
kon zeggen, was zij in huis
knoestigen eik
plotseling op
op den
dengrond,
grond, en
enbleef
bleefhem
hem met
met
eik plotseling
open mond
mond aanstaren.
aanstaren.
«Roep
zuster,» zei
zei de
de vreemde
vreemde en
en hield
hield den
den knaap
knaap een
een
«Roep je
je zuster,»
goudstuk
voor. Maar
Maar het
het kind
kind grijnsde, spuwde
naar den
den
goudstuk voor.
spuwde naar
indringer
uitte een
een soort
soort van
van gehuil,
gehuil, dat
dat wellicht een nood~
indringer en
en uitte
nood,
kreet moest
moest verbeelden.
verbeelden. De
De Italiaan besloot
weg te
te gaan,
gaan,
kreet
besloot weg
er in
in het
het woonhuis
woonhuis haastig
haastig een
een vensterluik, niet
vooral toen
toen er
boven den
den beganen grond,
werd geopend,
geopend, waar
waar een
een wit
wit
hoog boven
grond, werd
gezichtje, van
van angst
angst vertrokken,
vertrokken, zich
zich vertoonde,
vertoonde, terwijl
terwijl twee
twee
gezichtje,
blanke handjes
handjes hem afwerend
afwerend toewuifden.
toewuifden.
blanke
Van
toen
af
werd
de
vreemde
stouter. Om
Omdedewerkplaats
werkplaats
Van toen af werd de vreemde stouter.
waar Pauwelienke zat
zat te
te borduren,
borduren, bracht
te kunnen betreden, waar

118

PAUWELIENKE.

hij den
den goudsmid
goudsmidmoeilijk
moeilijkuitvoerbare
uitvoerbare bestellingen,
bestellingen, waarbij
waarbij
hij
te bespreken
bespreken viel.
viel. Schijnbaar
Schijnbaar sloeg
sloeg het
het meisje
meisje geen
geen acht
acht
veel te
hem, maar
maar zij
zij wisselden
wisseldenwelsprekende
welsprekendeblikken,
blikken, wanneer
wanneerde
de
op hem,
niets kwaads
kwaads vermoedende
vermoedendevader
vaderzich
zichover
overeen
eenteekening
teekeningboog.
boog.
Wel klopte
klopte Pauwelienkes
Pauwelienkes hart
hart onrustig,
onrustig, toch kon
kon zij
zij het
het zoet
zoet
vergif niet
niet weren,
weren, dat
dat haar
haar door
door't'tbloed
bloed woelde,
woelde, haar
haar be,
be~
vergif
dwelmde.
..
Zij
begon
het
een
verloren
dag
te
achten,
als
de
dwelmde. . . Zij begon het een verloren dag te achten, als de
Italiaan
geweest. Reeds
Reeds lang
lang kende
kendezij
zijden
dennaam,
naam,
Italiaan er
er niet
niet was geweest.
nieuwsgierig had
had verlangd.
verlangd. Stil
Stilherhaalde
herhaaldezij
zij
waarnaar
waarnaar zij
zij zoo
zoo nieuwsgierig
dien in zich
zich zelf,
zelf, nam
nam hem
hemop
opdedelippen
lippenmet
metverboden
verbodengenot.
genot.
dien
Don Alonzo
Alonzo de
de Novara,
Novara, Don
DonAlonzo
Alonzo de
deNovara,
Novara, alsof
alsofzij
zij
Don
een
heilige aanriep.
aanriep...
En eindelijk.
eindelijk...
Deavonden
avondenwerden
werden
een heilige
. . En
. . De
langer,
gevaar voor
voorontdekking
ontdekkingscheen
scheen minder
minder groot; zacht
zacht
langer, het gevaar
fluisteren
vermengde zich
zich met
methet
hetgeruisch
geruis eh der
der bladeren,
bladeren, onder
onder
fluisteren vermengde
boomen, op
op Thijssens
Thijssens erf.
erf.
de boomen,
Het vensterluik
vensterluik van
vanPauwelienkes
Pauwelienkesvertrekje,
vertrekje,naast
naastdat
datharer
harer
ouders
hoog boven
bovenden
dengrond.
grond.. ...Wanneer
Wanneer
ouders gelegen,
gelegen, was
was niet hoog
vader en
moeder zich
zich hun
hun dochterke
dochterke voorstelden
voorstelden in schulde,
schulde~
vader
en moeder
slaap verzonken,
verzonken, dwaalde
dwaalde zij
zijonder
onderhet
hethoog
hooggeboomte,
geboomte,
loozen slaap
over
over de graven
graven der
der monniken
monniken; ; de liefde
liefde had
had alle
alle vrees
vrees voor
voor
de
geesten der
der afgestorvenen
afgestorvenen op
op de
de vlucht
vlucht gejaagd.
gejaagd. In
In den
den
de geesten
tooverban
der
liefde
gevangen,
vergaten
de
Italiaan
en
de
tooverban der liefde gevangen, vergaten de Italiaan en de
schoone
Vlaamsche eer
eer en
en plicht.
plicht.
schoone Vlaamsche

V.
Plotseling riep
riep een
een kort,
kort,veelzeggend
veelzeggendbevel
beveldon
donAlonzo
Alonzonaar
naar
Plotseling
hof. Hij
Hij verscheen
verscheen er,
er, den
denarm
arminineen
eendraagverband.
draagverband.
het hof.
In
het voorvertrek
voorvertrek stonden
stonden enkele
enkelehovelingen
hovelingen met
meteenige
eenige
In het
officieren;
hielden er
er zich
zichschijnbaar
schijnbaar doel,
doel~
officieren ; een
een paar
paar hofdames
hofdames hielden
op.
loos op.
onzearme
armedon
donAlonzo,»
Alonzo,»begroette
begroette hem
hem een
een
«Ah,
daar isisonze
«Ah, daar
der officieren.
officieren.
«Pauvre Sire,
staat het met
met uw
uw armwonde?»
arm wonde ?» deed
deed een
een
«Pauvre
Sire, hoe
hoe staat
der dames
dames belangstellend.
belangstellend.
der
«Och,
men kan
kan uuhet
hetlijden
lijdender
derlaatste
laatsteweken
wekenwel
welaanzien,»
aanzien,»
«Och, men
meende
de
tweede,
met
een
stem
vol
kwalijk
verholen
spot.
meende
tweede, met een stem vol kwalijk verholen spot.
Don Alonzo
Alonzo redde
redde zich
zich zoo goed
goed mogelijk.
mogelijk. Hij
Hij las
las hoon,
hoon,
vijandschap, leedvermaak
blikken der
der hovelingen
hovelingen;; zijn
zijn
vijandschap,
leedvermaak in
in de blikken
hart
klopte sterker
sterker; ; met
begaf
hart klopte
met vasten
vasten tred,
tred, het
het hoofd
hoofd hoog,
hoog, begaf
hij zich
zich naar
naar de
groote zaal,
zaal, waar
waar men
men reeds
reeds van
van zijn
zijn komst
komst
hij
de groote
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was verwittigd.
verwittigd. De grafstem
grafstem van
van den
den gegalonneerde,
gegalonneerde, die
die zijn
zijn
was
naam uitriep,
uitriep, galmde plechtiger
plechtiger dan
dan anders,
anders, de
dewijze,
wijze, waarop
waarop
naam
deze hem
hem verzocht
verzocht binnen
binnen tetetreden,
treden, was
wasdedeaankondiging
aankondiging
deze
DonAlonzo
AlonzodedeNovara
Novarahield
hield zich
zich
van
een booze
booze stonde.
stonde. Don
van een
dapper, al
wenschte hij
hij zich
zich mijlen
mijlen ver.
ver.
dapper,
al wenschte
Maar niet
alleen zijn
zijn verloofde,
verloofde, de
deAartshertogin
Aartshertoginzelve
zelvever
ver~
Maar
niet alleen
waardigde zich
zich hem
hem te
te ontvangen.
ontvangen.Als
Alseen
eenzwaar
zwaarbeschuldigde
beschuldigde
waardigde
verscheen hij
der vrouwen
vrouwen rechtbank.
rechtbank. Isabelle's
Isabelle's hof
hof zou
zou
verscheen
hij voor
voor der
niet
voor niets
nietsden
dennaam
naamvan
vanhet
hetdeugdzaamste
deugdzaamsteininEuropa
Europa
niet voor
dragen.
diepe buiging
buiging werd
werdkort
kortenenkoel
koelbeantwoord
beantwoord
dragen. Zijn
Zijn diepe
door
de twee
twee dames.
dames. Isabelle
Isabelle gaf
gaf hem
hem een
een wenk
wenk zich
zich op
op tete
door de
richten.
liet hem
hem staan.
staan.
richten. Men
Men liet
«Ons
zijn booze
booze geruchten
geruchten ter
ter oore
oore gekomen,
gekomen, don
don Alonzo,
Alonzo,
«Ons zijn
geruchten,
onssmartelijk
smartelijkaandoen
aandoenenenzeer
zeerverontrusten,
verontrusten,
geruchten, die ons
waarover ons
christelijk gemoed zich
zich hoogst
hoogstbezorgd
bezorgdmaakt,»
maakt,»
waarover
ons christelijk
begon Isåbelle,
Isàbelle, op de
de haar
haar eigen
eigen hooge,
hooge,kalme
kalme wijze,
wijze, «schuh
«schul~
begon
dige
genegenheid voor
voor eene,
eene, wier
wiernaam
naam ge
gezelfs
zelfsniet
nietmoest
moest
dige genegenheid
kennen, doet
denplicht
plichtjegens
jegens uwe
uweverloofde,
verloofde, donna
donna
kennen,
doet uu den
Mercedes
de Castella,
Castella, verzaken,
verzaken, doet
doetu uinkeeren
inkeerenter
terplaatse,
plaatse,
Mercedes de
waar ge niet
niet behoort.
behoort. ....»»
waar
Don Alonzo
Alonzo hief
hief smeekend
smeek end de handen
handen ten
ten hooge en
en boog
boog
de knie,
knie, als
alsvernietigd
vernietigddoor
doorschuldbesef.
schuldbesef.Een
Eenflikkerende
flikkerendestraal
straal
van woede,
woede, van
vanschier
schierdemonische
demonische blijdschap
blijdschap ook
ook lichtte
lichtte in
in
van
de
oogen
van
donna
Mercedes,
toen
zij
hem
dus
vernederd
de oogen van donna Mercedes, toen zij hem dus vernederd
zag;
haar onschoon
onschoongelaat
gelaatverkreeg
verkreegeen
eenwreede
wreedeuitdrukking.
uitdrukking.
zag; haar
Intusschen
mompelde de
de edelman
edelman eenige
eenige woorden,
woorden, waaruit
waaruit
Intusschen mompelde
men
niet veel
veelanders
andersverstond
verstonddan
dan:
Boozeaantijgingen,
aantijgingen,
men niet
: «.«.. ..
. Booze
laster...
vuige 'aster.
. .»»
Heilige Maagd
Maagd uu deze
deze zware
zware zonde
zonde kwijt,
kwijt«Helaas, dat
dat de Heilige
schelde,
hare oneindige
oneindige barmhartigheid,
barmhartigheid, don
Wij
schelde, in
in hare
donAlonzo.
Alonzo. Wij
oordeelen niet dan
dan na
na de
dejuiste
juistetoedracht
toedrachtder
derzaak
zaakteteweten,»
weten,»
oordeelen
de Aartshertogin
Aartshertogin streng.
streng.
zeide de
De Italiaan
Italiaan boog
boog het
hethoofd.
hoofd.Een
Eensomber
somberzwijgen
zwijgenheerschte
heerschte
in de
de zaal.
zaal. Toen,
Toen, plotseling
plotseling de
dehanden
handennaar
naardonna
donnaMercedes
Mercedes
in
7»
uitstrekkend, steunde hij
hij «vergiffenis
«vergiffenis?»
uitstrekkend,
eenige jaren
jaren oudere
oudere vrouw
vrouw genoot
genootdit
ditoogenblik
oogenblik ten
ten
De eenige
volle.
Daar lag
lag hij
hij aan
aan hare
hare voeten,
voeten, de
de jonge,
jonge, trotsche
trotsche zon.
zonvolle. Daar
daar, die
haar zoo
zoo snood
snoodhad
hadverraden,
verraden, wiens
wiensleugens
leugens en
en
daar,
die haar
zij
nu
zou
kunnen
straffen
met
helsche
voldoening;
ontrouw
ontrouw zij nu zou kunnen straffen met helsche voldoening ;
zijhem
hemverstiet.
verstiet...
zijn leven
leven was
was in
inhare
hare hand
hand gegeven,
gegeven, als
alszij
zijn
..
Hare borst
borst zwoegde
zwoegde onder
onder den
den stijven
stijven keurs,
keurs, hare
hare lippen
lippen
Hare
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trilden;; langzaam
langzaam strekte
de magere,
magere, bleek
bleek vingeren
vingeren naar
naar
strekte zij
zij de
trilden
hem
hem uit,
uit, wier
wier kille
killeaanraking
aanraking hem
hem inwendig
inwendigdeed
deedhuiveren.
huiveren.
«Wat
mij betreft,
betreft, don
don Alonso,
Alonso, de
detranen
tranen om
omuugeweend,
geweend,
«Wat mij
hetbewijs
bewijszijn
zijnmijner
mijneronveranderlijke
onveranderlijke liefde.
liefde. Ik
Ikwil
wil
kunnen u het
kunnen
niet
wroeten in het
het verleden.
verleden. Wat
Watgebeurd
gebeurd isiszij
zijwat
watmij
mij
niet wroeten
haduubevangen
bevangen;; ge
ge
betreft
betreft vergeten.
vergeten. Een
Een satanische
satanische bekoring
bekoring had
zijt bevrijd
bevrijd van
ketenen, die
dieuuzoo
zoosmadelijk
smadelijkomknelden;
omknelden;
zijt
van de ketenen,
zweer
mij, dat ...
» Don
Don Alonso
Alonsohad
hadreeds
reedshare
harehand
hand gevat
gevat en
en
zweer mij,
. . .»
DonnaMercedes
Mercedes zweeg
zweeg en
en keek
keek glim,
glim.
kuste die
die onstuimig.
onstuimig. Donna
kuste
hem neder.
neder.
lachend
lachend op hem
eenig misnoegen
misnoegen had
hadIsabella
Isabelladeze
dezewoorden
woordenvernomen,
vernomen,
Met eenig
dit tooneel
tooneel aangezien.
aangezien. «Zij
«Zijvergeeft
vergeefthem
hemwel
welzeer
zeerhaastig,»
haastig,»
dit
dacht
zij en
en gebiedend
gebiedendtusschenbeide
tusschenbeidekomend
komend:
dacht zij
:
«Zoo gemakkelijk
gemakkelijk mogen
mogen wij
wijhet
hetuuniet
nietmaken,
maken, don
donAlonzo
Alonzo; ;
bruid uuvergiffenis,
vergiffenis,ininalaltetegenadige
genadigegoedheid.
goedheid.
al
schenkt uwe
uwe bruid
al schenkt
Uwe vorsten
vorsten hebt
hebt ge
geevenzeer
evenzeerbeleedigd,
beleedigd,alsalsofficier,
officier,als
alsedel,
edel~
man, in
in onzen
onzen dienst,
dienst, hebt
hebtgegeu uzwaar
zwaarbezondigd.
bezondigd. Onder
Onder
man,
valsche
ge uuvan
vanons
onshof
hofverwijderd.
verwijderd. Het
Het
valsche voorwendsels
voorwendsels hieldt ge
leger staat
staat voor
Ostende, uwe
uwe plaats
plaats daar
daar bleef
bleefledig.
ledig...
leger
voor Ostende,
. .»»
De jonge
jonge edelman
edelman zag
zag doodsbleek.
doodsbleek. «Ik
«Ik verdien
verdien den
den dood,»
dood,»
Koninklijke Hoogheid
sta mij
mij toe
toe
erkende
erkende hij
hij somber,
somber, «Uwe
«Uwe Koninklijke
Hoogheid sta
mijn
degen aan
aan den
denofficier
officierder
derwacht
wachtteteoverhandigen.
overhandigen ...
mijn degen
. .»»
Weer
heerschte een
een plechtig
plechtig zwijgen
zwijgen inindedevorstelijke
vorstelijkezaal.
zaal.
Weer heerschte
donnaMercedes
Mercedes hield
hield
Isabella
scheen in
in gebed
gebedverzonken,
verzonken, donna
Isabella scheen
elkaar geslagen.
geslagen. Dit
Ditwenschte
wenschte zij
zij
krampachtig
handen in elkaar
krampachtig de
de handen
niet, haar
haar jongen,
jongen, schoonen
schoonen bruidegom
bruidegom te verliezen,
verliezen, hem
hem af
af
niet,
staan
Bij God
en alle
alle heiligen,
heiligen, neen1
neen 1 Die
Die
staan aan
aanden
den dood...
dood. . . Bij
God en
andere, die onkuische
onkuische deerne,
deerne, die
diehem
hemdoor
doorduivelskunsten
duivelskunsten
andere,
van haar
haar gelokt
gelokt had,
had, die
die moest
moest boeten.
boeten. Maar
Maar Alonso
Alonso wilde
wilde
van
zij
behouden. Eenmaal
Eenmaal de
de hare
hare zou
zou zij
zij er
erwel
welvoor
voorzorgen,
zorgen,
zij behouden.
dat hij
hij haar
haar toebehoorde
toebehoorde met
metlichaam
lichaam en
enziel.
zieL..
Schuchter
dat
. . Schuchter
zij het
hetdoor
dooreen
eenzacht
zachtgesnik
gesnikIsabella's
Isabella'saandacht
aandacht te
te
waagde zij
waagde
de hooghartige
hooghartige vorstin
vorstin hare
hare hofdame
hofdame een
een les
les
trekken. Wilde de
trekken.
geven in
inzelfbeheersching?
Langbleef
bleefhet
hetzware
zwarezwijgen
zwijgenhangen
hangen
zelfbeheersching ? Lang
DonAlonzo
Alonzolag
lagopopeen
eenfolterbank,
folterbank, maar
maardonna
donna
in de
de zaal.
zaal. Don
in
Mercedes niet
niet minder.
minder.
Mercedes
opbeide
beidesmeeke,
smeeke~
Eindelijk sloeg de
de Aartshertogin
Aartshertogin de
de oogen
oogenop
Eindelijk
lingen,
een
lichte
trek
van
ironie
speelde
voor
een
oogenblik
lingen, een
trek van ironie speelde voor een oogenblik
op haar
haar ernstig
ernstig gelaat.
gelaat.
«Het «Leid
«Leid ons
ons niet
niet ininbekoring?»
bekoring?»moogt
moogtgegewel
welelken
eIken dag
dag
op de
delippen
lippennemen,
nemen, don
donAlonzo,»
Alonzo,»zeide
zeidezijzijzachter
zachter
vlijtig
vlijtig op
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dan de schuldige
dan
schuldige had
had kunnen
kunnen droomen. «Toch
moet aan
aan de
«Toch moet
goddelijke en wereldlijke
goddelijke
wereldlijke gerechtigheid
gerechtigheid voldaan
voldaan worden.»
donna Mercedes.
Mercedes.
«Jezus
Maria 1» snikte donna
«Jezus Maria!»
Haar
hofdame geen
geenblik
blikverwaardigend,
verwaardigend, vervolgde
vervolgdede
devorstin,
vorstin,
Haar hofdame
«N
og dezen
dezen zelfden avond zal uw
«Nog
uw huwelijk met donna Mercedes
de
CastelIa
onze tegenwoordigheid
tegenwoordigheid worden voltrokken,
lla in
in onze
de Caste
don Alonso,»
Alonso,»zij
zij poosde
tenzij
voorkeur aan
tenzij gij
gij er
er de voorkeur
aan geeft,
geeft, don
even,
haar blik
blik ging
ging onderzoekend van
man naar
naar zijne
even, haar
van den man
ophem
hemrusten,
rusten, ««....
tenzij gij er de voorkeur
bruid,
weder op
bruid, bleef weder
. .tenzij
aan
geeft, graaf
graaf de
de Novara,
Novara, naar
naar het
het leger
leger voor
voor Ostende te
aan geeft,
vertrekken en
en dat
dat wel
wel binnen vierentwintig uur
vertrekken
uur....
. .»»
Donna Mercedes
Mercedes kreunde.
kreunde. Er schitterde
schitterde iets als
als een licht in
don Alonso's
don
Alonso's oogen, maar snel boog
boog hij
hij het
het hoofd,
hoofd, want
want
Isabella
voer voort,
voort, «In
«In het
hetlaatste
laatste geval,
geval, zullen
zullen de
deouders
ouders
Isabella voer
een zeker eervergeten
gewaarschuwd worvan ...
van een
. . . van
eervergeten meisje
meisje gewaarschuwd
wor,
In een
een klooster
klooster zal
den,
omtrent het
gedrag hunner
den, omtrent
het gedrag
hunner dochter.
dochter. In
boeten.»
alsdan de diepgezonkene haar
misstap kunnen boeten.»
haar misstap
gezonken11 Don
Diep gezonken
Alonso voelde
voelde zich
zich het
het heete bloed
Don Alonso
naar
naar het
het gelaat
gelaat.wellen.
wellen.Deze
Dezebejaarde,
bejaarde, vrome
vromevrouw
vrouwkende
kende
. . Dacht
hartstocht...
zij soms
soms dat
dat haar
haar vader...
Dacht zij
geen hartstocht.
vader ... haar
grootvader, keizer
keizer Karel
Karel de
de Vde, van
wiens liefdesgeschiedegrootvader,
van wiens
liefdesgeschiede,
nissen heel Europa gewaagd hadden
...Bah
BahI1het
hetwas
was belachelijk
hadden...
belachelijkl1
Maar hij
hij moest
moest zich
zich zwijgend onderwerpen, niet
niet om
om zijn eigen
mislukt leven,
van haar,
haar, die
hem zoo
zoo lief
liefwas,
was,
mislukt
leven, maar
maar ter
ter wille
wille van
die hem
wie
onbekende
kwam geen
geen woord
woord
wie onbekende gevaren dreigden.
dreigden. Dus
Dus kwam
zijner gedachten
gedachten hem
over de
de lippen.
lippen. Hij kromde
rug en
en
hem over
kromde de
de rug
onderwierp
onderwierp zich met
met rouwvertoon.
«Als Uwe Koninklijke
Koninklijke Hoogheid
toestaat, wil
ik door
door
Hoogheid het
het toestaat,
wil ik
Uwe genade
genade hedenavond in het
het huwelijk
huwelijk treden,»
treden,» zeide hij
met vaste
vaste stem.
stem. Nu keerde
keerde hij
hij zich
zich tot
tot zijne snikkende bruid,
met
wier tranen
tranen door een
een lach heenschemerden.
heenschemerden. Nogmaals bad
bad hij
hij
haar
haar hem
hem zijne afdwalingen
afdwalingen te
te vergeven.
vergeven. In
Inhare
hare oogen vlamde
Ha 11 Nog dien
dien avond
avond zouden
zouden
de passie,
passie, die
die haar
haar verteerde.
verteerde. Ha
zij
zij man
man en
en vrouw
vrouw zijn
zijn11 Het sacrament
sacrament des
des huwelijks
huwelijkszou
zou hem
hem
voor eeuwig aan
aan haar
haar binden.
binden ...
Uiterlijk kalm reikte
reikte zij
zij hem
hem
. . Uiterlijk
haar nerveuzen
nerveuzen greep
greep voelde
voelde hij
hij de
de koorts,
koortshand, maar
maar in haar
de hand,
achtige blijdschap,
zij hare
hare rechten
rechten hersteld
hersteld achtte.
achtte.
blijdschap, waarmede
waarmede zij
een stroom
stroom van
van uitgekozen
uitgekozen zoetvloeiende
zoetvloeiende woorden dankte
In een
zij haar
haar gebiedster
gebiedster voor de
de onverdiende
onverdiende genade.
genade.
zij
Don Alonso
Alonso verrast
verrast en
en verontrust tegelijkertijd,
tegelijkertijd, sloeg
sloeg haar
haar
ernstig
gade. Kon
aan.
ernstig gade.
Kon een
een Spaansche vrouw allen
allen hoon haar aan,
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gedaan
vergeven en vergeten?
vergeten? Werd
Werd hem
hem soms
somseen
eenval.,
valgedaan dus
dus vergeven
strik
gespannen, hem
hem en
enhet
hetVlaamsche
Vlaamsche meisje
meisje beiden
beiden?? Er
Er
strik gespannen,
lichtte
iets inindedegroote
grootekoolzwarte
koolzwarteoogen
oogenzijner
zijner bruid,
bruid, dat
dat
lichfte iets
hem
zijn hoede
hoede deed
deed zijn.
zijn.
hem op zijn
N a een
een plechtig
plechtig afscheid
afscheid schreed
schreed Alonso
Alonsodoor
doordedevoorzaal,
voorzaal,
Na
waar nu
niemand hem toesprak
toesprak tot
tot zijn
zijn bevreemding,
bevreemding, slechts
slechts
waar
nu niemand
enkele
nieuwsgierige
blikken
hem
volgden.
In
een
der
gangen,
enkele
blikken hem volgden. In een der gangen,
die
hij door
door moest,
moest, beyond
bevond zich
zich de
deVlaamsche
Vlaamsche hopman,
hopman, die
die
die hij
eens door
doorBrussel
Brusselten
tengeleide
geleidehad
hadgestrekt.
gestrekt. Met
Methoofschen
hoofschen
hem eens
groet
wilde de
deedelman
edelman hem
hem voorbij
voorbij gaan.
gaan. Maar
Maar de
deofficier
officier
groet wilde
zag hem
hem een
een oogwenk
oogwenk veelbeteekenend
veelbeteekenendaan,
aan, liet
lieteen
eenhandschoen
handschoen
vallen en
en dien
dienachteloos
achteloosoprapend,
oprapend, zeide
zeidehij
hijbinnensmonds
binnensmonds::
vallen
«De lucht
lucht isis ongezond,
ongezond, Heer,
Heer,hier
hiereneninindedebenedenstad.
benedenstad.
Red u,»
u,» waarna
waarna hij
hij schijnbaar
schijnbaar doelloos
doelloos de
de gang
gang afkeek
afkeek en
en
Red
zonder den Italiaan
Italiaan eenige
eenige aandacht
aandacht te
te schenken
schenken doorliep.
doorliep.
zonder
Don Alonso
Alonso begreep
begreep zijn
zijn bedoeling,
bedoeling, diep
diepbekommerd
bekommerd ver,
verliet hij
hij het
het paleis.
paleis.
Dien avond
avond wachtte
wachtte Pauwelienke
Pauwelienke zeer
zeerlang
langop
opden
dengeliefde.
geliefde.
zij op een
een bank, onder
onder den
den ouden,
ouden, halfontbladerden
halfontbladerden
Rillend zat zij
eik.
Haar grijs
grijs laken
laken kleed,
kleed, zoo
zoo kunstig
kunstig door
door haar
haar zelve
zelve ge,
ge~
eik. Haar
borduurd met
zijden ranken
ranken en
en bloemen,
bloemen, bood
bood haar
haar geen
geen
borduurd
met zijden
voldoende beschutting
beschutting tegen
tegen de
de kille
kille nachtlucht.
nachtlucht. Koude
Koude nevelen
nevelen
stegen op uit
uit de
derivier.
rivier.. .. .Als
Alserer
bladritselend
ritselendden
dengrond
grond
stegen
eeneen
blad
zocht, ontstelde
ontstelde zij.
zij. Haar
Haar hart
hart klopte
klopte zoo
zoozeldzaam
zeldzaamonrustig.
onrustig.
zocht,
Geuren van
van afstervend
afstervend loof, reuk
reuk van
van doode,
do ode,rottende
rottendeblaren
blaren
Geuren
vervulden
de lucht.
lucht. Slopen
Slopendaar
daarniet
nietzachte
zachteschreden
schreden door
door
vervulden de
hof? Plotseling
Plotseling joeg
joegdedegedachte
gedachteaan
aandedeoude
oudemonniken,
monniken,
den hof?
den
die
hier begraven
begraven lagen,
lagen, haar
haar schrik
schrikaan.
aan. De
Deeigenaardige
eigenaardige
die hier
roken,
die opstegen
opstegen uit
uitden
denvochtigen
vochtigengrond,
grond,spraken
sprakenhaar
haar
roken, die
van dood en
en ontbinding;
ontbinding; het
het was
was alsof
alsof de
degraven
graven zich
zich open,
open~
van
den,
om die
diedoor
doorte te
laten.Zelfs
Zelfs
murmelehder
derSenne
Senne
den, om
laten.
hethet
murmelen
haar beangst
beangst;; rusteloos
rusteloosruischten
ruischtenhare
hare wateren
wateren «voorbij,
«voorbij,
maakte haar
voorbij, voorbij
....».» Zeer
het om
om haar
haar heen.
heen.
voorbij,
voorbij.
Zeer donker
donker was
was het
was haar
haar alsof
alsofzij
zij inineen
eenvochtig
vochtig
Pauwelienke beefde.
Pauwelienke
beefde. Het
Het was
graf nederhurkte.
nederhurkte. Zij
klemde de
dehanden
handen in
inelkaar.
elkaar. Tranen
Tranen
graf
Zij klemde
haar over
over de
de wangen,
wangen, tranen
tranen van
van weemoed,
weemoed, verlangen,
verlangen,
vloeiden haar
verlatenheid
verlatenheid....
..
Bijna had
had zij
zij het
het uitgeschreeuwd
uitgeschreeuwd van schrik,
schrik, toen
toen Alonso
Alonso
Bijna
onverwacht voor
een zwarte
zwarte omtrek
omtrek in het
het
onverwacht
voor haar
haar opdook,
opdook, een
zacht was
was hij
hij nader
nader getreden,
getreden, dat
datzij
zij
nachtelijk duister.
nachtelijk
duister. Zoo zacht
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geen
voetstap had
had vernomen.
vernomen. Onstuimig
Onstuimig wierp
wierpzij
zijzich
zichin
inzijn
zijn
geen voetstap
armen, vast
vast klemde
klemde hij
armen,
hij haar
haar tegen zijn
zijn borst.
borst.
In
fluisterende woorden,
zacht als
als een
een zucht,
zucht, betoogde
betoogde hij
hij
In fluisterende
woorden, zacht
onmiddellijk, zonder
zonder
haar,
haar, dat
dat zij moesten
moesten vluchten.
vluchten. Vluchten, onmiddellijk,
vertragen
omzien. Beiden
Beiden dreigde
dreigde het
hetgrootste
grootstegevaar.
gevaar. Zijn
Zijn
vertragen of
of omzien.
knecht
met twee
twee paarden,
paarden, buiten
buiten den
den hof.
hof.
knecht wachtte
wachtte hem
hem met
Pauwelienke
handen, een
eenbezwijming
bezwijming nabij,
nabij, maar
maar
Pauwelienke wrong
wrong de handen,
het
bewustzijn, dat
dat ook
ookhij
hijgevaar
gevaar liep,
liep,gaf
gafhaar
haarkracht
kracht zich
zich
het bewustzijn,
te beheerschen.
beheerschen. Zij
Zij liet
lietzich
zichvoortsleepen,
voortsleep en,zijn
zijnsterke
sterkearm
arm droeg
droeg
haar over
over den drempel.
haar
drempel. ....
Daar
Hij sloeg
sloeg de
de
Daar vernam
vernam hij
hij eenig
eenig gedruisch
gedruisch achter
achterzich.
zich. Hij
hand
aan den
den degen,
degen, speurde
speurde in het
het stikdonker.
stikdonker. Waar
Waar stond
stond
hand aan
zijn
knecht met
met de
de paarden
paarden?? Maar
Maar plotseling
plotseling werd
werd de
de duisternis
duisternis
zijn knecht
nog
zwarter. Gestalten,
die als
als uit
uit den
den grond
grond oprezen,
oprezen, om,
om~
nog zwarter.
Gestalten, die
ringden
paar, dat
dat doodelijk
doodelijk ontsteld
ontsteldom
omhulp
hulpschreeuwde.
schreeuwde.
ringden het paar,
Forsche handen
handen grepen
grepenhet
het meisje,
meisje, ontwapenden
Alonso, na
Forsche
ontwapenden Alonso,
na
enkele
seconden van
van scherpe
scherpeworsteling.
worsteling.Overmacht
Overmachtsloeg
sloeghem
hem
enkele seconden
neder.
neder. Een
Een snerpende
snerpende gil
gil scheurde
scheurde de
de nachtelijke
nachtelijke stilte,
stilte, nog
nog
eenig verward
verward gedruisch,
gedruisch, korte,
korte, gesmoorde
gesmoorde bevelen,
bevelen, voetstap,
voetstappen, die zich haastig verwijderden.
Toenzeeg
zeegeen
eenbenauwend
benauwend
verwijderden. . . Toen
zwijgen
zwijgen in den
den engen
engenkoker
kokervan
vanhet
hetachterstraatje.
achterstraatje.
Zij, die reeds
reeds gewekt
gewekt door
door het
het tumult,
tumult, den
den gil
gil hadden
hadden ge,
geZij,
kwamen toesnellen
toesnellenvan
vanalle
allekanten.
kanten.Men
Menriep
riepom
omlicht
licht;
hoord, kwamen
;
iemand kwam
kwam met
met een
een lantaarn.
lantaarn. Haar
Haarschijnsel
schijnsel viel
viel op
op de
de
iemand
open hofpoort.
hofpoort. Bijna
Bijna op
op den
dendrempel
drempel lag
lag een
een vrouw,
vrouw, een
een
open
blondlokkig schepsel,
schepsel, het
het doodsbleek
doodsbleek gezichtje
gezichtje ininvreemde
vreemde
blondlokkig
rust. Uit
Uit een
een wonde
wondeinindedeborst
borstvloeide
vloeidebloed,
bloed, nog
nogwarm
warm
rust.
opwellend, een
een rijk
rijk geborduurd
geborduurd kleed
kleedbevlekkend,
bevlekkend, een
eenkleine,
kleine,
opwellend,
hand ...
witte hand.
..
Alonzowerd
werddien
dienavond
avonddoor
dooreen
eenpaar
paarvreemden,
vreemden, die
die
Don Alonzo
zich snel
snel uit
uitdedevoeten
voetenmaakten,
maakten, halfdood
halfdoodininzijne
zijnewoning
woning
zich
gebracht. Weken lang
langverkeerde
verkeerde hij
hijininlevensgevaar,
levensgevaar,maar
maarhij
hij
gebracht.
en maakte
maaktehet
hetmerkwaardig
merkwaardigbeleg
belegvan
vanOstende
Ostendemede
mede;;
herstelde en
hij sneuvelde
sneuvelde in het
het vierde
vierde jaar,
jaar, voor
voor deze
deze vesting.
vesting.
hij
bruidsgewaad, met
metde
dezilveren
zilverenfiguren
figurenop
opleliewit
leliewitsatijn,
satijn,
Het bruidsgewaad,
Pauwelienke zoo
zoofraai
fraaigeborduurd,
geborduurd,werd
werdnooit
nooitgedragen.
gedragen.
door Pauwelienke
Zij, voor
voor wie
wie het
hetbestemd
bestemdwas
wasgeweest,
geweest,verliet
verlietplotseling
plotseling
Zij,
Isabella's hof,
reisde naar
naar Spanje
Spanje terug
en nam
nam er
er den
den sluier
sluier
Isabella's
hof, reisde
terug en
aan, in een
een der
derstrengste
strengstekloosterorden.
kloosterorden.
aan,
Op den
den lijksteen,
lijksteen, die
die het
hetrampzalig
rampzalig overschot
overschot van
van zijn
zijn
Op
ongelukkigkind
kinddekte,
dekte,liet
lietvader
vaderThijssen
Thijsseneen
eenLatijnsch
Latijnschopschrift
opschrift
ongelukkig
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beitelen, ontleend
12, vs. 3.
beitelen,
ontleend aan
aan Samuel
Samuel 12,
3. Vertaald
Vertaald luidt het
het
ongeveer :
ongeveer:
«Maar de
de arme
gansch niet dan een eenig klein ooilam
«Maar
arme had gansch
ooilam;;
het at
het
at van
van zijn
zijn bete
bete en
endronk
dronk uit zijnen
zijnen beker
beker en
en sliep
sliep in
zijnen schoot.»
Iets lager
Iets
lager las
las men
men::
«Hier rust
«Hier
rust onze eenige dochter
PAUWELIENKE.
P
AUWELIENKE.

Bid
voor haar.»
haar.»
Bid voor
Meer
dan drie
drie eeuwen
eeuwen zijn
zijn over
over deze
dezegebeurtenissen
gebeurtenissen heen~
Meer dan
heen
maar het grafschrift is nog slechts ten halve
gegaan; maar
halve uitgewischt.
Mei 1913.
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HOEVER REEDS
TOTHOEVER
HOEVER
REEDSNU
NU - TOT
BINNENKORT?
door MR.
MR. A. P.P.TH.
TH.EYSSELL,
EYSSELL,
den
Hoogen Raad
Raad der
der Nederlanden.
Nederlanden.
den Hoogen

oud~president
oud,president van
van

VOORWOORD.

D Eomdat
ondervolgende beschouwingen
beschouwingen vereischen een Voorwoord,
Voorwoord,
D
zij ter
ter papiere
papiere zijn
zijn gebragt
gebragt te
te midden
middenvan
vangansch
gansch
omdat zij
—
andere omstandighe-den
omstandighe'dendan
danwaaronder
waaronderzij
zijthans
thans—
- October
October1914
1914aan de lezers
aan
lezers van
van De Tijdspiegel
Tijdspiegel worden
aangeboden. Einde
Einde
worden aangeboden.
November 1913
November
1913 begonnen,
begonnen, en
ensoms
somsdoor
doorandere
anderebezigheid
bezigheid
wat opgehouden,
opgehouden, werden
werdenzij
zijomstreeks
omstreeks21
21Maart
Maart 1914
1914 voltooid.
voltooid.
Toen
Toen evenwel
evenwel was
was bij
bijdedeRedactie
Redactievan
vanhet
hettijdschrift
tijdschrift de
de
toevloed
van bijdragen
bijdragen te groot
groot om
omspoedige
spoedigeplaatsing
plaatsingtete
toevloed van
gedoogen, ofschoon
ofschoon zij
zij mij
mij vereerde
vereerde met
met den
den wensch,
wensch, om
om
gedoogen,
daartoe
over te gaan
daartoe over
gaan zoo
zoo snel,
snel, als
als zich
zich met
met de
de kans
kans op
op be,
be_
langstelling vereenigen
vereenigen liet.
liet. De
Deuitkomst
uitkomst van
vanons
onstoenmalig
toenmalig
langstelling
overleg was
was dat
dathet
hetstuk
stuk
zou
verschijneninindedeSeptember,
Septemberoverleg
zou
verschijnen
aflevering, indien
voor tijdige
tijdige correctie
correctie zorgen
zorgen kon.
Dit
aflevering,
indien ik voor
kon. Dit
nam ik aan,
aan, doch
doch onder
onder die
diebezigheid
bezigheidben
benikikverrast
verrastdoor
doorde
de
nam
wereldgebeurtenissen: : eene
verrassing die ten
ten volle
vollemotiveert,
motiveert,
wereldgebeurtenissen
eene verrassing
dat de
de verschijning
verschijning van
van het
het opstel
opstelnogmaals
nogmaals eene
eene maand
maand
dat
verdaagd
verdaagd is.
is.
maandenlangeverloop
verlooptusschen
tusschen
gevolgvan
vanditditmaandenlange
Noodzakelijk gevolg
en uitgaaf
uitgaaf isiseene
eeneininhet
hetoog
oog
vallendeongelijkheid
ongelijkheid
voltooijing en
vallende
van makelij,
makelij, die
diealleen
alleendoor
dooreene
eenebelangrijke
belangrijkeomwerking
omwerking tete
van
verhelpen
verhelpen zou
zou zijn
zijn geweest
geweest;; daartoe
daartoe echter
echter staat
staat mijn
mijn zeven,
zevenzeventigjarig hoofd
hoofd niet
nietmeer,
meer,allerminst
allerminst inindeze
dezedagen.
dagen.
en zeventigjarig
Slechts
Slechts een
een toevoegseltje
toevoegseitje hier
hier en
en daar,
daar, ontleend
ontleendaan
aanhetgeen
hetgeen
tusschen 21
21 Maart
Maart en
en 21
21Junij
Junij tot
totmijne
mijne kennis
kennis kwam,
kwam, heb
heb
tusschen
ik onder
onder de
decorrectie
correctiegemaakt.
gemaakt.
Habent
Habent sua
sua fata
fata libelli,
libelli, zeiden
zeiden de
ouden. Zouden
Zouden de
defata
fata
de ouden.
het mijne
mijne misschien
misschienverkieslijk
verkieslijk hebben
hebbengemaakt
gemaakthet
hetmaar
maar
van het
niet in
in De Tijdspiegel
Tijdspiegel op
op te nemen
nemen?
?
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Mits van een voorwoord
voorwoordvoorzien,
voorzien,heeft
heeftzijne
zijnegeEerde
geëerde Redactie
Redactie
anders
thans een
eenhalve
halvewereldbrand
wereldbrand uit,
uitanders geoordeeld:
geoordeeld : alal is thans
geslagen, behoeft
behoeft haars
haars erachtens
erachtens mijn
mijn opstel
opstel niet
nietgansch
gansch
geslagen,
onopgemerkt
kan juist in
in deze
deze bewogen
bewogendagen
dagen
onopgemerkt tete blijven,
blijven, en
en kan
overweging van
van den
den inhoud,
inhoud, ofschoon
ofschoon dan
danvan
vanongelijke
ongelijke
de overweging
makelij, eenig
stichten. Zelfs
Zelfs kan
kandatgeen
datgeenwat
watwij
wijbeleven
beleven
makelij,
eenig nut stichten.
en gaan
gaan beleven
belevenwat
watmeer
meerklem
klemgeven
gevenaan
aandeze
dezewaarschuwing,
waarschuwing,
de eisch
eisch van
van een
eenwijzer
wijzer en
enzuiniger
zuinigerbeheer
beheer meer dan
dan ooit
ooit
nu de
klemt.
in vlammende
vlammende letters
letters isis de
degeschiedenis
geschiedenisvan
van den
den
klemt. Want in
dag m.
m. i.i. bezig
bezigonder
onderanderen
anderen dat
datneér
neêrteteschrijven.
schrijven.
dag
mijhoogst
hoogstaangenaam
aangenaamwezen
wezen;; doch
doch
Zoo iets
iets zou
zounatuurlijk
natuurlijkmij
in elk
elk geval
gevalgelieve
gelieveieder,
ieder, die
diemij
mijleest,
leest,geen
geenoogenblik
oog.enblik tete
in
vergeten,
faut juger
juger les
les écrits
écrits d'après
d'après leur
leurdate.
date.
vergeten, qu'il
qu'il faut

Haag, nazomer
1914.
nazomer 1914.
Den Haag,

MR. A.
A.P.P.TH.
TH.
EYSSELL.
EYSSELL.
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ISSCHIEN besteed ik mijne laatste levensdagen,
zoo die
die nog
nog
MISSCHIEN
levensdagen, zoo
M
een weinig
een
weinig verlengd
verlengd worden,
worden, aan
aan het tot
tot eenen
eenen bundel
bundel
verzamelen van hetgeen
verzamelen
hetgeen ik
iksinds
sinds1887
1887schreef
schreefover
overzoogenaamd
zoogenaamd
«sociale»
onderwerpen. Voorwaar
Voorwaar niet in
in de
deverwachting
verwachting dat
dat
csociale» onderwerpen.
die
opstellen maar
maar eenigzins
eenigzins zullen
zullen bijdragen
bijdragen tot
totspoedige
spoedige
die opstellen
kentering
van 's wetgevers
bemoeizucht.: voorshands zijn
zijn dat
dat
kentering van
wetgevers bemoeizucht.:
fossielen,
een fossiel.
fossiel. Doch
Dochwanneer
wanneer b.v.
b.v.
fossielen, opgegraven
opgegraven door
door een
vijftig
na mijnen
mijnen dood de
de gevolgen
gevolgen van
van dat
datwetgevend
wetgevend
vijftig jaren
jaren na
beleid zich
zich terdege
terdegezullen
zullengewroken
gewrokenhebben
hebbenaan
aanhet
hetnageslacht
nageslacht
der
huidige kiezers
kiezers en
enwetgevers,
wetgevers,clán
dànzou
zoumisschien
misschien de
de bundel
bundel
der huidige
nog
eens aangetroffcn
aangetroffen worden
worden door
door eenen
eenenlandgenoot,
landgenoot, die
die
nog eens
ging zeggen
zeggen dat
datom
omdedekentering
kenteringaer
dernegentiende
negentiendeeeuw
eeuwdeze
dezeen
en
gene,
gene, waaronder
waaronder een
een alalbejaarde
bejaardejurist,
jurist. destijds
destijds van
van eenigen
eenigen
in zijn
zijnvak,
vak,vaak
vaakernstig
ernstigen
engedocumenteerd
gedocumenteerdheeft
heeftvoorspeld,
voorspeld,
tel in
hoeveel
gevaren staat
staat en
en maatschappij
maatschappij op den
den nieuwen
nieuwen koers
koers
hoeveel gevaren
tegemoet stevenden.
stevenden.
dit denkbeeld
denkbeeldnog
nogtottotverwezenlijking
verwezenlijkinggeraakt,
geraakt, kunnen
kunnen
Zoo dit
volgende bladzijden
bladzijden dienst
dienst doen als
als inleidend
inleidend opstel
opstel;; zoo
zoo
de volgende
vóór mijnen
lust ofofkracht
krachtdaartoe
daartoemij
mijbegeven,
begeven,zal
zal
vé•ór
mijnen dood
dood lust
naar ik
ik hoop
hoopdit
ditgeschrijf
geschrijfdoor
doorsommigen
sommigen niet
nietvolstrekt
volstrekt
naar
nutteloo
nutteloos
bevonden worden.
worden.Terwijl
Terwijlmen
menaan
aanhet
hetvaststellen
vaststellen
' s bevonden
der begrootingswetten
begrootingswetten voor
voor 1914
1914 bezig
bezigis,is,schijnt
schijntaanleiding
aanleiding
der
over voorhanden
voorhanden om
omtetepogen,
pogen,eens
eensmet
metonbenevelde
onbeneveldeoogen
oogen
te over
gewaar te worden
worden waar
waal' we (binnenslands)
(binnenslands) financieel
financieel wel
welstaan,
staan,
gewaar
hoe wij
wij daar
daar zijn
zijn gekomen
gekomen en
en waarheen
waarheen bij
bij voortzetting
voortzetting van
van
denzelfden koers
schip van
van Staat
Staat gevoerd
gevoerd wordt.
wordt.
denzelfden
koers het schip

I.
Voor eenen
eenen terugblik
terugblik op
op den
den tot
totnog
nogtoe
toeafgelegden
afgelegden weg
weg
Voor
twintigtal jaren,
jaren, dat
dat aanving
aanving met
met de
debelasting,
belasting_
schijnt mij
schijnt
mij het
het twintigtal
hervormingen van
minister Pierson,
Pierson, voldoende
voldoende jajaeenigzins
eenigzins
hervormingen
van minister
aangewezen. Want
al was
was op
opbelastinggebied
belastinggebied al
al vó6r
vóór dien
dien
aangewezen.
Want al
hervormd, en
enwaarlijk
waarlijkniet
nietzonder
zonderbeteekenis
beteekenis—- men
mendenke
denke
tijd hervormd,
aan de totstandbrenging
totstandbrenging (onder zekere
zekere toezeggingen)
toezeggingen) van
van het
het
aan
successie~ en
overgangsregt in de
deregte
regtenederdalende
nederdalendelijn
lijndoor
door
successie.:
en overgangsregt
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regeering van
van 1878,
1878,en
enaan
aande
deopruiming
opruiming of
ofgroote
groote ververde regeering
mindering
vier jaren
mindering vier
jaren later
later van
van de
dedrukkendste
drukkendste evenredige
evenredige
registratieregten tegen
pct. opslag
opslag van
van de
de dito
dito vaste
vaste plus
plus
registratieregten
tegen 50
50 pct.
invoering
invoering van
van het
het vijfcents
vijfcents quitantiezegel
quitantiezegel —
- zó6
zóó forsch
forsch als
als
door Pierson
Piersonwas
wasbijlange
bijlangeniet
nietininhet
hetRijksbelastingstelsel
Rijksbelastingstelsel
toen door
een greep
greep gedaan.
gedaan. De
De zeepaccijns
zeepaccijns verdween,
verdween, die
het zout
zout
een
die op het
werd met
met twee
tweederden
derdenverminderd
verminderd en
endedegrondbelasting
grondbelasting
werd
nu bij
bij de
deinkomstenbelasting
inkomstenbelasting ook
ook
onderging eene
eene verlaging,
verlaging, nu
onderging
de opbrengst
opbrengst van
van gronden
gronden betrokken
betrokken werd
werd; ; de
de patent,
patent.
de
nude
deinkomsten
inkomstenuit
uitbedrijf
bedrijfregt,
regt.
belasting werd
werd opgedoekt
opgedoekt nu
belasting
streeks
werden belast.
belast. Want
Want het
streeks werden
het kwam,
kwam, in
in hoofdzaak
hoofdzaak ter
ter
overbrenging van
de weinig
weinigofofniet
nietbezittenden
bezittendennaar
naar
overbrenging
van druk
druk op de
tot eene
eeneinkomstenbelasting
inkomstenbelasting:
eene
feitelijk tot
de meer bevoorregten, feitelijk
: eene
inkomstenbelasting
wel is waar
inkomstenbelasting wel
waar nog
nog gesplitst
gesplitst en,
en,met
metberoep
beroep
op de
decrisis
crisis van
van eenige
eenige jaren
jaren vroeger voor den boer,
boer, onder
onder kunst,
kunst.
matige bevoordeeling
bevoordeelingvan
vanhet
hetlandbouwbedrijf,
landbouwbedrijf,maar
maar toch
toch was
was die
die
algemeen;; zelfs wist de
de minister
minister daarin een progressief
progressief
in beginsel
beginsel algemeen
elèment
opnemen en
liet bovendien
bovendien zich
zich door
door de
de
element te
te doen
doen opnemen
en liet
Kamer beduiden [waarover
[waarover straks
straks meer]
meer] om
omaandeelhouders
aandeelhouders in
in
Kamer
dubbel te doen betalen:
betalen: eerst
eerst door
door
vennootschappen dubbel
naamlooze vennootschappen
21/2 percent
percent van
van de totale
totale
zoogenaamd «bij
bron» ruim
ruim V,
zoogenaamd
«bij de
de bron»
dividenduitkeering op
eischen en
en daarnevens
daarnevens zoowel
zoowel de
de
dividenduitkeering
op te
te eischen
kapitaals. als
inkomstwaarde van
aandeel te treffen
treffen in
in
kapitaals,
als de inkomstwaarde
van elk
elk aandeel
de c<gesplitste
«gesplitste inkomstenbelasting,»
van zijn
zijn oor,
oor.
inkomstenbelasting,» met
met loslating van
«(aande
de
spronkelijk voorstel om
om daarbij
daarbij ter
terzake
zakevan
vanhet
hetreeds
reeds((am
spronkelijk
bron» geofferde
geofferde eenen
eenen aftrek
aftrek toe te
te staan.
staan.
bron»
Is het
het sedert
sedert Pierson
Pierson gebleven
gebleven bij
bijininhoofdzaak
hoofdzaak verplaatsing
verplaatsing
van
lasten? Gewis
Gewis niet,
niet, want
want de
deaccijns
accijns op
op het
hetgebruik
gebruik van
van
van lasten?
kapitaal,
zelfallerbelangrijkst
allerbelangrijkst opgevoerd
opgevoerd en
en twee
twee kapitaal.
gedistilleerd isis zelf
belastingen, het
heteffectenzegel
effectenzegelen
enhet
hetsuccessieregt,
successieregt,zijn
zijnaangedikt
aangedikt
met
méér, dan de
de opgeheven
opgeheven (rijks,)
(rijks') land,
land.en
enwater,
water.
met oneindig méér,
tollen ooit
ooitvan
vanhet
hetverkeer
verkeergevergd
gevergdhebben.
hebben.Desniettemin
Desnietteminheeft
heeft
in die
dietwintig
twintigjaren
jarenhethet
algemeene
rijksbelastingstelsel
geen
algemeene rijksbelastingstelsel geen
veelbeteekende
gedaantewisseling ondergaan.
ondergaan. En
En trots
trots
verdere gedaantewisseling
veelbeteekende verdere
elasticiteit
de velerlei
velerlei aandikking
aandikking heeft
heefthet
hetonmiskenbaar
onmiskenbaarzijne
zijne elasticiteit
kunnen
bewaren. Want
Want vooral
vooral inindede
allerlaatstejaren
jaren zijn
zijn
kunnen bewaren.
allerlaatste
telkenmale
Staatsinkomsten gestegen
gestegen 11661
héél ver
het
telkenmale de Staatsinkomsten
ver boven het
bedrag,
zich uit
uitdedeaangestipte
aangestipte opvoering
opvoering der
der lasten
lasten
bedrag, dat
dat zich
redelijkerwijs
Natuurlijk werd
werd bij
bij elke
elke begrooting
begro'oting
redelijkerwijs becijferen
becijferenliet.
liet. Natuurlijk
der
rijksinkomsten rekening
beide factoren:
factoren: de
de
der rijksinkomsten
rekening gehouden
gehouden met
met beide
opvoering
lasten en
en dedeverrassende
verrassendetoeneming
toeneming der
der op,
op.
opvoering der
der lasten

HOEVERREEDS
REEDSNU
NU- - TOT
BINNENKORT ? 129
HOEVER
TOT HOEVER
HOEVER BINNENKORT?
129

brengsten
- desniettemin
desniettemin bleek
telkenmale dat
wat
brengsten —
bleek telkenmale
dat nog
nog heel wat
meer in
in de
meer
de schatkist
schatkist gekomen
gekomen was.
was. 11
Laten we,
in de
de Elyseesche
Elyseesche
we, 0o lezer, nog
nog eene wijle voortwandelen
voortwandelen in
velden van
van het
hetniet
nietverre
verreverleden,
verleden,ons
ons
herinnerendhoe
hoesedert
sedert
herinnerend
1892 groote
1892
groote financieele
financieele meevallers
meevallers Nederland's
Nederland's deel
deelgeweest
geweest
zijn.
Toen waren
waren we
we nog
nogininofof
maareventjes
eventjes uit
uit de
de land,
land~
zijn. Toen
maar
bouwcrisis,
vanhet
hetvroeger
vroegerrijke
rijke met
metgouden
goudenkoffygerei
koffygerei
bouwcrisis, die van
pronkende
noorden een
eenspreekwoordelijk
spreekwoordelijk arm
Friesland had
pronkende noorden
arm Friesland
gemaakt :wie
wie denkt
denkt er
gemaakt:
er thans
thans aan,
aan, dat
datnoorden
noordennog
nogaan
aante
te zien
zien
als
maar een
een ietsje
ietsjeverarmd
verarmd?
Ietsdergelijks
dergelijkshebben
hebbenwij
wij beleefd
beleefd
als maar
? Iets
op Java.
De crisis
crisis van
van de
detachtiger
tachtigerjaren
jaren met
metkoffy
koffyenensuiker
suiker
op
Java. De
was doorstaan,
den
klem
geraakte
was
doorstaan, o.a.
o.a. omdat
omdat dedein in
den
klem
geraaktevoort-voort~
brenger
had gedaan,
gedaan, om
om door
door intensieve
intensieve cultuur
cultuur en
en
brenger alles
alles had
Was
verbeterde
beter rendement
rendement te
te verkrijgen.
verkrijgen. Was
verbeterde installatie
installatie beter
niettegenstaande dit en
niettegenstaande
en de
dezeldzaam
zeldzaamgestegen
gestegenprijzen
prijzen Insulinde
Insulinde
er
boven op
op?
Zooweinig
weinigschijnbaar,
schijnbaar,dat
datvoor
vooreen
eentiental
tiental
er boven
? Zoo
jaren
Java»
jaren elks
elks mond
mond ginds
ginds overliep
overliep van
van een
een «Ingezonken Java»
gelijk
indertijd hier
hier van
van een
een «arm
«arm Friesland»
Friesland» en
en de
deIndische
Indische
gelijk indertijd
regeering
eene officieele
officieeleMindere,Welvaart,Commissie
Mindere~ Welvaart. Commissie ten
ten
regeering eene
onderzoek van
?
nu?
onderzoek
van feiten
feiten en
en oorzaken
oorzaken te
te werk
werk stelde.
stelde. —
- En
Ennu
anders dan
dan jubelen
jubelen over
over het
hettegendeel.
tegendeel.
weinig anders
Een ander
Een
ander feit
feit uit
uithetzelfde
hetzelfdevrij
vrijnabij
nabijverleden,
verleden, de
dedaling
daling
toenmaals van den
denlaatstelijk
laatstelijkweer
weergestegen
gestegenrentevoet,
rentevoet, heeft
heeft
toenmaals
ons in
instaat
staatgesteld
gesteldom,
om,door
doorgeleidelijke
geleidelijketerugbrenging
terugbrenging tot
tot
ons
3 pct.
pct. van
vanhet
het4 pcts
4: pctsrentetype
rentetypeeener
eenernominale
nominale Grootboeks.
Grootboeks~
van meer
meer dan
danvijfhonderd
vijfhonderdmillioenen,
millioenen,den
denjaarlijkschen
jaarlijkschen
schuld van
last uit
verminderen
uit dezen
dezen hoofde
hoofdevoor
voorgoed
goedte te
verminderenmet
metbijna
bijna een
een
- moest
moestniet
nietbij
bijdergelijken
dergelijkenloop
loopvan
vanzaken
zakenhet
hetambt
ambtvan
van
vierde —
N ederlandschen minister
minister van
van Financiën
Financiën haast
haast een
een wellust
weIl ustvoor
voor
Nederlandschen
zonder zorg
zorgzijn
zijn?
mogt wat,
wat, heer Bertling,
Bertling,niet
nietwaar
waar?
zieltjes zonder
? Het mogt
?
Toch zitten
zitten wij,
w~j, die
dietwintig
twintigjaren
jarenlang
langfinancieel
6nancieelboften,
boften,
Toch
dan zus
zus dan
danzoo,
zoo,met
metonze
onzerijks,
rijks~enen
onze
gemeente6nancien
dan
onze
gemeentefinancien
van
van daag
daag leelijk
leelijk vast,
vast, zó6
zóóleelijk
leelijkdat
datwe
wehaast
haastniet
nietweten,
weten,
waar van
daan we op
op niet
nietAlàl teteschadelijke
schadelijke wijs
wijsdedemiddelen
middelen
waar
van daan
zullen halen om
om (zooals
(zooalsonvermijdelijk
onvermijdelijk is)
is) weer
weerlos
lostetekomen.
komen.
zullen
feit vereischt
vereischt geen
geen woord
woordvan
vanbetoog,
betoog,want
wanthet
hetwordt
wordt
Dit feit
erkend door iedereen.
iedereen.
erkend
Hoe heeft
heeft het
hetschip
schipvan
vanstaat
staatzich,
zich,algemeen
algemeenenenplaatselijk,
plaatselijk,
over~
erg vastgewerkt
vastgewerkt?
Antwoordm.i.
m.i.:
allereerstdoor
doorvan
van over,
zoo erg
? Antwoord
: allereerst
jaarlijks meer
zonder
heidswege jaarlijks
meertetedoen,
doen, en
en dat
dat dan
dannog
nog te
te doen zonder
.iii.
11I.
99
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zuinigheid; door
beide opzigten
opzigten tetegaan
gaan leven
leven grootscheeps,
grootscheeps,
door in beide
van jaar
jaar tot
tot jaar
jaar steeds
groot eren voet,
voet, nooit
nooitvragend
vragend
van
steeds op grooteren
of het
het niet
niet wat
watminder
minder kon,
kon, 't althans niet voorzigtig
voorzigtig ware
ware
zuiniger te doen
doen —
- integendeel
integendeel altoos
altoos doleerend
doleerend dat
nog
zuiniger
dat we nog
niet meer
meer uitgeven
uitgeven en
en o0 zoo
zoonoode
noodealleen
alleen
dááromditditnalaten,
nalaten,
dáárom
omdat anders
anders buiten
perken van
van voorzigtigheid
voorzigtigheid getreden
getreden
omdat
buiten alle perken
zou worden.
worden. Het geld
geld komt
komtererniet
nietopopaan
aan:
bedenkelijke
: dit bedenkelijke
woord van
van eenen
eenen op
op nieuw
nieuwaan
aandede
ministerstafelgezeten
gezeten
woord
ministerstafel
staatsman,
eens ten
ten aanzien
aanzien van
van gemeentebeleid
gemeentebeleid ongeveer
ongeveer
staatsman, die eens
aldus
sprak, is
veel te
te veel
veel tot
tot een
een leidend,
gevleugeld
aldus sprak,
is veel
leidend, een gevleugeld
woord
geworden. Kwam
Kwam b.v.
b.v. niet
niet dezer
dezer dagen
dagen aan
aan het
het licht
licht
woord geworden.
de reorganisatie
reorganisatie der
der Landsdrukkerij,
Landsdrukkerij, ondernomen
ondernomen op
opeene
eene
dat de
van ff 670000,
anderhalf millioen
dan het
het
begrooting van
670000, anderhalf
millioen of meer
meer dan
V. op
op het
het
dubbele heeft
dubbele
heeft gekost?
gekost ?dat
dat men
men (aldus
(aldus het
het V.
V. V.
wijziging der
der begrooting
begrooting Binn.
Binn. Z.
Z.voor
voor1913)
1913)
voorstel tot
voorstel
tot wijziging
rijkskrankzinnigengesticht te
te Medemblik
Medemblikisisgaan
gaanverbouwen
verbouwen
het rijkskrankzinnigengesticht
zonder
behoorlijke voorbereiding
voorbereiding en,
en,daarbij
daarbij de
decredieten
credietenmet
met
zonder behoorlijke
meer
dan 42
42percent
percentoverschrijdend,
overschrijdend, toen
toenblijkbaar
blijkbaar te
te werk
werk
meer dan
gegaan als
als ware
ware men
men noch
noch aan
aan een
eenwerkplan
werkplan noch
nochaan
aaneen
een
is gegaan
gevoteerd bedrag
bedrag gebonden
gebonden?
dat, nu
numen
menwel
welzuiniger
zuinigertewerk
tewerk
gevoteerd
? dat,
moet
gaan, volle drie
drie ton
tonblijken
blijkenbespaard
bespaardtetekunnen
kunnenworden
worden
moet gaan,
alleen op de
debouwplannen
bouwplannenvan
vaneen
eenrijkskrankzinnigengesticht
rijkskrankzinnigengesticht
alleen
te WoenseI?
te
Woensel ? .
Voorloopig zwijgende
zwijgende van
alle staatssocialisterij,
staatssocialisterij, doe
ik
Voorloopig
van alle
doe ik
opmerken dat
dat de
deStaat
Staatallerlei
allerleiter
terhand
handheeft
heeftgenomen
genomenwaarvan
waarvan
opmerken
vroeger geen spraak
spraak was,
was, allerlei
allerlei dat
dat ons
ons scheppen
scheppen met
met geld
geld
vroeger
en ambtenaars
ambtenaars zonder
zondertal
talten
tenlaste
lasteder
deropenbare
openbaremiddelen
middelen
kost en
brengt:, :,dat
dan op
oproyalen
royalen voet
voetgedaan
gedaan en
en de
de
brengt
dat alles
alles moet
moet dan
ambtenaars,
zoowel als
alsnieuwe
nieuwetakken
takken van
van dienst,
dienst,
ambtenaars,inin oude
oude zoowel
gedoe van
van «'t
steeds
ruimer gesalarieerd
gesalarieerd worden.
worden. 22 Een gedoe
steeds ruimer
<et kan
er
af,» precies
precies het
het tegendeel
tegendeel van 't geen
mijn ooren
ooren in den
den
er af,»
geen mijn
gymnasiumtijd, als een
een nagalm uit de
de jaren
jaren van financieel bekomst
bekomst
gymnasiumtijd,
uit de
de benauwdheid
benauwdheid van
van1843,
1843,hebben
hebbenopgevangen
opgevangentijdens
tijdens
uit
Thorbeeke's eerste
eerste ministerie, met den overleggenden Van
Van Bosse
Bosse
Thorbecke's
aan het laadje.
laadje. Zou
Zouhet
hetererhéél
héélwelligt
welligtnog
nogafafkunnen,
kunnen,zoo
zoomen
men
aan
de bezoldigingen
bezoldigingen of op het
het instellen
instellen van
van
dat
toepast of op de
dat toepast
ingeen
geengeval
gevalbij
bijtoepassing,
toepassing,zooals
zooalsheden,
heden,van
van
nieuwe diensten, in
die leus op allebei
tegelijk, omdat is geschapen eene weeiderigheid
weelderigheid
allebei tegelijk,
in de
de staatshuishouding
staatshuishouding waarbij
waarbij in
in 't vergeetboek
vergeetboek geraakt
geraakt is de
waarschuwing
het sterke
been en moeten zijn die de
waarschuwing 'van olim, dat het
sterke beenen
weelde dragen
dragen kunnen.W
kunnen. W at
at gedaan werd moest
grootscheepsgaan.
gaan.
weelde
moestgrootscheeps
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En
laten we
een weinig
weinig rondzien
rondzien naar
al
En laten
we nu
nu een
naar hetgeen
hetgeen zoo
zoo al
gedurende het
laatste twintigtal
bereik der
der
gedurende
het laatste
twintigtal jaren
jaren onder
onder het bereik
Staatsbemoeijing
is gebragt.
gebragt. Een
Eenrondzien
rondziengansch
ganschfeitelijk,
feitelijk,daarbij
daarbij
Staatsbemoeijing is
zeer beperkt
beperkt ten
ten aanzien
aanzien van
vanhet
hetaftekijken
aftekijkenterrein
terrein en
en
nog zeer
voorshands
ontdaan van
van iedere
iedere beschouwing
beschouwingaangaande
aangaande de
de
voorshands ontdaan
strekking
ondernomen bemoeijingen.
bemoeijingen.
strekking der ondernomen
blijve het uitgestrekte
uitgestrekte gebied der
der in
inomvang
omvang
Onbeschouwd blijve
toegenomenmilitaire
militaire overheidsmaatregelen:
overheidsmaatregelen:
en kosten verbazend toegenomen
want tot
tot spreken
spreken daarolver
daarover ben ik
ikvolkomen
volkomenonbevoegd.
onbevoegd.33
want
En
als ik
ik ter
ter dezer
plaatse van
mijn geschrijf
geschrijf den
eenen of
of
dezer plaatse
van mijn
den eenen
En als
and!!ren «sociaal»
maatregel ga
vermelden, zal
zal dat
dat
anderen
«sociaal» getinten
getinten maatregel
ga vermelden,
geschieden
om, zonder
zonder eenige
eenige kritische
kritische bedoeling,
bedoeling, dien
dien
geschieden bloot
bloot om,
voorshands
te catalogiseeren.
catalogiseeren.
voorshands te
In
dien catalogus
catalogusteeken
teekenikikallereerst
allereerstaan
aan de
delaatstelijk
laatstelijk in
in
In dien
1911
(Sb. 319)
319)herziene
herzieneArbeidswet,
Arbeidswet,ofschoon
ofschoonzij
zijoorspronkelijk
oorspronkelijk
1911 (Sb.
dateert van een
eenpaar
paarjaren
jarenvroeger
vroegerdan
danhet
hettwintigtal,
twintigtal,waarover
waarover
dateert
\Vanteerst
eerstgedurende
gedurendeclAt
dàt
ik
voornam revue
revue te
te houden.
houden. Want
ik voornam
is
zij
uitgegroeid
tot
een
allersprekendst
voorbeeld
twintigtal
twintigtal is zij uitgegroeid tot een allersprekendst voorbeeld
van het
het groot
groot en
en weeiderig
weelderig gaan
gaan doen.
doen. Met
Met heel
heel wat
watmoeite
moeite
van
kregen
in 1889
1889dedeapostelen
apostelen
dezer
staatsbemoeijinggedaan
gedaan
kregen in
dezer
staatsbemoeijing
dat
doorvoor inspecteurs
inspecteurs zouden
zouden benoemd
benoemd worden
worden:: in
in geen
geen
dat doorvoor
geval meer
meer dan
gewis te
te wezen
wezen dat
dat deze
dezeambte.
ambte$
geval
dan drie,
drie, en
en om gewis
naarderij niet
als een
een olievlek
olievlek(aldus
(aldustoen
toenSchaepman)
Schaepman) zou
zou
naarderij
niet als
uitdijen, werd
werd dat
dat getal
getal in
de wet
wet vastgelegd.
Hoe minnetjes
minnetjes
uitdijen,
in de
vastgelegd. Hoe
toen,
hoe grootscheeps
nu! We
Wehebben
hebbeileenen
eeneninspectiedienst
inspectiedienst
grootscheeps nui
toen, hoe
van welgeteld
welgeteld68
68personen
personen:
aan de
de spits
spits eenen
eenen hoogbezoldigden
hoogbezoldigden
: aan
Directeur$generaal van
van den
den arbeid
arbeidmet
metstaf
stafvan
van medici,
medici, technici
technici
Directeur,generaal
en alierlei
allerlei andere
andere ambtenaars,
ambtenaars, *die
-die met hun
hun elven
elveneen
eenCentrale
Centrale
inspectie vormen,
vormen, en onder
onder deze
dezehebben
hebbenwe
wehet
hetland
landverdeeld
verdeeld
inspectie
in districten,
districten, elk
elk met
meteen
eenhoofd
hoofdvan
van
-diensteneneen
eenbureau,
bureau,
in
-dienst
ook met
metbureelambtenaren,
bureel ambtenaren,niet
nietom
omte te
inspecteerenmaar
maar
bezet ook
inspecteeren
om een
een ganschen
ganschen papiermolen
papiermolen te
te drijven.
drijven. •4 Eene nieuwe Drankwet
Drankwet
De wet
wetvan
van
makende,
schiepen wij
wij eene
eenedrankwetinspectie.
drankwetinspectie. De
makende, schiepen
1865
hetgeneeskundig
geneeskundigstaatstoezigt
staatstoezigt(aan
(aanwelker
welkeruitvoering
uitvoering
1865 op het
achttien jaren
jaren lang
lang·mogt
mogt medewerken)
medewerken) omvormend
omvormend tot
tot
ik achttien
Gezondheidswet
(21
Juni
1901
Sb.
175)
maakten
wij
eenen
Gezondheidswet (21 juni 1901 Sb. 175) maakten wij eenen
culmineerenden Centralen
Gezondheidsraad, en laatstelijk
laatstelijk die
die
culmineerenden
Centralen Gezondheidsraad,
dure
organisatie nogmaals
nogmaals duurder
duurder door
door den
den Raad
Raad met
met een
een
dure organisatie
heel laboratorium
laboratorium toe te
te rusten.
rusten.
Hoe bij
bij het
het onderwijs
onderwijs?? Einde
Einde 1889
1889 (Sb.
(Sb. 175)
175) besloten
besloten we
aan het
het
tot een offer
offer van
van ongeveer
ongeveer driekwart
driekwart millioen
millioen staatsgeld aan
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bijzondere ten
bren~
bijzondere
ten einde
einde den
den politieken
politiekenschoolstrijd
schoolstrijdtot
tot rust
rust te bren,
gen
de vraag of
of iets van dit doel
gen;; de
doel bereikt is, zie ik door de felheid
van regts 5 om herziening
herzieningvan
vanart.
art. 192
192G.S.
G.S.vasttesmeden
vasttesmedenaan
aan het
het
kiesregtvraagstuk allerwonderlijkst
allerwonderlijkst belicht
belicht;; maar
maar zooveel
zooveelisiszeker
zeker
scheutig zijn geweest om tot eene
eene bevredigende
bevredigende
dat we verbazend scheutig
oplossing
te geraken,
geraken, wij1
wijl heden
hedende
debijzondere
bijzondere scholen
scholen met
met
oplossing te
circa
het tienvoud
van die
die 71/2
7 1/ 2 ton
tonstaatsgeld
staatsgeldgesubsideerd
gesubsideerd
circa het
tienvoud van
worden
en de
de begrooting
begrooting voor
voor1914
1914alweer
alweereene
eenesubsidie,
subsidie.
worden en
verhooging
tonverlangt.
verlangt.Voorbijgezien
Voorbijgezienmag
maghierbij
hierbij
verhooging van 41/,
4 1/" ton
niet
worden dat
dat aan
aan dit
dituitdijen
uitdijendeel
deelheeft
heeftgehad
gehaddedeLeero
Leer.
niet worden
pligtwet van 77 Juli
Juli 1900
1900Sb.
Sb.111,
111,die
dieBorgesius
Borgesiusbinnenloodsde
binnenloodsde
pligtwet
door
aan de
deregterzijde,
regterzijde, voor
voordedekosten
kostenhieraan
hieraanverbonden,
verbonden,
door aan
verruiming der
onderwijssubsidien te
beloven. Over
Over dien
dien
verruiming
der onderwijssubsidien
te beloven.
leerpligt evenwel
evenwel twee
twee woorden.
woorden. Bevredigd
Bevredigd moest
moestvoistrekt
volstrekt
leerpligt
worden de eisch
eisch van
van de
detegenwoordige
tegenwoordigevoormannen
voormannen 6 om het
worden
niet te
geleidelijke ontwikkeling der
der
niet
te laten
laten aankomen
aankomen op
op eene
eene geleidelijke
in zake
zakeschoolverzuim
schoolverzuimzich
zichreeds
reedsjarenlang
jarenlangopenbarend
openbarend
dingen, in
in het
het onafgebroken
onafgebrokenaanzienlijk
aanzienlijkdalen
dalendaarvan
daarvan:
verlangdwerd
werd
: verlangd
wetsdwang tot verkrijging van
Destaatkundige
staatkundige
van stoomresultaten.
stoomresultaten. De
wetsdwang
gevolgen van
van die
die stoompolitiek
stoompolitieklaat
laat ik
ik alweer
alweêr onbesproken,
onbesproken,maar
maar
gevolgen
niet de
de kostbare
kostbare paperassie
paperassie waarmee
waarmeê de
dewet
wetschoolhoofden
schoolhoofdenen
en
schooltoezigt
is komen
komenoverstelpen,
overstelpen,overstelpen
overstelpendermate
dermate dat
dat
schooltoezigt is
hun voor
voor hunne
hunneeigenlijke
eigenlijketaak
taakhaast
haastgeen
geentijd
tijdmeer
meeroverblijft
overblijft
en de
de dwangwet
dwangwet eene
eene groote
grooteuitbreiding
uitbreiding van
vanpersoneel
personeel om
omtete
en
doen wat
wat zij
zij moeten
moeten laten
laten liggen
liggenheeft
heeftgeëischt.
geëischt.(Zie
(ZieJan
JanLigthart's
Ligthart' s
Dag dezes
Febr. 1914
1914 in
in Vragen v. d. Dag
uitnemende voordragt van 4 Febr.
jaars blz.
v.g.g.) We
Weschiepen
schiepenstaatsbedrijven
staatsbedrijvenininhet
hetboscho
bosch. en
en
jaars
blz. 265 v.g.g.)
mijnwezen Ct
als vervorming
vervorming van
van den
den
mijnwezen
('t muntbedrijf,
muntbedrijf,bloot
bloot als
op
vroegeren toestand,
noods ter
terzijde)
zijde)niet
nietprecies
preciesop
vroegeren
toestand, blijve
blijve des noods
een
zuinigje. Wij
Wij schiepen,
schiepen, beginnend
beginnend met
metde
degewone
gewoneRijkso
Rijks.
een zuinigje.
at op
op 't gebied
belastingkantoren, een
een heele
heelerijksklerkerij.
rijksklerkerij. 7 ~r
\Vat
belastingkantoren,
der aankweeking
aankweeking van technische
technische kennis
kennis of
oftot
totbevordering
bevordering van
van
der
rationeelen landbouw
landbouw en
en fokkerij
fokkerij is ondernomen, van het
het Delft,
Delft.
rationeelen
of
sche en Wageningsche
hoogere onderwijs
onderwijs tot
tot controlestations,
controlestations, of
Wageningsche hoogere
hengstenveulens, onderzoek
onderzoek van
vanrubber
rubberenenhandelswaren,
handelswaren,
dito hengstenveulens,
serumfabrikatie,
1914 weer
weêreen
eentetescheppen
scheppenCentraalinstituut
Centraalinstituut
serumfabrikatie, in 1914
het onderzoeken
onderzoeken van
van landbouwvoederstoffen
landbouwvoederstoffen en naast
naast dit
dit
tot het
nogsubsidieering
subsidieeringvan
vanallerlei
allerlei —
- het
het volledig
volledigcatalogiseeren
catalogiseeren
alles nog
op de
de
van dat
dat alles
alles isiseen
een
onbegonnenwerk
werk;; misschien
misschien is
van
onbegonnen
is op
nuttigheid
er van
van hoegenaamd
hoegenaamd niets
niets afaftetedingen,
dingen,maar
maar op
op
nuttigheid er
inspecteeren 88 en op
op
de
zuinigheid in
in het
hetorganiseeren
organiseeren ofofinspecteeren
de zuinigheid
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de raadzaamheid'
om maar
de
raadzaamheid' om
maar grootscheeps
grootscheeps zooveel
zooveel tegelijk
tegelijk te
doen
het gebied
gebied van
van hetgeen
hetgeen al
al
doen ongetwijfeld
ongetwijfeldmeer.
meer.Want
Want op
op het
bestond
zijn we
we ondertusschen
ondertusschen voortgegaan
voortgegaan met
metméér
méérdoen
doen en
en
bestond zijn
niet goedkoop
doen, zooals
zooalsbij
bijhet
hetuniversiteitsoonderwijs
universiteits~onderwijs
goedkoop meer
meer doen,
het
instellen van
van nieuwe
nieuwe professoraten
professoraten en
en het
het scheppen
scheppen of
of
het instellen
herscheppen
van laboratoria
laboratoria: : dat alles
alles moge
moge aan
aan Nederland
Nederland
herscheppen van
onstoffelijke,
stoffelijke renten
renten opbrengen
opbrengen en
en
onstoffelijke,misschien
misschien ook
ook stoffelijke
duur
is
het
(naar
de
vakmannen)
soms
ver
van
voldoende
zijn,
(naar
vakmannen) soms ver van voldoende zijn,
en daardoor
alteveel tegelijk aantepakken.
daardoor ons
ons vermanend
vermanend een niet alteveel
aantepakken.99
En
van die
dieaanpakkerijen
aanpakkerijen heb
heb ikikeenige
eenigevan
vandedeallerwijdste
allerwijdste
En van
strekking nog niet opgenoemd.
opgenoemd.De
Deallerjongste
allerjongsteisisdedeeven
evenv•56r
vóórde
de
verkiezingen
stand gebragte
gebragterijksmachinerie
rijksmachinerie om
om aan
aan geo
ge~
verkiezingen tot stand
meenteambtenaren
zullen de
de
meenteambtenarenpensioen
pensioenteteverschaffen.
verschaffen.Al
Al zullen
gemeenten
daarvoor opbrengen
rijk en
en op
ophare
harebeurt
beurt
gemeenten daarvoor
opbrengen aan
aan het rijk
de ambtenaars
ambtenaars in
in deze
deze kosten
kosten kunnen
kunnen doen
doenbijdragen,
bijdragen,isis 't reeds
heden een paal boven
boven water
water dat bijna overal deze (ook op politiek
politiek
aangelegde)
den pensioenlast
pensioenlast der
der gemeenten
gemeenten niet
niet weinig
weinig
aangelegde) wet den
zal doen
doen stijgen.
stijgen. De
Degroote
grootegemeenten
gemeenten,
hebben't'taan
aanden
den
zal
. hebben
zij belast
belast worden
wordenboven
bovenhetgeen
hetgeenhaar
haar
wetgever voorgerekend
voorgerekenddat
datzij
bestaande pensioenfondsen
pensioenfondsen kosten,
kosten, zelfs
zelfs alalvergen
vergenzijzijvan
vanhaar
haar
bestaande
ambtenaars alles wat de nieuwe wet
wet veroorlooft
veroorlooft;; doch is
is niet
niet het
het
ambtenaars
ambtenaarskoor van
weinig, o0 zoo
zooweinig
weinig;;
ambtenaarskoor
van «hef
«hef asjeblieft
asjeblieft toch
toch weinig,
zelfs heelemaal
sterk, dat in
in dezen
dezen tijd
tijd van
van
«Doe 't zelfs
heelemaal niet»
niet» zóó
zóó sterk,
«verteedering der
harten» het in
in de
deverste
versteverte
verteniet
nietzal
zallijken
lijken
«verteedering
der harten»
op het
het ouderwetsch
ouderwetschzijnen
zijnenpensioenlast
pensioenlastgansch
ganschofofgrootendeels
grootendeels
dragen??
zelf dragen
Een andere
andere meer
meer algemeene
algemeene machinerie
machinerie bragt
ons voor
voor
Een
bragt ons
enkele jaren
jaren (Sb.
1901 no.
no. 158,
158, 1905
1905 no. 4)
4) de
deWoningwet.
Woningwet.
enkele
(Sb. 1901
Regtstreeks lei
veel meer
meer verpligtingen
verpligtingen op dan
dan b.v.
b.v. in
in
Regtstreeks
lei zij
zij niet veel
gemeente eene
eene bouwverordening
bouwverordening en
en een
eenuitbreidingsplan
uitbreidingsplan
elke gemeente
woning~
eischen;; zijdelings
zijdelingsechter
echtermeer,
meer,door
doorten
tenaanzien
aanzienvan
van woningo
te eischen
toestanden uittelokken
uittelokken allerlei
allerlei inmenging
inmenging van
van de
decommissien
commissien
toestanden
ligcha~
krachtens de straks
straks vermelde
vermeldeGezondheidswet
Gezondheidswetontstaan:
ontstaan:ligchao
krachtens
onbewoonbaarverklaringen
men die thans de magt verkregen om onbewoonbaarverklaringen
doenuitspreken
uitspreken enendaardoor
daardoorwoningschaarschte
woningschaarschte tetedoen
doen
te doen
ontstaan. De
De gevolgen
gevolgenevenwel
evenwelvan
vandit
ditalles
alleslaten
latenzich
zichheinde
heinde en
en
ontstaan.
ver voelen en
en zijn
zijn niet
niet weinig
weinig kostbaar.
kostbaar. Stelt de bouwverordening
bouwverordening
wat hooge
hooge eischen
eischen en
enisisdientengevolge
dientengevolgededebouwindustrie
bouwindustrie
wat
weinig levendig
levendig;; komt
komtdaarbij
daarbij een
een grof
grofonbewoonbaar
onbewoonbaarverklaren,
verklaren,
weinig
dan wordt
wordt te
te weinig
weinigbijgebouwd,
bijgebouwd,vooral
vooralwanneer
wanneermen
mentevens
tevens
dan
met
maatregelen
tegen
overbevolking
van
behuizingen
de
met maatregelen tegen overbevolking
behuizingen in de
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weer is, en
en aan
aandededan
dandreigende
dreigendewoningschaarschte
woningschaarschteontkomt
ontkomt
weer
men slechts
slechts langs
langs twee
twee peperdure
peperdure wegen:
of
men
wegen : overheidsbouw
overheidsbouw of
een subsidiestelsel als we in de Woningwet
al neêrgelegd
neêrgelegd vinden.
vinden.
Woningwet al
Krachtens haar
kunnen, behalve
behalve tot
totverbetering
verbeteringvan
vanbestaande
bestaande
Krachtens
haar kunnen,
woningen,
tot nieuwbouw
nieuwbouwvoorschotten
voorschottenen
enbijdragen
biidragenworden
worden
woningen, tot
verleend uit
de openbare
openbare kassen.
kassen. De
Devoorschotten
voorschottenzijn
zijn aan
aan
verleend
uit de
rente en aflossing
aflossing onderhevig
onderhevig en
en worden
wordenaan
aande
debouwers
bouwers ver,
verrente
door de
degemeente,
gemeente,die
diedaarvoor
daarvoorweder
wedereen
eenvoorschot
voorschotuit
uit
leend door
de rijksmiddelen
; dit
rijksmiddelen kan
kan bekomen
bekomen;
ditalles
allesmeerendeels
meerendeels op
op langen
langen
termijn. De
De bijdragen
bijdragen echter
echter zijn
zijn geschenken soms om
den
termijn.
om den
druk
der aflossingspligten
aflossingspligten tete temperen,
vaak ook
ook ten
ten
druk der
temperen, doch
doch vaak
einde de
de huurders
huurders beneden
benedenkostprijs
kostprijstetekunnen
kunnenherbergen
herbergen;; de
de
rijksbijdragen aan
gemeenten zijn
zijn kennelijk
kennelijk eene
eene poging
poging om
om
rijksbijdragen
aan gemeenten
haar
eenigzins toeschietelijk
toeschietelijk in
verleenen van
van voorschot
voorschot te
te
haar eenigzins
in het verleenen
maken,
door
haren
angst
voor
kostbare
woningpolitiek
te
be~
maken, door haren angst voor kostbare woningpolitiek te be,
zweren.
ditdoel
doelbereikt?
bereikt?Daargelaten
Daargelatendedebij
bijelke
elkeover,
overzweren. Wordt dit
heidsbegunstiging wederkeerende
dan wel
wel voor
voor
heidsbegunstiging
wederkeerendevraag,
vraag,wie
wie dan
gunstbetoon
aanmerking komen
komen (hier
(hier woninggunst
woninggunst voor
voor
gunstbetoon in
in aanmerking
alleenstaanden of
gezinnen, voor groote
groote of
ofkleine,
kleine, voor
voorlager
lager
alleenstaanden
of gezinnen,
of hooger
hooger huurbedrag
huurbedragder
der woningen)
woningen)bij
bijden
denallemanswedloop
allemanswedloop
of
naar de
ruif, blijft
blijft de uitvoering
uitvoering der
der wet
wet o0 zoo
zoover
vervan
vanhare
hare
naar
de ruif,
bedoelingen, wanneer
wanneer men
men lvistert
lvistertnaar
naar het
het geklaag
geklaag der
derijveraars
ijveraars
bedoelingen,
in dit
dit opzigt
opzigt:: doch
zooveel isis zeker
zeker dat dan
dan die.kostbaarheid
die. kostbaarheid
doch zooveel
ten
slotte treft
treft de
derijkschatkist
rijkschatkist en
endat
datmet
meteene
eeneuitvoering
uitvoeringder
der
ten slotte
wet naar
naar het
het hart
hartharer
harer ontwerpers
ontwerpersen
envrienden
vriendeneen
eenschep
schepmil,
mi1~
is gemoeid
gemoeid:: met
methet
hetiéne
éénemillioen,
millioen,op
ophoofdstuk
hoofdstukVVder
der
lioenen is
begrooting 1914
1914 daarvoor
daarvoor uitgetrokken,
uitgetrokken, zijn
zijn de
de heeren
heeren lang
lang
begrooting
gedacht aan
aan het dure Ongevallen,
Ongevallen~
tevreden. 10
1° En dan dient gedacht
niet tevreden.
houdkindje, in 1901
1901 op
opden
denschoot
schoot genomen.
genomen. Een
Een ongeloofelijk
houdkindje,
ongeloofelijk
duur houdkindje
brengt de
wet (Sb.
(Sb.
duur
houdkindjevoor
voorons
onsallen,
allen,alal brengt
de wet
1901
no. 1,1,art.
art.45)45)
verzekeringvan
vanwerklieden
werkliedentegen
tegen
1901 no.
«tot«tot
verzekering
geldelijke
gevolgen van
van ongevalien
ongevallen ininbepaalde
bepaaldebedrijven»
bedrijven»
geldelijke gevolgen
de
kosten dier
dierverzekering
verzekering tegen
tegendedezoogenaamde
zoogenaamde bedrfjfsde kosten
bedriffs,
ongelukken ten
die in
in een
een als
als gevaarlijk
gec1as~
ongelukken
ten laste
laste van
van hen
hen die
gevaarlijk geclas,
sineerd
hebben. Want
Want die
diewet
wetheeft
heeft
sifieerd bedrijf
bedrijf werklui
werklui in
in dienst hebben.
eene Rijksverzekeringbank
Rijksverzekeringbank doen
doenscheppen
scheppeneene
eenegansche
gansche
nevens eene
Ongevalmagistratuur
der schatkist,
schatkist, voorts
voortshonderden
honderden
Ongevalmagistratuur ten
ten laste
laste der
bij honderden
honderden ambtenaars
ambtenaars die,
al wordt
wordt misschien
misschien hunne
hunne
bij
die, al
bezoldiging gerekend
gerekend onder
onder dede«administratiekosten»
«administratiekosten» van
van
bezoldiging
45 voomoemd,
voornoemd,voor
voorhun
hun
pensioen
Staatslijfrenteniers
art.
art. 45
pensioen
Staatslijfrenteniers
zullen
wezen;; na
slechts vijfjarige
vijfjarige werking
deze instel,
instel.
zullen wezen
na slechts
werking is
is op deze
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zegenrijk "11 volgens
volgens het
het onlangs
onlangsuitgekomen
uitgekomengeschrift
geschrift
ling, zegenrijk
Bankambtenaren -—ofschoon
één en adem
ademhaar
haardirectie
directie
der Bankambtenaren
ofschoon in éénen
erkent dat de
de arbeiders
arbeiders ontevreden
ontevredenzijn
zijnover
overde
deOngevallenwet
Ongevallenwet
erkent
de ondernemers
ondernemers van
vankleine
kleineofof
achteruitgaandezaken
zakenklagen
klagen
en de
achteruitgaande
haren loodzwaren
loodzwarendruk,
druk,die
diehunnen
hunnenachteruitgang
achteruitgangversnelt
versnelt
over haren
en hun
hun dedemogelijkheid
mogelijkheidbeneemt
beneemtom
omzichzelf
zichzelfen
enhun
hungezin
gezin
en
verzekeren —
- een
een tekort
tekortontdekt
ontdektvan
vanettelijke
ettelijkemillioentjes,
millioentjes,die
die
te verzekeren
ten laste
lastevan
vandedealgemeene
algemeenemiddelen
middelenzullen
zullenmoeten
moetenworden
worden
wel ten
genomen. tenzij
«Onze Eeuw»
Eeuw» 1914
1914 blz.
blz. 305
305—- het
het gat
gat
genomen.
tenzij -— zie
zie «Onze
dooreen
eenniet
nietonbedenkelijk
onbedenkelijkmekaniekje
mekaniekjevan
van«inverdienen»
«inverdienenJO
zich door
Een duur
duur houdkindje
houdkindjevoorwaar,
voorwaar,dat
datjaarlijks
jaarlijksalalmeer
meer
laat stoppen. Een
op zoo
zoo~
dan 5 ton regtstreeks
regtstreeks uit
uit de
de schatkist
schatkist trekt en dan haar nog op
veel millioenen
millioenenaan
aande
dekinderziekten
kinderziektenvan
vanhet
hetwichtje
wichtjetetestaan
staankomt
komt!
veel
1
Als een
een last,
last,twintig
twintigjaren
jarenvroeger
vroeger niet
niet drukkend
drukkendop
opde
deschatkist,
schatkist,
Als
dient ook
ook gecatalogiseerd
gecatalogiseerd de
de uitkeering
uitkeering aan
aan dedegemeenten
gemeenten
dient
v.
Eyk
danken
krachtens
de
aan
het
initiatief
van
Sprenger
krachtens de aan
initiatief van Sprenger v. Eyk tetedanken
1897Sb.Sb.
13p.Wel
Wel
kwamdaardoor
daardooraan
aan het
het
van 24
24Mei
Mei1897
wet van
no.no.
13f•.
kwam
Rijk terug
terug de
devolle
volleopbrengst
opbrengstder
derpersoneele
personeelebelasting,
belasting, die
die
Rijk
sinds de
de afschaffing
afschaffing der
derplaatselijke
plaatselijkeaccijnsen
accijnsengrootendeels
grootendeels
sinds
door de
de gemeenten
gemeenten was
wasgenoten,
genoten,maar
maar de
deuitkeeringen
uitkeeringen door
door
door
Staat hebben
hebbenheel
heelwat
watboven
bovendie
dieopbrengst
opbrengstbedragen
bedragenen
enwaren
waren
den Staat
trouwens daarop aangelegd, omdat de uitkeeringswetmoestdienen
trouwens
uitkeeringswetmoest dienen
om tegemoet
tegemoet tetekomen
komenaan
aanveelvuldigen
veelvuldigenplaatselijken
plaatselijkenfinanci&
financie~
nood. Dat
Datdeze
dezenood
noodnog
nogniet
nietuituitdedewereld
wereldis,is,bepaaldelijk
bepaaldelijkniet
niet
te Amsterdam,
Amsterdam, waar
waar voor den
den dienst
dienst1914
1914het
hetpercentage
percentageder
der
stadsinkomstenbelasting
worden opgevoerd,
opgevoerd,terwijl
terwijl
stadsinkomstenbelasting alwéér
alwéér zal worden
vreest zelfs
zelfs met
met zulke
zulkekrasse
krasse heffing
heffing niet
niette
te zullen
zullenuitkomen,
uitkomen,
men vreest
is bekend.
bekend. "
12
Wat
hebben wij
wij ons
wel aangeschaft
aangeschaft voor al
al het
het uitgegeven
uitgegeven
Wat hebben
ons wel
geld?
een niet
nietgering
geringdeel
deeliets
ietswat
wat
naarmijn
mijnbescheiden
bescheiden
geld ? voor een
naar
meening
niet bijster
bijster begeerlijk
begeerlijk isis:: ambtenaarderij.
moge
meening niet
ambtenaarderij. Dit moge
blijken uit
Handelingen S.
S. G.
G. 1906/7 Bijlage
124
Bijlage no. 124
blijken
uit (Zie
(Zie de Handelingen
aangevuld
eene van
van het
het Pensioenfonds
Pensioenfonds ontvangen
ontvangen opgaaf
opgaaf
aangevuld met
met eene
1 Jan. 1913) het
navolgende staatje
staatje van
van personen,
personen, op
op 31 Dec.
het navolgende
der
jaren in
in dienst
dienst.daarbij
.daarbij vermeld
vermeld:
der jaren
:
1880
13600 met
een pensioensgrondslag
pensioensgrondslag van
van ff 14.300.000
1880 13600
met een
18S5
JO»
JO» »»16.000.000
18S515000
15000JO:0 »JO
16.000.000
JO:o
JO2. »JO 17.100.000
17.100.000
1890
1890 15700
15700 »»JO»
1895
»
JO» »»19.900.000
19.900.000
189517600
17600JO»
»»
»
»:0 »JO 12.600.000
12.600.000
1900 20800
20800 JO:0 »JO
13
1904
24100»»
»
JO
»26.800.000
» » 26.800.000 "
1904 24100 » »
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terwijl
Jan. 1914
1914 dat
dat getal
getalbedroeg
bedroeg31846.
31846.Een
Eentweeden
tweeden
terwijl op
op 11 Jan.
kijk
opdie
dieambtenaarderij
ambtenaarderij en
enhare
harepaperasserie
paperasserie verschaft
verschaft het
het
kijk op
regeeringsantwoord
op hoofdstuk
hoofdstuk IV van
regeeringsantwoord op
vanbegrooting
begrooting 1914,
1914,
waarin ter verklaring
verklaring van
van de
debehoefte
behoefteaan
aansteeds
steedsmeer
meerdeparte,
departe.
waarin
mentsambtenaren bij
zooals vier
vieradministrateurs
administrateurs jaja
mentsambtenaren
bij Justitie,
Justitie, zooals
tweefungeeren
fungeerenals
alshoofdinspecteurs
hoofdinspecteursvan
van
eigenlijk zes, omdat er twee
den gevangenisarbeid
gevangenis arbeid en
enhet
hetrijkstuchtwezen
rijkstuchtwezen—- wordt
wordtmedege,
medegehet aantal
aantalduizenden
duizendenvan
vanuitgaande
uitgaandestukken
stukken:
deeerste
eerste
deeld het
: ininde
9 maanden
maanden van
ruim 81
81 en
en inindie
diemaanden
maanden van
van 1913
1913
van 1908
1908 ruim
reeds
reeds
93.2. 93.2. ,
Ambtenaarderij : dat
woord heeft
heeftgeen
geenvriendelijken
vriendelijken klank
klank
Ambtenaarderij:
dat woord
mij bedoeld
bedoeld1°'4°.
10,40. Doch
Doch
en
ook niet
niet heel
heelvriendelijk
vriendelijk door
door mij
en is ook
niet jegens
jegens de
depersonen,
personen,evenmin
evenminals
alsSchaepman
Schaepmanhet
het
hoegenaamd niet
tegen personen
personen had toen
toen hij
hij sprak
sprak van
van olievlek;
tegen
olievlek ; slechts aard en
strekking
bureaucratie zijn aan
aan menigeen
menigeen niet
nietsympathiek,
sympathiek,
strekking der bureaucratie
en ik
ik acht
achtnuttig
nuttigeens
eensduidelijk
duidelijk te
te zeggen
zeggen waarom
meerder.
waarom in de meerder,
heid harer vertegenwoordigers.lk
wacht mij
mij wel
wel als vertegenwoor.
vertegenwoordigers. jk wacht
vertegenwoor,
digende persoonlijkheid
persoonlijkheid aantemerken
aantemerkenhet
hetdepartementsheertje
departementsheertje
dat,
in dedekamer
kamervan
vaneenen
eenenmij
mijbekenden
bekendenminister
ministergeroepen
geroepen
dat, in
om eene
eene., teregtwijzing
teregtwijzing omtrent
omtrent zijn
zijn dienen
dienen tete ontvangen
ontvangen en
en
om
ter inleiding
als
inleiding daarvan
daarvan aangesproken
aangesprokenmet
metde
devraag
vraagwat
wat hij
hij wel als
de
eischen van
van goed
goeddienen
dienenbeschouwde,
beschouwde,verbluffend
verbluffendant,
ant.
de eischen
woordde «om
«om tien
tien uur
uur verschijnen,
verschijnen, om
om twaalf
twaalfgaan
gaan koffiedrinken,
koffiedrinken,
woordde
om
twee uur
uurterugzijn
terugzijnenenomom
verdwijnen.»Maar
Maar
om twee
viervier
uuruur
verdwijnen.>>
deel
maakt hij
hij uit
uit van
van een
eenzamenstel,
zamenstel, doorgaans
doorgaans vervuld
vervuld van
van
deel maakt
gewigtigheid,
omslagtigheid, papieren
papieren formalisme
formalisme en
en bemoei,
bemoei.
gewigtigheid, omslagtigheid,
zucht. Wat
Wat ininenenbuiten
buitendede
ministerieeledepartementen
departementenonder
onder
zucht.
ministerieele
het bereik
bereik der
derbureaucratie
bureaucratie komt,
komt, moet
moet door
door heel
heel de
defilière
filière
het
administrative en
eene oneindige
oneindigepaperasserie
paperasserie heen.
heen. Haar
Haar
administrative
en eene
kenmerkt een
eigenaardig soort
soort van
van werkzaam
Een
kenmerkt
een eigenaardig
werkzaam wezen.
wezen. Een
dienstijverigheid
aan dedeveelvertakte
veelvertakte
dienstijverigheid bijzonderlijk
bijzonderlijk eigen
eigen aan
administratieve ambtenaarderij
ambtenaarderij ; ;een
haar voor,
voor.
administratieve
een ijverigheid
ijverigheid bij
bij haar
dan
er,
'af
en
toe,
bij
de
ambtenaren
komend oneindig vaker
vaker dan er, af en toe, bij de ambtenaren
jiscaliteits=, onder
M. een
een
der
belasting een
een fiscaliteits.,
der belasting
onder die
die van
van het
het O. M.
criminaliteits=, onder
de opspoorders
opspoorders van
van drankovertredingen
drankovertredingen
criminaliteits.,
onder de
agent provocateurs.dienstijver
provocateurs=dienstijver voorkomt.
zeer hinderlijke
hinderlijke
voorkomt. Een zeer
dienstijverheid, lang
niet synoniem
synoniem met
met de
de echte
echte d.
d. i.i. iets
iets tot stand
stand
langniet
een eeren
eeren van
van den
den sleurgang,
sleurgang,
brengende werkzaamheid;
brengende
werkzaamheid ; veeleer een
een
niet best
bestkunnen
kunnenzétten
zetten dat
datde
deburger
burger het
het buiten
een niet
buiten Zijne
Gewigtigheid om
om klaar
klaar speelt
speelt;; hoe
hoemeer
meer«gewigtig»
«gewigtig»(vooral
(vooral in
in
de lagere rangen) de heeren doen, hoe
hoe grooter
grooter de
deafhankelijkheid
afhankelijkheid
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der burgerij.
periodieke tractementsver.
tractementsverburgerij.Indien
Indienin
inhet
het gefabel
gefabel over periodieke
hooging
en verbetering
verbetering van
van pensioensvooruitzigten
pensioensvooruitzigten of
of weduwen,
weduwenhooging en
en
weezenverzorging opgedischt
opgedischt als
als evenzooveel
evenzooveel prikkels
prikkels tot
tot
en weezenverzorging
wakker
dienen iets
wezenlijks steekt,
dan steekt
steekt er
er in
ineene
eene
wakker dienen
iets wezenlijks
steekt, dan
opwekking tot die soort van
van dienstijver
dienstijver en
en aanmoediging
aanmoedigingvan
van
opwekking
aanwezigendrang
drang naar
naar be,
beden
bij den
denbureaucraat
bureaucraattoch
tochalalaanwezigen
den bij
moeizucht. Komt
een resultaat,
resultaat, wee
dan zoo
zoo
moeizucht.
Komtdeze
deze tot
tot een
wee U
U dan
gij
daarop het
het minste
minsteaanmerkt,
aanmerkt, want
want het
hetwordt
wordtbeantwoord
beantwoord
gij daarop
doen dat
met
eenzelfgenoegzaam
zelfgenoegzaam:: «wij
dat zoo»
zoo»; ; en
en zoo
zoo ge
ge
«wij doen
met een
tracht
weten in
in wien dat
«wij» zich wel
wel beligchaamt,
beligchaamt, dan
dan
dat «wij»
tracht te
te weten
bemerkt gij
gij te
te zijn
zijngestooten
gestootentegen
tegeneene
eene collectieve,
collectieve, zegge geene
bemerkt
verantwoordelijkheid.
omdat de
debureaucratie
bureaucratie zich
zich
verantwoordelijkheid.Te
Te meer,
meer, omdat
bewust is dat
dat die
diefeitelijke
feitelijkeonverantwoordelijkheid
onverantwoordelijkheid een
een hoofd,
hoofdpijler is van
van hare
hare magt,
waardoor haar
haar solidariteit
solidariteiten
en hare
hare
magt, iets waardoor
pijler
neiging
om zich
zich ininiedere
iederevertakking
vertakking tot
toteen
eengesloten
geslotenkorps
korps
neiging om
te maken
maken niet weinig
weinig worden
worden bevorderd.
bevorderd. En
En bijna
bijna ongeloofe.
ongeloofelijke maar
maar welgestaafde
welgestaafde bewijzen
bewijzen daarvoor,
daarvoor, tijdens
tijdens het
hetneer,
neerlijke
schrijven
deze regels
regels mij
mijininmijne
mijneallernaaste
allernaaste omgeving
omgeving
schrijven van
van deze
toegekomen, geven
geven mij
mij aanleiding
aanleiding om
om er
er aan
aan toe
toe tetevoegen,
voegen,
toegekomen,
dat onder
onder de
deheeren
heerenlaatdunkende
laatdunkendebehandeling
behandelingvan
vanhet
hetpubliek,
publiek,
als
ware slechts
slechts een
een«beschfinter
«beschränterUntherthanenverstand»
Cntherthanenverstand» daar,
daar.
als ware
aan
toebedeeld, ofschoon
ofschoonheer
heerambtenaar
ambtenaar niet
nieteens
eensbeschikt
beschikt
aan toebedeeld,
over
voldoende vakkennis,
vakkennis, ook
ook alal geene
geenezeldzaamheid
zeldzaamheid is.
is.
over voldoende
Deze teekening
teekening der
derambtenaarderij
ambtenaarderij is weinig
weinig vieiend;
vleiend;maar
maar
is zij
zij door
dooroverdrijving
overdrijving onjuist?
en nogmaals
nogmaals
onjuist? Ik meen van neen, en
zeg ik
ik dat
datikikdaarmee
daarmee heb
hebwillen
willengeven
gevenhaar
haaralgemeene
algemeene
zeg
teekening,
voorwaar niet
niet het
hetportret
portretvan
vaniederen
iederenambte,
ambte.
teekening, en voorwaar
naar.
Er isis gewis
gewiseene
eene
minderheid
volstrektniet
nietgelijkend
gelijkend
naar. Er
minderheid
volstrekt
op deze
deze voorstelling,
voorstelling, eene
eene minderheid
minderheid die'
(als b.v.
b.v. mijne
mijne
op
die (als
oudcollega's A.A. A.
de Pinto
Pinto en
en Clant
Clant v.
v. d.
d. Myll,
Myll, beide
beide uit
uit
oudcollega's
A. de
het ministerie
ministerie van
van Justitie
Justitie voortgekomen)
voortgekomen) toonbeeld
toonbeeld isis van
van
het
uitstekende
van echte werkzaamheid
uitstekende ambtenaareigenschappen,
ambtenaareigenschappen, van
en
dito pligtbesef.
pligtbesef. Maar
Maar minderheid
minderheid..
zelfs onder
onder deze,
deze,
en dito
; en
en zelfs
geregtigd tot groote
groote waardeering
waardeering ininplaats
plaatsvan
vankleineering,
kleineering,
geregtigd
ontkomt meenigeen
meenigeenslechts
slechtsgedeeltelijk
gedeeltelijkaan
aanden
denbureaucratengeest.
bureaucratengeest.
ontkomt
zij, en
en juist
juist door hare goede eigenschappen,
Onder anderen
anderen helt
helt zij,
Onder
het
sterkste over
den lust
lustom
omhet
hetpubliek
publieknaar
naarde
debureau.
bureau.
het sterkste
over tot den
Zooniet
nieterger
erger:
daaropsla
sla men
men
cratische pijpen te
te doen
doendansen.
dansen.Zoo
cratische
: daarop
enhaar
haar
mr. H. J. Smidt's
Smidt's recente
recentegeschrift
geschriftover
over de
de Woningwet
Woningwet en
Bouwverbod
maar eens
eens na.
na. Summa
Summa summarum
summarum daarom:
daarom: eindelijk
eindelijk
Bouwverbod maar
meer nog
nog omdat
omdat nevens
nevens
eens halt met Schaepman's «olievlek»: te meer
.

.
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dat«sociale»
«sociale»kommandeeren,
kommandeeren, inspecteeren,
inspecteeren, kwellen
kwellendoor
door
al dat
middel van
van onthouding
onthoudingofofintrekking
intrekkingvan
vanautorisatie
autorisatie1°10de
deuit,
uitmiddel
der ambtenaarderij
ambtenaarderij een hoogst
hoogst onsociaal gevolg
heeft.
gevolg heeft.
breiding der
namelijk, dat
dat door
door het
hetverwerven
verwerven van
van een
een«baantje»
«baantje»
Dit namelijk,
inzijnen
zijnenstand
standwordt
wordtgehouden,
gehouden,die
diewegens
wegensonbruik,
onbruik~
menigeen in
baarheid behoorde
behoorde neértedalen
neêrtedalen beneden
beneden dien stand
stand:: want
want der,
der~
baarheid
gelijke
wisselwerking
is
in
eene
gezonde
maatschappij
even
gelijke wisselwerking is in eene gezonde maatschappij even
als fiet
hetonbelemmerde
onbelemmerdeopklimmen
opklimmenuit
uitden
denlageren
lageren
noodzakelijk als
stand, in geval
geval men
men de
deopklimming
opklimming waard
waard is.
is.4°40
stand,
besluit dit
dit gedeelte
gedeelte van
van mijn
mijn opstel
opstel met
met nog
nog eens
eensstil
stiltete
Ik besluit
Kamerrede van
van 15
15 April,
April,en
endoe
doe
staan bij mr.
mr. Patijns merkwaardige
merkwaardige Kamerrede
dat in
inverband
verbandmet
methet
hetstraks
straksaangehaalde
aangehaalde woord
woord «het
«hetgeld
geld
dat
komt er
er niet
niet op
op aan.»
aan.» Gevleugeld
Gevleugeld is voorwaar
voorwaar dat
dat woord
woord
komt
geweest, helaas in dezen zin
zin dat wij, zooals mr.
mr. Patijn
Patijn opmerkte,
opmerkte,
onverschillig zijn
zijn geworden
geworden voor deficiften.
deficitten. Want
Want
zonderling onverschillig
eens op
op(zoo
(zoosprak
sprakhij)
hij)
toen
maar
acht
jaargeleden,
geleden,in
in
let eens
dat,dat,
toen
maar
acht
jaar
Februari 1905,
financieminister De
Meester een
een deficit
deficit
Februari
1905, de financieminister
De Meester
4 1/ 2 m.m.
m.m. moest
moest aankondigen,
aankondigen, iedereen
iedereen dat
dat héél
héélerg
erg vond,
vond,
van 41/2
terwijl men
men thans
thans o0 zoo
zookalm
kalm isisgeweest
geweesten
engebleven
geblevenonder
onder
terwijl
de mededeeling
mededeelingvan
van1717Sept.
Sept.1.1.,
1.1., dat heden het (sedert nog aller,
allerbelangrijkst gewassen)
deficit de
de twintig
millioenen al
al aardig
aardig
twintig millioenen
belangrijkst
gewassen) deficit
te boven
boven gaat.
gaat. Kalmpjes
Kalmpjes isis men,
men, als
alsJantje
Jantjezonder
zonderzorg,
zorg,bezig
bezig
om
jaarlijks meer
meer millioenen
millioenen teteverdoen,
verdoen,maar
maar (behalve
(behalve aan
aan
om jaarlijks
steeds alle financieel
financieelpers.'
persambtenaars Th.
toch ? steeds
ambtenaars
Th. E.) waaraan
waaraan toch?
pectiefverliezende,
verliezende, en
goed als
als onbewust
onbewust dat
dat men
men drie
drie
en zoo goed
pectief
zonder
kwart
het verdane
verdane geld
gelddoor
doordedevingers
vingersliet
lietslippen
slippen zonder
kwart van het
dat
groote reorganisaties
reorganisaties tot
totstand
standwerden
werdengebragt.
gebragt.Kortom
Kortom:
dat groote
:
aan
de Staatshuishouding
Staatshuishouding werd
werd door
doormr.
mr.Patijn
Patijn de
deervaring
ervaring
aan de
gedemonstreerd
gewonenburger,
burger,dat
datwie
wiemaar
maarzorge,
zorge~
gedemonstreerd van
van den gewonen
leeft, en
loos leeft
leeft van
van den
den hoogen
hoogen boom,
boom, heel duur
duur leeft,
en dat
dat wie
wie
niet
met het
het oog
oogopopdede
toekomst,
zijngemis
gemisaan
aanperspec,
perspecniet leeft met
toekomst,
zijn
Ik gevoel
verrassingen. Ik
tief bekoopt
bekoopt met
met alleronaangenaamste
alleronaangenaamste verrassingen.
mij
(zoosprak
sprakdedeZierikzeesche
Zierikzeescheafgevaardigde)
afgevaardigde) hoogst
hoogst onbe,
onbe~
mij (zoo
haaglijk
onze zamenwoning
zamenwoning; ; zou
zou (ziehier
(ziehier mijne
mijne vraag)
vraag)
haaglijk in
in onze
onder
de medebewoners
medebewoners van
van het
het nationale
nationale huis,
huis, die
die over
over de
de
onder de
gezamenlijke
zijner bevolking
bevolking wat
wat gezet
gezet nadenken,
nadenken,
gezamenlijke belangen
belangen zijner
voelt ?
behaaglijk voelt?
heden
weliemand
iemandwezen
wezendie
diezich
zichdaarin
daarin behaaglijk
heden nog wel

11.
II •
bij resumtie
van de
Aldus
onze marsch
marsch in
het uitgeven: bij
resumtie van
Aldus onze
in het
voorgaande
bladzijden saamtevatten
saamtevatten in
in de
de uitkomst
uitkomstdat,
dat, terwijl
terwijl
voorgaande bladzijden
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wij
de huidigehuidige·belastingen,
belastingen, bestemd
bestemd om
omhet
hetuitgegevene
uitgegevene tete
wij de
dekken,
met merkwaardige
merkwaardige elasticiteit
elasticiteit zagen
zagen oploopen
oploopengeregeld
geregeld
dekken, met
in de
deallerlaatste
allerlaatste jaren
jaren tot
tot gansch
gansch buitengewone
buitengewonebedragen,
bedragen,
en in
we
in diezelfde
diezelfdejaren
jarenbeland
beland zijn
zijn bij
bij .. .. .. het deficit,
deficit, en
niet
en niet
we in
in 't voorbijgaan,
wat permanent.
permanent. Het bedroeg
bedroeg naar
naar
voorbijgaan, maar
maar zoo
zoo wat
de millioenennota
millioenennota van
van 17
17 Sept.
Sept. 1.1.
1.1. bijna
bijna 29
29 ton
tonover
over1911,
1911,
de
kwam over
1912 tot een
een voorloopig
voorloopig cijfer
cijfer van
van 13
13 11/3/ 3 millioen,
kwam
over 1912
liet zich
zich over
over 1913
1913 aanzidn
aanzièn op
op een
een nog
nogonbekend
onbekendaantal
aantal
liet
millioenen aan
«buitengewoon,» alal mogt
mogt op
op «gewoon»
«gewoon» de
de
millioenen
aan «buitengewoon,»
zeldzame opbrengst
opbrengst der
·der belastingen
belastingen een microscopisch
overschotje
microscopisch overschotje
laten en werd
eind January
January van dat
dat jaar
jaar nog
nog
laten
werd voor1914,
voor 1914, bij
bijde
de eind
vastgestelde Staatsbegrooting,
Staatsbegrooting, geraamd
het wisjewasje
wisjewasje
niet vastgestelde
geraamd op
op het
van haast 25 millioenen, waarvan ruim 14 op de gewone uitgaven.
Van
waar halen
halen wij
wij de
dedekking?
dekking?
Van waar
Want hoe
hoe vooruitstrevend
vooruitstrevend we
we alalgeworden
geworden zijn,
zijn, nog
nog niet
niet
Want
we zijn
zijnnog
nogbegeerig
begeerigom,
om,ininstede
stedehet
hetdeficit
deficittetever,
ver~
dermate,
dermate, of we
dekken door
door
heffen tot een vast financieel
financieel rijksinstituut
rijksinstituutof
ofhet
het te
te dekken
wissels 'op
toekomst in
in den
denvorm
vormvan
vanvoortdurend
voortdurendleenen,
leenen,
wissels
.op de toekomst
daarvan
goed. En
waar allen,
allen, ook
ook zij
zij die
die
voor goed.
En waar
daarvan aftekomen voor
met mij
mij remmen
remmen in
in het
hetuitgeven
uitgeven onmisbaar
dat
met
onmisbaar achten
achten om dat
doel te
te bereiken,
bereiken, beseffen
beseffendat
datzonder
zonderbelastingverhooging
belastingverhooging onze
onze
Staatsbegrooting
minus zal
zal sluiten,
sluiten, inspecteert
inspecteert ieder
ieder
Staatsbegrootingsteeds
steeds in
in minus
nadenkende onze bronnen
bronnen van
van inkomst
inkomsten
envoelt
voeltzich
zichverlegen.
verlegen.
nadenkende
Misschien zelfs
zelfs incluis
incluis hen,
hen,wier
wierrecept
receptisis:
«haalmaar
maar weg
weg
Misschien
: «haal
is, in
in afwachting
afwachtingdat
datwe
wealle
alleprivaatbezit
privaatbezit
overal waar iets te grijpen is,
afschaffen» een
recept naar
naar hun
hun eigen
eigenovertuiging
overtuigingvrijwel
vrijweleene
eene
afschaffen»
een recept
hunniet
nietontgaat
ontgaatdat
datdAárvoor
dáárvoor de
de «kapitalistische»
«kapitalistische»
snorkerij,
wijl hun
snorkerij, wiji
maatschappij
vast in
in elkaar
elkaar zit.
zit. Verlegen
Verlegenmet
metden
den
maatschappijnog
nog véél
véél te vast
toestand
zich, zoodra
zoodra hij
hij den
denbril
brilder
deralgemeenheden
algemeenheden
toestand gevoelt zich,
afzet om het
het concreete
concreete te
te gaan
gaanbeschouwen,
beschouwen,gewis
gewisook
ookiedereen
iedereen
afzet
zich vermeit
vermeitininvooruitstrevende
vooruitstrevende beschouwingen
beschouwingen over
over de
de
die zich
taak van
van den
den Staat,
Staat, dedeheerlijkheid
heerlijkheidvan
vandedeontwaking
ontwakingder
der
taak
conscientiën in onze
onzemaatschappij,
maatschappij, hare
hare roeping
roeping ten
tenaanzien
aanzien
conscientiën
van de economisch
economisch zwakken
zwakken en
en wat
wat dies
dies meer
meerzij.
zij.
van
mijne bevindingen
bevindingenga
ga eene
eene tweeledige
tweeledigeopmerking
opmerkingvooraf:
vooraf:
Aan mijne
Wat
is wel
wel De Staat,
Staat, nederlandsche
den
Wat is
nederlandscheof
of andere,
andere, die
die in den
ver~
gedachtengang
deel der
derburgerij
burgerij zich
zich voor
voor de
de ver,
gedachtengangvan
van dit
dit deel
wezenlijking
gezegde idealen
idealen heeft
heeft tetespannen
spannen?
Eene
wezenlijkingvan
van gezegde
? Eene
instelling philosophisch
philosophisch of
of theoretisch
theoretisch nog
nog altoos
altoos
inrigting
inrigting of instelling
onbekend,
onbekend, omdat
niemand der
omdat nog niemand
der oneindig velen, die gepoogd
opeene
eene
hebben haren
haren aard
aard te
te bepalen,
bepalen, daarin
daarin geslaagd
geslaagd isis op
hebben
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althans
communis opinio,
opinio,laat
laatstaan
staaniedereen,
iedereen,bevredigende
bevredigende
althans de communis
wijs. Maar
Maar diezelfde
diezelfde inrigting,
inrigting, die theoretisch
theoretisch dus
dus voldoende
voldoende
wijs.
bekend is aan
aan letterlijk
niemand, is praktisch
praktisch volkomen bekend
bekend
letterlijk niemand,
en alleman
alleman maakt
maaktaan
aan den
den lijve
lijve kennis
kennis
aan iedereen:
iedereen: want
want Jan en
Staat als belastingheJfer.
schamelste baliekluiver b.v.,
met den Staat
belastingheffer. De schamelste
die hunkert
hunkert naar
naar een
slokje, merkt
zoo ver,
ver~
die
een slokje,
merkt dat
dat dit
dit slokje
slokje 0o zoo
kleirid
sindsc<de
«de Staat»
Staat» f
f90
op een
een vat
vatgedistilleerd
gedistilleerd beeft
heeft
kleinA is sinds
90 op
gelegd;
de huismoeder
huismoeder in
indedeachterbuurt,
achterbuurt,die
dieZaterdagavond
Zaterdagavond
gelegd ; de
een zakje
zakje suiker
suiker gaat
gaat halen,
halen, bespeurt
bespeurtdat
datper
perkilo
kilo
«deStaat»
Staat»
c<cle
27
centen accijns
accijns wil
hebben. En
En gelijk
gelijk op
op elk
elk ander
ander gebied,
gebied,
27 centen
wil hebben.
waarop
hij zich
zich bemoeit
bemoeit met
metzijne
zijne burgers,
burgers, heeft
heeft de
deStaat
Staat op
op dat
dat
waarop hij
der belastingen
belastingen verbazend
verbazend plompe
plompe handen.
Belasting moet
moet hij
handen. Belasting
afvorderen, omdat
onbetwistbaar zorgen
zorgen moet voor
voorallerlei
allerlei
afvorderen,
omdat hij onbetwistbaar
en zonder belasting
daartoe ontbreekt
ontbreekt;; de
de
belasting hem
hem de
de mogelijkheid
mogelijkheid daartoe
beste wil,
wil, om
om dit
ditte teregelen
regelenbillijk
billijkenenmet
metdedemeeste
meeste zorg
zorg
beste
om
daarbij niemands
niemands belang
belang onnoodig
onnoodig te
te krenken,
krenken, kan
kan den
den
om daarbij
N ederlandschen Staat
Staat doorgaans
...
Nederlandschen
doorgaans niet
nietworden
worden ontzegd,
ontzegd, en toch
toch...
kies
eene heffing
heffingnog
nogzoo
zooaanbevelingswaardig
aanbevelingswaardig in
ingrondslag
grondslag
kies eene
en matig
matig in
inbedrag,
bedrag,classificeer
classificeer haar
haar zooveel
zooveel gij
gij wilt,
wilt, stoffeer
stoffeer
deze bovendien
bovendienmet
metallerlei
allerleidegressien,
degressien, uitzonderingen,
uitzonderingen, reclame,
reclame~
- nooit kan voorkomen worden
worden dat,
dat, ongeacht
ongeachtal
al
bevoegdheden —
zulke voorzorgén,
voorzorgèn, de
detoepassing
toepassingharer
harer regelen
regelenindividueel
individueeleene
eene
hardheid,
erge hardheid
hardheid is.
is. Vaste
Vaste regelen
regelen van
van
hardheid, vaak
vaak eene
eene heel erge
zij hebben
hebbenofofdede
heffingontaardt
ontaardtininwillekeur,
willekeur,op
op
bedrag moet zij
bedrag
heffing
belastinggebied onduldbaarder
onduldbaarder dan
dan elke
elke andere
andere fout
fout:: daarom
daarom zijn
zijn
belastinggebied
regels den
belastingheffenden staat
staat onvermijdelijk,
onvermijdelijk, maar
maar steeds
steeds
regels
den belastingheffenden
zijn die onafscheidelijk
onafscheidelijk van plompheid
plompheid:: immers
immers de oneindige
oneindige
zijn
schakeering
levensomstandigheden maakt
maakt van
van den
den onbuig,
onbuig~
schakeering der
der levensomstandigheden
zamen
vaak eene
eene schrijnende
schrijnende ruwheid
ruwheid 16. Herzeggend dat
zamen regel vaak
uit,
bovenal als
als belastingheffer
belastingheffer de staat
staat altoos
altoos plompe
plompe handen uit~
bovenal
steekt
naar de
burgers en dat
dat de
deplompheid
plompheidvan
vanzijnen
zijnengreep
greep
steekt naar
de burgers
even
onvermijdelijk isis als
hun afvorderen
afvorderen van
van geld,
geld, regt,
regt~
even onvermijdelijk
als het hun
uitspraak dat
ofverzwaring
verzwaring
vaardig ik de uitspraak
dat dus
dus vermenigvuldiging
vermenigvuldiging of
van
belastingen steeds
steeds bedenkelijk
bedenkelijk is.
is.
van belastingen
het licht
licht van
van deze
dezeopmerkingen
opmerkingen en
en van
vande
dewaarheid
waarheid dat
dat
In het
onze staatsbelastingen
staatsbelastingen (niet
te vergeten
vergeten ook
ook de
de belasting
belasting in
in
onze
(niet te
het meerendeel der
der gemeenten)
gemeenten) reeds
reeds hoog
hoog opgevoerd
opgevoerdzijn,
zijn, gelieve
gelieve
we] verhoogd
verhoogd
thans de lezer met
met mij
mij rond
rond te
te zien,
zien, welke heffingen wel
kunnen worden
worden tot
tot z66veel,
zóóveel,dat
datzij
zij te zamen den minister afhelpen
afhelpen
en voor goed afhelpen
afhelpen van
van een
een begrootingsdeficit.
begrootingsdeficit.Of
Ofkan
kanhij
hij onbe,
onbe~
denkelijk
belastingen toevoegen aan
aan dat
datstel
stel?
denkelijk misschien nieuwe belastingen
?

HOEVER REEDS
TOT HOEVER
HOEVER BINNENKORT?
141
REEDSNU
NU -- TOT
BINNENKORT? 141

Deze ronde
ronde beginne
beginnebij
bijonze
onzesuccessiebelasting,
successiebelasting,de
demachine
machine
W. H.
H.Vliegen
Vliegenenenzijne
zijnesocialistische
socialistische
bij uitnemendheid
uitnemendheid voor
bij
voor W.
medeleden
de Kamer,
Kamer, om
om geld
geldteteschaffen
schaffenenenbezitters
bezittersaan
aan
medeleden in
in de
pakken, het
het middel
middeldat
datthans
thansinbrengt
inbrengteene
eenevijftien
vijftienmillioen
millioen
te pakken,
en dat
dat ook
ook minister
minister Bertling
Bertling hoopt aan
aan te
te dikken.
dikken.
en
Bij hare
dateerende) M.
M.v.v.A.
A.aangaande
aangaande
hare(van
(van einde
einde November
November dateerende)
hoofdstuk 11der
derStaatsbegrooting
Staatsbegrooting1914
1914moge
mogedederegeering
regeeringhare
hare
overtuiging hebben
hebben uitgesproken
uitgesproken dat
dat het
het successieregt
successieregt nog
nog
overtuiging
vatbaar
is
voor
eene
«noemenswaardige»
uitbreiding,
heeft
zij
vatbaar voor eene cmoemenswaardige» uitbreíding, heeft zij
zich wel
verkondigen dat
dat de
de opbrengst
opbrengstkan
kannaderen
naderen
zich
wel gewacht te verkondigen
den gewonen dienst 1914, hetwelk
16.847000 deficit
deficit op
op den
tot de ff 16.847000
zij
in datzelfde
datzelfdeStaatsstuk
Staatsstukvoorziet.
voorziet. Noemenswaardig
Noemenswaardig kan,
kan,inin
zij in
met zoovele
zoovelemillioenen
millioenendedeverhooging
verhooging eigenlijk niet
vergelijking met
wezen;; immers
men daarmee,
daarmee, nu
nu niemand
niemand geloof
geloof
wezen
immers hoever
hoever komt men
(desocialisten
socialistennatuurlijk
natuurlijkdaargelaten)
daargelaten) dergenen,
dergenen, die
die met
met
ik (de
mij eene
eene voorloopige
voorloopige berekening
berekening ondernamen,
ondernamen, waagt
waagt de
de
mij
verhoogingen
op 't allerhoogst
ramen op
op ongeveer
ongeveer vijf
vijf
allerhoogst te
te ramen
verhoogingen op
millioen. Deze
Deze stel
stel twintig
twintigmillioenen,
millioenen,welke
welkejaarlijks
jaarlijks toegevoegd
toegevoegd
worden
aan de
de gewone
gewoneStaatsinkomsten,
Staatsinkomsten, worden
worden in
in hoofdzaak
hoofdzaak
worden aan
afgenomen
ziehier eene
eene eerste
eerste opmerking
opmerking —
- van
van het
het
afgenomen -— ziehier
zeggen dat
dat jaar
jaar in
injaar
jaar uit
uit we
we
Hetgeen wil zeggen
nationale kapitaal.
kapitaal. Hetgeen
gewone huishouding
huishoudingbedruipen,
bedruipen,ininstrijd
strijd
uit ons
ons kapitaal
uit
kapitaal onze gewone
met den
den eersten
eersten stelregel
stelregel van
van iederen
iederen voorzichtige
voorzichtige dat
dathij
hij leve
leve
met
uitsluitend
zijn inkomen.
inkomen. Wanneer
Wanneer bovendien
bovendien juist
juist mogt
mogt
uitsluitend van
van zijn
of
zijn
meening, blijkens
blijkens de begrootingsrede
begrootingsrede Van
Nierop of
zijn de meening,
Van Nierop
de nota
nota Van
VanGijn
Gijnbijbijhethet
defensierapport voor
voor Indië
Indië niet
niet
de
defensierapport
onbekend in
financieele wereld
meening op 17
17 Sep.
Seponbekend
in de financieele
wereld (eene
(eene meening
tember in
in 's ministers
nota eveneens
eveneens aangestipt)
aangestipt) dat
het
ministers nota
dat op het
tember
nationaal vermogen
wordt ingeteerd,
ingeteerd, en
en dat
dat onweder.
onweder_
nationaal
vermogentoch
toch al
al wordt
sprekelijk
evenredige effectenzegel
effectenzegel ook
een middel
middel is
is
sprekelijk het
het evenredige
ook al een
om,
bij pogingen
pogingen der
derburgerij
burgerijtot
totkapitaalvorming,
kapitaalvorming, enkele
enkele
om, bij
afte
te knijpen
knijpenvoor
voorden
denfiscus,
fiscus,
percenten van
dien spaarpenning
spaarpenning af
percenten
van dien
dan
is heel
heelduidelijk
duidelijkdat
datmen
menmet
metmaar
maaropvoeren
opvoeren van
van het
het
dan is
pas in
in 1911
1911aangedikte
aangediktesuccessieregt
successieregt voorzigtig
voorzigtig moet
moetzijn
zijn;;
pas
dergelijke politiek
politiek ininFrankrijk
Frankrijk heeft
heeft trouwens
trouwensde
denoodzakelijk.
noodzakelijkdergelijke
heid
van voorzigtig
voorzigtigzijn
zijnbewezen,
bewezen,doordat
doordatonvermijdelijk
onvermijdelijk
heid van
bleek om
om sommige
sommige tot
tot6464
opgedrevenpercentages
percentagesterug
terug
bleek
opgedreven
20 1/2
p.et. Want isis feitelijk
feitelijk reeds
reeds nu
nu
te
brengen tot
te brengen
tot de
de oude 20
V, p.ct.
in de
de zijlijn,
zijlijn, buiten
buiten den
den kleinen
kleinen kring
kring van
van verwanten
verwanten in
in den
den
vierden
graad, de
de Staat
Staat niet
nietaanzienlijke
aanzienlijke mededeelgenoot
mededeelgenoot met
met
vierden graad,
iedereen die uit
uit eenen
eenen boedel
boedeliets
ietskrijgt
krijgt:: mededeelgenoot
mededeelgenootvan
vande
de
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deelbare dubbeltjes voor 15
15 of
of20
20 percent
percent verhoogd
verhoogdmet
metruim
ruim een
een
derde aan
aan 38
38opcenten
opcenten:
feitelijk mede,erfgenaam
mede-erfgenaam dus
dus voor
voor bijna
: feitelijk
bijna
deelbare massa
massa?? Familie
Familie
een viifde
vijfde tot
tothaast
haasteen
eenvierde
vierde van
van de deelbare
zoo na
naals
alsbroeder
broederof
ofzuster
zuster betaalt
betaalt toch
toch ook
ook al
al de
de helft
helft van
van deze
deze
bedragen:: alleen
kinderen onmidddellijk
onmidddellijk
bedragen
alleen van datgene wat aan de kinderen
of vermoedelijk
vermoedelijk binnen
binnen kort
kort toevalt
toevalt haalt
haaltdedeschatkist
schatkist niet
niet
meer
dan
een
bescheiden
percent
je
af.
Immers
tot
nog
toe
meer dan een bescheiden percentje af. Immers
nog toe
heeft de
de schatkist
schatkistzich
zichin
inhoofdzaak
hoofdzaak"17gehouden
gehoudenaan
aande
debeloften
beloften
van Gleichman
Gleichman toen
deze voor
voor ruim
ruim 35
35 jaren
jaren met
met groote
van
toen deze
groote
moeite het
het belasten
belastender
derregte
regtelijn
lijnverkreeg,
verkreeg,beloften
beloftenafgelegd
afgelegdbij
bij
wijze van accoord,
verder zou
zou gaan.
accoord, dat men met dit belasten nooit
nooit verder
ziende dat
datmen,
men,dederegte
regtelijn
lijnnooit
nooithooger
hoogeraanslaand,
aanslaand,
Doch ziende
onmogelijk
aan de
desuccessiebelasting
successiebelastingeen
eennoemenswaardigen
noemenswaardigen
onmogelijk aan
nieuwen
toevoer tot
totdedeschatkist
schatkistontleent,
ontleent,heeft
heeftdedeminister
minister
nieuwen toevoer
reeds
nu
aangekondigd
dat
dit
accoord
onvatbaar
is voor
voor
reeds nu aangekondigd dat dit accoord onvatbaar is
algeheele
en erg
erg moet
moet het
het nijpen,
algeheele bestendiging.
bestendiging. Wel
Wel en
nijpen, als
als de
Kamer, gelijk
billijken valt,
valt, hiertoe
hiertoe isis
Kamer,
gelijk zich
zich laat
laat aanzien
aanzien en
en te
te billijken
vinden;; maar
maar dan
dan trekke
trekke men
men daaruit
daaruit de
de leering
leering dat
dat voor
voor
te vinden
vaststaat:: de oprigting
oprigting van
van eenigzins
eenigzins
praktijk voortaan
voortaan dit vaststaat
de praktijk
beteekende
slagboomen tegen
tegen opdrijving
opdrijving van
vaneene
eenebelasting
belasting
beteekende slagboomen
is volstrekt onmogelijk.
Ik sprak
sprak daar
daar van
van putten
putten uit
uit ''ss volks
kapitaal, zoo men
men wil
yolks kapitaal,
zijne
kapitalisatie, en moet
moet daarbij
daarbij nog
nogiets
ietslanger
langerstilstaan.
stilstaan.
zijne kapitalisatie,
Want van
van het
het onderwerp
onderwerp isis men
men niet
nietafafmet
metden
dengalm
galmuit
uitde
de
beschouwingenover
overde
deStaatsbegrooting,
Staatsbegrooting,dat
dathet
heteen
een
Algemeene beschouwingen
sociale
pligt der
der bezitters
bezitters isisoffers
offersvoor
voordedenietbezitters
nietbezitters tete
sociale pligt
Zelfsde
desociaal,democratische
sociaal-democratischegalmers,
galmers,spécialitès
spécialitèsdans
dans
brengen. Zelfs
rart d'improviser
sociétes irréprochables
welnaar
naar een
een
irréprochables nog wel
l'art
d'improviser des sociétes
die galmers
galmers rondloopen
rondloopenin
inden
denzak
zakmaar
maar hetgeen
hetgeen
recept, waarmee die
aan iemand
iemandtetelaten
latenkijken",
kijken 18, zullen hieraanmisschien
hieraan misschien
weigeren aan
ze weigeren
nietbezitters, zegge
zeggezij
zij
wel willen
willen toevoegen:
toevoegen: mits
daarmeê onze nietbezitters,
mits daarmeê
die hun dagelijksch
dagelijksch bestaan
bestaan in hoofdzaak
hoofdzaak moeten
moetenhalen
halenvan
vanden
den
dagelijkschen (handenof anderen)
anderen) arbeid,
arbeid, werkelijk
dagelijkschen
(handen, of
werkelijk gebaat zijn
Welnu:
werkelijk
zijn
te midden van ons
ons
en wat duurzaam
ook.
werkelijk
Welnu :
duurzaam
snel aanwassenctvolkje
aanwassend 'volkje deze
dezemenschen
menschenalleen
alleen gebaat
gebaat door toene,
toenein een
eenkapitalische
kapitalischemaatschappij,
maatschappij,
arbeidsgelegenheid, en in
mende arbeidsgelegenheid,
waarin zij
vrij lang wel
wel zullen
zullenmoeten
moetenleven,
leven,ontstaat
ontstaat
zij leven
leven en nog vrij
geenerlei
aanwas van
van arbeidsgelegenheid
arbeidsgelegenheidzonder
zonderaanwas
aanwas van
van
geenerlei aanwas
kapitaal. 19 En hoe onvoldoend die
die gelegenheid
gelegenheidalalwas
wasin
inde
dedagen
dagen
kapitaa1.19
van algemeenen
algemeenen voorspoed
voorspoed—
- en
en worden gaat,
gaat, nu die Hochkon,
Hochkon_
schijnt omteslaan
omteslaanininhet
hettegendeel,
tegendeel,—- dat
datblijkt
blijktklaarder
klaarder
junktur schijnt
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dan
uit ieder
iederbetoog
betooguituithet
het
brutalefeit
feitvan
vanoveral
overalopduikende
opduikende
dan uit
brutale
(Zie daarover
werkloosheid.
daarover het
het slot
slot van
van dit
ditopstel.)
opstel.) Geen
Geen
werkloosheid. (Zie
enkele
regeering die
die dat
datfeit
feitniet
nietaanmerkt
aanmerktals
alseen
eendreigend
dreigend
enkele regeering
spook
niet zint
zint op
opmiddelen
middelentot
totzijn
zijnverjaging
verjaging:: op
op andere
spook en niet
andere
middelen helaas dan het middel
middel bezuiniging,
iedere Staat kent
bezuiniging, dat iedere
maar
enkele durft
durft te
te hanteeren.
hanteeren. Zelfs
Zelfs Nederland,
Nederland, dat
dat de
de
maar geen
geen enkele
kleinste
magtspositie niet
niet begeert
begeertmaar,
maar, voor
voorelken
eIkennijveren
nijveren
kleinste magtspositie
vreemdeling hier
de kolonien
kolonienwijd
wijd open,
open, alleen
alleen ver.
ver=
vreemdeling
hieren
en in de
langt
zich
binnenshuis
rustig
te
ontwikkelen,
voelt
zich
meege$
langt zich binnenshuis rustig te ontwikkelen,
zich meege,
sleurd
dien stroom
stroom:: getuige
getuigehet
hetIndisch
Indischdefensieverslag.
defensieverslag.
sleurd in
in dien
iemand verandering
verandering in
in onzen
onzentoestand
toestanddagen,
dagen,een
eenietsje
ietsje?
Ziet iemand
?
een
ietsje zelfs
zelfs maar
maar hid
héélverver
weg?
Onzebelastingpolitiek
belastingpolitiek
een ietsje
weg
? Onze
heeft
bovendien te
te rekenen
rekenen met
met dedenoodzakelijkheid,
noodzakelijkheid, om
om
heeft bovendien
daaruit de
de kapitalen
kapitalen weer
weer bij
bij te
te spijkeren
spijkeren:: alle soliede
soliedenaamlooze
naamlooze
vennootschappen
zullen hun
hungedaalde
gedaaldereservefondsen
reservefondsen
vennootschappen b.v.
b.v. zullen
Dat de
de kapitalisten
kapitalisi:en een
een knauw
knauw
belangrijk moeten
aanvullen. 202° Dat
belangrijk
moeten aanvullen.
krijgen
moge
van
socialistisch
standpunt
onverschillig,
zelfs
krijgen moge van socialistisch standpunt onverschillig, zelfs
wenschelijk
wezen ...voor
voorde
nogaltijd
altijdkapitalistische
kapitalistischemaatschappij
maatschappij
wenschelijk wezen...
de nog
zijn
arbeidsgelegenheid
zijn kapitalisten
kapitalistenonmisbaar
onmisbaarom
omproductie
productie en arbeidsgelegenheid
houden, en
en bij
bij 't einde van
van 1913
1913ervaart
ervaart men
men overal,
overal,
op de been te houden,
hoe moeilijk
moeilijk het
het isisde
dekapitaalbehoeften
kapitaalbehoeften te
te bevredigen.
bevredigen. De
De
hoe
minister van
van financiEn,
financiën, die zelfs
zelfs moeilijk
moeilijk zou
zou kunnen
kunnen leenen
leenen
minister
zeggen «waar
«waar ik
ik tetepakken
pakken vind,
vind,daar
daar pak
pak
niet zeggen
misschien, kan niet
ih,
evenals een
een middeleeuwsche
middeleeuwscheregeerder
regeerder die,
die,rijk
rijkgeworden
geworden
ik», evenals
joden vindende,
vindende, door
doorverbeurdverklaring
verbeurdverklaring leur
leurfaisait
faisaitrendre
rendre
de gevolgen van zijn
zijn pakken
pakken komt
komthet
hetbovenal
bovenalaan
aan
gorge.
gorge. Op de
denweg
weg
ruimenmet
metde
degewone
gewone
en
die laten
laten zich
zichniet
nietuituitden
en die
ruimen
redeneering, dat
erft wel
wel kan
kandokken
dokkenvan
vanhetgeen
hetgeen tot
tot
redeneering,
dat wie
wie erft
hem kwam.
kwam. Gouden
Gouden eieren
eieren voortdurend
zijn hem
hem
hem
voortdurend gelegd
gelegd zijn
onmisbaar,
te krijgen
krijgen kapitaalvorming:
onmisbaar, en
en om
()in die
die gelegd te
kapitaalvorming: deze
gaan afsnijden
afsnijden is den
den nek
nekgaan
gaan afsnijden
afsnijden van
van de
de kip,
kip, bezig
bezig
gaan
om
de onmisbare
onmisbare eitjes
eitjes te
te leggen.
leggen.
om de
Over de
de noodzakelijkheid
noodzakelijkheidvan
vandat
datbijsparen,
bijsparen, over
over de
demogelijk,
mogelijkeener belastingpolitiek
belastingpolitiek van
van «haal
«haal maai
maar waar
waar te
te halen
halen is»,
is»,
heid eener
over de werkeloosheid
die bij
bij de
de intredende
intredendedepressie
depressie steeds
steeds drei.
drei.
werkeloosheid die
nog deze
deze algemeene
algemeeneopmerking.
opmerking.Bijsparen
Bijsparen
gender wordt, maak ik nog
gaat
gepaard met
met inkrimping
inkrimping van
van verteringen,
verteringen, dus
dusinkrimping
inkrimping
gaat gepaard
van vraag
vraag naar
naar verbruiksartikelen,
verbruiksartikelen, en
en deze
dezebaart
baartweer
weermindere
mindere
productiviteit van reeds
reeds aangewende
aangewende kapitalen.
kapitalen. Dit
Ditalles
allesloopt
loopt
productiviteit
arbeidsgelegenheid in stede
stede
zamen
in eene
eene vermindering
zamen in
vermindering van
van arbeidsgelegenheid
van
de zoo
zoonoodige
noodigevermeerdering,
vermeerdering, enendaaruit
daaruit komt
komt voort
voort
van de
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eene periode van
van werkgebrek,
werkgebrek, evenredig
tijd vereischt
vereischt
evenredig aan
aan den tijd
Hoemeer
meerbelasting
belastingmen
men
voor
de nieuwe
nieuwekapitaalvorming.
kapitaalvorming. Hoe
voor de
dan den
den burgers
burgers afhaalt,
afhaalt, hoe
hoe langer
langer het
het duurt
duurt (soms
(soms tot
tot
dan
onmogelijkmaking
dat zezeweer
weerbijgespaard
bijgespaard hebben.
hebben. En
En
onmogelijkmakingtoe)
toe) dat
als dan
Balkankrijg, laat
staan nieuwe
nieuwe
dan de
de geldbehoeften
geldbehoeften na
na den
den Balkankrijg,
laat staan
verwikkelingen, den
rentevoet opjagen,
opjagen, dan
dan verschaft
verschaft dat
dat den
den
verwikkelingen,
den rentevoet
spaardertjes
aardige inkomsten,
inkomsten, maar
maar tegelijk
tegelijk stremt
stremt die
die
spaardertjes wel
wel aardige
rentevoet hevig
hevig de
dewerkverschaffende
werk verschaffendeindustrie.
industrie.2121
rentevoet
desuccessiebelasting,
successiebelasting, ziehier
ziehier mijne
mijne slotsom,
slotsom, isisvoor
voor
Uit de
minister Bertling
Bertling dus
dus slechts
slechts een
een vrij
vrij bescheiden
bescheiden bedrag
bedrag te
te halen.
halen.
minister
Gaan wij
wij voort
voortmet
metwapenschouwing
wapenschouwingover
overdedeverder
verdermogelijke
mogelijke
belastingverhoogingen te houden.
houden.
belastingverhoogingen
Daargelaten
eene beursbelasting
beursbelasting in
inzegelvorm,
zegelvorm,waarover
waarover
Daargelaten eene
beneden, valt
van onze
onze zegelregten
zegelregten na
na de
dereeds
reedsgemaakte
gemaakte
beneden,
valt van
opmerkingen
zeggen. Aan
Aan verhooging
verhooging van
van 't'tvijf
vijf
opmerkingenweinig
weinig te
te zeggen.
cents quitantiezegel
quitantiezegel zal
niet denken,
denken, omdat
omdat juist de
de
cents
zal men
men wel
wel niet
geringheid daaraan
het quitantie,
quitantie~
daaraan ingang
ingang verschafte
verschafte en die ingang het
geringheid
zegel tot
tot eenen
eenenhoofdpost
hoofdpostder
der
zegelontvangstenheeft
heeftgemaakt
gemaakt;;
zegelontvangsten
aandikking
in 1882
1882 aangebragte
aangebragte verhoogingen
verhoogingen zou
zou
aandikking voorbij
voorbij de in
al
bitter weinig
weinig inbrengen,
inbrengen, tenzij
tenzij men
men het
het beproefde
beproefde met
met het
het
al bitter
evenredige verwante
verwante regt,
regt, toen
toenop
opde
deboedelscheidingen
boedelscheidingengelegd.
gelegd.
Maar dat aandikken gaat ook
omdat het, indien
ook al slecht omdat
indien productief,
productief,
langs eenen
eenenomweg,
omweg,deels
deelsdedeinin1882
1882eindelijk
eindelijkopzijgezette
opzijgezette
ons, langs
overbelasting der
der eigendomsovergangen
eigendomsovergangenzou
zouterugbrengen,
terugbrengen, deels
deels
werken als
als eene
eene blindelingsche
blindelingsche verhooging
verhooging van
van successie,
successie~
zou werken
regten.
ons, in
integenstelling
tegenstelling
regten. De
De overige
overige belastingen
belastingendie
die bij
bij ons,
invoerregten en accijnsen,
accijnsen, technisch
technisch indirecte
met de invoerregten
indirecte genoemd
worden (registratie,
(registratie, hypotheekregten
hypotheekregten enz.)
enz.)zijn
zijnvoor
voorhet
hetstijven
stijven
der
berooide schatkist
schatkist quantités
quantités absolument
absolument négligeables.
négligeables.
der berooide
Kunnen we
we misschien
misschien onie
onieaccijnsen
accijnsendaartoe
daartoe bezigen
bezigen?
Kunnen
?
't Zout
ofhet
hetgeslagt
geslagtb.v.
b.v.?
Maarvan
vanhooge
hoogezoutbelasting
zoutbelasting
Zout of
? Maar
we niets
niets dan
dan ellende
ellende beleefd,
beleefd, eneniedereen
iedereen zou
zouveel
veel
hebben we
hebben
liever het vleesch
vleesch wat
wat digter
digter bij
bij 't bereik
bereik der
der schrale
schrale beurzen
beurzen
liever
Wijn?
zonderaan
aan onzen
onzen
brengen dan verder
verder uit
uit haar
haar bereik.
bereik. Wijn
brengen
? zonder
handel
met Frankrijk
Frankrijk een
een krassen
krassen knauw
knauw tetegeven,
geven, kunnen
kunnen
handel met
wij niet
niet geraken
geraken tot
tot eenige
eenige verhooging.
verhooging. Het
Hetbier
bier?
daaruit
wij
? jajadaaruit
opcenten~
schijnt
minister, blijkens
blijkens de
detoelichting
toelichtingvan
vanzijn
zijnopcenten,
schijnt den minister,
(nood)wetje,
redelijk wat
wat te
te halen
halen;; misschien
misschien wel
wel twaalf
twaalfton.
ton.
(nood)wetje, redelijk
Deopbrengst
opbrengstvan
vandezen
dezenaccijns
accijns
Eveneens van
van het
het gedistilleerd
gedistilleerd?
? De
vermindert en over de
de redenen
redenen dier
diervermindering
verminderingjuicht
juichtiedereen,
iedereen,
per vat,
vat,
de socialisten
socialisten incluis
incluis —
- wie
wie echter
echter durft
durft op
op de
de J90
f 90 per
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heden betaald,
betaald, nog
eenige guldens
guldens leggen
leggen?? om
deze of
of gene
gene
heden
nog eenige
om deze
die redenen
redenen is
is onnoodig
onnoodig;; noodig
noodig
reden niemand.
Dringen in die
niemand. Dringen
daarentegen een
te zeggen
zeggen over
over het
het verband
verband van
van die
die
daarentegen
een woord
woord te
f90
met den
den suikeraccijns,
suikeraccijns. heden
heden van
van f
f27
per honderd
honderd kilo.
kilo.
27 per
90 met
f
Op den
den grond
grond dat
dat dit
ditbedrag
bedragerg
ergininden
denweg
weg
staataan
aanbetere
betere
staat
volksvoeding en aan
aan de
de ontwikkeling
ontwikkelingvan
vanmenig
menigbedrijf,
bedrijf,gaat
gaat
volksvoeding
het al
al lang
lang om
omeene
eeneflinke
flinkeverlaging,
verlaging,maar
maardededuurte
duurte van
van
het
onze staatshuishouding
staatshuishouding sloot
sloot verlaging
verlagingsteeds
steedsuit.
uit.Laatstelijk
Laatstelijk
onze
trachtte men
dit doel
doeltetebereiken
bereikendoor
dooreene
eenecombinatie
combinatiemet
met
trachtte
men dit
het opvoeren
opvoeren van
van den
den drankaccijns
drankaccijns:: dien zou
zou men
menbrengen
brengentot
tot
f90,
maar al
hetgeen deze boven
boven (ruim)
(ruim) 25
25 millioen
millioenopbragt
opbragt
f
90, maar
al hetgeen
dit
zou
men reserveeren,
reserveeren, om
binnen eenigen
eenigen tijd
tijd middels
middels dit
zou men
om binnen
«suikerpotje» den
den anderen
anderen accijns
accijns teteverlagen.
verlagen.Vaststaat
Vaststaatalzoo,
alzoo,
csuikerpotjez
dat
voor allebei
allebei deze
deze middelen
middelen verhoogen
in aanmerking
aanmerking
dat voor
verhoogen niet in
komt.
Dit zal
zalwel
welo.a.
o.a.bijbij
den
minister
vanfinanciën
financiënvaststaan
vaststaan
komt. Dit
den
minister
van
denk ik
ik;; eveneens
eveneens voor
hem, dat
dat het
het deficit
deficit op
op onze
onzebegroo,
begroo~
denk
voor hem,
1
ting
1914 dwingt
dwingt om
omdan
dandederuim
ruim31/2
3 / 2 opgepotte
opgepottemillioenen
millioenen
ting 1914
gewoon
weg optemaken?
scheen blijkens
blijkens de
de millioe,
millioegewoon weg
Sept. scheen
optemaken? In Sept.
nennota, het antwoord
antwoord ja
ja ik, maar
de begrootingsdiscussie
begrootingsdiscussie
nennota,
maar in de
11 Dec.
Dec.1913
1913een
eenweinig
weinigminder
minder ferm.
ferm. Doch
Dochalalware
ware
van
van 11
alleen
op komst
komsthet
hetverbreken
verbrekenvan
vangrondslag
grondslagder
dervroegere
vroegere
alleen op
financieele
de opzegging
opzeggingvan
vanhet
hetaccoord
accoord
financieele politiek,
politiek, gelegen
gelegen in de
Gleichman
aangaande het belasten
belastenvan
vankinderen
kinderenmet
metsuccessie,
successieGleichman aangaande
regt, deze
deze bovendien
bovendien beperkt
beperkttot
totzeer
zeer
grootebedragen.
bedragen ....
regt,
groote
...
héél
teekent zich
zich reeds
reeds daarin
daarin de
deontreddering
ontreddering onzer
onzer
hal scherp
scherp teekent
financiën.
Indien
we niet
niet zullen
zullenraken
rakenaan
aanhet
hetsuikerpotje
suikerpotje om
om van
van
Indien we
die
ontreddering los
te komen
komen —- voorhands
voorhands schijnt
schijnt de
de
die ontreddering
los te
minister besioten
besloten om
om niet
nietteteraken
rakenaan
aanhet
hetreeds
reedsopgepotte
opgepotte
minister
maar met
met bfjpotten
- en we lang niet genoeg
geld, maar
optehouden —
bijpotten optehouden
millioenen zullen
zullen halen
halen uit
uithet
hetsuccessieregt,
successieregt, van
van waar
waar halen
halen
millioenen
dan wel
wel het
hetvele
veledat
datons
onsontbreekt?
ontbreekt?Een
Eenheel
heelklein
kleinbeetje
beetje
we dan
misschien uit
uit eene
eene zoogenaamd
zoogenaamd technische herziening
herziening onzer
onzer
misschien
mij
niet
ook
invoerregten,
gelijk
reeds
Pierson,
en
bedrieg
ik
invoerregten, gelijk reeds Pierson, en bedrieg mij niet ook
het oog
oog heeft
heeft gehad
gehad:: zeker
zeker o0 zoo
zoo
minister
Meester 22 op het
minister de Meester
al goeddeels
goeddeels af
af is
is door
door de
de
weinig, omdat
omdat de
de room
roomdaarvan
daarvan al
weinig,
maatregelen tegen
te laag
laagaangeven
aangeven:: eene
eeneimporteurs,
importeursmaatregelen
tegen het
het te
handigheid,
welke vroeger
vroeger de
deschatkist
schatkistheel
heeldikwijls
dikwijls
handigheid, door
door welke
maar
percent binnenkreeg
binnenkreeg waar
waar ze vijf
vijf had
had moeten
moetenbeuren.
beuren.
maar 3 percent
Maar die
die technische
technische herziening
herziening isis er
er niet
niet dadelijk,
dadelijk, en
en de
de
Maar
protectionistische.
die
de
heer
Kolkman
en
de
Z1Jnen
ons
protectionistische die de heer Kolkman en de zijnen ons
lIl.
10
iii.
io
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door
het dreigende
dreigende deficit
deficithaast
haastafpersen
afpersenwilden,
wilden,23
23 is
is door
door
door het
het verkiezingsplebisciet
van de
verkiezingsplebisciet z66
zóó onherroepelijk
onherroepelijk van
de baan,
baan, dat
dat
haar niet
niet meer
meer onder
onder de noodzakelijke
zelfs Dr. Kuyper haar
noodzakelijke ordenino
ordeningen durft
durft te
terangschikken.
rangschikken.
Op den
den tot
totnog
nog
onfortuinlijken zoek
zoek naar
naar de
de
Op
toetoe
vrijvrij
onfortuinlijken
en permanent,
permanent, die
ons
tot
dekking
van
het
millioenen, talrijk en
die ons tot dekking van het
onontbeerlijk zijn,
zijn, belanden
belandenwe
wethans
thansbij
bijde
deregtstreeksche
regtstreeksche
deficit onontbeerlijk
heffingen
kapitaal en
en inkomen
inkomen; ; de Vermogens,
Vermogens- en
en de
de
heffingen uit
uit kapitaal
dienstjaar 11 Mei-30
April. Over
Over
Bedrijfsbeslasting
Bedrijfsbeslastingmet
met hun
hun dienstjaar
Mei-30 April.
dienstjaar 1911/12 bragten
bragten zij,
zij, aangedikt
aangedikt met
met 10
10opcenten,
opcenten,
het dienstjaar
bijnavoortdurend
voortdurend zijn
zijn geheven
geheven en
en die
die dus
dus
(die van
van 1906
1906afafbijna
haast als eenen vast
opslag kunnen
kunnen worden beschouwd)
beschouwd)
vast geworden opslag
9.490000 de
de eerste
op rond
rond ff 9.490000
eerste en
en ff 12.941000
de tweede
tweede::
op
12.941000 de
te zamen
te
zamen alzoo
alzoo Li:
+- 222/,
222/5mm.
mmodie
dienaar
naarden
denschijn
schijnen
ennaam
naam
treffen
voor 't kleine half
half der
derbelastingpligtigen
belastingpligtigenkapitaalbezit
kapitaalbezit
treffen voor
en voor
voor het
het grootere
grootere half
half hun
hun inkomens.
inkomens. Doch
Dochalzoo
alzooslechts
slechts
en
in schijn en naam. Want
door de werking
werking van
van art.
art. 99 Bedrijf
Bedrijf
Want door
heeft
iemands kapitaalbezit
kapitaalbezit eenen
eenen zoo
zoobelangrijken
belangrijken invloed
invloed
heeft iemands
op zijnen
zijnen aanslag
aanslag in eerstgenoemde
eerstgenoemde belasting,
te
belasting, dat
dat de
de twee
twee te
inkom~
zamen vaak
vaak aangemerkt
aangemerkt worden
worden als
als eene
eenegesplitste
gesplitsteinkomo
zamen
stenbelasting.
schijnt in
in elk
elkopzigt
opzigtanders
anderstetezullen
zullenworden.
worden. Want
Want
Dit schijnt
indien
ik
rigtig
versta
wat
van
de
voornemens
des
heeren
indien ik rigtig versta wat van de voornemens des heeren
Bertling tot mij
mij isisdoorgedrongen,
doorgedrongen,blijft
blijftweliswaar
weliswaardedeVero
VerBertling
mogensbelasting
het kapitaal,
kapitaal, maar
maar tot
tot een
een
mogensbelastingeen
een heffing
heffing op het
zeer verminderd
verminderd bedrag
alsdan ontdaan
ontdaan van
van elken
eIken invloed
invloed
zeer
bedrag en alsdan
op de
de andere
andere heffing
heffing;; eene
eeneopbrengst
opbrengst van
vanmaar
maareen
eenpaar
paar
op
millioenen zou zijn
zijn bedoeld.
bedoeld. Van
Vanhet
hettweespan
tweespanPierson
Piersonwordt
wordt
millioenen
dan de
deBedrijfsbelasting
Bedrijfsbelastingvervormd
vervormd tot
totalgemeene
algemeeneinkomsteno
inkomstendan
belasting en
en groeit
groeit uit
uittottot
hoofdbelastingopop
progressieven
belasting
hoofdbelasting
progressieven
grondslag; ; de Vermogensbelasting
Vermogensbelasting wordt
wordt slechts
slechts haar
haar never'.
nevengrondslag
heffing, haar
haar Erganzungssteuer,
Erganzungssteuer, tot eene
eene soort
soortsuppletoire
suppletoireproo
progressie
laste der
der kapitalen.
kapitalen.
gressie ten laste
dadelijk, als
als bloot
bloot feit
feitafgescheiden
afgescheiden van
van elk
elkoordeel
oordeel
Al dadelijk,
over deze
deze hervorming,
hervorming, valt
valt in
in het
hetoog
oogdat
datzelfs
zelfsalalhadden
hadden
over
geen halven
halven cent
cent meer
meer tetedokken,
dokken, de
denieuwe
nieuweinkomsten,
inkomstenwe geen
21 Aà 22
22
belasting aan
aan de
de schatkist
schatkist zal
zal moeten
moetenverschaffen
verschaffen 21
belasting
13 1/ 2 nu
nu geleverd
geleverd door
doorde
deBedrijfso
Bedrijfsmillioen: : zegge
zegge de
de bijna
bijna 131/2
millioen
belasting plus
plus het
hetachttal
achttalwaarmede
waarmedede
deVermogensbelasting
Vermogensbelastingzal
zal
achteruitgaan.
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Z.Exc. van
van FinanciEn
Financiën heeft
heeft m.i.
m.i. deze
dezealaldoor
doorminister
minister
Voor Z.Exc.
Kolkman
Kolkman overwogen
overwogen verandering
veranderingvan
vankoers
koershet
hetvoordeel
voordeeldat
dathij
hij
zich minder
minder heeft
heeft aan
aantetetrekken
trekkendededaling
dalingder
derwaarde
waarde van
van vele
vele
vroegere
beleggingen ingevolge
ingevolgede
desedert
sedertingetreden
ingetreden verhooging
verhooging
vroegere beleggingen
van den
den rentevoet
rentevoet en
enden
denhierdoor
hierdoorwaarschijnlijk
waarschijnlijkwordenden
wordend en
van
achteruitgang van
opbrengst der
der Vermogensbelasting
Vermogensbelasting over
over
achteruitgang
van de
de opbrengst
haar
a'anstaande dienstjaar.
minder, nu we van
van den
den minister
minister
haar a'anstaande
dienstjaar. Te
Te minder,
beide heffingen
heffingen
hebben vernomen dat in 1914 de vervorming der beide
onmogelijk in
werking zal
zal kunnen
kunnen komen
komen en
en door
door belasting,
belasting~
onmogelijk
in werking
opcenten
vennootschappen zelfs
zelfszestig
zestig—
- in
in
opcenten -—twintig,
twintig, voor
voor de vennootschappen
de
de dringendste
dringendste geldbehoeften
geldbehoeften zal
zal moeten
moetenworden
worden voorzien.
voorzien.
Misschien leidt
datzelfde economische
economische verschijnsel
verschijnsel tot wat
wat
Misschien
leidt datzelfde
hoogere
opbrengst van
van de
de Bedrijfsbelasting
Bedrijfsbelasting in
dat zelfde
zelfde
hoogere opbrengst
in dat
dienstjaar;
minister rekening
rekening
dienstjaar ;bij
bijhet
het opcenten~voorstel
opcenten,voorstel kan
kan de minister
houden met
met het
het een
een en
en ander.
ander.
houden
Overigens
de heer
heerBertling
Bertlingniet
nietop
oprozen,
rozen,veeleer
veeleer op
op
Overigens zit
zit de
gat in
in dedeschatkist
schatkistgrijnst
grijnst hem
hem wel
wel
doornen. Want
doornen.
Want welk
welk gat
en hoeveel
hoeveelmillioenen
millioenenméér
méérdan
dande
deeenentwintig
eenentwintigzooeven
zooeven
aan? en
vermeld zal
wel, zonder
zonder tooverstaf,
tooverstaf, uit de
de nieuwe
nieuwe inkom,
inkom.
vermeld
zal hij
hij wel,
stenbelasting
kijk op
op dat
datgat
gatminder
minder
stenbelasting moeten
moeten kloppen
kloppen om
om den kijk
en voor
voor
verbijsterend tete maken,
maken, in
in afwachting
afwachting dat
dat het
het goed en
verbijsterend
wordt? Een
Eengat,
gat,waarbij
waarbijdedeindertijd
indertijdgeraamde
geraamde
gedigt wordt?
goed gedigt
drie
millioenen, door
door de
deomvorming
omvormingvan
vanPierson's
Pierson'stweelingen
tweelingen
drie millioenen,
aan
de
schatkist
te
bezorgen,
worden
tot
eene
bleeke
schim.
aan de schatkist te bezorgen, worden tot eene bleeke schim.
Zoo
schimmig, dat
dat men
men vrij
vrij van
van iedere
iedere poging
pogingtot
totbewijs
bewijs
Zoo schimmig,
apodictisch
de nieuwe
nieuweInkomstenbelasting
Inkomstenbelasting
apodictisch mag
mag zeggen;
zeggen ; met
met de
komt nooit wat
de fiscus
fiscus noodig
noodig heeft.
heeft. Want
Wantininzijne
zijnenota
nota
wat de
17September
September kondigde
kondigdeminister
minister Bertling
Bertling aan
aan een
een tekort
tekort
van 17
van
25 millioen
millioen op
opden
dengeheelen
geheelenenen
+ 14 1'/3
den ge,
ge.
/ 3 op den
van
bijna 25
van bijna
-ILwonen
staatsdienst, daaronder
daaronder rekenend
rekenend (schijnt
28 ton
ton
wonen staatsdienst,
(schiint het)
het) 28
terzake van
het onzalige
onzalige amendement
amendement Duijs,Talma.
Duijs.Talma. In de
de
terzake
van het
eerste
weken des
des nieuwen
nieuwen jaars
jaars isiszijn
zijncollega
collegaTreub,
T reub,zijn
zijn
eerste weken
ontwerp
Ouderdomsrente indienend,
indien end,komen
komenzeggen
zeggendat
datuit
uitdien
dien
ontwerp Ouderdomsrente
1
hoofde
9 / 2 millioen
millioen noodig
noodig zullen
zullen zijn
zijnenenbovendien
bovendienaan
aan
hoofde 91/2
rijksbijdragen,
middel van
van dit
dit nieuwe
nieuwe wets,
wets~
rijksbijdragen,ten
teneinde
einde door
door middel
voorstel
onbillijkheden van
van dien
dien sprong
sprongininhet
hetduister
duisterweg
weg
voorstel de onbillijkheden
nemen, nog vijf
vijf millioenen
millioenenmeer
meer 24. Alleen aan «invaliditeits»=
te nemen,
«invaliditeits».
uitgaven belanden
14 1/ 2 in
in plaats
plaats van
van 1/2
uitgaven
belanden wij
wij dus
dus bij 14V,
V, millioen,
eene kleine
kleine 12
12 millioenen,
millioenen, toe
toe tetevoegen
voegen
hetgeen
uitkomt op
hetgeen uitkomt
op eene
aan voormeide
voormelde deficits,raming.
deficits~raming.
aan
Cijferaars die met
m.i. gewigtige gronden aankomen
Cijferaars
met m.i.
aankomen (zie
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F.Detager
Detagerininhet
hetHandelsblad
Handelsblad
van
Maart
1.1.)meenen
meenen
W. F.
van
18 18
Maart
1.1.)
dat, al
al ondergaan
ondergaan de
degrondslagen
grondslagen der
derregeering
regeering geen
geen enkele
enkele
dat,
wijziging,
Staat aan
aan de
de gemeenten
gemeenten eenen
eenen bijslag
bijslag van
vancirca
circa
wijziging, de Staat
millioen meer
meer dan
dandoor
doorTreub
Treubvoorgesteld
voorgesteldzal
zalmoeten
moetengeven,
geven,
3 millioen
om
verhoeden dat
datmet
methethet
ouderdoms~ontwerp onze
onze
om tete verhoeden
ouderdoms,ontwerp
gemeenten eenen
eenen financieëlen
financïeëlen strop
strop thuis
krijgen in stede
stede van
van
gemeenten
thuis krijgen
de in
in vele
veleplaatsen
plaatsenonontbeerlijk
onontbeerlijkgeworden
gewordenRijkshulp.
Rijkshulp.
En houden we
we rekening
rekening met
met het
het zooeven
zooevenverschenen
verschenen V. V.
V.
En
over het
het Treubsche
T reubschevoorstel
voorstel(in
(inwelk
welkStaatsstuk
Staatsstukdederapporteurs
rapporteurs
de financieële
financieële gevolgen
gevolgen van
vanden
dengreep
greepTalma,Duijs
T alma~Duijsvaststellen
vaststellen
10 1/ 2 millioen)
mi1lioen) dan
danprijkt
prijktbinnenkort
binnenkort een
een nieuwe
nieuwe opslag
opslag
op 101/2
met vijf
met
vijf millioenen
millioenen op
opdedekostenrekening
kostenrekeningder
derinvaliditeits,
invaliditeitsstaatszorg,
daar in
in de
deKamer
Kamerhet
hetbijna
bijnaalgemeen
algemeenondoenlijk
ondoenlijk
staatszorg, daar
wordt
geacht om,
om, zooals
zoo als minister
ministerTreub
T reub beproeft,
beproeft, thans
thans de
de
wordt geacht
bedeelden
buiten
die
Staatszorg
te
houden.
bedeelden buiten die Staatszorg te houden.
aldus de
denieuwe
nieuweinkomstenbelasting
inkomstenbelastingons
onsniet
nietverder
verder
Zoo aldus
dan een eind
eind weegs
weegs uit
uit het
hetdeficit
deficitkan
kanhelpen,
helpen, welke
welkeandere
andere
dan
inkomst wel
wel?? Zeker
Zeker niet de
personeele belasting,
belasting, want
want
inkomst
de personeele
duldt geen
geennoemenswaarde
noemenswaarde verhooging.
verhooging. De
Deherziening
herziening der
der
die duldt
belastbare opbrengst
ongebouwd dan?
dan? ja
ja mettertijd
belastbare
opbrengst van
van het ongebouwd
mettertijd
komt
daaruit misschien
misschien wel
eene bate
bate voor
voor dedeschatkist,
schatkist,
komt daaruit
wel eene
maar dit zaakje
zaakje komt
komt niet
niet heel
heel spoedig tot
tot stand
stand en
en hoopen
hoopen
maar
gouds brengt
brengt het
niet in.
in. Nog
Nogminder
minder gauw,
gauw,
gouds
het dan
dan stellig
stellig niet
indien ooit,
ooit, krijgt
krijgt men
men eene
eene belasting
belasting op
ophet
hetinintheorie
theorieideale
ideale
indien
heffingsobject
tabak, in
in eenen
eenenvorm
vormdie
dieonze
onzewereldmarkt
wereldmarkt
heffingsobject den tabak,
en industrie
industrie in
indat
datartikel
artikelniet
nietallerbedenkelijkst
allerbedenkelijkstneerkwakken
neerkwakken
zal;
heeft men
men om
om die
die reden
reden nog
nogniet
nietonlangs
onlangs het
hetdoor
door
zal; heeft
Kolkman voorgestelde
debietregt opgedoekt
opgedoekt?? Officieel
ook
Kolkman
voorgestelde debietregt
Officieel is ook
gewaagd van
een regt
regt op
op schenking
schenking onder
onder de
de levenden.
gewaagd
van een
levenden. Alsof
dáárvan
de schatkist
schatkist vet
vetzou
zouworden
wordenI JSchenking
Schenking bij akte
akte is
diårvan de
reeds getroffen,
getroffen, en
en niet
nietweinig
weinigook,
ook,door
door
registratiewet;
reeds
de de
registratiewet
;
't zijn
de schenkingen
schenkingen van hand
hand tot
tothand
hand (art.
(art. 1724
1724 B.
B. W.),
W.),
zijn dus de
van
zou moeten
moeten komen,
komen, dus
dusbeteekenende
beteekenende
van waar
waarde
de opbrengst
opbrenist zou
handgiften
van vermogenden,
vermogenden, de
éénige die
die zich
zichdergelijke
dergelijke
de éénige
handgiften van
weelde
kunnen veroorloven
veroorloven —
- en hoe
hoe vaak
vaak komen
komen deze
deze wel
wel
weelde kunnen
voor?? En
En hoe
hoekrasse
krasseinquisitie
inquisitiezouden
zoudenzulke
zulkeaan
aangeenerlei
geenerlei
voor
formaliteit
handgiften wel
wel noodig
noodigmaken,
maken,om
omachter,
achter~
formaliteit gebonden handgiften
haling door den
Probaat daarentegen
daarentegen zou
zou
den fiscus
fiscus te
te verzekeren? Probaat
schrikkenvan
van
zulk eene
eene belasting
belasting wezen
wezenom
omiedereen
iedereenafafteteschrikken
zulk
lust om
om eens
eens
philantropische goedgeefschheid,
philantropische
goedgeefschheid,ofof van
van den
den lust
Maecenasje
te spelen
spelenten
tengunste
gunstevan
vaneenig
eenigonbaatzuchtig
onbaatzuchtigdoel
doel:
Maecenasje te
:
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voor behoud
behoudb.v.
b.v. van
van schilderijen
schilderijen Steengracht,
Steengracht, voor
voor een
een Koloniaal
Koloniaal
Instituut, eenen kerkbouw,
kerkbouw, een
een sanatorium
sanatorium;; ook
ook de
de bescheidenste
bescheidenste
Maecenaten.gezindheidontkwamen
ontkwamendan
danniet
nietaan
aan den
den
uitingen van Maecenaten,gezindheid
fiscalen
alles de
de schatkist
schatkist of
of
fiscalen moord.
moord. Flink
Flink vooruit
vooruit brengt
brengt dit alles
niet of
of lang
lang niet
niet spoedig.
spoedig.
niet
Ook
niet, dunkt
dunkt mij,
mij, dedebeursbelasting,
beursbelasting, die
diededeminister
minister
Ook niet,
van financiEn
financiën naar
naar Fransch
voorbeeld zou
zou willen
willen
van
Fransch of
of Duitsch voorbeeld
invoeren bij
gelegenheid van
eene spoedig
spoedig teteondememen
ondernemen
invoeren
bij gelegenheid
van eene
herziening onzer zegelwetten.
zegelwetten. Beurstransactiën
Beurstransactiën zouden,
zouden, schijnt
schijnt
herziening
het, voortaan
voortaan schriftelijk
schriftelijk moeten
moetenworden
wordengesloten
geslotenenendededaarvan
daarvan
op tetemaken
makenafsluitnota's
afsluitnota's tetevoorzien
voorzienzijn
zijnvan
vaneen
eenzegeltje,
zegeltje,
op
evenredig
aan de
de waarde
waardevan
vanden
denbewerkten
bewerktenomzet.
omzet.Beurs,
Beurs.
evenredig aan
transactiën ook
den goederenhandel
goederenhandel of
of alleen
alleen in
inden
den geld,
geld.
transactiën
ook in den
en fondshandel
fondshandel ?? Ondersteld
Ondersteld de goederenhandel
goederenhandel bleef
bleef van
van
en
beursbelasting vrij,
er gewis
gewis wekelijks
wekelijks op
opde
deeffectenbeurs
effectenbeurs
beursbelasting
vrij, is er
een omzet
omzet van
van zooveel
zooveel hondérde
hondèrde millioenen,
millioenen, dat
dat eene
eenematige
matige
een
belasting dáárop
alles behalve
behalve matig
matig bedrag
bedrag in
inhet
hetlaadje
laadje
belasting
dáárop een
een alles
zou brengen,
brengen, indien
indien maar
maar die
dieheele
heeleomzet
omzetzijn
zijnpenningske
penningske
zou
offerde. Maar
Maar clåár
dáár ligt het
het struikelblok
struikelblok:: de ontduiking isis o0 zoo
zoo
gemakkelijk
contróle o0 zoo
zoomoeilijk.
moeilijk. Van
Vanouds
oudsworden
worden
gemakkelijken
en de
de contróle
die millioenen
millioenen ja
ja milliarden
milliarden omgezet
omgezet haast zonder
zonderbewijsmicb
bewijsmid.
vormen den
dengrondslag
grondslag en
en goede
goede
afspraken bijna
bijna vlugtig vormen
delen: afspraken
geldt als
alswaarborg;
waarborg;eenen
eenenwaarborg
waarborgditmaal
ditmaalvan
vanmeer
meerdan
dan
trouw geldt
schijn.
Doch
waarom?
Niet
omdat
het
gansche
beurspubliek
zoo
schijn.
waarom ? Niet omdat het gansche beurspubliek zoo
prima
prima is,
maar omdat
publiek van
van hoog
hoog tot
totlaag
laagisis
prima prima
is, maar
omdat dit
dit publiek
doordrongen
van de
dewetenschap
wetenschap dat
dat met
metongekrenkte
ongekrenkte goede
goede
doordrongen van
trouw
de Beurshandel
Beurshandel (zegge
(zegge allemans bestaan)
bestaan) staat
valt,
trouw de
staat of valt,
daarom de
allerscherpste onderlinge
elke
daarom
de allerscherpste
onderlingepolitie
politie uitoefent
uitoefent en elke
Denfiscus
fiscus
trouwbreuk straft
met onverbiddelijken
onverbiddelijken boycot.
boycot. Den
trouwbreuk
straft met
daarentegen, tegenover
belastingbetaler er afaf
daarentegen,
tegenoverwien
wien bijna
bijna elke
elke belastingbetaler
en toe een
een ruim
ruim geweten
geweten op nahoudt
nahoudt (want
(want wie
wie heeft
heeft moed
moed
en
om
zichzelven volstrekt
volstrekt vrij
vrij van
vandit
ditzwak
zwakteteverklaren
verklaren?
ik
om zichzelven
? ik
niet), dien
dien staat
staat de
deboycot
boycotniet
niettenten
dienste;
contrólemoet
moethij
hij
niet),
dienste
; contréde
uitsluitend
zelfhouden
houden:
straffepolitie
politiezijnerzijds
zijnerzijdsen
enalal
uitsluitend zelf
: jajaalalte te
straffe
te strenge
strenge keering
keering der
der overtredingen
overtredingen zouden
zouden wel
weleens
eenskunnen
kunnen
leiden
waartegen de nooit
nooit populaire
populairebelast,
belast.
leiden tot verzetscombinatiën,
verzetscombinatiën, waartegen
ingheffer onbestand
Dus zal
zal de beursbelasting
beursbelasting steeds onder,
onder.
onbestand bleek.
bleek. Dus
hevig
zijn aan allerlei
lekkage, die
diehaar
haar véél minder
minder doet
doet
hevig zijn
allerlei breekage en lekkage,
afwerpen dan naar eerlijke naleving het geval
geval zou
zouzijn,
zijn,en
eneen
eenzeer
zeer
beste middel
middelzijn
zijnom
omhaar
haarredelijk
redelijktetedoen
doen
matig tarief zal
zal nog
nog het beste
bij tonnen maarstellig
maar stellig niet
bij millioenen·
op
brengen: opbrengen
op brengenwel
wel bij
opbrengen:
nietbij
millioenen.
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Van waar
waar halen
halen wij
wij dede dekking?
dekking? Met
Met deze vraag
vraag werd
werd
Van
het tweede
tweede onderdeel
onderdeelvan
vanmijn
mijnopstel
opstelingeleid.
ingeleid.IkIkresumeer
resumeer
thans het bevonden
bevonden antwoord.
antwoord.
thans
bijeengeteldwordt
wordtwat
watinindedevoorgaande
voorgaandebladzijden
bladzijden
Wanneer bijeengeteld
het midden
midden isisgebragt
gebragtomtrent
omtrent:
in het
:
successieregt;;
het successieregt
accijnsen op de
de suiker
suikeren
enhet
hetgedistilleerd
gedistilleerd;
de accijnsen
;
overigeaccijnsen
accijnsen;;
de overige
de registratie
registratie en
en zegelregten,
zegelregten, onder
onder het
hetbeproeven
beproeven van
van aan,
aan~
vulling door
door een
een regt
regt op
opschenkingen
schenkingen onder
onder de
de levenden
levenden en
en
vulling
beurstransactiën;;
op beurstransactiën
vermogens~ en
enbedrijfsbelasting,
bedrijfsbelasting,nadat
nadatdaarvan
daarvanisisgemaakt
gemaakt
de vermogens,
metde
de vermogensbelasting
vermogensbelastingtot
totsuppletie
suppletie;
eene inkomstenbelasting
inkomstenbelasting met
;
dan zal vermoedelijk
vermoedelijk de
optellende lezer
lezer met
met mij
mij de
de vraag
vraag
dan
de optellende
aldus beantwoorden,
beantwoorden, dat
met die
die dekking
dekking al
al niet
niet héél
héél
aldus
dat het
het er
er met
kijk op
op het
hettetestoppen
stoppen
veel opwekkender
opwekkender uitziet
uitziet dan
dan met
met den
den kijk
gat —
- en
en dit
ditzoowel
zoowelinindedeallernaaste,
allernaaste, als
als ininde
deiets
ietsverder
verder
gat
verwijderde toekomst.
erken dat,
dat, na
nahet
hetafhandelen
afhandelen der
der
verwijderde
toekomst. Ik
Ik erken
inkomstenbelasting inin de
2e Kamer,
Kamer, de
dekijk
kijkop
opdigten
digtenvan
van
inkomstenbelasting
de 2e
het gat
gat wat
watgunstiger
gunstigergeworden
gewordenisis—- doch
dochwAárdoor
wáárdoor wel?
wel?
het
Door een
een paardenmiddel:
paardenmiddel: de vier
vier millioenen
millioenen extra
extra die
die men
men
Door
ten spot
spot van
van elk
elkbeginsel
beginsel(behalve
(behalvehet
hetfatale
fatale«haal
«haal
maarwaar
waar
ten
maar
20 middels
middels het
het nieuwe
nieuwe divi,
divi..
te halen
de schatkist
schatkist sleept
sleept 2°
halenis»)
is») in
in de
dendentarief.
gedachtig b.v.
b.v. aan
aan den
den Duitschen
Duitschen«einmaligen
«einmaligen
dendentarief. En gedachtig
W ehrbeitrag», voorspel
ik dat
datdie
dienegatie
negatievan
vanbeginselen
beginselenzich
zich
Wehrbeitrag»,
voorspel ik
door herhaling
herhaling nog
eens wreken
wreken zal,
zal, omdat
omdat zulke
zulke wraak
wraak
door
nog wel eens
nimmer
philosopheeren over
overdit
dit thema
thema isisthans
thans
uitblijft. Doch philosopheeren
nimmer uitblijft.
niet aan
aan de
over het
het vindep
vindep van
van eene
eene andere
andere con,
con ..
niet
de orde:
orde : wel over
clusie
dan dat
dat het
het deficittengat
deIicittengat nog lang
lang niet
niet digt is en vooral
clusie dan
nog
niet digt
digt is
is voor goed.
goed.
nog niet
111.
III.
Wat ik
ik tot
totnu
nuontwikkeld
ontwikkeldheb,
heb,
schijntonwedersprekelijk
onwedersprekelijkte
te
schijnt
op dit
ditoogenblik
oogenblikteruggekeerd
teruggekeerdis,is,enengeenszins
geenszinsmaar
maar
staven
staven dat
dat op
regeerings~
oogenblikkelijk,
Iinancieele toestand
toestand der
derlaatste
laatsteregeerings,
oogenblikkelijk, de financieele
jaren van
Koning Willem
toen het
het budget
budget sloot
sloot met
met
jaren
van Koning
Willem 11,
II, toen
terugkeerende
men verlegen
verlegen zat
zatmet
methet
hetvinden
vinden
terugkeerendedeficits
deficits en
en men
van
belastingbronnen om
aan die
die chronische
chronische kwaal
kwaal een
eeneinde
einde
van belastingbronnen
om aan
dat, wij
volgt dat,
wij zonder
zonderde
definancieele
Iinancieele ellende
ellende
te maken.
maken. Waaruit volgt
der
niet
der veertiger
veertigerjaren
jarenop
opnieuw
nieuwover
overhet
hetvaderland
vaderland te
te brengen, niet
kunnen voortgaan met steeds meer uitgeven
uitgeven aan
aan drieerlei
politiek :
drieerlei politiek:

HOEVfR REEDS
- TOT HOEVER
HOEVER BINNENKORT
BINNENKORT? ? 151
151
HOEVER
REEDS NU
NU -

weerbaarheidspolitiek;;
weerbaarheidspolitiek
;
eenen weelderigen
weelderigen voet
voetvan
vanstaatshuishouding
staatshuishouding;
leven op eenen
staat en
enzijrre
zijne onderdeelen
onderdeelenspannen
spannenvoor
voorsociaalpolitische
sociaalpolitische
den staat
proefnemingen.
proefnemingen.
voortgaan isis onze
onzeondergang.
ondergang. Hierbij
Hierbij doe ik
ik
Op dien weg voortgaan
opmerken dat
budget 1914
1914dedeonmisbaarheid
onmisbaarheidvan
van remmen
remmen
opmerken
dat het budget
tweeledig bevestigt
bevestigt: : door
een aangekondigd
aangekondigd en
en een
een niet
niet
tweeledig
door een
voorstel.
aangekondigd voorstel.
Het aangekondigde
aangekondigde is uitvoering
uitvoering gaan
gaan geven
gevenaan
aan de
de Zuider,
Zuiderhoewij
wijkomen
komenaan
aan de
detwee
tweehonderd
honderdhiervoor
hiervoor
zeeplannen :: vrage hoe
te leenen
leen en millioenen,
millioenen, als
als we
wegeen
geenoverschotten
overschottenhebben
hebben om
om
te
daaruit bij
den stijgenden
stijgenden rentevoet
rentevoet intrest
intrest en
enaflossing
aflossing te
te
daaruit
bij den
betalen?? Het niet
niet aangekondigde is minister
minister Treub's lievelings.
lievelings.
betalen
vanspoorwegnaasting
spoorwegnaasting:: zou
zoudaarvan
daarvanvolkomerr
volkomen'gezwegen
gezwegen
idee van
zijn zonder
zonder de
de huivering
huiveringvoor
voorden
denmillioeneneisch,
millioeneneisch,eveneens
eveneens
zijn
daarvan
onafscheidelijk?
daarvan onafscheidelijk ?
dan ook,
ook, geremd
geremd moet er
erworden;
worden;doch
dochfeitelijk
feitelijkachter,
achterHoe dan
blijft een
eenvoldoend
voldoendbesef
besef
dezerijzeren
ijzerennoodzakelijkheid.
noodzakelijkheid.
wege blijft
dezer
Weltoont
toontiedereen
iedereentetebegrijpen
begrijpendat
datchronisch
chronischhet
hetdeficit
deficit niet
niet mag
Wel
vatten ininonze
onzestaathuishouding,
staathuishouding,maar
maargeenszins
geenszinsdat
datzonder
zonder
post vatten
remmen de deficitperiode
deficitperiode zal
zal standhouden.
standhouden. Alles
Alles saamgenomen
saamgenomen
remmen
de begrooting
begrooting voor
voor1914
1914gewis
gewisgeen
geenremmingsbudget,
remmingsbudget, of,
of.
is de
schoon
het
dit
behoorde
te
zijn.
schoon het dit behoorde te zijn.
Dat dit
ditbudget
budgetniet
niet
remtten
tenaanzien
aanzienvan
vanonze
onzeweerbaar.
weerbaar.
remt
heidspolitiek,
eerste rubriek
rubriek van
van de
dedrie
driebovenomschreven
bovenomschreven
heidspolitiek, eerste
rigtingen van
wonder. Op
Op dit
ditgebied
gebiedzijn
zijnwij
wij
rigtingen
van beleid,
beleid, is
is geen wonder.
onze bewegingen
bewegingen:: behalve
behalve wegens
wegens de
de
onvrij in onze
grootendeels onvrij
boven
opgegeven redenen
redenen ten
gevolge van
van vorderingen
vorderingen in
de
boven opgegeven
ten gevolge
in de
techniek
van velerlei
velerlei anders.
anders. De
De
techniek -— luchtvaart
luchtvaartb.v.
b.v. -— en
en van
millioenen
daaraan heden
en toekomstig
toekomstig te
te besteden,
besteden, moeten
moeten
millioenen daaraan
heden en
alzoo steeds
steeds gevonden
gevondenworden
wordenuit
uithet
hetStaatsinkomen.
Staatsinkomen. Remmen
Remmen
kan
alleen in
inaanmerking
aanmerking komen
komen ten
tenaanzien
aanzien van
van den
den voet
voet
kan alleen
onzer
niet
militaire
huishouding,
of
wel
ten
aanzien
van
het
onzer niet militaire huishouding, of wel ten aanzien van het
staatssocialistische
aanzien van
Het
staatssocialistischebeleid,
beleid,of
of wel
wel ten
ten aanzien
van beide.
beide. Het
onderzoek
resultaten, tot
tot nog
nogtoe
toedaarmeê
daarmeêbereikt,
bereikt,moet
moet
onderzoek der resultaten,
dunkt
mij de
de overtuiging
overtuiging vestigen
vestigen dat
dathet
hetkommando
kommandovan
van
dunkt mij
eindelijk halt
halt eerst
aan het
het staats.
staatseerst en
en meest
meest behoort
behoort te
te gaan
gaan aan
socialistische adres.
adres.
Ter
motiveering van
van deze
dezeuitspraak
uitspraak allereerst
allereerst een
een paar
paar
Ter motiveering
algemeenheden.
ilgemeenheden.
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Daarvan is
de algemeenste
algemeenste wel
wel de
de volgende.
volgende. De
Deovergroote
overgroote
Daarvan
is de
meerderheid
bevolking boven
boven 21
21 jaar
jaarheeft
heeftzich
zich
meerderheidvan
van onze
onze bevolking
in het
vrijwillig in
het huwelijk
huwelijk begeven
begeven en
en inindie
diehuwelijken
huwelijken kin,
kin.
vrijwillig
deren
voortgebragt: daarmee
daarmee schiep
zij zich
zich vrijwillig
deren voortgebragt:
schiep zij
vrijwillig aan=
aan.
vaarde verpligtingen,
eIken anderen volkspligt
verpligtingen, die boven
boven haast
haast elken
vaarde
gaan. Met name
name de
de verpligting
verpligting - sociaal evenzeer als zedelijk,
gaan.
zedelijk,
omdat
de grondslag
grondslag van
van onze
onzezamenleving
zamenleving isis—
- om
om
omdat het
het gezin de
zorg te dragen
zorg
dragen voor
voor de
de bestaansvoorwaarden
bestaansvoorwaarden en
en de
detoekomst
toekomst
leden, zoolang
zoolangdie
die(normaal)
(normaal)niet
nietop
ophun
huneigen
eigeneconomische
economische
der leden,
beenen kunnen
kunnen staan.
staan. Onbetwistbaar
beenen
Onbetwistbaar dientengevolge is dat, zoo
dikwijls
worden om
om
dikwijls economisch
economisch zwakkere
zwakkere burgers
burgers gedwongen worden
aan medeburgers
of de toekomst
aan
medeburgers de
de bestaansvoorwaarden
bestaansvoorwaarden of
toekomst te
te
waarborgen eer
staat zijn
zijn geweest
geweest om
om datzelfde
datzelfde te
te ver,
ver.
waarborgen
eer zij
zij in
in staat
zekeren aan
eigen gezin,
gezin, dergelijke
dergelijke dwang
dwangisisonsociaal
onsociaalen
en
zekeren
aan hun eigen
onethisch
in
den
superlatief.
onethisch in den superlatief
Wijl nu
nu vaststaat
vaststaat dat
dat bij
bij een
een overgroot
werkers
Wig
overgroot aantal
aantal werkers
zij hoofdzakelijk
hoofdzakelijk werken
werken met
met de
dehanden
handen
(onverschillig
(onverschillig of
of zij
met den
den geest)
geest) het
hetvoorschreven
voorschreven geval
geval zich
zichvoordoet,
voordoet, niet
niet
of met
maar een
een enkel
enkel keertje
keertje en
endoor
dooreen
eenongewonen
ongewonenzamenloop
zamenloop
maar
van omstandigheden,
omstandigheden, maar
maar alledag, staat
alreeds diårdoor
dáárdoor
van
staat alreeds
dat op
muurvast
op allerlei
allerlei gebied,
gebied, met
met namen
namen de
deongeval,
ongeval.
muurvast dat
invaliditeits.
ouderdoms. werkloosheidsverzekeringen,
werkloosheidsverzekeringen, die
dje be,
be.
invaliditeits, ouderdoms,
rusten
op
dwang
of
op
groote
subsidien
uit
de
iedereen
rusten op dwang
op groote subsidien uit de iedereen
afgedwongen belasting, aan
aan hetgeen
hetgeen wat
wat heet
heet «sociale
afgedwongen
<<sociale wetgeving»
een hoogstergerlijke
onafscheidelijk vastzit.
vastzit. Bijna
Bijna altoos
altoos
hoogstergerlijke kant
kant onafscheidelijk
zij behebt
behebt met
meteigenschappen
eigenschappen strijdig
strijdig met
de hare
hare en
enharer
harer
is zij
met de
voorvechters
voorvechters leus.
Gewagend
die eigenschappen,
eigenschappen, kom
kom ikikvan
vanzelf
zelftot
toteene
eene
Gewagend van die
tweede hoogst
hoogst algemeene
algemeene opmerking,
opmerking,beligchaamd
beligchaamdininde
devraag
vraag
welke
de aard
aard van
van die
diesociale
socialewetsbemoeying
wetsbemoeyingwel
welisisenenwelke
welke
welke de
haar, krachtens
krachtens dien
dien aard,
aard, onafscheidelijk
zijn?
eigen zijn
?
kenmerken haar,
onafscheidelijk eigen
dat in
in den
dengrond
gronddit
dit«Katheder,
«Katheder.
Mijn antwoord
antwoord daarop
daarop is dat
Mijn
socialisme» niets
niets anders
andersisisdan,
dan,moderner
modernerenengevaarlijker
gevaarlijker aange,
aange.
protectionisme, voorbij den economischen
e conomischen
kleed, het ouderwetsche
ouderwetsche protectionisme,
kant nog wat uitgebreid naar
het
naar de
de staatsregtelijke
staatsregtelijke zijde.
zijde. Want
Want het
berust op dezelfde
dezelfdegrondgedachte
grondgedachte:
datdedestaat
staatde
deschijnbaar
schijnbaar of
: dat
of
werkelijk economisch
zwakkeren tegemoetkomt
tegemoetkomt op kosten
kosten van
van
werkelijk
economisch zwakkeren
andere staatsburgers,
staatsburgers, onverschillig door
door bevoorregting
bevoorregting dan
dan wel
door
middel van
vanhet
hetaan
aaniedereen
iedereenafgenomen
afgenomenbelastinggeld.
belastinggeld.
door middel
Van denzelfden
denzelfden protectionistischen
protectionistischen huize
huize als
als de
detariefbescher,
tariefbescher.
ming,
heeft zij
zij met
met deze
dezeook
ookdrie
drie
protectionisme
ming, heeft
vanvan
hethet
protectionisme
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euvelen gemeen.
onafscheidelijke
gemeen. Vooreerst
Vooreerst dat
dat aan
aan dengeen,
dengeen,
onajscheidelijke euvelen
zou willen
willenomkeeren
omkeerenop
opharen
harenweg,
weg,dat
datterugkeeren
terugkeerenhaast
haast
die zou
onmogelijk wordt,
omdat met
met den
denprotectionistischen
protectionistischenkoers
koers
onmogelijk
wordt, omdat
alteveel belangen
belangen onverbrekelijk
onverbrekelijk vastgegroeid
vastgegroeid ziften.
zitten. Secundo
Secundo
alteveel
dat alle
alle protectie
protectie onverpoosd
onverpoosd voortwoekert
voortwoekert: : om
even of
of
dat
om het
het even
het
gaat om
ombeschermende
beschermende tarieven,
tarieven, dan
dan wel
wel om
omdwangver,
dwangver~
het gaat
zekering
en allerlei
allerlei staatsinmengingen
staatsinmengingen in
iniedereens
iedereensbedrijf
bedrijf door
door
zekering en
of
verbod.
Volgde
niet,
ten
bate
slechts
van
voorschrift,
bevel
voorschrift, bevel of verbod. Volgde niet, ten bate slechts van
een deel
deel der
dernietbezitters,
nietbezitters,opophethet
belastender
derondernemers
ondernemers
een
belasten
met ongevalverzekering
ongevalverzekering al
gauw dededwangverzekering
dwangverzekering
met
al heel gauw
tegen ziekte,
ziekte, invaliditeit
invaliditeit en
enouderdom
ouderdomenenvertoonde
vertoondedaarna
daarnade
de
tegen
verzekering
werkeloosheid zich
zich niet
niet aan
aan den
den horizont
horizont?
verzekering tegen
tegen werkeloosheid
?
op de
deoverheidsbemoeying
overheidsbemoeying ten
tenaanzien
aanzien van
vanvolwas,
volwas~
Zag men
men op
senen
soort, plaats
plaats en
enduur,
duur,soms
somszelfs
zelfsmet
metbelooning
belooningvan
van
senen met soort,
den arbeid niet volgen
verpligte winkelsluiting
winkelsluitingen
enreglementeeren
reglementeeren
volgen verpligte
Tertio eindelijk
eindelijkhebben
hebbenkathedersocialisme
kathedersocialisme
van den huisarbeid ?? Tertio
en protectionisme
protectionisme dit
dit euvel
euvelgemeen
gemeen dat,
dat, zooals
zooalsbeneden
beneden zal
zal
en
ge~
blijken, elk
elk oogenblik
oogenblik die
die inmenging
inmenging gansch
gansch onvoorziene
onvoorziene ge,
blijken,
volgen teweegbrenit
teweegbrengt:: de
de bemoeizieke
bemoeizieke overheid
overheid zelve
zelve kijkt
kijkt er
er
volgen
moderneprotectionisme
protectionisme aller~
vreemd van
van op.
op. En
Enals
alsikikditditmoderne
vreemd
oiler.
gevaarlijkst noem,
noem, dan
dan doe
doe ik
ik dit
ditomdat
omdathet
hetzijn
zijnpropaganda
propaganda
gevaarlijkst
drijft
door beroep
beroepop
opallerlei
allerleihumanitaire
humanitaire en
enchristelijke
christelijke be,
be~
drijft door
ginselen, voor
voor welker
welkerbekooring
bekooringmaar
maarweinigen
weinigenontoegankelijk
ontoegankelijk
zijn. Wie in
in deze
dezebladzijden
bladzijden voortleest
voortleest zal
zal elk
elkoogenblik
oogenblikeen
een
zijn.
concreet
hetgeen ik
ik tot
tottoe
toemaar
maarininhet
het
concreet bewijs
bewijs ontmoeten
ontmoeten van
van hetgeen
algemeen
sprake heb
gebragt. Men
Men oordeele.
oordeele.
algemeen ter
ter sprake
heb gebragt.

De sociale
sociale wetgeving,
wetgeving, zoo
zooheette
heettehet
hetbijbijons,
ons,ininhare
harebaker,
baker~
mat Duitschland
Duitschland en
overal elders,
elders, zou wat
wat socialen vrede in
mat
en overal
toeneemt
de
wereld brengen
brengen;; dat
dat de
de sociale
sociale onvrede
de wereld
onvrede steeds toeneemt
niemand.
betwist niemand.
Is een
een beetje
beetje meer
meer vrede
vrede althans
althans in
in zigt?
zigt? Voor het tegendeel
tegendeel
hebben wij
wij het
hetonverdacht
onverdachtgetuigenis
getuigenisvan
vanTroelstra,
Troelstra, bij
bij het
het
hebben
jongste begrootingsdebat
begrootingsdebattoegevend
toegevenddat
datde
dearbeiders
arbeidersin
inwelstand
welstand
merkbaar zijn
vooruitgegaan en
toch voorspellend
voorspellend dat
dat ze
ze
merkbaar
zijn vooruitgegaan
en toch
ontevreden
blijven, zoolang
zoolangdedehuidige
huidigemaatschappij
maatschappij met
met
ontevreden zullen blijven,
haar
privaateigendom niet
omgevormd naar
naar het
hetsociaal,
sociaal~
haar privaateigendom
niet is
is omgevormd
democratische regt:
heilstaat zonder
zonder privaatbezit.
privaatbezit. Zonder
Zonder
democratische
regt : den
den heilstaat
die nieuwe maatschappelijke
volgens Troelstra's
Troelstra's
maatschappelijke ordening
ordening voelen, volgens
begrootings~
partijgenooten Sannes
Mendels (zie
(ziede
dejongste
jongstebegrootings,
partijgenooten
Sannes en
en Mendels
discussien)
discussien) zich
zich steeds
steeds gekrenkt ininhun
hunregtsbewustzijn,
regtsbewustzijn, want
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de tegenwoordige
tegenwoordige inrigting
inrigting van
van staat
staatenenmaatschappij
maatschappij isis
verouderd, en
en volgens
volgens die
die heeren
heeren is
is 't,
't, bij
bij dit
ditgevoel
gevoelen
enbij
bij
verouderd,
algemeene mentaliteit
mentaliteit van
van den
denarbeider,
arbeider, geen
geenwonder
wonderdat
dat
de algemeene
b.v. bij
bij stakingen
stakingen toffelt
toffeltop
opden
den«onderkruiper»,
«onderkruiper»,als
alsden
den
deze b.v.
minderwaardige, tegen
het opneemt
opneemt voor
vooreene
eenebetere
betere
minderwaardige,
tegen wien
wien hij het
regtsorde.
regtsorde.
Wat meer
meer vrede
vrede door
door sociale
socialewetten
wetten blijit
blijft dus buiten
buiten zigt,
zigt,
Wat
ofschoon aan
aan het regt
regt van
van den
den staat
staat om
omdiárop
dááropaan
aantetesturen
sturen
ofschoon
een hoofdgrond
hoofdgrond voor
voordederegtvaardigheid
regtvaardigheidenennuttigheid
nuttigheidvan
van
een
zulke dwangwetgeving
dwangwetgeving wordt
wordt ontleend.
ontleend. Delbrack
Delbrück getuigde
getuigde
zulke
almede den
den 17en
17en Febr.
Febr. 1909
1909 in
in het
hetpruissische
pruissischeHeerenhuis
Heerenhuisdat
dat
almede
voortdurend uitbreiden
uitbreiden der
der sociale
sociale wetgeving
wetgeving de
debetrek
betrek_
het voortdurend
kingen tusschen
tusschen patroon
patroon en
enwerkman
werkman had
hadverslechterd
verslechterd (2798).
(2798).
Verneemt hetzelfde
hetzelfde van
van onzen
onzen landgenoot
landgenootDr.
Dr.J.J.G.
G.Sleeswijk,
Sleeswijk,
Verneemt
Delft,ofschoon
ofschoonhij
hijaan
aanhet
het
hoogleeraar in de technische
technische hygiène
hygièneteteDelft,
slot
verklaarde voortzetting onzer sociale
slot zijner
zijner rede verklaarde
sociale wetgeving
wetgevingtete
begeeren; ; onverdacht
wat hij
hij tevens
tevens uitsprak,
uitsprak, toen
toen hij
hij
begeeren
onverdachtisis dus
dus wat
29 Maart
Maart 1913
1913het
hetNationaal
NationaalGeneeskundig
GeneeskundigCongres
Congressloot
sloot
den 29
(Nieuwe Ct.
Ct. 3030Maart.)
Maart.)Hij
Hijverklaarde
verklaardedat
datdeze
dezewetgeving
wetgeving
(Nieuwe
vrede heeft
heeft gebragt
gebragt ; dat
dat onze
onzeOngevallenwet
Ongevallenwet geen
geen vrede
ongevalbeperking oplevert
oplevert maar
maar simulatie
simulatie plus
plusaggravatie
aggravatie en
en
ongevalbeperking
tot
ongevalsneurose ;; dat
datde
dezoogenaamde
zoogenaamde traumatische
traumatische neurose
neurose tot
eene kwaadaardige
kwaadaardige werkmansinfectie
werkmansinfectie is
uitgegroeid;; dat
dat de
de
eene
is uitgegroeid
werklieden, vooral
de unskilled,
unskilled, voor
voorhet
hetinachtnemen
inachtnemen der
der
werklieden,
vooral de
veiligheidsvoorschriften
geworden en
en hun
hun
veiligheidsvoorschriftenonverschillig
onverschillig zijn
zijn geworden
verantwoordelijkheidsgevoel
technische en
en
verantwoordelijkheidsgevoelisis geslonken;
geslonken ; de technische
arbeidsambtenaren,
de sociale
socialewetgeving
wetgeving
arbeidsambtenaren,ter
ter uitvoering
uitvoering van
van de
aangesteld,
onderling of
of vangen
vangen elkaar
elkaar vliegen
vliegen af,
af, en
en
aangesteld, botsen
botsen onderling
maken
zelf die'
di~ tot
toteenen
eenendruk.
druk.Ofschoon
Ofschoondit
ditcitaat
citaatgaat
gaatvoorbij
voorbij
maken zelf
den
lengte, omdat
omdat
den socialen
socialenvrede,
vrede,neem
neemikikhet
hetop
opinin zijne
zijne volle lengte,
het terugslaat
terugslaat op
opbijna
bijnaalles
alleswat
watbeneden
benedentertersprake
sprakezal
zalkomen
komen;
;
doch
tot
dien
vrede
nog
even
terug.
doch
dien vrede nog even terug.
Zekere
categorien van
van werkgevers
werkgevers brengen
brengen (zooals
(zooalsstraks
straks
Zekere categorien
zal
blijken) millioenen
millioenenextra
extraopop
voor
werkmansdoeleinden: :
zal blijken)
voor
werkmansdoeleinden
leven
ten minste
minstedeze
dezezwaarbelasten
zwaarbelasten inineene
eeneatmospheer,
atmospheer, ik
ik
leven ten
zeg
niet van
vanwaardeering
waardeeringmaar
maarvan
vanbetrekkelijke
betrekkelijkerustigheid
rustigheid?
zeg niet
?
Zóó
weinig, dat
dateconomische
economischenoodzakelijkheid
noodzakelijkheid alleen
alleen tegen,
tegen.
Z66 weinig,
of te
te blijven,
blijven,
woordig
kan nopen
nopen om
om ondernemer
ondernemer te
worden of
woordig kan
te worden
nu
terrorisme jegens
met vrouw
vrouwen
kinderen als
als een
een
nu terrorisme
jegens hem
hem met
en kinderen
Nietalleen
alleentegen
tegen
geoorloofd stakingsmiddel
stakingsmiddel wordt
wordtaangemerkt.
aangemerkt. Niet
hem,
maar ook
ook tegen
tegenden
denwerkwilligen
werkwilligenmedewerkman.
medewerkman. De
De
hem, maar
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overheid wordt
overheid
wordt bij
bijhaar
haarbeschermend
beschermendoptreden
optreden letterlijk
letterlijk op
op
den
gejaagd en
en wegens
wegens deze
dezebloote
blootepligtsvervulling
pligtsvervulling nog
nog
den hond gejaagd
vertegen~
gebrandmerkt,
meetings en
en socialistische
socialistischejajazelfs
zelfsin
invertegen.
gebrandmerkt, in
in meetings
woordigende
lichamen als
als schuldig
schuldig aan
aan partijkiezen
partijkiezen in
in den
den
woordigende lichamen
economischen
schoolmeesters nergens
nergens zoo goed
goed
economischen strijd.
strijd. Roode schoolmeesters
betaald
hier, waar
waar aanvang
aanvang 1909
1909 de
desalarissen
salarissen metf187000
betaald als
als hier,
metf187000
verhoogd
werden en
en sedert
sedert nog
nog verhoogd
verhoogd zijn,
zijn, die
die met
metzulk
zulk
verhoogd werden
stelselmatig te kort doen aan den ambtspligt en het den
optreden stelselmatig
kinderen verschuldigde voorbeeld,
voorbeeld, zij
zij overstelpen
overstelpen hunne
hunne hoofden
hoofden
met
onbeschoftheid, maar
maar vinden
vinden zich,
zich,o0zoo
zooverongelijkt
verongelijktniet.
niet~
met onbeschoftheid,
temin,
zijzelf niet
den Haag
Haag tot
totdien
diengevilipendeerden
gevilipendeerden
temin, als
als zijzelf
niet in den
rang
worden geroepen
geroepen; ; ook
zij beproeven
beproeven dan
dan eene
eene soort
soort
rang worden
ook zij
terrorisme
protestvergaderingen in
in hunnen
hunnenOssenclorps.
Ossen4orps~
terrorisme door protestvergaderingen
diedavert
davertvan
vanhet
hetonregt
onregtdoor
doorde
deoverheid
overheidaan
aanPosthuma
Posthuma
bond, die
c.s.
Dàt koopt
kooptdedeRaad
Raadvoor
voorperiodieke
periodieketraktements.
traktements~
c.s. gepleegd. DM
verhooging
Bismarck ervoer
ervoer dat
dat met
met sociaal
sociaal wetgeven,
wetgeven,
verhooging1125 Zelfs Bismarck
waarvoor
op verwachting
verwachting van
van wat
wat vrede
keizer in
waarvoor hij
hij op
vrede zijnen
zijnen keizer
1881
wist te
te winnen,
winnen, dat
dat artikel
artikel niet
niet te
te koop
koop isisenenerkende
erkende
1881 wist
een dozijn
dozijnjaren
jarenlater
laterininhet
hetparlement
parlementruiterlijk
ruiterlijkzijne
zijnevergissing.
vergissing.
Heeft
de ITzeren
Ijzeren Kanselier
Kanselier haar
haar toen
toen kunnen
kunnenherstellen
herstellen?
Heeft de
?
neen, en
en de
de geschiedenis
geschiedenis isis teteleerzaam
leerzaam om,
om,een
eenbeetje
beetjebuiten
buiten
de
orde, haar
haar niet
niet optehalen.
optehalen. Aan
Aan dedevoor
voorden
denKeizer
Keizer en
en
de orde,
zijnen kanselier
kanselier even
even ergerlijke
ergerlijke sociaal.democratie
sociaal~democratie zou
zou door
door
zijnen
staat met
met een
een tuchtmiddel
tuchtmiddel ad
ad hoc
hoc—
- afkondiging
afkondiging van
van den
den
den staat
kleinen
staat
van
beleg
overal
waar
socialisten
erg
het
hoofd
kleinen staat van beleg overal waar socialisten
het hoofd
- het
het leven
levenonmogelijk
onmogelijkworden
wordengemaakt
gemaakt;
tegelijkertijd
opstaken —
; tegelijkertijd
zoudendedearbeiders
arbeidersdoor
doorstaatssocialistische
staatssocialistischemaatregelen,
maatregelen,
echter zouden
arbeidsonge~
aanstonds hunne
hunne kostelooze
kostelooze verzekering
verzekering tegen
tegen arbeidsonge.
al aanstonds
vallen, ervaren
ervaren dat
dat diezelfde
diezelfde staat
staat hun
hunook
ookwel
welvoordeelen
voordeelen
vallen,
toevoeren. Wat
Watleuke
leukeBismarck.combinatie,
Bismarck-combinatie,niet
niet waar
waar?? van
wil toevoeren.
Realpolitik, dat
aaien; ; wat
tevens meer
meer voor
voor
Realpolitik,
dat knijpen
knijpen en
en aaien
wat lag
lag tevens
hare hand
hand dan
dan dat,
dat, als
alsvan
vanhet
hetdwangmiddel
dwangmiddel werd
werd afgezien,
afgezien,
hare
decontralieftalligheid
contralieftalligheidwerd
werdteruggenomen
teruggenomen:: ophouden
ophoudenmet
met
ook de
den kneep,
kneep, dan
dan ook met
met den
den aai? Maar
Maar jawel
jawell1 Het knijpen,
knijpen,
dat bleek
bleek den groei
groei van
van het
het onkruid
onkruid tete bevorderen,
bevorderen, hield
hield op
op
dat
maar
maar het aaien
aaien hield
hieldaan,
aan, ofschoon
ofschoon Bismarck
Bismarckwel
welde
deallerlaatste
allerlaatste
was om
om voorttegaan
voorttegaan met
met dure
dure lieftalligheden
lieftalligheden zonder
zondereen
eengreintje
greintj e
toch?? Kennelijk
Kennelijk dunkt
dunkt mij
mij onder
onder het
het
rendement. Waarom
rendement.
Waarom toch
dat zelfs
zelfs zijn
zijn forsche
forsche greep
greep onmagtig
onmagtig was
was tegen
tegen de
de ge.
ge~
besef dat
varen, vast
vast aan
aan het
hetophouden
ophoudenmet
metdedesociale
socialedouceurs
douceurswaaraan
waaraan
varen,
hij te
te kwader
kwader uur
uur Sint.werkman
Sint-werkman gewend
gewend had.
had.
hij
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waag mij
mijaan
aandede
stelling
men
met
den
«socialen»
Ik waag
stelling
datdat
men
met
den
c<socialen»
nooit bereikt
bereikt wat men
men beoogt
beoogtenengagavoor
voordeze
dezebewering
bewering
koers nooit
bewijzen geven.
geven.
eenige bewijzen
deongeval,
ongeval~ziekte,
ziekte~
invaliditeitsverzekeringmoesten
moesten
Door de
invaliditeitsverzekering
kostender
der openbare
openbarearmenzorg
armenzorgzeker
zeker dalen
dalen:: de
deervaring
ervaringheeft
heeft
de kosten
afdoende
getoond,
bij
het tegendeel zóó
z45.5
afdoende
getoond,dat
datinin Duitschland
Duitschland en bij
iedereen dit nu
nu beschouwt
beschouwt als
als een
eensprookje.
sprookje.
ons iedereen
Amsterdam heeft
heeftmen
menmet
metzijne
zijne vervroegde
vervroegde winkelsluiting
winkelsluiting
In Amsterdam
bereikt dat
dat de
dekleine
kleineneringen,
neringen,die
diegeenerlei
ge enerleiinkrimping
inkrimping van
van
bereikt
debiet kunnen
kunnen velen,
velen, dit
ditzien
zienteteloor
loorgaan
gaan aan
aan ....
venters
hun debiet
.... venters
benoorden het
hetIJ,
IJ,ten
tenwier
wier behoeve
behoevede
deverordening
verordening 26 stellig
stellig
van benoorden
gemaakt is. Onder
Onderaanvoering
aanvoeringvan
vanwijlen
wijlenden
denc<vooruit,
«vooruit~
niet gemaakt
niet
strevenden» Gerretsen
Gerretsen begon
begonmen
mendaar,
daar,met
metzijn
zijnminimumloon
minimumloon
strevenden»
kunst~
maximumwerktijd in
in gemeentebestekken,
gemeente bestekken, aan
aan eene
eene kunst,
en maximumwerktijd
opdrijvingder
derondernemerskosten
ondernemerskosten :: teweeg
teweegwerd
werdgebragt
geb ragt
matige opdrijving
uitdrijving der
der Amsterdamsche
Amsterdamsche werkgevers
werkgevers ten
ten bate
bate van
van de
de
uitdrijving
buitensteedsche, zulks
schade van
van den
den tetebegunstigen
begunstigen
buitensteedsche,
zulks tot
tot schade
lokalen cloonslaaf,»
«loonslaaf,» die
die buiten
buiten emplooi
emplooiraakte.
raakte.
lokalen
Grootbrittannie was
waswaargenomen
waargenomendat
datsinds
sindsdergelijke
dergelijke
In Grootbrittannie
begunstiging de
dewerkgevers
werkgeversminder
mindervalide
validewerkkrachten
werkkrachtengedaan
gedaan
begunstiging
gaven —
- fiat
fiat prima
prima loon
loonenz.,
enz.,maar
maar dan
danook
ookprima
primawerk
werk—
gaven
modebwerkman
en
vaak heb
heb ikikdoen
doengelden
geldendat
datslechts
slechts een
een model~werkman
en vaak
aanspraak
maken op
opden
denzoozoo
vaak
geëischten
«model
aanspraak zou
zou maken
vaak
geëischten
<Kmodel
werkgever.» Wat zien
zien we,
we, blijkens
blijkens blz.
blz. 22/23
22/23 van
vanTien
Tienjaren
jaren
werkgever.»
praktijk der
voortkomen uit
uithet
het opleggen
opleggen
praktijk
der Ongevallenverzekering,
Ongevallenverzekering, voortkomen
van den
den verzekeringspligt?
verzekeringspligt? o.a. die
die voorzeker
voorzeker niet bedoelde
van
uitstooting. De Briften
Britten hebben
hebben eene
eeneziekteverzekering
ziekteverzekering met
met
uitstooting.
Juni1913
1913
verpligte
onze wet
wet van
van55Juni
verpligte bijdragen
bijdragen(gelijk
(gelijkook
ook onze
Sb.
204 wil)
wil)van
vanwerkgevers
werkgevers en
enwerklieden
werklieden:: een
een door
door de
de
Sb. no. 204
laatsten
van nu
nuIf± 14
14 ton
ton ligt
ligtnog
nogongebruikt
ongebruikt
laatsten gedokte
gedokte som
som van
en
zal naar
naar de
de bladen
bladen van
van 13
13Nov.
Nov.1.1.,
l.I., faute
faute de
demieux,
mieux, ten
ten
en zal
datwerkmansduitje
werkmansd,uitje niet
deel
vallen aan
aan personen,
personen, voor
voorwie
wiedat
deel vallen
bestemd
Haag verbood
verboodhet
hetnazien
nazienvan
van buitengezette
buitengezette
bestemd was.
was. Den Haag
vuilnisbakken;
scharen
voddenrapers
bestormden,
0
zoo
geriefelijk
vuilnisbakken;
voddenrapers
o
De Engelsche
Engelsche wet
wet
voor
bovenhuis bewoners, de
huisbellen. De
voor bovenhuisbewoners,
de huisbellen.
niet~reizigers op Zondag
Zondag —
- als
als bona
bona
verbood
tappen aan
aan niet,reizigers
verbood het tappen
Cardiff b.v.
b.v.
fide
traveller ging
fide traveller
ging men
men pooieren
pooieren een
een uur
uur buiten
buiten Cardiff
en
de buitenman
buitenman daarbinnen.
daarbinnen.
en de
Ziehier
iets 27 omtrent
de bemoeijing
bemoeijing van
van Duitsche
Duitsche wetgevers
wetgevers
omtrent de
Ziehier iets
met
den
omzet.
Het
weeklagen
der
kleinere
winkels
over de
de
met den omzet. Het weeklagen der kleinere winkels over
concurrentie
ende grands
grands magasins
magasins leidde
leidde in
in
verkoopende
concurrentie der alles verkoop
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enkele
bondsstaten tot
tot het
hetbesluit
besluitom
omdezen
dezen«uitwas»
«uitwas»wettelijk
wettelijk
enkele bondsstaten
af te
te snijden
snijden door
dooreene
eenespeciale
speciale Waarenhaussteuer,
Waarenhaussteuer, naar
naar de
maat van
den omzet
omzet en
enhet
hetdaarvoor
daarvoornoodige
noodigepersoneel:
personeel: sinds
sinds
maat
van den
toen
zijn
de klagers
klagers beland
beland van
van den
den wal
wal in
de sloot.
sloot. Want toen
in de
zijn de
hebben
de -(warenhuizen»
'<warenhuizen» met succes
succes de
de volgende
volgenderedenering
redenering
hebben de
gemaakt; ;van
massaverkoop moeten
hebben, dus
dus
gemaakt
van den
den massaverkoop
moeten we
we het hebben,
van
een
minimum
winstje
elk
artikel:
kunnen
we
onze
winstje
op
elk
artikel
:
kunnen
we
onze
van een minimum
prijzen niet
afslaan met
met de
de belasting
belastingen
ennog
nogwat?
wat?Zoo
Zookwamen
kwamen
prijzen
niet afslaan
zij nog beneden
prijs der
der klagers
klagers en
en snoepten
snoepten hun
hun steeds
steeds
den prijs
beneden den
zij
meer
klanten af.
af. Nooit weet de
dewetgever,
wetgever,als
alshij
hij met
met sociale
sociale
meer de klanten
bedoelingen zijne
handen gaat
gaat leggen
leggen op
op de
deeven
even
bedoelingen
zijne plompe
plompe handen
vertakte geledingen der
der maatschappij,
maatschappij, wat
wat-zijn
,zijn
fijne als wijd vertakte
toetasten
Met zulk
zulk eene
eenebedoeling
bedoelingkwam
kwam in
in
toetasten bewerken
bewerken zal.
zal. Met
Pierson's bedrijfsbelastingwet
bedrijfsbelastingwet eene
eene feitelijke
feitelijke vrijstelling
vrijstelling voor
voor
Pierson's
den
landbouw, zonder
zonder dat
dat eenigzins
eenigzins gerekend
gerekend werd
werd met
met den
den
den landbouw,
weerslag hiervan in
in eene
eenelandbouwprovincie
landbouwprovincieals
als Groningen.
Groningen. De
De
weerslag
daaruit
het gewest
gewest tusschen
tusschen
daaruit voortvloeiende
voortvloeiende wanverhouding
wanverhouding in het
hetgeen
in stad
stad en
enplatteland
plattelandwerd
werdopgebragt
opgebragtdeed
deedovergaan
overgaan
hetgeen in
tot
heffing van
van provinciale
provinciale opcenten,
op hare
hare beurt
beurt op
op
opcenten, die
die op
tot heffing
sommIge
Statenverkiezingen (b.v.
in Juni
Juni 1907)
1907)teruggewerkt
teruggewerkt
sommige Statenverkiezingen
(b.y. in
hebben. De
De«bescherming»
«b~scherming» van
van den
den arbeider
arbeider door
door beperking
beperking
hebben.
van
werkuren -— eerst
jeugdigen, dientengevolge
dientengevolge ook
ook
van werkuren
eerst voor
voor jeugdigen,
voor volwassenen
volwassenen die
die dan
dan niet
nietvoort'
voort kunnen,
kunnen, en
endaarna
daarna
voor
regtstreeks voor
voor deze
dezelaatste
laatste—- heeft
heeftininFrankrijk
Frankrijk dit
dit onvoorzien
regtstreeks
onvoorzien
gevolg gehad
gehad dat
dat de
de patroons
patroons het
het opleiden
opleiden van
van leerlingen
leerlingen in
in
gevolg
de werkplaats,
werkplaats, als
als hun
hunteteschadelijk,
schadelijk,zijn
zijngaan
gaanstaken
staken:
een
de
: een
euvel
voor de
de arbeiders
arbeiders z66
zóó groot,
groot, dat
dat in
in 't najaar
najaar van
1908
euvel voor
van 1908
op
een congres
congres voor
voor volksopvoeding
volksopvoeding de
de als
alszeer
zeerradicaal
radicaal
op een
afgevaardigde Ferd.
Ferd. Buisson
Buissonzijn
zijngeestverwanten
geestverwanten heeft
heeft
bekende afgevaardigde
gewaarschuwd
dit «vooruitstrevende
«vooruitstrevendebeperken.»
beperken.»
gewaarschuwd tegen dit
Ziedaar
voorshands eenige
eenige staaltjes
staaltjes van
van niet berekende
Ziedaar voorshands
uitkomsten der sociale
sociale wetsbemoeijing
wetsbemoeijing bijgebragt.
bijgebragt.
uitkomsten
Daarnaast stel
er thans
thans eenige
eenige van
van mis rekenen
die
Daarnaast
stel ik
ik er
rekenen bij
bij die
wetgeverij .
wetgeverij.
1901 kondigden
kondigden wij
wij eene
eeneOngevallenwet
Ongevallenwet af
af en
en in
in
Begin
Begin 1901
Februari
voerden wij
wij haar
haarinin—- nanavijf
vijfjaren
jarenpraktijk
praktijk
Februari 1903
1903 voerden
4.189088 bevonden.
werd een
een premietekortje
premietekortje van
van ff4.189088
werd
Voorgesteld werd
werd eene
eene Invaliditeitswet
Invaliditeitswet die,
die,heefte
heettehet
hettoen,
toen,
Voorgesteld
1
/
op
zijn
allerhoogst
8
millioen
voor
alle
beaan
de
schatkist
zes,
aan
zes,
81/,2 millioen voor
b&
trokkenen
zou kosten
kosten;
evenv66r
vóórhare
harebehandeling
behandelingin
inde
deKamer
Kamer
trokkenen zou
; even
moest die
die bijslag
bijslag al
al tot
tottien
tienmillioen
millioenworden
wordenverhoogd
verhoogd;
daarinzou
zou
; daarin
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begrepen zijn
zijn 23/,
23/% millioen
millioen noodig
noodigom
omdedeovergangsbepaling
overgangsbepaling
begrepen
van
369 uittevoeren
zie indien
van art.
art. 369
uittevoeren enenzie....
indienjuist
juistblijkt
blijkthet
het
van de
deeerste
eerstedagen
dagendes
desnieuwen
nieuwenjaars,
jaars,dat
datteteAmsterdam
Amsterdam
berigt van
al 111000
111000aanvragen
aanvragen waren
waren ingekomen,
ingekomen, moet
moet dat
dat het
het
toen al
toen
viervoud van
van die
dieraming
raminggaan
gaankosten,
kosten,omdat
omdathaar
haargrondslag
grondslag
viervoud
een getal
getal van
van hoogsten
hoogsten 27000
27000 aanvragen
aanvragen is geweest.
geweest. Het
Het
een
ministerie voorziet
de afwijzing
afwijzing van
vanheel
heelwat
watgegadigden,
gegadigden,
ministerie
voorziet wel de
maar zelfs
dan nog
nog een
eenkostenbedrag
kostenbedrag van
van minstens
minstens zeven
maar
zelfs dan
het laatste
laatste nieuws
nieuwsdaaromtrent
daaromtrent brengt
brengt ons
ons
millioenen. 2828En
millioenen.
En het
Sen Febr.
Febr. 1914
1914 zijn
zijn (‹Ouderdomswet,»
«Ouderdomswet,» als
als
minister Treub, den
den Sen
minister
correctie
correctie der Invaliditeitswet
Invaliditeitswetindienend
indien end: :dedekosten
kostender
derartt.
artt.369
369
en 370
370 Inv.
Inv.ten
tenlaste
laste
zullen
vermoedelijk91/2
9 1/ 2
en
vanvan
het het
rijkrijk
zullen
vermoedelijk
millioenen bedragen.
bedragen. Allerlaatste
Allerlaatste nieuws
nieuwsdienaangaande,
dienaangaande, van
van
millioenen
half Mei
Mei 1914,
1914, is dat
dat van
van C.
C. v.v. Rapp
Rapp in
in 't V. V.
V. over
over Treub's
Treub's
half
ontwerp Ouderdomsrente
Ouderdomsrente: : voorzegde
zullen stijgen
stijgen tot
tot
ontwerp
voorzegde kosten zullen
1
10
Talma~Duijs~klantjes.
/ 2 millioen
101/2
millioen alleen
alleen aan Talma,Duijs,klantjes.
Amsterdam dacht
dacht men,
men, de
de publieke
publiekehuizen
huizenonmogelijk
onmogelijk
Te Amsterdam
makend, althans
althans andere
andere ontucht
ontuchtdan
dande
de«kamertjeszonden»
«kamertjeszonden»wat
wat
makend,
kunnen inperken
inperken:: heeft
heeft 's Raads verordening
verordening tot eenige
eenige
te kunnen
beteugeling der
der ergernissen
ergernissen geleid
geleid?
Bekend isisdedeverklaring
verklaring
beteugeling
? Bekend
een harer
harervaders,
vaders,inineene
eeneopenbare
openbareraadsvergadering
raadsvergaderinghulde
hulde
van een
aan 's burgemeesters
burgemeesters (Vening
(VeningMeinesz)
Meinesz)ijver
ijverom
omhaar
haar
brengend aan
handhaven, tegelijkertijd
tegelijkertijd getuigend
getuigenddat
dathare
hareuitwerking
uitwerkinggeen
geen
te handhaven,
andere
geweest dan
danoverdekking
overdekkingvan
vandedestad
stadmet
metclandes,
clandes~
andere was geweest
inrigtingen.
tiene inrigtingen.
Wat heeft
heeftmen
menzien
ziengebeuren
gebeuren?
Datdedewettelijke
wettelijkemaatregelen
maatregelen
Wat
? Dat
tegen het
het drankdebiet
drankdebiet een
eenbedenkelijk
bedenkelijkmorphinisme
morphinisme hebben
hebben
tegen
ver~
doen ontstaan,
ontstaan, of, gelijk
gelijk in
insommige
sommigestreken
strekenvan
vanIerland,
Ierland, ver,
slaafdheid
aan ether,
ether, terwijl
terwijl hier
hier en
endaar
daarelders
eldersover
overdergelijk
dergelijk
slaafdheid aan
misbruik
Cologne geklaagd
geklaagd wordt
wordt (2846).
(2846).
misbruik met
met Eau
Eau de
de Cologne
Bekend
dat, zoo
Z~-_in
in Nederland
Nederland het
het drankgebruik
drankgebruik is ver,
ver~
Bekend is dat,
minderd,
heugelijk verschijnsel
verschijnsel isis tetedanken
dankenaan
aanallerlei
allerlei
minderd, dit heugelijk
andere
dan onze
onze geleidelijke
geleidelijke inperking
inperking sinds
sinds 1881
1881
invloeden dan
andere invloeden
van
het aantal
aantal «vergunningen.»
«vergunningen.» Een
Eenpaar
paaronverdachte
onverdachtegetuige,
getuige~
van het
nissen
gelijksoortige bevestigen.
bevestigen.
nissen uit
uit het
het buitenland
buiteniand mogen
mogen onze gelijksoortige
356/7 heeft voor
Blijkens Stead in zijne bekende
bekende Review
Review 1908
1908blz.
blz. 3S6/7heeftvoor
Engeland een vurig socialist alle verband
verband tusschen drankgebruik
eb drankgelegenheid ontkend, bijbrengend dat hij
hij in Accrington
't
nabije
Nelson
op 1025
een dranklokaal per 347 en
in
nabije Nelson een op
en
inwoners
gevonden had,
had,terwijl
terwijlinindeze
dezeplaats
plaatshet
hetaantal
aantal gecon~
inwoners gevonden
gecons
stateerde
drankzonden 11 per 162
zielen was
geweest en
en in
in
162 zielen
was geweest
stateerde drankzonden
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300. Een
Een artikel
artikel der
derQuàrterly
Qukterly Review
Aecrington eene
eene op maar 300.
Review
Aecrington
van
1908 geeft
geeft tetelezen
lezendat
datininSheffield
Sheffielddedepublic
publichouses
houses
van Mei 1908
véél
langer open mogen
mogen zijn
zijn dan
dan teteGlasgow
Glasgowen
endoor
doormuziek,
muziek,
véél langer
damesbediening enz. bezoekers
bezoekers mogen
mogentrekken
trekken:: alles te Glasgow
Glasgow
verboden verleiding
verleiding;; vindt men
men nu
nuinindeze
dezefabriekstad
fabriekstad minder
verboden
minder
dronkenschap
Destatistiek
statistiekder
derveroordeelingen
veroordeelingen
dronkenschap dan
dan in
in gene? De
deswege
wees uit
uit dat
dat proportioneel
proportioneel Glasgow
Glasgow het
het vijfvoud
van
deswege wees
vijfvoud van
Sheffield
bereikte (2796)1
(2796) I
Sheffield bereikte
De bevinding
bevinding kort
kort tetevoren
vorenvan
vanlady
ladyBell
BellininMiddlesbro
Middlesbro
was,
dat het
het afsnijden
afsnijden van
vangelegenheid
gelegenheidom
omtetedrinken
drinkenbuitens,
buitens~
was, dat
alleen te
te weeg
weegheeft
heeftgebragt
gebragtzwaar
zwaardrinken
drinkenbinnenshuis,
binnenshuis,
huis alleen
alwaar
sociale panacee
panacee van
van verbieden
verbieden en
enstraffen
straffen de
dedeur
deur
alwaar de sociale
zede, niet de &Amp
dáárop haast
haast geen vat
vat
gesloten vindt. 't Is de sociale zede,
hebbende
wet, die
diede
de beslissende
beslissendemagt
magtin
inhet
hetsociale
sociale heeft
heeft:: politie,
politie,
hebbende wet,
strafwet,
allerlei ambtelijke
ambtelijke machinerie
machinerie brengen
brengen weinig
weinig anders
anders
strafwet, allerlei
te weeg
weeg dan
dan kolosale
kolosale geldvermorsing.
geldvermorsing. Zoolang
Zoolang in
inLonden
Londen het
het
rinkelrooyen
een soort
soort van
vannette
nettesport
sportwerd
werdaangezien,
aangezien,
rinkelrooyen als
als een
waren
het duister
duister de
destraten
straten zelfs
zelfsonveilig,
onveilig,maar
maartoen
toenruim
ruim
waren in het
eene
eeuw geleden
geledende
debeschaafde
beschaafdestanden
standenzich
zichdedezatlapperij
zatlapperij
eene eeuw
gingen
schamen, begon
begon dronkenschap
dronkenschap zelfs
zelfs onder
onder de
delagere
lagere
gingen schamen,
merkbaar te
te verminderen.
verminderen.2929
merkbaar
Onze Loterijwetgeving,
Loterijwetgeving, product
product van
vanDr.
Dr.Abraham's
Abraham'sbegeerte
begeerte
om
het
N
ederlandsche
volk
zedelijk
te
reinigen:
wat
heeft
om het Nederlandsche volk zedelijk te reinigen: wat heeft
1905 gedaan
gedaan?
blijkens de
de vele
velesedert
sedertgewezen
gewezenstraf,
straf~
sinds 1905
die sinds
? blijkens
vonnissen
heeft zij
zij doen
doenuitvinden
uitvindenallerlei
allerleislimmigheden
slimmigheden ter
ter
vonnissen heeft
zij kan
kan de speelbevredigingvan
van den
den dobbellust,
dobbellust,maar
maarzij
onstrafbare bevrediging
speeb
zelve zoo weinig
weinig betoomen
betoom endat
datonlangs
onlangswereldkundig
wereldkundigzijn
zijn
zucht zelve
regeeringsplannen, om
doode
geworden regeeringsplannen,
om aan
aande
dezoogenaamd
zoogenaamd ten doode
opgeschreven Staatsioterij
Staatsloterij uitbreiding
uitbreiding te geven, bij wijze eener wet~
opgeschreven
wet,
telijke kanalisatie
kanalisatie van den
den nationalen
nationalenhang.
hang.3°
30 Wat
Watbereikte
bereikte de
de
telijke
Duitsche
wet van
van 1894 tot
tot intooming
intooming van
van het
het koopen
koop en enz.
enz. op
op gere,
gereDuitsche wet
Inzijnen
zijnencommentaar
commentaar van
van 1911 op dat Abzah_
gelde afbetalingen?
afbetalingen?In
Abzah,
verklaart Dr. Hein
Hein het
het voor
voor mislukt
Evenzoo
lungsgesetz verklaart
mislukt (2834).
(2834). Evenzoo
ging het
het met
met de
deeerste
eerstewet
wettegen
tegendedeoneerlijke
oneerlijkeconcurentie
concurentie:
be~
: be,
scherming leverde zij zoowel
volgensde
dewinIeliers
winkeliersenenals
alsjuristen
juristen
zoowel volgens
Burckhardt,
Eyck (2834,
(2834,2814)
nietop,
op,en
enmen
menverkreeg
verkreeg
Burckhardt, Pinner, v. Eyck
2814) niet
eene verscherpte
verscherpte wet
van 77Juni
Juni1909,
1909,o.a.
o.a.met
metdedeKautschuk,
Kautschuk~
eene
wet van
bepaling dat
dat elke handeling met concurrentiebedoelingen (alzoo
bepaling
ook
bloote reclame,advertentien)
reclame~advertentien) aanleiding
aanleiding kan
geven tot
tot
ook bloote
kan geven
geregtelijk verbod
verbod en
enschadevergoedingspligt
schadevergoedingspligtwegens
wegensstrijd
strijd
een geregtelijk
met
de goede
goedezeden
zeden;
protestentegen
tegendedemogelijkheid
mogelijkheidom
om alles
met de
; protesten
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daaronder
brengen werden
werden gekeerd
gekeerd met
meteen
een:: ((nu
«nu ja,
ja, dat
dat
daaronder te
te brengen
zich dat
datwel
wel?
Metremedien
remedienerger
erger
zich wel.»
wel.» Hoe vond zich
vindt zich
? Met
dan de
de kwaal.
kwaal. Af
Afenentoetoemet
metden
denvolgenden
volgendenreconventioneelen
reconventionee1en
dan
eiseh:: in
strijd met
met de
degoede
goedezeden
zedenbespringt
bespringt gij klager, om mij
mij
eisch
in strijd
als
concurrent te fnuiken,
fnuiken, mij
mij met
met eene
eeneopgeraapte
opgeraaptevordering
vordering
als concurrent
en moet me dat vergoeden;
vergoeden; meestal
meestal echter
echter door
door chantagepraktijk
chantagepraktijk : :
zie in
in het
hetKamerverslag
Kamerverslag van
van 16 Dec.
Dec. 1913
1913 wat
wat mr.
mr. ter
ter Spill
Spill
zie
te Berlijn
Berlijn beyond.
bevond.
heeftwel
weldedeDuitsche
Duitsche
wetgevermet
methet
hetstrafbaarstellen
strafbaarstellen
Wat heeft
wetgever
van den
den woeker
woeker bereikt?
bereikt? Niet
Niet veel
veelanders
anders dan
dansocialen
socialen
van
weinig hielp,
hielp, dat
omdat dit strafbaar
strafbaar stellen
stellen weinig
aandrang, omdat
dat de
strafbepalingen
staan heden
heden de
de
strafbepalingen werden
werden verscherpt:
verscherpt :en
en hoe
hoe staan
zaken?? Heden laat
laat zoo wat
het verband
verband
zaken
wat alles
alles dat
dat voortkomt
voortkomt uit het
verlangens om
om iets
iets te
te verwerven
verwerven met
met het
hetgemis
gemisvan
vanmiddelen
middelen
der veriangens
of crediet
crediet om
om aan
aandie
diebegeerte
begeertetetevoldoen,
voldoen,zich
zichbrengen
brengenonder
onder
«Sachwucher,» maar
verder heeft
heeft men
men 't op
den
cSachwucher,»
maarheel
heel veel
veel verder
op den
wegder
dergelijkstelling
gelijkstelling
van
dergelijk
«woekerbedrijb
ingeslagen weg
van
dergelijk
c<woekerbedrijf»
met bedrog
bedrog en
en afpersing
afpersing nog
nog niet
nietgebragt.
gebragt. 31
met
31
Met
het doel
doeldedevolkshuisvesting
volkshuisvestingte te
verbeterenheeft
heeftde
de
Met het
verbeteren
Woningwet het
hetmaken
makeneener
eenerbouwverordening
bouwverordeningvoorgeschreven
voorgeschreven
Woningwet
en,
bij nalatigheid
nalatigheid der
der gemeenten
gemeenten in
in dit
ditopzigt,
opzigt,Gedeputeerde
Gedeputeerde
en, bij
Staten
met het
het maken
maken belast.
belast. Wat
Watisishieruit
hieruitvoortgekomen
voortgekomen?
Staten met
?
Volgens den
densecretaris
secretaris eener
eenerGezondheidscommissie
Gezondheidscommissie (Vragen
(Vragen
d. T.
T. 1908
1908 blz.
blz.146)
146)hier
hieren en
daar
verordeningen die
die het
het
d.
daar
verordeningen
in den
denHaag
Haagstelde
steldeiemand
iemand
Hier in
tegenhouden. Hier
bouwen tegenhouden.
f50000
beschikbaar voor
bouwvan
vanwerkmanswoningep,
werkmanswoningep,
50000 beschikbaar
voor den bouw
f
bouw bleek
bleek onuitvoerlijk
Ct. 30
30 April
April 1906),
1906),
maar de
onuitvoerlijk (N. Ct.
maar
de bouw
omdat
nieuwe bouwverordening
bouwverordening geen
geen keukens
keukensvan
vanminder
minder
omdat de nieuwe
M3. toeliet.
toeliet. Ook
Ook stuitte
stuitte men
men op
opdedebeperking
beperkingvan
van vier
vier
dan
dan 7 M3.
gezinnen
onder
hetzelfde
dak,
terwijl
uit
vrees
voor
al
te
gezinnen onder hetzelfde dak, terwijl uit vrees voor al te
hooge bouwkosten
bouwkosten (2710)
(2710)Rotterdam
Rotterdamerer6 6enenAmsterdam
Amsterdamzelfs
zelfs
8 toelaat.
toelaat. Hadde
Hadde men
men het
het advies
advies W.
W.van
vanBoven
Bovengevolgd,
gevolgd,die
die
op 24
24 April
April 1906
1906inindederesidentie
residentiegeapplaudisseerd
geapplaudisseerd is
is omdat
omdat
hij
afkeurde dat
datde
debouwverordening
bouwverordeningniet
nietmeer
meerruimte
ruimtebinnen
binnen
hij afkeurde
buiten de
dewerkmanswoningen,
werkmanswoningen, voortuinen
voortuinen enz.
enz.eischte,
eischte, wat
wat
en buiten
zou er
er met
met zulk
zulk schieten
schieten over
overhet
hetdoel
doelheen
heenwel
welvan
vanaanbouw
aanbouw
gekomen
zijn? In
InGrootbrittannie
Grootbrittannie heeft
heeft men
men het
hetgeprobeerd
geprobeerd
gekomen zijn?
met gemeentebouw,
maar den woningnood
toch niet
niet overwonnen,
overwonnen,
gemeentebouw, maar
woningnood toch
zelfs niet
niet nadat
nadat men
men de
deoorspronkelijke
oorspronkelijkeplannen
plannensterk
sterkvereen,
vereen~
zelfs
voudigd
had. Zal
Zalhet
hetbeter
betergaan,
gaan,nu
nubijna
bijnaoveral
overalde
degemeentekas
gemeentekas
voudigd had.
leég en
en de
de rentevoet
rentevoet voor
voor leeningen
leeningen sterk
sterk gestegen
gestegen is?
is?
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Als
bloot en memoriepost,
memoriepost, want
jaren geleden
de
Als blooten
want al
al jaren
geleden heb
heb ik de
desbetrefffende
deervaring
ervaring
desbetrefffendefeiten
feiten medegedeeld,
medegedeeld, vermeld
vermeld ik de
met
Amerikaansche Homestead,instituut,
Homestead~instituut, onder
onder den
dennaam
naam
met het Amerikaansche
van
Heimstättenrecht in
Duitschland bekend
bekend ge
geworden
en
van Heimstattenrecht
in Duitschland
worden en
meen
ook wel
weltoegepast:
toegepast: het
het ininsommige
sommige Uniestaten
Uniestaten uit,
uit~
meen ik
ik ook
gevaardigd
om plattelandswoningen
plattelandswoningen met
met een
een lapje
lapje
gevaardigd verbod
verbod om
Den schuldenaars
schuldenaars is
is deze
deze
grond
schulden uittewinnen.
uittewinnen. Den
grond voor schulden
staatsbescherming
verlies van
van crediet,
crediet,
staatsbeschermingtete staan
staan gekomen
gekomen op verlies
bijzonderlijk
zakelijke:: want eenen
eenen hypotheekgever
hypotheekgever konden
konden
bijzonderlijk het zakelijke
ze
niet meer
meer vinden
vinden:: vaak
vaak zelfs
zelfs niet
nietopophunne
hunnegronden
grondenbuiten
buiten
ze niet
den Homestead~kring.
Ginds maakte
maakte sedert die wetgeving
wetgeving weinig
weinig
Homestead,kring. Ginds
vorderingen
in Duitschland
Duitschlandaanbevolen
aanbevolenuit
uitmedelijden
medelijden
vorderingen meer.
meer. En in
is
men
daar (D.
(D.
met
de
vele
kinderen
van
keuterboertjes,
met de vele kinderen van keuterboertjes, is men daar
Jur.
Z. 1914
1914 blz.
blz.352)
352)gaan
gaanoordeelen
oordeelen:
«daszeigt
zeigtjawohl
jawohl
Jur. Z.
: «clas
cMenschenliebe für
fiir die
«Menschenliebe
die armen
armen Kinder,
Kinder, aber
au!Kosten
Kosten des
aber auf
«nicht immer
hartherzigen Gliubigers.»
Gläubigers.»
immer reichen
reichen hartherzigen
Bij
ons vatte,
vatte, naar
naar Duitsch
Duitsch voorbeeld,
voorbeeld, de
degedwongen
gedwongen
Bij ons
winkelsluiting
in en
en zag
zag zijne
zijne
winkelsluiting post:
post : Amsterdam
Amsterdam voerde
voerde die in
verordening
den H.
H.Raad
Raadverbindend
verbindend verklaard.
verklaard. Onmid,
Onmid~
verordening door
door den
dellijk
de in
in hun
hunbestaan
bestaanzelfs
zelfs'door
'door eigen arbeid
dellijk vonden
vonden de
uit:
geknauwde winkeliertjes
winkeliertjes den
den «verkoop
«verkoop over
overhet
hethekjez
hekje»uit
geknauwde
:
ook
deze werd
werdongeoorloofd
ongeoorloofdgeoordeeld
geoordeeld;; een
eenander
anderlegaal
legaal
ook deze
bezwaar tegen
verbod op
op Zondag,
Zondag, ontleend
ontleend aan
aan de
deeene
eene
bezwaar
tegen het verbod
opdedeviering
vieringder
der
Christ.feestdagen,
feestdagen,
eeuw oude
oude Rijkswet
Rijkswet op
eeuw
Christ.
Dochmen
menzag
zaggebeuren
gebeurenwaarop
waarop
wacht nog
nog zijne
zijnebeslissing.
beslissing.Doch
wacht
had:: verkoopers
verkoop ers van
vanbuitengemeenten
buitengemeenten over
over
niemand gerekend
gerekend had
niemand
het IJ
IJ kwamen
kwamen inindede
Amsterdamschebuitenwijken
buitenwijkenventen
venten
het
Amsterdamsche
tot
uur 's avonds
avonds toe en
en gingen
gingen strijken
strijken met
met de
de wettige
wettige
tot elf
elf uur
verdiensten der winkeliertjes;
winkeliertjes; ook de
deklandisie
klandisie der sigarenver.
sigarenver.
verdiensten
koopers daar
daar verplaatste
verplaatste zich
naar de
de koffiehuizen
koffiehuizen en
en bios.
bios~
koopers
zich naar
(N.Ct.
Ct.27
27Jan.
Jan. '14 Ochbl.),
Ochbl.), alwaar
alwaar de
desuppoosten
suppoostendoor
door
copen (N.
verkoopsbelemmeringen ondergaan.
ondergaan.
geen negenuursche sluiting verkoopsbelemmeringen
de ambtenaar
ambtenaar of
ofdedewerkman
werkmanmaar
maarruim
ruimtraktement
traktement
Indien de
over~
kreeg, en
en tegen
tegen zijnen
zijnen ouden
oudendag
dagpensioen
pensioenenenbij
bijvroeg
vroegover.
kreeg,
lijden degelijke
degelijkebestaanszekerheid
bestaanszekerheid voor vrouw
vrouwen
kinderen,
en kinderen,
welken oogst
oogst van
vanhaar
haaropofferingen
opofferingen zou
zou pretens
pretens de
de gemeen,
gemeen~
welken
schap binnenhalen1
binnenhalen I Arbeitsfreudigheit,
Arbeitsfreudigheit, begeerte
veel tete
schap
begeerte om veel
praesteeren
en
ik
weet
niet
hoeveel
heerlijks
meer;
maar
jawel.
praesteeren ik weet niet hoeveel heerlijks meer ; maar jawel.
Klinkklank
genoeg,
Klinkklank genoeg, papieren
papieren dankbaarheid, nog
nogminder
minderwaard
waard
Ziet men
men van
van dat
datalles
allesiets
ietsmeer
meer
dan eertijds
eertijds de assignaten
assignaten 1I Ziet
dan
dan eene
eene halve
halve eeuw
eeuw geleden,
geleden, toen
toendede«verteedering
«verteedering der
der
dan
iii.
111.
11
ii
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harten» nog slechts
slechts zaak
zaak der
der individuen,
individuen, niet
niet van staat
staat en van
van
harten»
sociale Massregelung
Massregelung werd
geacht?? zien zal
zal men
men veeleer
veeleer dat
dat
sociale
werd geacht
het «nooit
«nooit genoeg»
genoeg» hoogtijd
hoogtijd bliift
blijft vieren.
vieren. Nu alweér
alweér nooit
nooit
het
genoeg bij
bij de
deinvoering
invoeringder
derpensioenwet
pensioenwetten
tenbehoeve
behoevevan
van
genoeg
gemeenteambtenaars en enhun
Toen die
die vrucht
vrucht van
van
gemeenteambtenaars
hun gezin.
gezin. Toen
veeljarig urmen
en wurmen
wurmen tot
tot stand
stand kwam,
kwam, een
een koor
koor van
van
veeljarig
urmen en
zegen!I bij
bij de
deinvoering
invoeringeen
eentweede
tweedekoor
koor:
maarditmaal
ditmaaleen
eenvan
van
o zegen
: maar
«nooit genoeg»
genoeg» in den
den vorm
vorm van
van 't straks vermelde geroep om
«nooit
heffing van
van inkoopsgelden.
inkoopsgelden.
heel lage
lage en
en zoo
zoomogelijk
mogelijk geene heffing
heel
Wettelijk dwingen
dwingen om
omden
denarbeidsduur
arbeidsduurteteverkorten,
verkorten, hoe
hoe
Wettelijk
zegenrijk! Idan
kan de
de werkmam
werkmam zich
zich wijden
wijden aan
aan eigen
eigen ont,
ont~
zegenrijk
dan kan
wikkeling en
enaan
aanzijn
zijn gezin
gezin—
- doch
doch waarvoor
waarvoor wordenfeitelijk
wordenfeitelijk de
wikkeling
vrije
uren
der
Trois.Huit
gebruikt?
Meestal
omtetegaan
gaannaar
naar
vrije uren
Trois,Huit gebruikt ? Meestal om
meetings, alwaar
alwaar Sintwerkman
Sintwerkman zich
«ontwikkelt» in
het
meetings,
zich «ontwikkelt»
in het
ofden
denkalmer
kalmerkameraads
kameraads de
de hoofden
hoofdenop
ophol
holtetebrengen
brengen;
oreeren of
;
zonder gezin,
gezin, naar
naar den
den bioscoop
bioscoop en
en
gaan anders,
anders, met
gaan
met of zonder
verteren wat
men in de
de goede
goededagen
dagenoververdient.
oververdient.Dan
Dankomen
komen
verteren
wat men
kwade, isishet
hetdan
danniet
nietaan
aanc<cle
«de gemeenschap»
gemeenschap» of
of aan
aan het
het
de kwade,
particulier initiatief om de monden
monden open
opente
te houden?
houden?
veelgesmade particulier
sparen blijkt
Dat velen
velen kunnen sparen
blijkt uit
uit het
hetbelangrijk
belangrijkaandeel
aandeel
Dat
van den
den arbeidersstand
arbeidersstand (n.
twee vijfden)
vijfden) in
in het
het getal
getal
van
(n. f.f. twee
postspaarbankboekjes, maar
wordt men
men wijzer
wijzer
postspaarbankboekjes,
maarop
op de
de meeting wordt
gemaakt. 32
32
het verbod
lang arbeiden
arbeiden zou,
zou,als
alsindirect
indirect middel
middel
verbod van lang
Naast het
van
arbeidsbeperking, staan
staan het voorschrift
voorschrift van hooger,
hooger, vaak
vaak
van arbeidsbeperking,
dubbel uurloon
uurloon voor
voor overuren,
overuren, nacht,
nacht. en
en zondagsuren.
zondagsuren. Leidt
Leidt
dubbel
Bij menigeen,
menigeen, waarlijk
waarlijk niet
niet de
de minder,
minder~
dat
tot beperking?
beperking? Bij
dat tot
waardigsten,
integendeeltot
totlangere
langereinspanning
inspanningmet
metlofwaardige
lofwaardige
waardigsten, integendeel
bedoelingen.
Maar gebruikt
gebruikt worden
regelingen ook
ook voor
voor
bedoelingen. Maar
worden die regelingen
gansch
wat
anders:
om
aan
alle
werkkrachten,
óók
wier
werkkrachten,
66k
hen
wier
gansch wat anders : om aan
niet
waard
is,
die
hooge
loonen
te
verschaffen.
prae
statie
dat
gewis
hooge loonen te verschaffen.
praestatie
gewis
En behalve
behalve dit
ditongewenscht
ongewenschtresultaat
resultaatbereikt
bereiktmen
meneen
eennog
nogveel
veel
ongewenschter.
dáárop
ongewenschter. Arbeidsbeperking
Arbeidsbeperking en
en loonsverhooging,
loonsverhooging, diárop
ging indertijd,
indertijd,onder
onderpatrocinie
patrocinievan
vanhet
hetraadslid
raadslidGerritsen
Gerritsenstraks
straks
genoemd,
de Amsterdamsche
Amsterdamsche verordening
verordening voor
voor aantebesteden
aantebesteden
genoemd, de
gemeentewerken
en die bestekdwang
bestekdwang had
had wel
wel degelijk
degelijk gevolg
gevolg
gemeentewerken uit
uit en
zelfs
voor particuliere
particuliere aanbestedingen,
aanbestedingen, maar
maar een
een onvoorzien
onvoorzien
zelfs voor
en
hoogst ongewenscht
ongewenscht gevolg
gevolg:
hetwerk
werkwerd
werdopgedragen
opgedragen
en hoogst
: het
buiten
Amsterdam en die
die aannemers
aannemers kwamen
kwamen in
in de
de hoofdstad
hoofdstad
buiten Amsterdam
lager betaald
betaald personeel,
personeel, terwijl
terwijl de
de huiseigenaars,
huiseigenaars, die
die
met
met hun lager
karreweitjes
groot genoeg
genoegcliårvoor,
dáárvoor, die
die karre.
karre..
karreweitjeshadden
hadden niet
niet groot
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weitjes veel
veel langer
langer uitstelden.
uitstelden. Men
Menwas
wasvoor
voorde
deAmsterdamsche
Amsterdamsche
scheppen.33
33
bouwindustrie werkgebrek
werkgebrek gaan scheppen.
Dat
detariefwetgeving
tariefwetgeving zoogenaamd
zoogenaamd ter
terbescherming
bescherming van
van
Dat de
voor memorie,
memorie,
den nationalen
nationalen arbeid
arbeid dien
dien arbeid
arbeid fnuikt slechts
slechts voor
want
de verkiezingen
verkiezingen hebben
hebben bewezen
bewezen dat
dat althans
althans dit
dit besef
besef
want de
is doorgedrongen
doorgedrongen tot
tot de
demeerderheid
meerderheid van
vanons
onsvolk.
volk. Zeer
Zeerware
ware
te
wenschen dat
dat dedekiezers
kiezersenen
hunnemandatarissen
mandatarissen gingen
gingen
te wenschen
hunne
«I>ociale»maatregelen,
maatregelen, oude
oude
inzien
dat een
eenovergroot
overgrootaantal
aantal«sociale»
inzien dat
en moderne,
moderne, precies
precies datzelfde
datzelfde beschermende
beschermende karakter
karakter hebben,
hebben,
even eens
averegtsch gevolg:
even
eens met
met averegtsch
hiervan echter
echter zijn
zijn we
we
gevolg: hiervan
hier
als elders
elders nog
héél ver
ver weg.
weg. Probeert
Probeert men
men 't bij
hier zoowel
zoowel als
nog héél
voorbeeld
Frankrijk door
door eene
eene wet
wet van
van 14
14 Juli
Juli 1913
1913 sur
sur
voorbeeld in Frankrijk
l'l'assistance
assistance aux familles
familIes nombreuses
nombreuses niet
niet weér
weêr met
met aanmoediging
aanmoediging
van het
het huwelijk
huwelijkenendedekinderteelt
kinderteelt(in
(inOostenrijk,
Oostenrijk,naar
naarverluidt,
verluidt,
met het
het voorstellen
voorstellenvan
vaneen
eenJunggesellensteuer),
Junggesellensteuer),ofschoon
ofschoonin
inhet
het
oude Rome
Rome noch
nochpremien
premien noch
nochachteruitzettingen
achteruitzettingen iets
iets in
in die
die
rigting
konden teweegbrengen.
teweegbrengen. Steeds
Steeds meer
meerterrein
terrein van
van het
het
rigting konden
maatschappelijke leven
gebragt onder
onderhetgeen
hetgeeneuphemistisch
euphemistisch
maatschappelijke
leven gebragt
«wettelijke
wordt genoemd
genoemd;; ilil y a quelque
quelque chose
chose
«wettelijke regeling»
regeling» wordt
àA faire
faire roept
roept ininFrankrijk
Frankrijkhethet
sociaal
zelotisme
34,«sociaal»
«sociaal»
sociaal
zelotisme
34,
omdat
het alweêr
alweêr een
een onderdeel
onderdeel der
der nog
nog ininhare
harebewegingen
bewegingen
omdat het
vrije
maatschappij snoert
dwangbuis der
der puur
puur socialisvrije maatschappij
snoert in
in het dwangbuis
socialis,
tische levensgemeenschap
levensgemeenschap -— en
«quelque chose,»
chose,»waarop
waarop
en dat «quelque
draait het uit
uit?
Behalve op
op de
de reeds
reeds behandelde
behandelde belastingopvoe,
belastingopvoe.
draait
? Behalve
wetsdelicten,
van wetsdelicten,
ring en ambtenaarderij,
ambtenaarderij,op
op het
het vermenigvuldigen
vermenigvuldigen van
vervolgingen
en strafvonnissen.
strafvonnissen. Zoo
Zoo even
even brengt
brengt mr.
mr. J.
J. A.
A.
vervolgingen en
W.v. v.
h. Recht
9607tottotmijne
mijnekennis
kennis de
de
Levy in het
het W.
Levy
h. Recht
no.no.
9607
in Duitschland,
Duitschland,dat
datdaar
daar op
op 11Dec.
Dec.1910
1910van
vande
de«straf,
«straf.
bevinding in
mündige» mannelijke
mannelijke [bevolking
zijn degenen
degenen tegen
tegen wie
wie
miindige»
[bevolking (dat
(dat zijn
een strafvonnis
strafvonnis mag
één op
op de
de zes daarmee
een
mag worden
worden gewezen)
gewezen) één
- bij
bij ons
ons één
één op
op de
de negen —
- en teregt
teregt vraagt
vraagt
gezegend isis —
gezegend
hij
eerste veroordeelingen
hij wat,
wat, bij
bij dergelijke
dergelijke kwistigheid
kwistigheid met
met eerste
(want alleen
alleen over
over deze
deze loopt
looptdedebecijfering),
becijfering),erernog
nogoverblijft
overblijft
(want
van den heilzamen
heilzamen schuw
schuw voor
voor een
een vonnis,
vonnis, die
dieals
als«generale
«generale
van
preventie» in
in het
hetoog
oogvan
vanalle
alledeskundigen
deskundigenvolstrekt
volstrektonmisbaar
onmisbaar
preventie»
om de
decriminaliteit
criminaliteit binnen
binnen zekere
zekere perken
perken tetehouden.
houden.
is om
vernememen
meneens
eensde
debevinding
bevindingalaljaren
jarengeleden
geledenin
in
Bovendien verneme
Duitschland
politieke gevolgen
gevolgen van
van dat
dat
Duitschland opgedaan
opgedaan met
met de
de politieke
strafregtelijk gedoe,
Laband, den
den meest,
meest.
strafregtelijk
gedoe, geboekstaafd
geboekstaafd door
door Laband,
gezaghebbende aldaar
aldaar op staatsregtelijk
staatsregtelijk gebied.
altijd op
op
gezaghebbende
gebied. De altijd
straffen uitloopende sociaalwetgeving
sociaalwetgeving(schreef
(schreef
reglementeeren en straffen
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hij
de Duitsche
DuitscheJuristenzeitung
Juristenzeitung van
van 1906
1906blz.
blz.77ter
ter gelegen.
gelegen_
hij in de
heid van
heid
van haar
haar tienjarig
tienjarig bestaan)
bestaan) isis voor
vooronze
onzepolitieke
politieke en
en
sociale
partijen een
een middel
middelgeworden
gewordenom
omvoor
voorpartijdoeleinden
partij doeleinden
sociale partijen
te misbruiken,
misbruiken, als middel b.v.
het strafregt
strafregtte
b.v. om
om aan
aan onstrafwaardige
medeburgers van andere
andere rigting
rigting allerlei
allerlei hinderpalen
hinderpalenen
envalstrikken
valstrikken
hun eerlijke
eerlijke kostwinning
kostwinning in
in den
den weg
weg te
te leggen,
leggen, alzoo
alzooom
omdaar.
daarin hun
door
krenkenen
ende
derechtspraak
rechtspraakte
te discrediteeren.
discrediteeren.
door het regtsgevoel
regtsgevoel tetekrenken
Maar dien kant
uit kijkt
kijkt uitteraard
uitteraard het
het zelotisme
zelotisme niet:
niet: het
het
kant uit
gaat
maar voort
voort om,
om,naar
naarWach's
Wach'sgeestige
geestigeuitdrukking,
uitdrukking, het
het
gaat maar
maatschappelijke
maken tot
tot een
eenEiertanz
Eiertanzdurch
durchStraf.
Strafmaatschappelijkeleven
leven te maken
paragraphen.Ook
Ook bij
bij ons, als
paragraphen.
als moest
moest het
hetvoormelde
voormeldecijfer
cijfer van
van
eerstveroordeelden
het Duitsche
Duitscheworden
worden
eerstveroordeeldenten
ten spoedigste
spoedigste op
op het
gebràgt.
recordcijfer van
één man
man op de
de zes
zes dankt
dankt de
de
gebrågt. Dat
Dat recordcijfer
van één
«Mof»
goeddeels aan
aanzijnen
zijnenvoorsprong
voorsprongininwettelijk
wettelijkregelen
regelen
«Mob) goeddeels
en sociaal
het stuwa.
stuwa_
sociaal dwingen.
dwingen. Doch
Doch met onze ontwerpen b.v. op het
doorsbedrijf, de
de onregtmatige
daad, eene
eene lex
lex Aalberse
doorsbedrijf,
onregtmatige daad,
Aalberse op de
de
oneerlijke concurrentie even
even rekbaar
rekbaar ingerigt als het (eindelijk
(eindelijk op
op
afschaffing
Groberunfug~gomelastiek, zullen we
we hem
hem
afschaffing staande)
staande) Groberunfug.gomelastiek,
spoedig dien
dien eigenaardigen
eigenaardigen voorsprong
voorsprong niet
niet meer
meer te
te benijden
benijden
hebben. Zalig, niet waar?
waar?
Niet
Niet alleen
alleen de
de zeloten,
zeloten, ook
ook de
de medelfjdenden
hoevele
medelijdenden (en hoevele
letten
hunner scharen
scharen zich
zich niet
niet onder
onderdede
«sociale»vaan
vaan1)1)letten
hunner
«sociale:0
bijna nooit
nooit op
opdedekeerzijde
keerzijdeder
der
verlokkelijkemedaille,
medaille, ge.
gebijna
verlokkelijke
stempeld met
«Verteedert Uwe
Harten.» Hoe
Hoe vaak
vaak heb
heb ik
ik
stempeld
met «Verteedert
Uwe Harten.»
niet, natuurlijk
natuurlijk vergeefs,
vergeefs, met
met tal
tal van
vanbewijzen
bewijzenaangeto6nd
aangetoonddat
dat
alreeds in
in 1838
1838slap
slapaangelegd,
aangelegd,een
eenc<verteederd»
«verteederd» schuld.
schuld~
een alreeds
regt ten
ten slotte
slotte opbreekt
opbreekt aan
aan de
de gansche zamenleving;
zamenleving; thans
thans
regt
ervaart men
dat inindedeBalkanstaten
Balkanstatenaan
aandedeherhaaldelijk
herhaaldelijk
ervaart
men dat
verleende moratoria:
moratoria: «beklagenswaardige
«beklagenswaardige schuldenaars,»
schuldenaars,» insol.
insol~
verleende
vent
geworden
door
den
krijg,
moeten
niet
kunnen
worden
vent geworden door den krijg, moeten niet kunnen worden
aangepakt. Maar
Maar de
deniet
nietbeurende
beurendeschuldeischer
schuldeischerraakt
raaktdaardoor
daardoor
aangepakt.
inden
denknoei
knoei:
welaan
aanhem
hemgedacht
gedacht?
Hoe onnoozel
onnoozel
ook in
: isiswel
? Hoe
gevraagd! i hoor
ik zeggen
zeggen:
wantgeldt
geldthet
hetmoratorium
moratorium niet
niet
gevraagd
hoor ik
: viant
een ieder
ieder die
die schulden
schuldenheeft
heeft?
Ongetwijfeld:
dochwanneer
wanneer
voor een
? Ongetwijfeld
: doch
het gansche
gansche land
landhaast
haastniemand
niemandvoorshands
voorshands betaalt
betaalt en
in het
niemand ontvangt,
ontvangt, hoe gaat
gaat het er
er dan
dan wel
wel uitzien
uitzien?? Op
Op
dus niemand
deze
kleinigheid
lette
de
«verteederde»
wetgever
niet,
en
over
deze kleinigheid lette de «verteederde» wetgever niet, en over
op de
de regels
regels van
van het
het wisselregtelijk
wisselregtelijk
moratoria op
dezen terugslag der moratoria
protest- en
en regresregt
regresregt bekommerde
bekommerde hij
hijzich
zichamper
amper:: thans
thans voelt
voelt
protest.
Jan en
enalleman
allemanzich
zichonder
onderdie
diemoratoria
moratoriao0 zoo
zoobenauwd.
benauwd.
ginds Jan
Steeds meer
meer belasting
belastingheffen
heffenten
tenbate
bateder
dermaatschappelijk
maatschappelijk
Steeds
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minder bedeelden
bedeelden...
liefelijke kijk
kijk zoo
zoo men
menwil.
wil.Maar
Maarmet
met
minder
. . . liefelijke
een minder
minder begeerlijken
begeerlijken kant
kant juist
juistvoor
voorde
dealdus
aldusgekoesterden.
gekoesterden.
Deze namelijk
namelijk dat
dat zoetjes
zoetjes aan
aandedeonvrijwillige
onvrijwilligebelasting
belasting in
in
mindering
de vrijwillige,
het vele
vele
vrijwillige, zegge
zegge het
mindering gebragt
gebragt wordt
wordt op
op de
dat aan
aan allerlei
allerlei philanthropie
philanthropie wordt
wordt bijgedragen.
bijgedragen. Hoevele
Hoevele
dat
inrigtingen bij
klagen niet
niet steen
steen en
en been
been over
over het
het ver.
ver~
inrigtingen
bij ons klagen
minderen hunner
hunner contributien
contributienII
Ziet
wat men
men ininAmsterdam
Amsterdam met
met zijne
zijnetot
tothet
hetuiterst
uiterst 3S
Ziet wat
35
opgevoerde inkomstenbelasting,
inkomstenbelasting, wat
wat men
menininhaast
haastalle
allegrootere
groot ere
Duitsche
steden beleeft.
beleeft. Men
Menweet
weetniet
nietmeer
meervan
vanwaar
waar het
het
Duitsche steden
verhooging
geld
voor alalzijne
zijneuitgaven
uitgaven te
te halen
halen 36 tenzij
geld voor
tenzij uit verhooging
het tarief
tarief der
dergemeentebedrijven,
gemeentebedrijven,zegge
zeggeuit
uiteene
eenebelasting.
belasting~
van het
heffing
vanverbruik,
verbruik, in aard gelijk aan wijlen onze
onze
heffing op artikelen van
gemeenteaccijnsen, de
octrois, waarmeê
waarmeê de
demeeste
meeste
gerneenteaccijnsen,
de impopulaire
impopulaire octrois,
Fransche gemeenten
zich op
op de
de been
been hielden
hielden en
en noodgedrongen
noodgedrongen
Fransche
gemeenten zich
weêr
bij ons
ons Hagenaar
Hagenaar digt al van daag
Zoodoende bij
weft gaan houden. Zoodoende
deur b.v.
b.v. voor
voor verlaging
verlaging van
van den
den gasprijs,
gasprijs, die
die volgens
volgens de
de
de deur
beschermers van
muntgasverbruikers en kleine
kleine neringdoenden
neringdoenden
beschermers
van muntgasverbruikers
voor hen
hen broodnoodig
broodnoodig is.
is.
voor
enkele zaakjes
zaakjes van
vansociale
socialebeteekenis,
beteekenis,waarop
waarop
al enkele
Zietdaar al
onoplettendheden
de sociale wetgever verzuimt
verzuimt te letten.
letten. Van die onoplettendheden
ZIJn
er meer.
meer.
zijn er
Hij
geeft
b.v.maar
maargeld
gelduituitaan
aantuchtscholen
tuchtscholen van
van ander.
ander~
Hij geeft b.v.
hal ven ton
ton het
het stuk
stukmet
meteenen
eenen héél
héélhoog
hoogbetaalden
betaalden staf
stafvan
van
halven
hospitanten zijn
zijn nog
nog maar
maar
ambtenaren en
opleiders. De hospitanten
ambtenaren
en opleiders.
candidaat~boefjes, wel
wel echter
echter krasse deugnieten
deugnieten die,
deze
candidaat.boefies,
die, op deze
wijs
opgevoed en
enininde de
maatschappijvoortgeholpen,
voortgeholpen, 37 kras
wijs opgevoed
maatschappij
hare betere
betere elementen.
elementen. Is
Is
worden voorgetrokken
voorgetrokken boven
boven hare
feitelijk
begunstiging niet
niet eene
eene premie
premie op
oponsociale
onsociale
feitelijk die
die begunstiging
moeder in
inhet
hetvervullen
vervullenhunner
hunner
nalatigheid van
nalatigheid
van vader
vader of moeder
dat werkt
werktkan
kanmen
menvernemen
vernemen van
van de
de
eerste
pligten?? Hoe dat
eerste pligten
Voogdijraden,
maar al
al tetedikwijls
dikwijlsininaanraking
aanrakingkomen
kom,en
Voogdijraden, die
die maar
met ouders,
ouders, speculeerend
speculeerend op
opoverneming
overnemingkrachtens
krachtensde
deKinder.
Kinder~
wetten van
van hun
hun stelselmatig
met dat
dat
wetten
stelselmatig verwaarloosd
verwaarloosd kroost,
kroost, ja
ja met
doel zich
zich misdragend
misdragend en
enbrutaal
brutaalverklarend
verklarend dat
datzijzijmet
methunne
hunne
beestachtichheid
zullen voortgaan
Raad de
dekinderen
kinderen
beestachtichheid zullen
voortgaan totdat
totdat de Raad
weghaalt uit
hun poel
poelvan
vanongeregtigheid.
ongeregtigheid.En
Endan
danspreekt
spreekt
weghaalt
uit hun
men nog
nog tegen
tegendat
datdie
diestage
stageoverheidszorg
overheidszorggeenerlei
ge enerlei verslapping
verslapping
Het
van
individueel pligtsbesef
pligtsbesef en
enenergie
energieteweegbrengt
teweegbrengt II Het
van individueel
tegen.deel
hebben we
we straks
straks al
al uit
uit Delft
Delftvernomen
vernomen van
vanprof.
prof.
tegendeel hebben
Sleeswijk, en
en met
met hem
hem volkomen
volkomenovereenkomstig
overeenkomstigsprak
sprakvijf
vijfjaren
jaren
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vroeger
Leiden (N.
(N.Ct.
Ct.2323Mei
Mei1908)
1908)Dr.
Dr.Bijleveld
Bijleveldomtrent
omtrent
vroeger te
te Leiden
de door
de
doorhem
hemwaargenomen
waargenomenwerking
werkingder
derOngevallenwet,
Ongevallenwet, als
als
uitlokkend allerlei
allerlei niet
te keeren
keeren simulatie
tevens kwee,
kwee~
niet te
uitlokkend
simulatie en
en tevens
kende
luierzucht, neurasthenie,
neurasthenie, verslapping
verslapping van
van werklust
werklust en
en
kende luierzucht,
werkkracht. Eene
buitengewoon merkwaardige
merkwaardige bevestiging
bevestiging
werkkracht.
Eene buitengewoon
van
Sleeswijk's en
en Bijleveld's
Bijleveld's ervaringen
ervaringen vond
vond ik
ik (2738)
(2738) in
in
van Sleeswijk's
een
verslag ik
ik meen
meen over
over1906
1906van
vandedeRijksverzekeringsbank
Rijksverzekeringsbank
een verslag
omtrent
patienten met
met beenbreuken,
beenbreuken, waarvan
waarvan de
de helft
helfttegen
tegen
omtrent patienten
ongeval
verzekerd was.
Op een
eengegeven
gegevenoogenblik
oogenblik konden
konden
ongeval verzekerd
was. Op
de onverzekerden
onverzekerden weêr
loopen maar
deverzekerden
verzekerdenniet
niet:
de
weft loopen
maar de
:
reeds
alleen aan
aan de
dehouding
houdingder
derluidjes
luidjesontwaarden
ontwaarden de
de
reeds alleen
dokters
wie verzekerd
verzekerd waren.
waren. Thans
Thans (Mei
(Mei 1914)
1914) komt
komt de
de
dokters wie
Leidsche hoogleeraar
een adres
adres aan
aan den
dengemeen,
gemeen~
Leidsche
hoogleeraar Korteweg
Korteweg in
in een
teraad aldaar
aldaar deze ervaringen
ervaringen bevestigen
bevestigendoor
doorde
demededeeling,
mededeeling,
teraad
dat onder
onder den
dentegenwoordigen
tegenwoordigen koers
koers de
degenezing
genezing van
van heel
heel
dat
beenbreukenzonder
zondercomplicatie
complicatiedubbel
dubbelen
endriedubbel
driedubbel
gewone beenbreuken
zoo lang
lang duurt
duurt als
als voorheen.
voorheen.
Ook dezen
dezen kant
kant eens
eensgaan
gaanuitkijken
uitkijkenmag
magniet
nietlanger,
langer,gelijk
gelijk
tot dusver,
dusver, verzuimd
verzuimd worden,
worden, omdat
omdat bij
bijaftakeling
aftakeling van
van de
de
tot
volks
energie een
sociaal belang
belang van
van den
den allereersten
volksenergie
een sociaal
allereersten rang
men op
op het
hetdaaraan
daaraan verbonden
verbonden gevaar
gevaar niet
niet
betrokken
betrokken is;
is ; als
als men
beden~
beter gaat
gaat letten,
letten, dan
danworden
wordenzelfs
zelfsdedeKinderwetten
Kinderwettenbeden,
beter
kelijk, en
omdat die
die wetten
wetten ininvelerlei
velerleiopzigt
opzigtzoo
zoosympathiek
sympathiek
kelijk,
en omdat
zijn, ook
ook aan
aan mij,
mij, hoop
ikdat
datmijne
mijneopmerkingen
opmerkingen iets
iets tot
tot
hoop ik
beter
opletten zullen
zullen bijbrengen.
bijbrengen. Zijn
Zijn tot
tot dat
datopletten
oplettende
de
beter opletten
eigenlijk sociale
sociale wetgevers
wetgevers niet
niet in
instaat
staatofofniet
nietgenegen,
genegen,reden
reden
eigenlijk
dan
meer om hen
hen zoo
zoo gauw
gauwmogelijk
mogelijk gedaan te geven.
geven.
dan te meer
begunstiging,die
dievan
vanzulke
zulkewetgeverij
wetgeverij
als de
deeenzijdige
eenzijdige"38begunstiging,
En als
hare gunstelingen
gunstelingen verslapt,
verslapt, tegelijk
niet
uitgaat
uitgaat en
en hare
tegelijk bij
bij de niet
begunstigden wrevel
wrevel doet
doet ontstaan,
ontstaan, is dat
dat toevallig
toevallig een
een post
post
begunstigden
in
haar credit?
credit? Het
Hetfeit
feitdat
datdergelijke
dergelijke hoogst onsociale
onsociale
in haar
stemming
er is
is door haar,
haar, wordt
aanzien der
der
stemmingereris,is, en
en er
wordt ten aanzien
Ongevallenwet gestaafd
gestaafd door
door hare
hareuitvoerders
uitvoerders zelf,
zelf,blijkens
blijkens
Ongevallenwet
de Tien
Tien jaren
jaren van
vanmr.
mr.Macalester
Macalester Loup
Loup en
enzijnen
zijnen staf.
staf.
de
Impopulair is
de wet
wetvolgens
volgenseerstgenoemden
eerstgenoemden bij
de niet
niet
is de
bij de
Impopulair
verzekerden, de vele
vele arbeidenden
arbeidendenbuiten
buitenloondienst
loondienst;
enzelfs
zelfsbij
bij
verzekerden,
; en
de verzekerden
verzekerden:: eene
eene uitspraak
uitspraakdoorloopend
doorloopenden
enmet
metopgaaf
opgaafvan
van
308,351)
351)door
doorzijne
zijnemedewerkers
medewerkersbevestigd.
bevestigd.
gronden (b.
(b. v.v.p.p.308.,
gronden
Het zelfde
zelfde emstige
ernstigegevaar
gevaarisisgeschapen
geschapen door
doorTalma's
Talma's
Het
Invaliditeitswet, die
eveneens alleen
alleen geldt
geldt voor
voor vroeger
vroeger in
Invaliditeitswet,
die eveneens
loondienst
nog veel
veel meer
meer
werkende oudjes;
oudjes ; eene
eene sociale
sociale wet
wet nog
loondienst werkende
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bitterheid moetende
moetende kweeken,
kweeken, omdat
omdat de
de ff 2 's's weeks
weeks van
van
bitterheid
art.
369/70 veel
veel meer
meer bekostigd
bekostigdworden
wordenuit
uitdedebelastingen
belastingen
art. 369/70
dan de
de ongevalsrente,
ongevalsrente, die
diegrootendeels
grootendeels door
doorde
dewerkgevers
werkgevers
dan
wordt opgebragt.
opgebragt. Eene
Eene inderdaad
inderdaad bittere
wordt
bittere regtsongelijkheid,
die minister
minister Treub
T reubtracht
trachtwegtenemen
wegtenemendoor
doorzijn
zijnpas
pasverschenen
verschenen
wetsontwerp Ouderdomsrente.
Ouderdomsrente. Maar
zijn wegruimen
wegruimen van
van
wetsontwerp
Maar zijn
dezen
steen des
des aanstoots
aanstoots vordert
vordert een
eenvijftal
vijftalmillioenen
millioenenmeer
meer
dezen steen
aan rijksbelastingen
rijksbelastingen dan de
de 9V,
9 1/ 2(thans
(thans101/2
10 1/ 2 millioentjes
millioentjes ge,
ge~
aan
bleken) die
alma en
ons op
op den
dennek
nekschoven,
schoven, en
enhet
het
bleken)
die T
Talma
en Duys ons
alles behalve
behalvezeker
zeker dat
datdan
dande
degemeenten
gemeentennog
nogvrij
vrijzullen
zullen
is alles
uitgaan.
gesteld de
de berooide
berooide schatkist
schatkist en
enberooide
berooide ge,
ge~
uitgaan. En
En gesteld
meenten
al dat
datgeld
geldbijbrengen,
bijbrengen,blijft
blijftnog
nogonzeker
onzeker
meenten kunnen
kunnen al
of de
de kiem
kiem van
van mokken
mokken en
en wrokken
wrokken wel
wel uit
uit de
deInvali,
Invali$
diteitswet weg
is, omdat
omdat hoogstens
hoogstens de
dezeventigers
zeventigers dan
danzullen
zullen
diteitswet
weg is,
zijn
geholpen maar
maar de
de overige
overige opzet
opzet der
der Talmawet
T almawet nog
nog niet
niet
zijn geholpen
herzien
is.
39
herzien
deeigenaardigheden
eigenaardigheden van
van sociale
sociale wetgevers
wetgevers schijnt
schijnt ook
ook
Tot de
in werking
werking
te
behooren een
een ongezond
ongezond haast maken
te behooren
maken met
met het
het in
brengen van een
een ofofander
andernog
nogmaar
maarhalf
halfafgewerkte
afgewerktekunststuk
kunststuk
brengen
sociaal wetgevingstalent.
wetgevingstalent. Ik
Ik gebruik
gebruikhier
hierhet
het meervoud,
meervoud,
van hun sociaal
omdat
ik inin't 'tgezaghebbende
gezaghebbende Zeitschrift
Zeitschrift fiir
für Handels,
Handels~ und
und
omdat ik
Konkursrecht 1914 p. 214 van wijlen Goldschmidtmededeelingen
Goldschmidt mededeelingen
vind omtrent
omtrent het
het Duitsche
DuitscheVersicherungsgesetz
Versicherungsgesetzfur
fur Angestellten,
Angestellten,
die
getuigen van
van hetzelfde
hetzelfde euvel
euvel der
der Duitsche
Duitschewetgevers.
wetgevers. En
En
die getuigen
ikhet
hetNederlandsche
N ederlandsche gewrocht,
gewrocht, niet
niet omdat
omdat
een kunststuk
kunststuk doop ik
het gemeenlijk
gemeenlijk lang uitvalt,
uitvalt, en
en van
vaneen
eenlengte
lengte omgekeerd
even$
omgekeerd even
aan zijn
zijn duidelijkheid
duidelijkheid:: men
menzie
ziemaar
maarde
dehalve
halve wetboeken,
wetboeken,
redig aan
gronddaarvoor
daarvoor
waarmede
T alma ons
onsbegiftigd
begiftigdheeft
heeft:
veeleerisisgrond
waarmede Talma
: veeleer
Ongevallen~
dat onze wetgever bij
bij het tot stand brengen van zijne Ongevallen,
en nog veel meer
meer van zijne
zijne Invaliedenwet
Invaliedenwet kras heeft ondervonden,
hoe weerbarstige
weerbarstige stof
voor wetgevende
wetgevende bemoeiing
bemoeiing het
het fijn
fijn
hoe
stof voor
vertakte
economische
leven
is,
en
hoe
onhandig
het
den
wets~
vertakte economische leven is,
hoe onhandig het den wets,
fabrikant
gaat corsetten
corsetten daarvoor
daarvoor te
te maken.
maken. Deze
Deze onder,
onder~
fabrikant af
af gaat
vinding
had bij
bij hem
hem het
hetbewustzijn
bewustzijn moeten
moeten wekken
wekken hoeveel
hoeveel
vinding had
stoornis zulk een
een corset
corset in
indedenatuurlijke
natuurlijkeontplooying
ontplooyingvan
van dat
dat
stoornis
leven
aanrigt, maar
maar voor
voordie
dieleslesbleken
blekenzijn
zijn<<sociale»
«sociale» ooren
ooren
leven aanrigt,
potdigt. Toen
Toen hij
hij zich
zichverbeeldde
verbeelddedat
dathethet
ongevallencorset
potdigt.
ongevallencorset
klaar was,
moest en
en zou
zoudat
datopop1 Febr.
1 Febr.1903
1903worden
wordengedragen
gedragen
klaar
was, moest
blijkenshet
hetmerkwaardige
merkwaardigeboek
boekder
derRijksverzekering,
Rijksverzekering~
ofschoon blijkens
ambtenaren dat nog
nogniet
nietpaste
paste:
inhunne
hunnebeeldspraak
beeldspraakhadden
haddenzij
zij
ambtenaren
: in
wel
kunnen zorgen
zorgen dat
dat op
opdien
diendag
dag
een
treintottotafrijden
afrijden
wel kunnen
een
trein
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gereed
stond, maar
maar behoorlijk
behoorlijk gerangeerd
gerangeerd was
was die
die trein
trein alles
alles
gereed stond,
en elke
elkewagen
wagenwas
waseven
evenverkeerd
verkeerdbeladen
beladenals
alsde
dewagens
wagens
behalve en
Niet zonder
zonderpolitieke
politiekestrekking,
strekking,
ondoelmatig
waren geschikt.
geschikt. Niet
ondoelmatig waren
onvermijdelijken
bij elk
elk sociaal
sociaal gedoe,
gedoe,werd
werd
onvermijdelijkenfactor
factor ten
ten kwade
kwade bij
dik en dun
dun daarbij het wachtwoord:
wachtwoord:afrijden
afrijden
niettemin haast door dik,
op
Februari. Volkomen
van de
de verleden
verleden
op 11 Februari.
Volkomen hetzelfde
hetzelfde geldt
geldt van
jaar,
eveneens
op
hoop
van
kiezerszegen,
er
doorgejaagde
jaar, eveneens op hoop van kiezerszegen, er doorgejaagde
pensioenwet voor
voorgemeenteambtenaren
gemeenteambtenaren en
en hun
hungezinnien
gezinnim :: een
een
pensioenwet
fabrikaat
minister Treub
T reub vatbaar
vatbaar wel
wel voor
voorinvoering
invoering
fabrikaat volgens minister
maar
niet voor
vooruitvoering,
uitvoering, dermate
den
dermate onuitvoerlijk
onuitvoerlijk dat
dat den
maar niet
Haag
is gaan
gaan overwegen
overwegen om
om aan
aan dedemet
metdede
wet
«lekker»
Haag is
wet
(dekker»
gemaakte
luidjes voorschot
geven, in
in de
de hoop
hoop dat
dat het
het
gemaakte luidjes
voorschot te
te geven,
Rijk die
die welligt
welligtonverpligt
onverpligtblijkende
blijkendeuitkeeringen
uitkeeringenmisschien
misschien
Rijk
eens
terugbrengt in
de stadskas.
stadskas. Nog
Nogvéél
véélkrasser
krasser uit
uit den
den
eens terugbrengt
in de
zelfden hoofde
hoofde(want
(wantdaarmee
daarmee scheen
scheen de
de uitslag
uitslagder
der verkiezingen
verkiezingen
heeft inin1913
1913diedie
zelfde
ongezonde
haastmakerijzich
zich
gemoeid) heeft
zelfde
ongezonde
haastmakerij
gelden bij
bij de
denog
nogdoor
doorhet
hetafgetreden
afgetredenministerie
ministeriegedecre,
gedecre.
doen gelden
teerde
maatregelen, om
de eerste
eerste dagen
dagen van
van December
December de
de
teerde maatregelen,
om in de
oude.menschjes.uitkeeringen
T alma.Duijs te
te doen
doenaanvangen.
aanvangen.
oude,menschjes,uitkeeringen Talma,Duijs
Kon men
daartoe gereed
gereed zijn
zijn?? zelfs
zelfs in
in de
deverste
verste verte
verte wist
wist
Kon
men daartoe
men
niet hoe
hoe groot
groot hun
hun getal, laat
staan hoe
gegrond hun
hun
men niet
laat staan
hoe gegrond
aanspraak
was
toch
konden
de
begunstigden,
overeenkomstig
—
de begunstigden,
aanspraak
gevleugelde woord
woord ten
ten behoeve
behoevevan
vanDr.
Dr.Abraham's
Abraham'schris,
chris.
het gevleugelde
telijke
en geen
geen nacht
nacht wachten.
wachten. Het
Het
telijke schoolmeesters,
schoolmeesters,geen
geen dag
dag en
geweest dat
datten
tenuitkeeringsdage
uitkeeringsdage van
van de
decirca
circa 94000
94000
gevolg isis geweest
aanvragen
voren bij
bijdede
Rijksverzekeringbank bekend,
bekend, er
er
aanvragen te
te voren
Rijksverzekeringbank
maar 41000
(en hoe dan
onderzocht waren
waren en
en dat
dat de
de
maar
41000 (en
dan nog?) onderzocht
zeker niet
niet onsociaal
onsociaal gezinde
gezindeminister
minister Treub
T reubnaar
naarAmsterdam
Amsterdam
zeker
moest
schrijven: : alsjeblieft
ietsje méér
méér nagaan
nagaan dan
dan de
de
moest schrijven
alsjeblieft een
een ietsje
vormelijke rigtigheid der
~er aanvraag
aanvraag:: onderzoeken
hoofdpunt
onderzoeken het hoofdpunt
vormelijke
boven)ofofvroeger
vroegerwel
welberoepsarbeid
beroepsarbeidisisverrigt.
verrigt.Want
Wantnaast
naast
(zie boven)
de gretigheid
gretigheid om
om maar
maar dadelijk
dadelijk uit
uitdedestaatsruif
staatsruifteteeten,
eten,komt
komt
zie over
over dit
dit
aanmerking, doch
doch was
was(meende
(meende de
deminister
minister:: zie
in aanmerking,
alles mr.
mr. Tasman's
Tasman's Sociale
Sociale Kroniek
Kroniek van
van December
December 1913)
1913)men
men
alles
aan 't vergeten,
die ruif
ruif wel
wel hooi
hooi genoeg
genoeg voor
voorhet
hetmee,
mee.
vergeten, of
of in
in die
eten voorhanden
voorhanden zou
Zelfs bij
bij het
het pogen
pogen om
omeen
eenflater
flater
eten
zou zijn.
zijn. Zelfs
bij de
de uitvoering
uitvoering —
- het
hetOngevallendeficit
Ongevallendencitvan
vanvier
viermillioen
millioen—
bij
herstellen,schijnt
schijntde
desociale
socialewettenmakerij
wettenmakerijzich
zichniet
niettetekunnen
kunnen
te herstellen,
spenen
van dien
dienongezonden
ongezondenhaast,
haast,eenen
eenenhaast
haastwaarbij
waarbij de
de
spenen van
regeeringsbureax hoegenaamd
niet bedacht
bedachtzijn
zijn op
op de
de gevolgen
gevolgen
regeeringsbureax
hoegenaamd niet
van hetgeen
hetgeen fluks
fluksaldaar
aldaargedecreteerd
gedecreteerd wordt
wordt:: men
men leze
Ie ze hier,
hier.
van
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(missaert)'s leerzame
mededeelingen van
van Augustus
omtrent H. S (missaert)'s
leerzame mededeelingen
1.1.inin «Onze
«Onze Eeuw»
Eeuw» blz.
blz. 305-309.
305-309.
1.1.

Wat behoort
behoort met
met het oog
oog op
opdit
ditalles
allestetegeschieden
geschieden?
want
? want
de
tijd isis gekomen
gekomen om
om daaruit
daaruit de
de slotsom
slotsom op
optetemaken.
maken.
de tijd
Die
slotsom is
is voor
mij niet
twijfelachtig:: een
eenfinancieele
iinancieele
Die slotsom
voor mij
niet twijfelachtig
catastrophe
onvermijdelijk, tenzij
tenzij forsch
forsch het
het halt eindelijk
eindelijk
catastrophe is onvermijdelijk,
tegenklinke
aan de
de sociale
socialewetgeving
wetgeving:
daarmee zij
zij het
het voor
voor
tegenklinke aan
: daarmee
goed uit, ni~t
aarzelend en
op een
een halfje,
halfje,maar
maar —
- behoudens
behoudens
nigt aarzelend
en op
't't vermijden
alle onnoodige
onnoodige hardheid
hardheid bij
bij het
hetafwikkelen
afwikkelen
vermijden van
van alle
van
reeds geschapen
geschapen toestanden
toestanden —
- beslist en
envolhardend.
volhardend. Ten
van reeds
bate
besluit waag
waag ik
ik schuchter
schuchter eene
eene speculatie
speculatie op de
de
bate van
van dit besluit
sympathie
van velen
velen voor
vooronzen
onzenkranigen
kranigenpresidentAninister,
president~minister,
sympathie van
door aandacht
aandacht te vragen
vragen voor
voor dien
dienhouding
houdingtijdens
tijdenshet
hetafdoen
afdoen
der Lager.Onderwijs,begrooting
der
Lager~Onderwijs~begrooting van
van zijn
zijn departement,
departement, eene
eene
houding m.i.
m.i. tragisch
tragisch door hare onafwijsbare noodzakelijkheid.
noodzakelijkheid.
We zien
zien mr.
mr. Cort
Cort v.v.d.d.Linden
Linden op
op 33Feb.
Feb.1914
1914de
deTweede
Tweede
Kamer
Kamer binnengaan
binnengaan met een bloementuiltje hem op dat oogenblik
oogenblik
door
door het
het sociale
sociale wetgevingsbeleid
wetgevingsbeleid op
op de
deborst
borstgespeld.
gespeld. Een
Een
tuiltje bestaand
bestaand uit
uit de
de bovenvermelde
bovenvermelde uitkomsten
uitkomsten van
van het
het
tuiltje
evengenoemden schenkers:
schenkers: wetsbemoeiing
wetsbemoeiingonverwacht
onverwacht
beleid des evengenoemden
uitloopend op
een ander
ander gansch
verkeerd gevolg
dan het
het
uitloopend
op een
gansch verkeerd
gevolg dan
berekende en
en anders
anders op
opdedekolossaalste
kolossaalstemisrekeningen
misrekeningen;; een
een
berekende
beleid zoogenaamd
zoogenaamd sociaal hetwelk 's' s yolks
volks middelen,
middelen. kracht
kracht
en magtsontwikkeling
magtsontwikkeling niet
niet opvoert
opvoert tot
tothet
hetbereikbare,
bereikbare,maar
maar
en
uitput of
of ininspankracht
spankracht verslapt
verslapt;; een
eenongezonde
ongezondehaast
haast om
om
uitput
maar half voorbereide
voorbereide maatregelen
maatregelen in
voeren alleen
alleen om
omhet
het
maar
in te voeren
etiket «sociaal»
«sociaal» ;; een
een politiek
politiek brengend
brengend socialen
socialen onvrede
onvrede in
in
etiket
plaats
van
vrede
en
verbittering
in
plaats
van
beteren
zin
plaats van vrede en verbittering in plaats van beteren zin
opzigtens het bestaande
bestaande: : kortom
kortom al
al hetgeen
hetgeen ik
ik welgestaafd
welgestaafd
opzigtens
aan onbegeerlijkheden
onbegeerlijkheden heb
zien. Aldus
Aldus versierd
versierd zien
zienwe
we
aan
heb laten
laten zien.
den minister
minister uit
uit alle
allehoeken
hoekender
dervergadering
vergaderingoverstelpen
overstelpen met
met
den
vragen,
vragen, amendementen,
amendementen, motiën,
motiën, dringende
dringende vragen enz. : onein~
onein,
druktemakerij opdat
voorzien worde
warde in
inallerlei
allerleischaden,
schaden,
dige druktemakerij
opdat voorzien
naar het oordeel
oordeel der
dersprekers
sprekerswaargenomen
waargenomen:
schadenzelfs
zelfs z66
zóó
naar
: schaden
fataal dat
dat onmiddellijke
onmiddellijkeen
enafdoende
afdoendevoorziening
voorzieningonvermijdelijk
onvermijdelijk
fataal
is.
is. Wat
Watdeed
deedwel
weltoen
toendedeminister
ministeren
en moest
moest hij doen?
doen ? Wijzen
op zijn
beslist zeggen
zeggen:: «gij
«gij kunt
kunt
zijn tuiltje
tuiltjeenenbeminnelijk
beminnelijkmaar
maar beslist
grootste gelijk
gelijk hebben,
hebben, beste
beste heeren
heeren van
vanallerlei
allerlei gading,
gading,
«het grootste
verlangt;
ikben
benheel
heelbereid
bereiddat
datteteonderzoeken
onderzoekenzoo
zoo
«en ik
gege
't 'tverlangt;
«maar
hoe dat
«maar hoe
dat onderzoek
onderzoek ook
ook uitvalt,
uitvalt, isis 't mij onmogelijk
onmogelijk zelfs
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minste van
van die
die verlangens
verlangens te
te vervullen,
vervullen, nu
nu ikikbij
bijmijn
mijn op,
op~
«het minste
«treden deze bloemekens
bloemekens gekweekt
gekweekt heb
hebgevonden.
gevonden.Daarmee
Daarmee isis
«treden
de schatkist
schatkistelke
elkegulden
guldenzoo
zoovolstrekt
volstrektverdwenen,
verdwenen,dat
dat voor
voor
«uit de
«onderwijsdoeleinden geen
jaar niet en
en
<<onderwijsdoeleinden
geen enkele
enkele overschiet,
overschiet, dit jaar
«ook toekomend
toekomend jaar
jaar niet
niet;
misschiendaarna
daarna en
enwanneer
wanneer
; ofofmisschien
«dan wel, wat
watbaat
baathet
hetdaarover
daarover tetegaan
gaanpraten
praten zoolang
zoolang het
het
«dan
tot zich
zichtrekkende
trekkendebloemkweeken
bloemkweekendoorgaat
doorgaat?
?
«dure, elken cent tot
«Mijne
hier wil
wil ikikaanstonds
aanstondsafstaan
afstaan aan
aanieder,
ieder, die
die
«Mijne plaats
plaats hier
«een
paar millioenen
millioenen tot
tot vervulling
vervulling van
van Uwe
U wewenschen
wenschen op
op
((een paar
«het regeeringsprogram
regeeringsprogram durft
durft te
te zetten,
zetten, maar
doe dat
datniet,
niet,
«het
maar ik doe
«al voel
voel ik
ik voor
voorveel
veelvan
vanhet
hetverlangde
verlangdede
degrootste
grootstesympathie
sympathie
«al
hiermee laat
laatik,
ik,beste
bestevrienden
vrienden!
aanden
dengang
gangmet
metamen,
amen~
«en hiermee
1 UUaan
«deeren of motionneeren.» Dat
Dat het
het debat
debat toen
toen isis geëindigd
geëindigdonder
onder
aanneming met
meerderheid van
eene dier
dier motiën
motiën was
was
aanneming
met kleine
kleine meerderheid
van eene
van weinig
weinig beteekenis
beteekenis;; ieder
iederder
der7171diedie
daaroverstemden
stemden
van
daarover
wist immers
immers dat
dat de
decirca
circa21/2
2 t/2millioen
millioenvoor
voorsalarisverbetering,
salarisverbetering,
die met
met dedeverwezenlijking
verwezenlijkinggemoeid
gemoeidschijnen,
schijnen,ererniet
nietwaren.
waren.
Van vrij
vrij wat
wat meer
meer beteekenis
beteekenis was,
was, dat
dat niemand
stemmers
niemand van de stemmers
had gedurfd
gedurfd de
deverklaring
verklaring des
desministers
ministers tegen te
tespreken,
spreken, al
had
noemde
de heer
heer Ketelaar
Ketelaar die
dieverklaring
verklaring<droosteloos.»
«troosteloos.»
noemde de
waarneming van
van dit
ditm.i.
m.i.tragisch
tragischtafereel
tafereellaat,
laat, dunkt
dunkt
De waarneming
mij,
voor onbevangenen
onbevangenen geen
geen twijfel
twijfel over
over omtrent
omtrent de
de nood.
nood~
mij, voor
zakelijkheid van
mijn antwoord
antwoord op de
de gestelde
gestelde vraag.
vraag. Want
Want
zakelijkheid
van mijn
tragisch was daarin
daarin de
dehoofdfiguur
hoofdfiguur:: de
defiguur
figuur van
van onzen
onzen op
op dit
dit
tragisch
oogenblik leidenden
leidendenstaatsman,
staatsman,die
diezich
zichter
tervolksvertegenwoor,
volksvertegenwoor$
diging gaat
gaat uiten
uiten over
over een
een volksbelang
volksbelang zoo
als goed
goed
diging
zoo groot
groot als
lager onderwijs
niet anders
anders kan zeggen
dan:: betere
betere
zeggen dan
lager
onderwijs en
en die niet
voorziening daarin
daarin acht
achtikikwerkelijk
werkelijkallerdringendst,
allerdriugendst, maar
maar ik
ik
voorziening
volstrekt onmagtig,
onmagtig, omdat
omdat ininuitvoering
uitvoeringzijn
zijnzekere
zekere
ben hiertoe volstrekt
mij beletten.
beletten. Maar
Maar welk
welkgrooter
grooter
«sociale» maatregelen
((sociale»
maatregelen die
die het mij
belang is
is wel
weldenkbaar
denkbaar dan
dangoed
goedvolksonderwijs
volksonderwijs??
sociaal belang
sociaal
grooter voor
voor iederen
burger, die
vrij is
is van
van parti
partipris,
pris,
die vrij
sociaal grooter
iederen burger,
zelfs
voor
den
burger
die
veel
gunstiger
dan
ik
denkt
over
de
zelfs
den burger die veel gunstiger dan ik denkt over de
specifiek «sociale» maatregelen
maatregelen hierboven gekenschetst
gekenschetst?? Onder
Onder
de burgers
burgers van dezen
dezen stempel
stempel staat
staat ongetwijfeld
ongetwijfeld v.
v. d.
d. Linden
Linden
vooraan, en
toch klonk
klonk zijn
zijn«non
«nonpossumus.»
possumus.»Maar
Maar hij
hij isis
vooraan,
en toch
hij,
minister en
en daardoor
daardoor in
inzijn
zijnantwoorden
antwoorden niet vrij.
vrij. Zou hij,
minister
opper ik verder,
verder, in dit
dit jaar
jaar 1914
1914 zich
zich nog
nogvrij
vrijgenoeg
genoegvoelen
voelen
opper
in
zijne bewegingen
bewegingen om
om thans
thans te
te onderstaan
onderstaan wat
wat hij
hij een
een
in zijne
vijftiental
jaren geleden
geleden tijdens
tijdens zijn
zijn vroeger
vroegerministerschap
ministerschap de
de
vijftiental jaren
Ongevallenwet in
de Eerste
EersteKamer
Kamerverdedigend,
verdedigend, volkomen
volkomen
Ongevallenwet
in de
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mogelijk
achtte: terug
terug te
te komen
komen op
opdezen
dezeneersten
eersten (grooten)
(grooten)
mogelijk achtte:
socialen maatregel
zoo die
socialen
maatregel zoo
die verkeerd
verkeerd bleek
bleek?? Ik acht
acht het
het geen
geen
vermetelheid om in v. d. Linden's
Linden' s plaats te
te antwoorden:
antwoorden: volkomen
volkomen
niet», ook
indien Z.Exc.
Z.Exc. zelf
zelf terug
terug wilde
wilde en
en wel
wel
vrij «beslist
ook indien
<<beslist niet»,
jaren«sociaal
«(sociaalwetgeven»
wetgeven»de
deleus
leusisisgeweest
geweest
omdat in
in gezegde
gezegde1515jaren
dit echt
echtprotectionistische
protectionistische gevolg
gevolg (zie
(zie
en
gebleven, zulks
zulks met
met dit
en gebleven,
dat allerlei particuliere belangen
belangen haast
haast onuitroeibaar
onuitroeibaar in
inons
ons
boven)
boven) dat
wettelijk zamenstel zijn ingegroeid
en
bij
den
dag
meer
ingroeien.
ingegroeid en bij den dag meer ingroeien.
De Talma,wetten
T alma.wetten zullen
zullen dit
diteuvel
euvelweer
weereen
een heel
heel eind
eind doen
doen voort,
voort.
reub gelukt om, ingaand
ingaand tegen
tegen
woekeren, zelfs indien
indien 't minister T
Treub
't misbaar
misbaar van
en half
half socialistischen
socialistischen kant
kant over
over het
het schenden
schenden
van heel en
van verkregen
van
verkregen regten
regten (sic),
(sic), enkele
enkele ellenden
ellenden daaraan
daaraan vast
vast wat
wat
Aan 't besliste «halt»
wetgeving
te temperen.
te
temperen. Aan
«ha/t» eindelijk met
met een wetgeving
en
overheidsbemoeijing zoogenaamd
zoogenaamd tegen
tegen misstanden
misstanden die
die
en overheidsbemoeijing
ons
overmijdelijk voert
voertnaar
naar den
denKrach,
Krach,dien
dien«misstand»
«misstand»bij
bij
ons overmijdelijk
uitnemendheid,
diáraan waagt
meer. Dan
Dan
uitnemendheid, dááraan
waagt niemand
zich meer.
niemand zich
echter zal iedereen,
de werklui,
werklui,de
definancieele
financieelecatastrophe
catastrophe
iedereen, incluis de
over zich
zich zien
zien komen.
komen.Een
Eenuitzigt
uitzigtininde
detoekomst
toekomstonafwendbaar
onafwendbaar
welligt, maar
maar akelig somber
somber gewis.
gewis.
Zoo even
even sprak
sprak ik van
van tragiek
onzen premier.
premier.
tragiek in de figuur van onzen
Ik
eindig met
meteen
eentweede
tweede
tragiek,
merkwaardigerwijs zich
zich
Ik eindig
tragiek,
merkwaardigerwijs
uitzigthad
hadzoo
zoogansch
gansch
knoopend aan
aan dezelfde
dezelfde figuur.
figuur. Dat uitzigt
knoopend
anders
bij rigtige politiek ten momente dat, ongeveer
ongeveer
anders kunnen
kunnenziin
zijn bij
tegelijk met
met de
de wording
wordingder
derOngevallenwet,
Ongevallenwet,het
hetZuiderzee,
Zuiderzee.
tegelijk
Tenbehoeve
behoeve
vraagstuk een
vasteren vorm
vorm begon
begon tetekrijgen.
krijgen. Ten
vraagstuk
een vasteren
een woord
woorddaarover
daarovernogmaals
nogmaals terug
terug tot
tot de
deInvaliditeitswet,
Invaliditeitswet,
van een
ditmaal in verband
verband met
met de
de Troonrede.
Troonrede.
ditmaal
Toen dit
dit staatsstuk
staatsstuk moest
moest worden
worden opgesteld,
opgesteld, kort
kort na
na de
de
Toen
de geboorté
hetnieuwe
nieuwekabinet,
kabinet,zat
zat politiquement
politiquement iedereen
geboortè van
vanhet
vast aan
aan de
de Invaliditeitswet.
Invaliditeitswet. Natuurlijk
Natuurlijk de
de regterzijde,
regterzijde, die
die op
op
vast
hoop van
van verkiezingszegen
verkiezingszegen haar
haar in
in de
deeerste
eersteinstantie
instantiehad
had
hoop
doorgedreven middels
een monsterverbond
monsterverbond en
in de
de instantie
instantie
doorgedreven
middels een
en in
revisie(Eerste
(EersteKamer)
Kamer)afgejakkerd
afgejakkerd;; evenzeer
evenzeer echter
echterelke
elke
van revisie
liberale fractie,
blaast eveneens
eveneens de
de sociale
sociale wind,
wind,
liberale
fractie, want
want in
in elke blaast
datmet
metongelijke
ongelijkekracht.
kracht.De
Dezorg
zorgder
dersocialisten,
socialisten, die
die
al isisdat
al
aan Talma
T alma zijne
zijne wet
wetverschaft
verschafthadden,
hadden,was
waseven
evennatuurlijk
natuurlijk
aan
te bewerken,
bewerken, dat
dat het
hetmanna
manna der
der f
f 104 krachtens
krachtens artt.
artt. 369/70
369/70
datmanna
manna ook
ook aan
aan vele
vele
wijd mogelijk
mogelijkzou
zoustuiven,
stuiven,alalkwam
kwamdat
zoo wijd
zeventigers die
die aan
aanhet
hethen
henuitbuitende
uitbuitendewerkgeverdom
werkgeverdom—- gelijk
gelijk
zeventigers
mij persoonlijk
persoonlijk van
van eene
eeneonderneming
ondernemingmet
metcirca
circa600
600arbeiders
arbeiders
mij
bekend
f 104,
zelfs twee,,
twee., drie,
drie. ja
ja
bekend is
is —
- alal pensioenen
pensioenen van
van f
104, zelfs
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viervoudig, te
te danken
danken hadden. Zoo kwam uit elken
eIken hoek,
hoek,onder
onder
half politieken
politieken wind,
wind, een
eenstroom
stroom aanzetten
aanzetten om
om niet
niet karig
karig te
te
wezen
met Talma,Duijs
T alma~Duijs renten.
renten. Maar
Maar tijdens
tijdensde
desamenstelling
samenstelling
wezen met
der
Troonrede, ja tijdens
tijdens de
de millioenennota
millioenennotawist
wistnog
nogniemand
niemand
der Troonrede,
iets
iets van
van de
degeschapen
geschapen economisch=1inancieele
der
economisch.financieele gevolgen der
Invalidenwet : :eerst
tweedehelft
helftvan
vanOctober
Octoberkwam
kwam
Invalidenwet
eerstin
in de tweede
een begin van gegevens
gegevens aangaande
aangaande eenen
eenentegenval
tegenvalvan
vanmillioenen.
millioenen.
Geen
wonder dat
voren, met
Dr. Lely
Lely in
in het
het
Geen wonder
dat weken
weken te
te voren,
met Dr.
kabinet, aan
aan droogmaking
droogmaking der
der Zuiderzee
Zuiderzee eene
eene plaats
plaats in deTroon~
deTroon,
rede werd ingeruimd
ingeruimd naast
naast de
de nog
nogmaar
maar 23/,
23/4 mn., die op den dag
der Kameropening het amendement
amendement Duijs
Duijsgedurende
gedurende1914
1914scheen
scheen
te vorderen. Zou men 't gewaagd hebben bij
bij monde
monde der
der Koningin
dat
werk aantekondigen
aantekondigen bij
bij de
dewetenschap
wetenschapreeds
reedstoen,
toen,dat
datdit
dit
dat werk
bloote onderdeel
onderdeel der
wet volle
volle acht
acht millioenen
millioenen boven
boven dit
dit
der wet
geraamde
vorderen zou
zou?
Hoeditditzijzij:
noemhet
hetthans
thans
geraamde bedrag vorderen
? Hoe
: ikiknoem
beslist
onmogelijk geworden
budgetaire lasten,
lasten,
beslist onmogelijk
geworden om boven
boven al de budgetaire
waaraan geen
meer is,
is, jaarlijks
jaarlijks de
deboven
bovenbecijferde
becijferde
waaraan
geen ontkomen meer
10
millioen te
te doen
doen opbrengen
opbrengen voor
voorhet
hetZuiderzeewerk,
Zuiderzeewerk, min,
min~
10 millioen
stens
1950 toe.
toe. Van dit
dit werk
werk zal
zal moeten worden afgezien.
stens tot 1950
Dit wil
wilzeggen
zeggenafzien
afzienvan
vaneen
eennationale
nationaledaad
daadvan
vanvoortreffelijke
voortreffelijke
Dit
daad van
van vreedzame
vreedzame vergrooting
vergrooting.des
des
beteekenis : eene
eene daad
sociale beteekenis:
staats~werkverschaffi.ng dus gedurende de droog,
droog~
lands, gezonde
gezondestaats,werkverschaffing
legging, alzoo gedurende een reeks
reeks van
van jaren
jaren j; schepping na
na den
den
afloop
steeds en
en toenemend
toenemend spuitende
spuitende bron
bron voor
voor
afloop van
van eene
eene steeds
welvaart en volkskracht.
volkskracht. En
En alal die
diedegelijke
degelijkesociaalwinst
sociaalwinstmoet
moet
welvaart
Nederland zich
ontzeggen, omdat
zich heeft
heeft laten
laten begoo,
begoo~
Nederland
zich ontzeggen,
omdat het
het zich
chelen door
dooreen
eenaveregtsche
averegtsche
staatssocialisterijenenwettenmakerij
wettenmakerij: :
staatssocialisterij
wijnimmer
nimmermeer
meer(tenzij
(tenzij
eene
smeding van
vanketenen
ketenenwaarvan
waarvanwij
eene smeding
misschien
revolutie) los
los zullen
zullenkomen.
komen.Spreekwoor,
Spreekwoor~
misschien door
door een revolutie)
delijk
van te
te huilen
huilen dunkt
dunkt mij.
mij.
delijk om
om van
konden we
weinin1914
1914economisch
economischeven
evenvrij
vrijstaan
staanals
alseene
eene
Och konden
jaren geleden
geledenmr.
mr.Cort
Cortd.d.v.v.Linden
Lindenons
onsvrij
vrijwaande,
waande,vrij
vrij
vijftien jaren
Zuiderzee~droogmaking,
om de
de rigtige
rigtige sociaalpolitiek,
sociaalpolitiek, die
dieder
derZuiderzee,droogmaking,
verkiezen boven
boven dedesociaalpolitiek,
sociaalpolitiek,tijdens
tijdens v.v.d.d.Linden's
Linden's
te verkiezen
eerste ministerschap
ministerschap ingewijd
met het
het tot
tot stand
stand brengen
brengen der
der
eerste
ingewijd met
rigtige keus
keus te
te doen
doen
Ongevallenwet 1IDoch
Ongevallenwet
Doch vrij
vrij om
om alsnog
alsnog de rigtige
voelt
haast niemand
niemand zich
zich meer,
meer, geloof
geloof ik.
ik. IsIs dat
dat reden
reden om
om
voelt haast
nog
verder
te
gaan
op
den
verkeerden
weg,
eenen
weg
die
nog verder te gaan op den verkeerden weg, eenen weg die
onstoetoe
brengtom,
om,ter
terbijhouding
bijhoudingzoo
zoomogelijk
mogelijk
thans ook alalererons
thans
brengt
of
van
het maatschappelijke
maatschappelijke leven,
dan gelast
gelast of
van het
leven, allerlei
allerlei hetwelk
hetwelk dan
verboden zou
moeten worden
worden door
door den
den wetgever,
meer
maar meer
wetgever, maar
verboden
zou moeten
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uitvoerend
en
en meer
meer over
over te
te laten
laten aan
aan een
een magtwoord
magtwoord van
van het
het uitvoerend
40. Togo
thebitter
bitterend
end?
Datbitteie
bittereeinde
eindeaan
aanden
den
To go totothe
? Dat
gezag 40.
rand
mijn graf
graf tetevoorzien,
voorzien,is issmartelijk
smartelijkvoor
voormijne
mijnevader,
vaderrand van mijn
landsliefde, maar
smartelijker zal
voor een
een jonger
jonger
landsliefde,
maar oneindig
oneindig smartelijker
zal voor
geslacht
bitter einde
einde tete moeten
moetenbeleven.
beleven.
geslacht wezen
wezen dat bitter
Ik heb
heb gezegd.
gezegd.
den
den Haag,
Haag, in
in den
den winter
winter 1913/4.
1913/4.
0

pa

AANTEEKENINGEN.
1.
Aan de
de Jaarcijfers
Jaarcijfers 1911,
1911, de begrootingsnota van 21 Sept. 1.1. en de
de laatste
laatste
1. Aan
in het
het van
van buitengewone
mededeelingen der Staatset.
dat terwijl
terwijl in
buitengewone ontvangsten
Staatsct. onttleen ik, dat
was en van
gespeende jaar
jaar 1893 de belastingopbrengst
belastingopbrengst rond
rond 135 m.m.
m.m. was
van 1906-8
bijna gespeende
f 180.8 en zij in de 11 eerste maanden
rondf
deze van 160.8 klom tot 161.5, in 1911 zij al was rond
wordt aangegeven
aangegeven op rond
rond f
f182.191
tegenf
van 1913 wordt
f 172.602 in het overeenkomstige
182.191 tegen
Thans (N. C. ochtendbl. 16
16 Jan. 1914) ontvangen we officieeIe
tijdperk van 1912. Thans
officieele cijfers
tijdperk
die is geweest
ruim
omtrent de totaalopbrengst over gansch 1913, hierop neerkomende dat die
geweestruim
1/g m.m. Voorwaar
101/2
2001/g
m.m., zijnde
zijnde in vergelijking met 1912 een meer van 10
Voorwaar een
200% m.m.,
3/8
54/5 en
en in 1911 van bijna
een meer
meer slechts
slechts van
van ruim
ruim 5"/s
bijna 773/8
recordcijfer, wijl
wijl in 1912 een
recordcijfer,
gehaald was.
was.

2. Een
der sprekers
sprekers in
het begrootingsdebat der Eerste
Eerste Kamer
Kamer heeft het bedrag,
bedrag,
Een der
in het
2.
alleen aan
aan «lotsverbetering»
de laatste
laatstejaren
jaren besteed,
besteed, becijferd
becijferd op
op het
het wisjewasje
<clotsverbetering» in de
alleen
van acht millioen.
millioen.
Toen
na het
het Paaschreces de beraadslagingen
beraadslagingen over de
de nieuwe
nieuweInkomstenbelasting
Inkomstenbelasting
Toen na
in de
de·
Kamer, de
de Zierikzeesche
onzer voornaamste
voornaamste financiers
financiers in
een onzer
Kamer,
aanvingen, heeft een
mr. Patijn, op 15 April
o.a. met
met de
de klagt dat
afgevaardigde mr.
April het debat
debat ingeleid
ingeleid o.a.
dat al zijn
had kunnen
kunnen doen
doenontdekken
ontdekken wáåraan
wááraan eigenlijk de veel meer dan dertig
gecijfer
gecijfer hem
hem niet had
(38 noemde hij n. f.)
f.) gegaan
gegaan zijn,
zijn, waarmeê in de
de laaste jaren
jarenonze
onzeuitgaven%
uitgaven,
millioen (38
in de
de Kamer
Kamer heeft eenigbescheid
eenig bescheid
verhoogd zijn
zijn;; noch de minister
minister noch
noch iemand in
budgets verhoogd
geld in mijnen
mijnen tekst
tekst dik
dik ik
ik dus
dus aan
aan met
met de
de
gegeven op
de klagt. Scheppen
Scheppen met geld
gegeven
op de
:tie
men behoorlijk
behoorlijk weet
weet wááraan
dat men
wdåraan (behalve ambtenaarderij :: zie
(conder dat
toevoeging «zonder
beneden) al
dat geld wel
wel gegaan
gegaan isis:: kostelijke
van huishouden.»
kostelijke manier van
beneden)
al dat
3.
Omtrent dit
onderdeel bepaal
bepaal ik
ik mij tot
volgend staatje
staatje der
der begrootingen
dit onderdeel
tot volgend
3. Omtrent
1903-1913 van
Marine en
Oorlog (H.
en VIII)
VIII) in
in duizendtallen guldens.
van Marine
en Oorlog
(H. VI en
guldens. Het
is ontleend aan
de laatstverschenen
laatstve~schenen Jaarcijfers,
Jaarcijfers, die van
van 1911 blz. 276
aan de
276 vgg., en uit
Pyttersen's Staatsalmanak
Staatsalmanak voor 1914
1914 bijgewerkt.
Pyttersen's
Marine
Oorlog.
Marine Oorlog.
1903 bedragen
bedragen uitgegeven
uitgegeven 16.082 26.370
1904
»
»
16.569 29.013
»
1905
»
JO
15.737 28.877
1906
"»
»
17.434 26.945 1907
»
»
17.196 25.414
1908
»
»
18.142 27.931
1909
»
»
19.445 27.317
1910
»
»
19.175 28.397
1911
»
voorloopig 20.465 28.895
1912
»
toegestaan 20.088 30.275
»
1913
»aangevraagd
aangevraagd 20.122 33.363.
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Volgens de
de millioenennota
millioenennota werd
werd 1914
1914 op
opMarine
Marine weer
weer bijna
bijna 77ton
tonmeer
meergevraagd
gevraagd
en voor
voor Oorlog,
Oorlog,behalve
behalveeenen
cenenverleden
verleden
jaarteruggenomen
teruggenomen doch
dochthans
thans op
opnieuw
nieuw
jaar
voorgestelden
post van
vanzeszes
voor
kustverdedigingsfonds,ruim
ruimf1.285.000.
voorgestelden post
tonton
voor
eeneen
kustverdedigingsfonds,
f1.285.000. De
begrootings,debatten
23 December
DecemberK.
K. VIII
vlIrdoen
doenmij
mijhierbij
hierbij alleen
alleenvoegen
voegendat
dat
begrootings%debattenvan
van 22
22 en 23
eer bij
bij millioenen
millioenendan
dantonnen
tonnentetetellen
tellenbedragen
bedragen onmisbaar
kolossale, eer
onmisbaar zullen zijn om ons
vergroote leger te
te helpen
helpenaan
aanonderdak,
onderdak,aan
aanmaterieele
materieelehulpmiddelen,
hulpmiddelen,
voorradenenz.
enz.;
vergroote
voorraden
;
paraat mOE'ten
we de
deinin
den
strijd
zenden
landskinderenmaken.
maken. Van
Vande
de
moeten we
den
strijd
te te
zenden
landskinderen
want paraat
vond liggen,
liggen, nam
namZ.Exc.
Z.Exc.
begrooting, die
minister Bosboom
Bosboom bij
bij zijn
zijn optreden
optreden gereed
gereed vond
begrooting,
die minister
een
een paar
paar millioen
millioen verhoogingen
verhoogingen boven
bovenhet
heteindcijfer
eindcijfer1913
1913 wel
welterug,
terug, doch
doch met
met de
de
den loop
loopvan
van1914
1914om
omvrij
vrijwat
watmeer
meerzou
zoukomen
komen:
eenreculer
recuier
mededeeling
mededeeling dat
dat hij
hij in den
: een
mieux sauter.
sauter.
pour mieux
4. Deze
Deze en
en volgende
volgende opgaven
opgaven zijn
zijn ininden
den
regel
ontleend
jaargangenvan
van
regel
ontleend
aanaan
jaargangen
Pyttersen's Staatsalmanak
jongste
Jaarcijfers
Pyttersen's
Staatsalmanak voor
voor Iedereen
Iedereenofofaan
aandede
jongste
Jaarcijfersvan
vanhet
hetCentraal.
Centraal.
bureau voor de
de Statistiek.
Statistiek.
bureau
5.
Zou die
die felheid,
felheid, kwalijk
kwalijk bemanteld
bemanteld met
metschetterleuzen
schetterleuzen als
als vrijmaking, regts.
regts5. Zou
gelijkheid en
ander gewas
gewas van
vanKuyperiaanschen
Kuyperiaanschen bodem,
bodem, een weinig
weinig geluwd
geluwd zijn
zijn nu
nu
en ander
gelijkheid
omstreeks nieuwjaar
deelneming aan
Cort v.
v. d.d.Linden's
Linden's
omstreeks
nieuwjaardede regterzijde
regterzijdezich
zichtot
tot deelneming
aan Cort
Het ware
ware te.
te-wenschen
wenschen;; maar
maar mijn
mijn geringe
geringe
Staatscommissie
Staatscommissieheeft
heeftlaten
laten vinden?
vinden? Het
verwachting dienaangaand
van99January
Jannary1914
1914gedeeld
gedeeld
verwachting
dienaangaand (blijkens
(blijkens zijnen
zijnen Staatk.
Staatk. brief van
door v.
v. Houten,)
Houten,)doet
doetmijmijgeschreven
geschrevenlaten
latenwat
watikikvéér
vóór
oogenblikneerschreef
neerschreef
door
datdatoogenblik
mijnen tekst.
tekst. En
En zullen
zullen we,
we,indien
indieneen
eenduurzamer
duurzamer schoolvrede
schoolvrede dan
dan die
die van
van 1S89
1S89
in mijnen
stand isistetebrengen,
brengen,dien
dienvoor
vooreen
een
bereikbaargetal
getalmillioentjes
millioentjeskunnen
kunnenkoopen,
koopen,
tot stand
bereikbaar
of slechts
slechts door
doortetebezegelen
bezegelenden
denval
valvan
van
openbareonderwijs,
onderwijs,door
doorwijlen
wijlenden
den
hethet
openbare
voortreffelijken Veegens
zijn brochure
brochure over
over de
de niet pacificeerende pacificatiewet
pacificatiewet
voortreffelijken
Veegensin
in zijn
Mackay
Mackay voorspeld?
raak geteekend
geteekend door
Phillimore (Law
1912 blz.
blz. 397/8):
397/8): all
all good
good
door Phillimore
(Law Mag
Mag Aug. 1912
6. Zoo raak
philantropists,
are anxious
anxious to
to find
find short
shortcuts
cuts to
toUtopia,
Utopia,and
andthink
thinkthat
thattheir
their
philantropists,who
who are
intentions will
willbebemore
more
speedily
and
morequickly
quicklyeffected,
effected,ififthey
theyuse
use compul,
excellent intentions
speedily
and
more
compul.
make their
their poorer
poorer neighbours
neighbours walk
walkin
inthe
the straight
straight way.
way. Tot
Tot welke
welke akeligheden
akeligheden
sion to make
oponderwijsgebied
onderwijsgebied leidt,
leidt, kan
kan men
men in
in zijn
zijn opstel
opstel vinden.
vinden.
die
dwang juist
juist op
die dwang
7.
oorspronkelijk van
Pierson. Tegen den
den dringenden
dringenden raad
raad zijner
zijner
schepping oorspronkelijk
van Pierson.
7. Eene schepping
hoofdambtenaren in,
zette hij
hij door
door dat
datde
deontvangers
ontvangersniet
nietmeer
meerhun
hunhulppersoneel
hulppersoneel
hoofdambtenaren
in, zette
zouden aanstellen,
aanstellen, zich beroepend
beroepend op
op zijn
zijn ervaring
ervaring bij
bij de
deNed.
Ned.Bank
Bank;
opmerking
zouden
; dedeopmerking
bij deze
deze instelling,
instelling,hoe
hoehoogstaand
hoogstaand
overigens,zulk
zulkpersoneel
personeelslechts
slechtsin
in particulieren
particulieren
dat bij
overigens,
dienst
was, mogt
mogtniet
nietbaten.
baten.Thans
Thanshebben
hebben
daarnevens
Rijksklerken,zegge
zegge
dienst was,
wijwij
daarnevens
Rijksklerken,
registratie, de
de parketten,
parketten, de griffie
griffie en
en ik
ikweet
weetniet
nietwaar
waaralalmeer,
meer,
ambtenaars,
bij de registratie,
ambtenaars, bij
echte zich
zichsteeds
steeds
uitbreidende
oliev/ak
ambtenaardery, natuurlijk
de echte
uitbreidende
olievlak
der der
ambtenaardery,
natuurlijk vereenigd
in eenen
eenen Bond
Bondvan
vanrijksklerken,
rijksklerken, die
diesteeds
steedswurmt
wurmtomom
promotie
metklassen
klassenvan
van
promotie
met
opklimming, lotsverbetering
lotsverbetering en
en verhooging
verhooging van
vandedeaan
aan
rijksambtenaarschap
opklimming,
hethet
rijksambtenaarschap
pensioen:: in elk opzigt
een duur houdkindje.
houdkindje. Dat
Dathet,
het,gelijk
gelijkhem
hem toen
toen voorspeld
voorspeld
opzigt een
verbonden pensioen
gelijken op het
het Banktype,
Banktype, heeft
heeft de
de edele
edelevader
vader
werd, zoo
uitgroeijen en
werd,
zoo zou uitgroeijen
en weinig gelijken
kunnen gelooven
gelooven;; nu
nu voelt
schatkist het
het wicht
wicht loodzwaar
loodzwaar op
op haar
haar knieën.
knieën.
de schatkist
voelt de
niet kunnen
8.
Laatstelijk alweer
inspectie van
vandede
«ligchamelijke opvoeding.:0
opvoeding.» Zou
Zou welligt
welligt
alweer inspectie
<cligchamelijke
8. Laatstelijk
ininspectie
inspectiegenomen
genomenworden
worden?
padvinderij niet spoedig
spoedig in
de padvinderij
?
9. Eene vermaning
waaraan minister
minister Treub
Treub niettegenstaande
niettegenstaande het
het wijdgapende
wijdgapende
vermaning waaraan
9.
de begrooting
begrooting 1914
1914 potdoof
potdoof blijkt,
getuige zijn
zijn zooeven
zooeven (12
(12 Dec.
Dec. 1913)
1913)
tekort
blijkt, getuige
tekort op
op de
tot onze
onze kennis
kenniskomende
komendeverhoogingsaanvraag
verhoogingsaanvraag van
van ruim
ruim f
f170000
met meer
meer dan
dan
170000 met
twintig posten,
posten, gedeeltelijk
gedeeltelijk om
om reeds
reeds vroeger
stand te
te brengen,
brengen,
gevoteerde zaken
zaken tot stand
vroeger gevoteerde
twintig
van overheidswege
overheidswege te
te gaan
gaanmeedoen
meedoenaan
aanpluimveeteelt
pluimveeteelt en
en
gedeeltelijk
gedeeltelijk echter
echter om
om van
aan voorlichting
voorlichtingininzake
zake
rubber, en
envezelcultuur,
vezelcultuur,landverhuring,
landverhuring,
arbeidsbemiddeling,
arbeidsbemiddeling, aan
rubber%
vrouwenarbeid
- zulks met de
de gebruikelijke
gebruikelijkebevordering
bevorderingvan
vandedeambtenaarderij
ambtenaarderijen
ende
de
vrouwenarbeid —
twee dagen
dagen later
later dat
datdedeaanvraag
aanvraag isis
paperasserie. Maar
paperasserie.
Maarblijkens
blijkenshet
het berigt
berigt van
van twee
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teruggenomen, omdat men geen zin heeft dit zaakje
zaakje aftedoen zonder afdeelings,onderzoek
afdeelings.onderzoek
gaat
de Kamer
Kamer eene voorzigtigheidsstrooming.
voorzigtigheidsstrooming. Een
gaat in
in de
Eenbegin
beginalthans
althansvan
van wijsheid.
wijsheid. ' '
10.
duurder voor
voor de
de schatkist
schatkistzal
zaldedeWoningwet
Woningwetworden
wordenzoo
zoozij,
zij,me
me dunkt
dunkt
10. En
En nog duurder
wat
voorbij de bedoeling
bedoeling harer
harer makers,
makers, wordt
wordt uitgevoerd
uitgevoerd naar
naarde
dedenkbeelden,
denkbeelden, door
door
wat voorbij
den
minister v.v. Binn.
uitgesproken in
Jan. 1914.
1914. Toch
Toch
den minister
Binn. Z.
Z. uitgesproken
in de
de Kamerzitting
Kamerzittingvan
van 27
27 Jan.
waren
die makers
makers niet
niet bang
bang voor
vooreen
eenkleintje,
kleintje,getuige
getuigeMr.
Mr. H.
H.J.J. Smidt
Smidt in
in
waren reeds
reeds die
Bouwverbod, het
hetmerkwaardige
merkwaardige sluitstuk
sluitstuk eener
eener loopbaan
loopbaan van
van
Uitbreidingsplan
Uitbreidingsplan en
en Bouwverbod,
tachtig
jaren, want
want (Inleiding
(Inleiding blz.
blz. V)
V)laboreert
laboreertzij
zij aan
aanoverdrijving
overdrijving van
van bouwvoor.
bouwvoor,
tachtig jaren,
schriften en bijzonder
willekeurige, onbillijke
onbillijke en
en inhalige
inhalige voorschriften.
voorschriften. Eene
Eene krasse
krasse
schriften
aan willekeurige,
bijzonder aan
aanklagt, maar
maar (b.v.
aanklagt,
(b.v. blz.
blz. 340/1,
340/1, 354,
354, 362,
362, 369,
369, 372)
372) welgestaafd.
welgestaafd. Vooral
Vooral hier
hier in
in Den
verwant
aan
Haag is
is hare
hare toepassing
toepassingeene
eenevan
vanadministratieve
administratieveinhaligheden,
inhaligheden,
verwant
aanafzetterij
afzetterij
en knevelarij,
knevelarij, uitgaande
uitgaande nominaal van
de collegialiteit
collegialiteit Burg.
Burg. Wetb.
Wetb. feitelijk
feitelijk veelal
van de
slechts
van den
denmet
metPublieke
PubliekeWerken
Werkenbelasten
belasteneenling
eenlinguit
uithun
hunmidden,
midden,maar
maarvaak
vaak
slechts van
ressorteerende
mi~schienzelfs
zelfsdienstijverige
dienstijverige
ook maar
maar van
vanonder
onderdezen
dezen
ressorteerendeambtenaars,
ambtenaars,misschien
duodecimo bureaucraatje~.
bureaucraatjes.IsIshet
het wonder
wonder dat
dat ik, lezend
duodecimo
lezend van
van allerlei
allerlei tirannie,
tirannie, over
over de
de
burgerij gepraktiseerd
gepraktiseerd reeds
reeds door het niet af
af doen van gevraagde vergunningen, onvrien.
burgerij
onvrien,
delijk
van «ambtenaarderij»
«ambtenaarderij» spreek?
delijk van
Wien Smidt's
Smidt's boek
boek wat
watlijvig
lijvigis,is,dien
dien
verwijs
naar
kritischeoverzigt
overzigtdaarvan,
daarvan,
verwijs
ik ik
naar
hethet
kritische
inin
«Onze
Eeuw»
hetwelk Mr.
Mr. S.
S. van
vanHouten
Houtendaarvan
daarvangegeven
gegevenheeft
heeft
"Onze
Eeuw»1912
1912blz.
blz.320
320v.g.g.
v.g.g.

11. Zegenrijk
11.
aan ongelden naar
eenen bevoegden
bevoegden getuige,
getuige, die
die beyond
bevond dat
dat met
met
Zegenrijk aan
naar eenen
elken gulden uitkeering
cent van dit
97112 cent
dit (in
(inspoorwegtaal)
spoorwegtaal) doode
eiken
uitkeering 971/2
doode gewigt gemoeid is.
12. En
En toch
12.
toch kon
kon men
men aldaar
aldaar op
op9 Dec.
9 Dec.1913
1913(Nieuwc
(NieuweCt.
Ct.1010Dec.
Dec.Ocht.)
Ocht.)Dr.
Dr.
Easton hooren
hooren verkondigen
verkondigen dat
plan van
vanB.B.enenW.W.
voorhet
hetverbreeden
verbreeden der
der
Easton
dat het plan
voor
Leidsche straat
mogt voorgaan
voorgaan boven
boven een.
een ander
ander plan
plan van
van een
een
Leidsche
straat Aà ff 2.350.000
2.350.000 niet
niet mogt
millioen meer
meer;; want
want overwegen
deze zaak
zaak mag volgens heer
heer E.
E. het
het geld
geld niet.
niet.
overwegen in deze
13. Vorenstaande
13.
Vorenstaande cijfers
cijfers omtrent
omtrent dedeaanspraken
aansprakenopophethet
"Staatslijfrentenierschap»
«Staatslijfrentenierschap»
hier
hier slechts
slechts pro memorie,
memorie, ofschoon
de kosten,
kosten, verbonden
verbondenaan
aandedeambtenaars,
ambtenaars,
ofschoon voor de
de pensioenslijfrente
pensioenslijfrente flink
flink meetelt.
meetelt.
vermeerdering, dat
vermeerdering,
dat regt
regt op de
aanteekening dateert
dateert van
vanvep5r
vóór de
de Kamerdiscussie
Kamerdiscussie van
vanheden
heden1515Januari
Januari1914.
1914.
Deze aanteekening
Maar nu ik
ik het
hetverslag
verslag daarvan
daarvan in
in de
de bladen
bladen lees,
lees, vestig
vestig ikikten
tenaanzien
aanzien van
vanbeide
beide
Maar
- het
het vermenigvuldigen
vermenigvuldigen en
en de
dekostbaarheid
kostbaarheidder
derambtenaardery
ambtenaardery —
- de
de byzon,
punten —
dere aandacht
aandacht op
op het
het toen
toengeblekene.
geblekene.Door
Doorverscheidene
verscheideneKamerleden
Kamerleden werd
werd zoo
zoo
dere
mogelijk gevraagd
gevraagd traktementsverhooging
traktementsverhooging voor
voorallerlei
allerleilagere
lagereambtenaartjes,
ambtenaartjes,
dringend mogelijk
niemand weersprak
weêrsprak des
desministers
ministersverklaring
verklaring dat
datdie
diepersonen
personen hoogst een•
een.
ofschoon niemand
doen;
verburgemeesterdeheer
heerTer
TerLaan,
Laan,haantje
haantjede
de
enondergeschikt
ondergeschiktwerk
werkdoen
voudig en
; dedeverburgemeesterde
voorste bij
bij dezen
dezen nieuwen
nieuwen aanval
aanval op
opdedeo zoo
0 zoo
blijkende
schatkist,maakte
maakte
voorste
leegleeg
blijkende
schatkist,
van
twee
mannetjes,maar
maardurfde
durfde
bovendien drukte
drukte over
over het
hetopop
wachtgeld
stellen
bovendien
wachtgeld
stellen
van
twee
mannetjes,
het bescheid
bescheid weerspreken
wéerspreken dat er
er voor
voor hen
hen geen werk
werk was.
niet het
16. Individueel
16.
Individueel plomp en
en hard
hard pakt
pakt ook
ookvaak
vaakhet
hetstrafregt,
strafregt,even
evenonmisbaar
onmisbaarvoor
voor
den Staat
Staat als
als het
het belasting
belasting heffen.
heffen. Doch
Dochzelfs
zelfsditditis is
nog
nietzéé.
zóóplomp
plompals
als de
de
den
nog
niet
vanbuiging
buigingnaar
naardedeomstandigheden
omstandigheden
belasting, omdat
omdat het
het strafregt
strafregt twee
tweemiddelen
middelenvan
belasting,
volkomen onbruikbaar
onbruikbaar bij het
het heffen
heffen van
vaneene
eenebelasting.
belasting.De
Destrafbedreiging
strafbedreigingder
der
bezit, volkomen
kan hebben
hebbeneen
eenmaximum
maximumenenminimum
minimum;
kanaan
aanbelastingambtenaren
belastingambtenaren even
even als
als
wet kan
; kan
onze strafregters
strafregters worden
aanslag van
van ZZofofI JIJtetestellen
stellenvrij
vrij
aan onze
worden overgelaten,
overgelaten, om
om den aanslag
hoog of
ofop
opbijna
bijnaeen
een
schijntje?
kent
strafregtnog
nog
correctiefvan
van
hoog
schijntje?
EnEn
dandan
kent
hethet
strafregt
hethet
correctief
gratie, wanneer
wanneer de omstandigheden
omstandigheden van
van 't'tgeval
geval zelfs
zelfsdedeligtste
ligtstestraf
strafonduldbaar
onduldbaar
gratie,
zouden maken,
maken, terwijl
terwijl het fiscale
fiscale regt
regt alleen
alleenvoor
voor't verzuim
't verzuimvan
vaneenen
eenen
termijn,
zouden
termijn,
vorm, kortom
kortom voor
vooreene
eenebijzaak
bijzaak ontheffingen
ontheffingen toelaat
toelaat;; want
wantonbuigzaamheid
onbuigzaamheid
eenen vorm,
overigens van den
den belastingpligt
belastingpligt isis onvermijdelijk.
onvermijdelijk.
overigens
17.
17. In hoofdzaak,
hoofdzaak, daar
daar zij
zij bij
bij de
dezamensmelting
zamensmelting onlangs
onlangsvan
vande
desuccessie.
successie, en
en
overgangsregten handig
wêer een duitje
duitje naar
naar zich
zich toegehaald
toegehaaldheeft.
heeft.
overgangsregten
handig weer
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18.
reeds voor
voor tachtig jaren Louis Reybaud (Réformateurs
(Réformateurs II p. 32), en dezen
18. Aldus reeds
winter mr.
mr. Marchant in eene openbare vergadering.
vergadering.
19.
betwist niemand
niemand en
enwerd
werdbij
bijhet
hetjongste
jongste Suriname_debat
niemand
19. Dit betwist
Surinameodebat door niemand
tegengesproken, toen
toen mr.
Fock, oud,gouverneur
oud_gouverneur der
kolonie, hare
hare kwijning aan
tegengesproken,
der kolonie,
mr. Fock,
kapitaalgebrek toeschreef.
toeschreef. Volgens
de welbekende
welbekende Sociale
Sociale Monatshafte van begin 1914
kapitaalgebrek
Volgens de
iets dergelijks
dergelijks uit
uit Berlijn.
Berlijn.Daar
Daarklaagt
klaagt men
men over
overgroote
(N. C. 28 Febr. 1914) verneemt men iets
groote
slapte in de
debouwbedrijven
bouwbedrijven en
en wijzen
wijzen de
de Hefte als hoofdoorzaak
hoofdoorzaak hiervan aan
slapte
aan het
ontbreken
van kapitaal,
kapitaal, zelfs
tegen eerste
eerste hypotheek,
hypotheek, zoowel voor
eigen als
als voor
voor
ontbreken van
zelfs tegen
voor eigen
werk.
kapitaal, geen werk.
speculatiebouw. Alzoo geen kapitaal,
20. Eene omstandigheid
ook maakt
maakt dat
dat het
hetplan,
plan,om
omvan
vandie
dievennootschappen
vennootschappen
20.
omstandigheid die
die ook
eene nieuwe
nieuwe belasting
te heffen,
heffen, eene belasting als waren
waren deze
deze wezenlijke personen
belasting te
personen
Want wat
wat zijn
zijn economisch
economisch deze
deze
met
een eigen
eigen vermogen,
vermogen, vrij
vrij bedenkelijk
bedenkelijk wordt.
met een
wordt. Want
de aandeelhouders,
die
inkomsten
anders dan de
inkomsten hebbende
hebbende «personen»
«personen» wel
wel anders
aandeelhouders, tusschen wie
wie die
den vorm
vorm van
van een
eendividend
dividend verdeeld
worden?
aandeelhouders
inkomsten
inkomsten in
in den
verdeeld worden
? Die aandeelhouders
worden, daar zij
zij vóór
dividend_
voortaan van
van rijkswege
rijkswege driemaal
driemaal genepen worden,
v66r alle dividend,.
zullen voortaan
geofferd als Bedrijfsbelasting
Bedrijfsbelasting;;
2%2 percent van het te verdeelen bedrag hebben
ontvangst al 21/
hebben geofferd
ontvangst
zij individueel
individueel ten
ten tweeden
op hun
hun persoonlijk
persoonlijk
diezelfde belasting
belasting dokken
dokken zij
male op
diezelfde
tweeden male
nu bij het zamensmelten van
Pierson's twee
twee belastingen
belastingen
aanslagbillet:
moeten zij
zij nu
aanslagbillet : moeten
van Pierson's
welke men,
men, ten
ten laste
(valt
laste van het
het kapitaal, de Vermogensbelasting
Vermogensbelasting in stand
stand houden
houden
(vapt welke
nieuwe Inkomstenbelasting,
Inkomstenbelasting, die
die de
de Tweede
nogmaals bloeden? Toch wordt door de nieuwe
wil) nogmaals
Kamer
met aanzienlijke
aanzienlijke meerderheid
meerderheid aannam,
aannam, deze
dezekostelijkheid
kostelijkheid om eene
Kamer dezer
dezer dagen met
enkele
categorie van
van bezitters
bezitters teteknijpen
knijpen ·en
wet:: eigenlijk
enkele categorie
.en te nijpen weldra
weldra wet
eigenlijk alleen
omdat
die uitknijperij
uitknijperU een viertal
viertal millioenen meer
de schatkist
schatkist brengt.
brengt. Teregt
omdat die
meer in de
schreef
Nieuwe Courant
Courant dat
dat dit
dit belasten
belasten van
van een
een ligchaam dat
schreef op 7 Mei 1.1. de
de Nieuwe
vermogen nog inkomsten
inkomsten bezit
bezit -— immers
immers die «belastingschuldige»
maar
noch vermogen
«belastingschuldige» zelf isis maar
- op geen enkelen
enkelen juridischen of economischen grond berust,
eene fictie —
berust, dat
dat het is een
fiscale misgeboorte,
misgeboorte, welke
welke ofschoon
ofschoon strijdig
strijdig met
met de
de gezonde
gezonde belastingbeginselen,
fiscale
luidens de
de sprekers
sprekers van
van regts door niemand
door die van
van links
links
wordt verdedigd
verdedigd en
en door
luidens
niemand wordt
zuchtend aanvaard.
aanvaard. Maar
het vele geld
dat thans
thans noodig is vooral
vooral uit de
de
Maar omdat
omdat het
geld dat
zuchtend
deze dividendbelasting vier millioen extra
Inkomstenbelasting
komen, en deze
extra belooft,
belooft,
Inkomstenbelasting moet
moet komen,
daarom
alle politieke
politiekepartijen
partijen met
metdeze
dezehaast
haastmonsterlijke
monsterlijke vinding
vindinggedaan
gedaan
daarom hebben
hebben alle
zij h.i.
h.i. gerechivaardigd.
gerechtvaardigd. En
ware zij
als ware
En die millioenenbegoocheling
millioenenbegoocheling heeft volkomen doen
vergeten,
menig vennootschappelijk
vennootschappelijk verslag
dit voorjaar
voorjaar het
het reeds
reeds
vergeten, ofschoon
ofschoon menig
verslag van
van dit
wereldkundig had
had gemaakt, dat die ligchamen geducht moeten bijspijkeren,
gelijk ik
bijspijkeren, gelUk
wereldkundig
aantoon
mijnen tekst.
tekst.
aantoon in mijnen
op die
die eisch van bijspijkering even kras
kras treft
treft allerlei
merk ik
ik op
In 't voorbijgaan merk
instellingen:: niet
het minst die van
van sociale
sociale strekking.
strekking. De Haagsche Nutsspaarbank
Nutsspaarbank
instellingen
niet het
in eene afschrijving
ton, en
en hoeveel
hoeveel
b.v. heeft heden
voorzien in
afschrijvingvan
vanver
ver boven
boven de
de ton,
heden te voorzien
millioenen
Rijkspost_ en
Verzekeringsbank, wel
zullen hebben
hebben afteschrijven zal
zal ik
en Verzekeringsbank,
wel zullen
millioenen Rijkspost,
niet begrooten. Over
laatste welligt beneden.
Over de laatste
21. Hier
ik eens
eens uitspatten,
uitspatten, regts en links,
links, door
door eene noot in
in drie
drie onderdeelen
21.
Hier ga ik
a, b en c neer te schrijven. Drie onderdeelen elk met een eigen thema, ontleend
ontleend aan hetgeen
men
den tekst,
tekst, en
en dus
dus dien
dien tekst
tekst annoteerend.
Maar onderdeelen
onderdeelen in
men gezegd
gezegd vindt
vindt in den
annoteerend. Maar
eene noot zaam gebragt,
gebragt, omdat
te veel
veel zou
zouvervloeien.
vervloeien.
omdat anders
anders die
die tekst te
en elders.
elders. Hare
Hare kentering
kentering werd
werd al in
in
a. Het omslaan der Hochkonjunktur hier
hier en
Dr. Bos;
overgang in stellige
stellige
Kamerzitting van 8 Dec. 11. aangekondigd
de Kamerzitting
aangekondigd door Dr.
Bos ; de
de overgang
jongste.
depressie
voorEngeland
Engelandwaargenomen
waargenomen door
door The
TheEconomist
Economist;; blijkens
depressie is voor
blijkens de jongste
aflevering
het Journal
Journal des
des Economistes getuigt
Frankrijk eveneens
Yves
aflevering van het
getuigt in Frankrijk
eveneens aldus Yves
Guyot;
dikte een ander 'economisch t\jdschrift
tijdschrift deze uitspraken
Guyot ; den 25en September 1.1. dikte
en voorspelde
aan met tal
tal van
van cijfers,
cijfers, onder
onder anderen
anderen van
vantoenemende
toenemendewerkeloosheid,
werkeloosheid, en
aan
den Balkankrijg en de
de nieuwe
nieuwe militaire
militaire uitgaven
uitgaven
bovendien dat
de liquidatie
liquidatie van
van den
bovendien
dat de
jarenlang. Officieel bevestigde voor Duitseh.
deze
depressie zouden
zouden doen
doen aanhouden
aanhouden jarenlang.
Duitsch,
deze depressie
land de
de pruisissche minister
Handel, dezen
dezen z9Jller
kring van
land
sprekend in eenen kring
zo,mer sprekend
minister van
van Handel,
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Thans, einde
einde Mei 1914,
pessimisme. Thans,
1914, is
is de
dedepressie
depressie een
eendoor
door niemand
niemand
Bergleute, dit pessimisme.
meer
betwijfeld voldongen feit
meer betwijfeld
feit geworden.
geworden.
b.
weerbaarheidsuitgaven. Heeft
Heeftmen
mendie
dieooit
ooitbekeken
bekekenuit
uithet
hetstaatssocialistische
staatssocialistische
b. De vieerbaarheidsuitgaven.
wij met
met deze
deze alalopgescheept
opgescheept
oogpunt
der zoo
zoo geliefde
geliefde dwangverzekering?
Toen wij
dwangverzekering? Toen
oogpunt der
in eene
eenevergadering
vergadering van
vanwijlen
wijlendedekiesvereeniging
kiesvereenigingGrondwet,
Grondwet,betoogd
betoogd
waren heb
waren
heb ik, in
wij onze
onzewelvaart
welvaart niet
niettetezeer
zeeriningevaar
gevaarbrengen,
brengen, het
het kiezen tusschen
dat,
wilden wij
dat, wilden
uitgeven voor
voor onze
onzeverdediging
verdediging en
envoor
voorsociale
socialedoeleinden
doeleindenonvermijdelijk
onvermijdelijkwerd.
werd.
het uitgeven
Gijn
Indisch
defensierapport,betoogend
betoogend dat
dat we
we
Aan de
de nota
nota van
vanmr.
mr.v. v.
Aan
Gijn
bijbij
hethet
Indisch
defensierapport,
de overige
overigerapporteurs
rapporteurs onmisbaar
onmisbaar achten,
achten, verbind
verbind ik
ikthans
thans
niet kunnen betalen
betalen wat de
uitspraak dat op
op de
dedefensieuitgaven
defensieuitgavenonze
onzekeus
keus moet
moet vallen. 't Is eene dwangverzeke.
dwangverzeke.
de uitspraak
juist uit
uit sociaalpolitiek
sociaalpolitiek oogpunt
oogpunt moeten
al drukt
drukt die nog
nog
moeten gelooven, al
ring, waaraan
waaraan we juist
enandere
andere
zoo zwaar,
zwaar, gansch overeenkomstig
overeenl..omstig de betoogen
betoogen der
der advokaten
advokaten van
vanTalma,
Talrna.en
duur uitkomt.
indien wij
wij Indië
Indië
wetgeverij
de tegenwerping
tegenwerping dat
dat die
die te duur
uitkomt. Want
Want indien
wetgeverij op
op de
goed in Hotel Aap,
verliezen,
economisch zwakken
zwakken ininhet
hetmoederland
moederland voor goed
verliezen, logeeren
logeeren de economisch
en
vóór alles
alles moeten
moeten zij
zij dus
dus verzekerd
dat die
die
worden tegen
tegen dat
dat verlies.
verlies. Zonder
Zonder dat
en v66r
verzekerd worden
assurantie aan
het moederland
moederland iets
iets kost,
kost, wanneer
wanneer doorgaat
doorgaat het
het voorstel
voorstel om
om haar
haar te
te
assurantie
aan het
brengen ten laste
laste der
derIndische
Indischebegrooting
begrooting?
Eenvoorstel
voorstelalligt
alligt niet
nietbest
bestteterijmen
rijmen
brengen
? Een
koloniale politiek
politiek:: dus
dusniet
nietheel
heelordentelijk.
ordentelijk.Maar
Maargegteld
gesteld
met onzen ethischen koers in de koloniale
tegendeel, zal
zal onvermijdelijk
onvermijdelijk die
die millioenenuitgaaf
miIlioenenuitgaafreageeren
reageeren op
opde
deportemonnaies
porternonnaies
het tegendeel,
patria. Meer
Meer belasting
belasting ininIndië,
Indië,lagere
lageredividenden
dividenden
hier
gebeurd:
dusmindere
mindere
in patria.
hier
gebeurd
: dus
rendement der inkomstheffingen
inkomstheffingen in Nederland
Nederland —
- dus
dus ongunstige
koopkracht en
koopkracht
en lager rendement
wijziging van
van de
defactoren
factoren waaruit
waaruit de
de dekking
dekking van
vanhet
hetmoederlandsche
moederlandsche deficit
deficit voort,
voort.
wijziging
komen moet.
moet.
c. De werkeloosheid.
werkeloosheid.
c.
algemeene bekommernis
bekommernis over
over dit
ditverschijnsel
verschijnselvereischt
vereischt geen
geen betoog
betoog;; dat
dat die
die
De algemeene
bij ons
ons bestaat
bestaat blijkt
blijkt uit
uit de
deinstelling
instellingvan
vaneene
eeneStaatscommissie
Staatscommissie te
te dier
dierzake
zake en
en
ook bij
de verslagen
verslagenreeds
reedsdoor
doorhaar
haaruitgebragt.
uitgebragt.InInafwachting
afwachtingvan
vaneen
eenopopkomst
komstschijnend
schijnend
uit de
1914
nieuw verslag
verslagde
devolgende
volgendeopmerking
opmerkingomtrent
omtrenteene
eene
vergadering,
omstreeks1 Febr.
1 Febr.1914
vergadering,
omstreeks
te dier
dier zake
zake gehouden.
gehouden.IsIsniet
niethet
hettoen
toenvrij
vrijalgemeen
algemeenaanbevolen
aanbevolenhulpmiddel
hulpmiddeldaar,
daar.
tegen van
van tijdelijke
tijdelijke arbeidsbeperking
arbeidsbeperking (ondersteld
(ondersteldeens
eenshaar
haargunstige
gunstigewerking)
werking) volstrekt
volstrekt
een arbeidstijd
arbeidstijd tegenwoordig
tegenwoordig van
van tieni
tienluren,
uren, betaald
betaald met
met een
een
onuitvoerlijk ? Stel
onuitvoerlijk?
Stel een
20cent,
cent,enenstel
stel
dien
arbeidstijd
verkort
met
twee
uren,dus
dusmet
meteen
eenvijfde.
vijfde.
van 20
uurloon van
dien
arbeidstijd
verkort
met
twee
uren,
Dat beteekent
beteekent inkorting
inkorting van
van dagloon
dagloon voor
voor den
den werkman
werkman met
met veertig
veertig cent
cent of,
of, zoo
zoohij
hij
die
40 ct.
ct. niet
nietzal
zalderven,
derven,verhooging
vethoogingvan
vanhet
hetuurloon
uurloonvoor
voorden
denondernemer
ondernemer:: isis op
op
die 40
een van
van beide
beidededeallerminste
allerminstekans
kans?
tijdis er
is er
naar
Sint.werkman,
een
? DeDetijd
welwel
naar
omom
aanaan
Sint.werkman,
te vragen
vragen:: heb
heb voor
vooruwe
uwewerklooze
werkloozemedearbeiders
medearbeiders
maar altoos door
door opslag eischt, te
die maar
denk (2780)
(2780) aan
aandedeondervinding
ondervindingvan
van1907/8
1907/8teteAmsterdam
Amsterdam
loonde.rving over
overl1 Ik denk
die loondcrving
met
werklooze diamantwerkers,
diamantwerkers, blijkens
verslag der
dercommissie
commissieuit
uitdedeburgerij,
burgerij,
met de werklooze
blijkens het verslag
die van
van haar
haar drie
drie ton
ton voor
voordie
diebenarden
benardenhad
hadbijeengetrommeld.
bijeengetrommeld. Den
Den 25en
25enJan.
Jan.1908
1908
trof zij
zij op
opdede6629
6629aanvrager§
aanvragers 1735
1735simulanten
simulanten aan,
aan, die
diealzoo
alzooopopdedegiften
giftenvoor
voorden
den
trof
nooddruft kwamen
kwamen parasiteeren
parasiteeren;; eene
commissie voor
voor losse
losse werklui
werklui vond
vond toen
toen 430
430
nooddruft
eene commissie
duizend van
van haar
haarsollicitanten.
sollicitanten.Wat
Watdedeondernemers
ondernemersbetreft
betreft:: hoe
hoe
parasieten
parasieten op
op duizend
die, als
als de
deHochkonjunktur
Hochkonjunktur voorbij
voorbij is,
is, het
het uurloon
uurloon zooveel
zooveel hooger
hooger stellen
stellen?
kunnen die,
Volstrekt
onuitvoerlijk alzoo, deze
deze voorslag.
voorslag.
Volstrekt onuiivoerlijk

22. Dit leid
leid ikikafafuituitdede
redev. v.
Nierop
d.d.
Febr.1914
1914inin
EersteKamer
Kamer;;
22.
rede
Nierop
d.d.
17 17
Febr.
dede
Eerste
tevens
echter dat
dat het
hetgecijfer
gecijfer van
vandien
dienbewindsman
bewindsmanhem
hem tot
toteene
eenemeeropbrengst
meeropbrengst
tevens echter
van maar
maar ruim
millioen had
had gebragt.
gebragt.
ruim een
een half millioen
23. En
En die
die minister
minister Bertling
BertIing blijkens
blijkens zijne
zijne juist
juistnu
nu(medio
(medioDec.
Dec.1913
1913:: Nieuwe
Nieuwe
23.
14 Dec.
Dec. Ocht.)
Ocht.) verschenen
verschenen M.
M. v.v.A.A.opophet
hetbegrootingshoofdstuk
begrootingshoofdstuk VIIb
VUb zoo
zoo beslist
beslist
C. 14
mogelijk afwijst.
staatsstuk komt
komt voorts
voorts bevestigen
bevestigenwat
watikikschreef
schreefomtrent
omtrent de
de
mogelijk
afwijst. Dat staatsstuk
en andere
anderebelastingen
belastingen eene
eene
onmogelijkheid dat
de registratie,
registratie, de
de 'personeele
'personeele en
onmogelijkheid
dat aan
aan de
wezenlijke versterking van
van middelen
middelenisiste
te ontleenen;
ontleenen;ten
tenaanzien
aanziender
derpersoneele
personeele belasting
belasting
opkomst.
komst.
schijnt zelfs
voorstel tot
tot eenige
eenige verlaging
verlaging op
schijnt
zelfs een voorstel
24.
dus het dubbele
zaak gemoeid
gemoeid
24. Minstens dus
dubbele van 't bedrag dat Pierson ongeveer met de zaak
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achtte
hij zijn
zijn sympathie
sympathie daarvoor
daarvoor uitsprak.
uitsprak. Zoo
Zoo hij
hij die
dieverdubbeling
verdubbelinghad
hadvoor,
voor.
achtte toen hij
zien, zou hij
hij dit
ditwoord,
woord,waarmee
waarmee de
destoot
stootaan
aandeze
dezewetgeverij
wetgeverijgegeven
gegevenis,is,gesproken
gesproken
zien,
: de verantwoordelijkheid
nietm.i.
m.i.:
verantwoordelijkheid daarvoor
daarvoor zou hij
hij hebben
hebben geschuwd.
geschuwd.
hebben? Stellig niet
25. Blijkens
mr. Troelstra
Troelstra in
Volk, vooral
vooralhet
het vijfde
vijfdedier
dieropstellen,
opstellen,
Blijkens kritieken van mr.
in Het Volk,
25.
gaat zelfs dezen
dezen leider
leider de
de ossendorperij
ossendorperij tetever.
ver.
gaat
26.
Van 29
29 Juni
Juni 1911,
1911,volgens
volgenshet
hetadvies
adviesvan
van
den
hoogleeraarVan
VanHamel
HamelJr.
Jr.
den
hoogleeraar
26. Van
gedekt door
door 's Raads verordeningsregt omtrent
der gemeente.
gemeente. Want
omtrent de huishouding der
gedekt
slot van
vanart.
art. 135
135Gemw.
Gemw.behoort
behoortz.z.i. i.ruim
ruimteteworden
wordenopgevat
opgevatenen
brengtdan
dandaar,
daar,
dit slot
brengt
onder de regeling
regeling van
van het geheele
geheele maatschappelijke
maatschappelijkeleven
leven binnen
zijnenkring
kring;
daartoe
onder
binnen zijnen
; daartoe
regeling van
van zekere
zekere bedrijfstoestanden
bedrijfstoestanden daar
daar binnen. Dit
Dit geldt
geldt
behoort ongetwijfeld
ongetwijfeld de regeling
voorAmsterdam.
Amsterdam. Doch
Dochook
ookelders,
elders,Zaandam
Zaandamb.v.;
b.v.;Heerlijk
Heerlijkuitzigt
uitzigtvoor
voordoor
door
bovenal voor
drillenbevolking.
bevolking.EnEn
ultra,staatssocialisme
zou
Thorbecke,door
doorart.
art.135
135
rooden tetedrillen
datdat
ultra.staatssocialisme
zou
Thorbecke,
voornoemd al in
in 1851
1851 aan
aanelke
elkegemeente
gemeentehebben
hebbenveroorloofd
veroorloofd11
I!
voornoemd
27. Uit Snijckers
Snijckers «les
«les chambres
chambres des métiers»
métiers» Leypzig
Leypzig 1906,
1906> blz.
25.
27.
blz. 25.
28. Zeven millioen,
millioen, ofschoon Duijs
Duijs en
enzijne
zijnesociaal,democraten
sociaabdemocratenten
tenstemmingsdage
stemmingsdage
wisten dat
de wet
wetalleen
alleenzeventigers
zeventigers die
dieininloondienst
loondienstgeweest
geweestwaren
warenzou
zoubaten
batenen
en
dat de
wisten
haar, wegens
deze stuitende
stuitende regtsongelijkheid
regtsongelijkheid jegens
jegens alle
alle anderen,
anderen, onaannemelijk
onaannemelijk hadden
hadden
haar,
wegens deze
verklaard. Maar
oppositie en
endreef
dreefzijne
zijnewet
wetdoor,
door,middels
middels de
de over,
over,
verklaard.
Maar Talma
Talma bezwoer
bezwoer die oppositie
neming
van het
hetamendement
amendement der
der heeren
heeren om
om art.
art. 369
369 alaleinde
einde1913
1913uittevoeren.
uittevoeren. Zou
Zou
neming van
hij
gedurfd hebben
hebben ofofdaarin
daaringeslaagd
geslaagdzijn,
zijn,bijaldien
bijaldientoen
toeneven
evenstellige
stelligewetenschap
wetenschap
hij gedurfd
het aantal
aantal candidaten
candidatenvoor
voordie
dietoepassing
toepassingvoorhanden
voorhandenware
waregeweest
geweest?
omtrent
omtrent het
? Zijn
opvolger
zit er
ernu
numee
meeopgescheept
opgescheeptenenwijwij
allen
hem;
opvolger zit
allen
metmet
hem
; hij kan van deze wetenschap
hetgeen de
deprocedures
proceduressinds
sindseinde
emdeJanuary
Januarybij
bijden
denRaad
Raadvan
vanBeroep
BeroepteteAmsterdam
Amsterdam
en hetgeen
lichtbrengen
brengenomtrent
omtrentergerlijkheden
ergerlijkhedenuit
uitde
dewet
wet(Nieuwe
(NieuweC.C.2424Jan.
Jan.1914)
1914)
verder aan het licht
alleen
gebruik maken,
maken, om
om hare
hare schadelijkheid
schadelijkheid wat
wat te
te temperen.
temperen. Of
Of isis niet schadelijk
alleen gebruik
ergerlijk bij
den deerlijken
deerlijken toestand
toestand der
derschatkist
schatkist(Zie
(ZieTasman's
Tasman'sSociale,
Sociale,
bij den
en niet ergerlijk
kroniek
dat, toen
toen mr.
mr. Treub
Treub zijn
zijn rentevoorstel
rentevoorstel indiende,
indiende, alalgebleken
geblekenwas
was
kroniek 1914
1914 p.
p. 98) dat,
dat van de
de Talmaklanten
TalmakIanten er
vijfduizend zijn
deVermogensbelasting
Vermogensbelasting
dat
er vijfduizend
zijn aangeslagen
aangeslagen in
in de
en achtduizend
achtduizend uit
uit anderen
anderen hoofde
hoofde niet
niet behoeftig
behoeftig zijn,
zijn,doch
dochniettemin
niettemin ff. 1.350000
en
rente trekken?
trekken? Die
Die kleinigheid
de zoogenaamd
zoogenaamd vrijzinnig,democraat
Treub hun
hun
kleinigheid wil
vrijzinnig,democraat Treub
wil de
rente
afnemen, en gansche
gansche kleurschakeering
kleurschakeering belaagt
belaagt bovendien
bovendienhet
het«verkregen»
«verkregen»regt
regtder
der
afnemen,
meer dan
dan 65 jaar. Aldus
Het Volk.
Volk. Het
Hetstaat
staat tetebezien
bezienof,
of,tegen
tegen deze
bedeelden van meer
Aldus Het
bedeelden
felheid
de minister
minister slagen
slagen kan
kanininzijn
zijntemperingspogingen.
temperingspogingen.
felheid in, de
Ofschoon
niet zoo
zoobar
barals
alsbij
bijons,
ons,valt
valtook
ookelders
eldersditditsociale
socialezaakje
zaakjeniet
nietweinig
weinig
Ofschoon niet
tegen. Volgens
Volgens mr.
mr. Tasman's
180 in de
de Vragen
Vragen des
des Tijds
Tijds
tegen.
Tasman's Sociale
Sociale Kroniek
Kroniekp.p. 175
175 en
en 180
1.1. had
Engeland in
in het
heteerste
eerstejaar
jaarder
derStaatspensioneering
Staatspensioneering van
van
van September
September 1.1.
van
had Engeland
oudjes al 25
25 percent
percent rentetrekkers
rentetrekkers boven de
deraming,
raming,en
enininhethet
tweede
jaar3030percent.
percent.
oudjes
tweede
jaar
Voorts
had men
men daar
daar gerekend
gerekend op hun
hun talrijker
talrijker uittogt
uittogt uit
uit de
de Workhouses
W orkhouses en
enheeft
heeft
Voorts had
reeds nu de
de gunsten
gunsten met
met ls/4
13/ 4millioen
millioenmoeten
moeten verhoogen
verhoogen:: want
want buiten
buiten de
degestichten
gestichten
reeds
kunnen zij
zij en
en hun
hun gezin
gezin met
meteen
eenpaar
paar ponden
pondenniet
nietrondkomen,
rondkomen,tenzij
tenzijzezewat
watbijteverdienen
bijteverdienen
kunnen
op verslag
verslag
vinden of
ofvan
vanelders
eldersondersteund
ondersteundworden
worden:: dus
dus liever
liever blijven.
blijven. Aldus
Aldus het op
vinden
C. 12
12 Oct.
Oct.1913)
1913)als
alszijn
zijnoordeel
oordeel
uitgezonden Kamerlid
uitgezonden
Kamerlidmr.
mr.V.
V. Rutgers,
Rutgers,die
die (Nieuwe
(Nieuwe C.
heeft medegedeeld,
medegedeeld, dat
dat de
de leeftijdgrens
leeftijdgrenswel
weltot
tot6565jaar
jaarverlaagd
verlaagdzal
zalmoeten
moetenworden.
worden.
nog heeft
Vrage tot
(en hoe ook
ook aan)
aan) zoovele
zoovele millioentjes
millioentjes we
dàn wel
wel zullen
zullen komen?
komen?
Vrage
tot (en
we can
29.
(gelijktrouwens
trouwens de
demislukking
mislukking van
vandit
ditbedenkseltje
bedenkseltje ininEngeland
Engeland
Daarom is (gelijk
29. Daarom
Amerika bewezen
bewezen heeft)
heeft)dedethans
thans
voorbereidingzijnde
zijndeactie
actieonzer
onzerdrankbe,
drankbe,
en Amerika
in in
voorbereiding
redle toekomst.
strijding om
Local Option een
een strevcn
streven zonder
zonder reeële
strijding
om Local
Lady Bell's
Bell's At
At the
theWorks,
Works,study
studyofof
a manufacturingtown
town(waarover
(waarover de R.
R. des
des
Lady
a manufacturing
Mondes v. 15
15 Sept.
Sept. 1907
1907 blz.
blz. 457
457 vgg.) toont zonneklaar
zonneklaar dat
datmaatschappelijke
maatschappelijke
2 Mondes
gewoonten
geenszins het
hetalalvan
van1828
1528afaften
tenharent
harentter
terhand
handgenomen
genomenwettelijk
wettelijk
gewoonten en geenszins
gepeuter de drankzucht
drankzucht beheerschen.
beheerschen. Tevens
Tevensdedeonjuistheid
onjuistheidder
dersocialistische
socialistischebewering
bewering
gepeuter
hunmaatschappelijke
maatschappelijkeellende
ellendetetevergeten
vergeten;
wantschrijfsters
schrijfsters
proletariërs drinken
drinken om
omhun
dat proletariërs
; want
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enquête bij 1270
bragt aan
aan het
het licht
lichtdat
dattwee
tweecrerden
derden een
eenweekloon
weekloonhadden
hadden
gezinnen bragt
1270 gezinnen
van
20 tot
tot 40
40 shillings
shillings en
en van
van het
het overige
overige derde
derde velen
velen zelfs
zelfs 50
50 en
en 60
60sh.
sh.maakten.
maakten.
van 20
30.
de N.
N.Ct.
Ct.van
van
Jan.
1914
ontwikkelt
CastilhoSalomons,
Salomons, ter
ter
30. In
In de
18 18
Jan.
1914
ontwikkelt
mr.mr.
deldel
Castilho
gelegenheid
eener van
van regeeringswege
regeeringswege ondernomen
ondernomen razzia
razzia bij
bij de
de debitanten
debitanten der
der
gelegenheid eener
bij de
de aangestelden
aangestelden der
derregeering
regeeringzelve
zelvededeoorzaak
oorzaak van
vandat
dat
ontduikingsloten,dat
dat bij
ontduikingsloten,
debiet
moet worden
worden gezocht.
gezocht.Merkwaardige
Merkwaardige illustratie,
illustratie, indien juist, van
van de
de werking
werking
debiet moet
eener «sociale»
«sociale» wet
wen1
eener

31. Verg.
Verg. prof.
prof. Reichel
Reichelin
in D.
D. J.
J. Z. 1914
31.
1914 blz.
blz. 15.
15. Of
Ofmen
men 't veel verder zal brengen
langs den door
door dezen
dezen aanbevolen
aanbevolen weg
weg staat
staat zeer
zeer tetebezien.
bezien.
langs
Zoover is
is men
men hiermee
hiermeê gegaan
gegaan dat
datook
ookiemand,
iemand, wiens
wiens onmagt
onmagt om
om te
te betalen
betalen al
al
van te
te voren
voren vaststaat, «bewoekerd» kan worden en dat
dat «bewoekering»
«bewoekering» ook
ookgeschiedt
geschiedtaan
aan
eenen wettelijken
betwistbaartestament
testament
wettelijken erfgenaam,
erfgenaam,wanneer
wanneerdeze
dezede
degeldigheid
geldigheid van
van een betwistbaar
heeft erkend omdat
omdat hij andere wettelijke
hardhandig vervolgd
hun
wettelijke erven
erven zoo
zoo hardhandig
vervolgd zag
zag voor hun
schulden
boedel, dat
dat zezedaardoor
daardoor failliet
faillietgingen.
gingen.(Gerichtssaal
(Gerichtssaal1913
1913p.p.466).
4(6).
schulden aan
aan den boedel,
32.
alleen daar
daar:: ook in
in deftiger
deftiger kringen
kringen leert
leert tegenwoordig
tegenwoordig het
hetkatheder,
katheder.
32. En
En niet alleen
socialisme,
heutigen sozialen
sozialen Empfinden
Empfinden overheidsbedeeling
overheidsbedeeling een
een regt is, kein
socialisme, dat
dat nach heutigen
Gnadenakt.
voorjaar 1913
1913 sprekers
sprekers in
de algemeene
algemeene vereeniging
vereeniging voor
voor
Gnadenakt.Aldus
Aldus in
in voorjaar
in de
Armenpflege und
und Wohlthätigkeit
Wohlthdtigkeit (D.
(D. J.
J. Z.
Z. 1913
1913 blz.
blz. 1414).
1414).
Armenpflege

33. Zie
als nieuwste
nieuwste bewijs
bewijs het
hetDordtsche
Dordtscheadres
adresJanuary
January 1914
1914 (N.
(N.Ct.
Ct.66Jan.)
van
33.
Zie als
Jan.) van
acht
groote ondernemingen
ondernemingen over
over het
het opdragen
opdragen van
van werk
werk buiten
buiten de
destad,
stad,omdat
omdat ten
acht groote
gevolge der
dit daar
derverordening
verordening dit
daar goedkooper
goedkooper geschiedt
geschiedt dan binnen
binnen Dordt.
Dordt.
34. In zijne
34.
zijne Histoire
Histoire de
de la
laFrance
France contemporaine
contemporaine IV p.
p. 398/9
398/9 heeft
heeft Hanotaux
Hanotaux ons
ons
door den
den democraat
aan eene
eene werk,
werk.
een kostelijk
kostelijk antwoord
antwoord bewaard,
bewaard, door
democraat Gambetta gegeven aan
die in
in 1878
1878 met
met zulk een que1que
faireaankwam:
aankwam:Le
Legouvernement
gouvernement
mansdepulatie, die
quelque chose àfaire
ne doit
doit strictement
strictement à tous
tous qu
qu 'une chose:
justice. Chacun
convient
ne
chose : la justice.
Chacun s'appartenant,
s'appartenant,il convient
à chacun de
serendre
rendre heureux
heureux ou malheureux
malheureux par
ou mauvais
mauvais usage
usage de
de sa
sa
de se
par Iele bon ou
liberté; ; l'Etat
se contente
contente d'assurer
d'assurer leIe droit
chacun, du
du pauvre
pauvre comme
comme du
du riche,
riche,
liberte
l'Etat se
droit de chacun,
petit comme
comme du
du grand.
grand. Heden
Heden komt
komt dat,
dat, vooral
vooral ten
ten aanzien
aanzien van
van grooten
grootenen
enrzjken,
rijken,
du petit
alligt
alligt er minder
minder op
op aan.
aan.
Voor den
den Staat,
Staat, wiens
wiens abstracte
abstracte natuur
natuur sinds
sinds meer
meer dan
dantweeduizend
tweeduizend jaren
jaren nog
nog
Voor
door niemand
niemaná tot eenigzins
eenigzins algemeene
algemeene bevrediging
bevredigingverklaard
verklaard is,
is,maar
maardie
diezich
zich concreet
concreet
vertoont in de
de drilmagt
drilmagt van
vaneen
eenzeker
zekergetal
getalfeilbare,
feilbare,met
methartstogten
hartstogtenbehebte,
behebte,allerlei
allerlei
vertoont
taktiek praktiseerende
praktiseerende menschen,
zotste regtsbevoegdheid
regtsbevoegdheidopgevorderd,
opgevorderd,
taktiek
menschen, wordt
wordt de zotste
zooals onlangs
onlangs dat
dat dwang,
dwang, om
om na
na negen
negen uur
uur in
inzijn
zijn eigen winkel koopers
koopers niet
niet meer
meer
zooals
zelf
zelf te bedienen,
bedienen, ware
ware optevatten
optevatten bij
bijwijze
wijzevan
vandes
deswinkeliers
winkeliersbescherming
bescherming tegen zich
zich
zelven.
zelven. Zegge zijne
zijne levenslange
levenslangeminderjarigverklaring
minderjarigverklaring en.
en. ontneming
ontnemingvan
van bevoegdheid,
bevoegdheid,
om naar
naar eigen inzigt
inzigt en op
op eigen verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid te
inde
demaatschappij.
maatschappij.
te leven in
(inzijne
zijne
Sozialpolitik
Leipzig1911,
1911,
Recht auf Bildung
Bildung voor
vooronbemiddelden
onbemiddeldenpredikt
predikt(in
Recht
Sozialpolitik
Leipzig
bI. 97)
97)heer
heer von
vonZwiedinek—Sudenhorst
Zwiedinek-Sudenhorstdoor
doortoegankelijkmaking
toegankelijkmakingvan
vanalle
alleuniversiteiten,
universiteiten,
bl.
kunstakademien, conservatoria.
theater. en
en concertbezoek
concertbezoek als
als middelen
middelen
kunstakademien,
conservatoria. Misschien
Misschien zelfs
zelfs theater,
volksopvoeding, zoo
zooalsals
afdeelingsonderzoek
derHaagsche
Haagschebegrooting
begrooting1914
1914
van volksopvoeding,
bijbij
hethet
afdeelingsonderzoek
der
werd verlangd?
verlangd? Regt
het Nederlandsche
Nederlandsche volk op
op schoonheid,
schoonheid, gelijk
gelijk in den Gids
Gids
werd
Regt van het
najaar is verkondigd door den architect
architect A. W.
W. Weismann
Weismann en
en in
inbondgenootschap
bondgenootschap
van dit najaar
dezen heer
heer vervolgens
vervolgens in
ineene
eeneconferentie
conferentieder
dervereeniging
vereenigingHeemschut
Heemschut(een
(eendoop,
doop.
met dezen
naam onverstaanbaar
onverstaanbaar zonder
het Duitsch
Duitsch:: een
een doopnaam
doopnaam tot
tot ver,
ver.
naam
zonder terugvertaling
terugvertaling in
in het
van de
deschoonheid
schoonheidonzer
onzermoedertaal?)
moedertaal?)hetgeen
hetgeenware
wareteteverwezenlijken
verwezenlijken door
door
eering van
eering
van een
een«monumentenregt»,
«monumentenregt», uitermate
uitermate geschikt
geschiktom
omieder
iederverstandig
verstandigmensch
mensch
schepping van
lust om
omzijn
zijnhuis,
huis,zijn
zijnvan
van
den
weg
zigtbarentuin
tuinofofzijn
zijnbuiten
buiten
afteschrikken van
afteschrikken
van den lust
den
weg
zigtbaren
vrees dat
dat de
deoverheid
overheiddaarop,
daarop,ininnaam
naamvan
vandat
dat
algemeene
mooi aanteleggen,
aanteleggen, uit vrees
wat mooi
algemeene
als «regtsgrond»,
«regtsgrond», legt
legt het
hetverbod
verbodom
omzonder
zonderhare
haretoestemming
toestemmingiets
iets
schoonheidsbelang als
nudedeWoningwet
Woningwetalaleen
eenbouwverbod
bouwverbod
veranderen. Waarom
Waarom met, zeggen
zeggen de
deheeren,
heeren, nu
te veranderen.
O.a.heer
heerWeissmann,
Weissmann,omdat
omdatgijgijmet
metuwuw
«monumentenregt»eene
eenepremie
premiegaat
gaat
kent? 0.a.
«monumentenregt»
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scheppen op lee
leeljk
bouwen, op terugkeer
van de eentoonige
die tot uwe
scheppen
lijk bouwen,
terugkeer van
eentoonige straten,
straten, die
uwe en
en
mijne ergernis
mijne
ergernis dertig
dertig jaar
jaar geleden
geleden elke
elke nieuwe
nieuwestadswijk
stadswijkonuitstaanbaar
onuitstaanbaarmaakten.
maakten. Want
Want
wanneer ik,
gaande bouwen,
bouwen, moet
moet kiezen
kiezen tusschen
tusschen eenen
eenen onbeteekenenden
onbeteekenenden gevel,
gevel, die
die
wanneer
ik, gaande
mij vrijlaat
vrijlaat in
in de
debeschikking
beschikking over
overde
deaanstaande
aanstaande woning,
woning, en
eneenen
eenenveel
veelmooieren
mooieren
mij
handen der
der overheid
overheid legt,
legt, dan
dankom
komikikmet
met
mijn beschikkingsregt
beschikkingsregt grootendeels
die mijn
grootendeels in handen
dan met
met uwe
uweprachtigste
prachtigsteschepping.
schepping.
kazernestijl oneindig
kazernestijl
oneindig beter
beter uit dan
35. Nergens
Nergens meer
meer dan
dan daar
daarreikhalst
reikhalst men
mennaar
naarhet
hetafdruppelen
afdruppelen van
van de
de alalvaak
vaak
35.
uitzigt gestelde
gestelde staatshulp;
staatshulp; men
zal dunkt
dunkt me
me alalblij
blijmogen
mogenwezen,
wezen,zoo
zoomen
men
in uitzigt
men zal
bate van
van
gespaard
afdruppeling in
in bijdragen
gespaard wordt
wordt van afdruppeling
bijdragen tot
tot rijksuitgaven
rijksuitgaven b.v.
b.v. ten bate
verkeersverbeteringen voor Amsterdam
Amsterdam (Noordzeekanaal,
(Noordzeekanaal,spoorwegen),
spoorwegen),ofoftot
toteventueel
eventueel
verkeersverbeteringen
uitvoering der
der Treubsche
Treubsche Ouderdomsvoorstellen.
Ouderdomsvoorstellen. De
De
tekort
rijkstoelaag
toelaag voor
voor de uitvoering
tekort in 's rijks
hoofdstad
en het
hetrijk
rijk wedijveren
wedijveren in
in leegheid van
beurzen en in
in betalingseischen
hoofdstad en
van beurzen
betalingseischen aan
die
leegheden gesteld
gesteld —
- teteAmsterdam
Amsterdam b.v.
b.v.eene
eenenieuwe
nieuwehaven
havenininhet
hetwesten
westen:
uit_
die leegheden
: uit,
nemend oogenblik
oogenblik om uit het
het eene
eenevacuum
vacuum over
over tetestorten
stortenininhet
hetandere
an.dere11
nemend
het uiterste?
hoofdstad is thans
thans ver
overtroefd door
Te Amsterdam
Amsterdam tot het
uiterste ? Maar
Maar de hoofdstad
ver overtroefd
Zaandam,
zijn roode
roode karnuiten
karn uiten nu
nu eens
eens onder,
onder_
Zaandam, alwaar
alwaarhet
hetsociale
sociale evangelie
evangelie Duys
Duys en zijn
wijzen hoe men
men eene
eenegepaste
gepasteinkomstenbelasting
inkomstenbelasting (N.
(N.Rott.
Rott.Ct.
Ct.1616Jan.
Jan.1914
1914Ocht.)
Ocht.)
wijzen
heft.
Reeds van
van f
f3OO0
betaalt men
er 11/4
11/4 pct.
pct. meer
meer dan
dan te
te A'dam,
A'dam, bij
bij f
fl0000
3000 betaalt
men er
heft. Reeds
10000
bereikt
progressie 91/2
91/2 pct.
pct. en
endie
diegaat
gaatmaar
maarsteeds
steeds;
voorden
denwerkman
werkmandaaren,
daaren.
bereikt de progressie
; voor
degressie tot
al spoedig
spoedig niets.
niets. Doch
Doch nu
nuverschijnt
verschijnt een
een en
enander
ander
voortdurende degressie
tot al
tegen voortdurende
B.v. dat
dat de
de hoogvereerde
hoogvereerdewerkman
werkman10
10cent
centweekhuur
weekhuurmeer
meermoet
moet
waarop niet gerekend was. B.v.
betalen wegens
wegens de
de onvermijdelijk
onvermijdelijk geworden
geworden verhooging
verhooging der
der retributie
retributie voor
voor het
het
betalen
verhooging van
vanweekhuur
weekhuurkan
kanZ.Ed.
Z.Ed.niet
nietlijden:
lijden:want
want
gemeentelijke tonnenstelsel.
gemeentelijke
tonnenstelsel. En verhooging
om een
een maar
maar eenigzins
hij al
al eene
eene fooi
fooi van
vanzes
zes
om
eenigzins redelijk
redelijkonderdak
onderdaktete vinden
vinden moet
moet hij
tot tien
tien gulden
guldenaan
aanden
denhuurophaler
huurophalerofferen.
offeren.Immers
Immersniettegenstaande
niettegenstaandeergen
ergenwoning:
woning_
Enwat
watvoor
voorden
denhoogvereerde
hoogvereerdenog
nogerger
ergerisis:: ook
ookde
de arbeids.
hokt de
de aanbouw.
aanbouw. En
nood hokt
arbeids.
hokt, omdat
omdat de
de werkgevers
werkgevers terugschrikken
terugschrikken voor het
het uitbreiden
uitbreiden hunner
hunner
gelegenheid hokt,
ze al
almogten
mogtenafzien
afzienvan
vanemigratieplannen.
emigratieplannen.
inrigtingen,
inrigtingen, zoo ze
36.
Aken b.v.
b.v.was
wasvan
van1895
1895
1906
(Tübinger
Zeitschr.
Staatsw.I908578
v.g.)
opop
1906
(Tiibinger
Zeitschr.
Staatsw.
1908 578 v.g.)
36. Te Aken
pct,doch
dochtevens
tevensde
deuit,
uit_
de
bevolking —
- deels
deelsdoor
doorinlijving
inlijving—- gestegen
gestegenmet
met1414pct.,
de bevolking
gaven
47 en
ende
deschulden
schuldenzelfs
zelfsmet
met6767
dito;
München
had
1Q05eene
eenebevolking
bevolking
gaven met 47
dito
; Miinchen
had
inin1905
van 587000
587000 inwoners
inwoners en
eneen
eenbudget
budgetvan
van
millioen,
maar
dankzijzijM.
M.200
200millioen,
millioen,
M.M.
11 11
millioen,
maar
dank
in 30
30 jaren
jaren geleend
geleend voor
voor grootdoenerij,
grootdoenerij, gingen
gingen 88van
vande
deelfelfafaf
voorrente
renteen
enaflossing
aflossing
voor
en zag
zag men
mengeen
geenkans
kans
zonder
schuldvermeerderinghet
hetallernoodigste
allernoodigste tetedoen
doen
omom
zonder
schuldvermeerdering
(2582,
2897). Aan
Aan gemeentebelastingen
gemeentebelastingen vraagt
vraagt Berlijn
Berlijn per
van zijne
zijne ruim
ruim twee
twee
(2582, 2897).
per hoofd van
millioen
inwonersbijna
bijnaM.
M. 44,
44,en
enFrankfort
FrankfortM.
M.58112
58112 per
438000 ingezetenen
ingezetenen::
millioen inwoners
per hoofd
hoofd van de 438000
beide
steden
wordtgeheven
gehevenaan
aanStaatslasten.
Staatslasten.In
Inde
de
dubbel ongeveer
ongeveervan
vanhet
het
geen
het dubbel
geen
inin
beide
steden
wordt
in Coblenz
Coblenz met
met nog
nog geen
geen
groote Rijnsteden
Rijnsteden gaat
gaat het
hetwat
watminder
minderkras
kras;; toch
toch neemt
neemt in
groote
60000 inwoners
inwoners de stad
stad van
vanieder
iederhunner
hunneralalM.M.
zeggeweer
weerhaast
haasthet
hetdubbel
dubbel
60000
29,2Q,
zegge
M. 15
15 die
die aan
aan den
denStaat
Staattetedokken
dokken zijn
zijn Volgens
VolgensdedeM.M.v.v.T.T.opopdede44Febr.
Febr.1914
1914
de M.
van de
ingediende novelle op
op het
het Pruisische
Pruisische (Kommunal
(Kommunal en
endito
ditoProvinzial)
Provinzial)Abgabengesetz
Abgabengesetz
ingediende
J. J.
J. 1914
1914 pag.
pag. 397
397vg.,)
vg.,)een
eenStaatsstuk
Staatsstukvol
volmerkwaardigheden
merkwaardigheden omtrent
omtrent den
den haast
haast
(D. J.
ongeloofelijkenlokalen
lokalengeldnood,
geldnood,heffen
heffenmaar
maarruim
ruimeen
cenderde
derdeder
dergemeenten
gemeenteneuphemistisch
euphemistisch
ongeloofelijken
100 pct.
pct. boven
boven de
derijkslasten,
rijkslasten, maar
maar vindt
vindtmen
menereroorden
oordendie
dietot
tot390
390jaja
dan 100
meer dan
niet meer
425
percent gaan, terwijl
terwijl ten
ten gevolge
gevolgevan
vanallerlei
allerleiwettelijk
wettelijkenenadministratief
administratiefgedoe
gedoedede
425 percent
opbrengst der
gemeentemiddelen is ingekrompen
ingekrompen en niemand
niemand in
in staat
staat is
is om
om
opbrengst
der huidige
huidige gemeentemiddelen
iets
van beteekenis
beteekenis aantewijzen
aantewijzen om
om deze
dezelekken
lekkentetestoppen,
stoppen,laat
laatstaan
staanom
omaan
aande
de
iets van
stijging
uitgaven tegemoet
tegemoet te
te komen.
komen.
stijging der uitgaven
37.
Tuchtwezenstatistiek waren
1912 170
170verpleegden,
verpleegden,
officieele Tuchtwezenstatistiek
waren in 1912
37. Volgens de officieele
beambte per
per twee
twee
verzorgd .door
verzorgd
.doorruim
ruim80
80personen;
personen ;a!zoo
alzooniet
nietveel
veel minder
minderdan
dan één
één beambte
dediscussien
discussienvan
van
candidaat-boefjes.
verschillend. In de
candidaat,:boefjes.Over
Overhet
het resultaat
resultaat oordeelt
oordeelt men
men verschillend.
Dec. 1913
1913 over
over het
hetaanhangige
aanhangigeJustitiebudget
Justitiebudget haast
haastniets
nietsdan
danloflof;
maarheel
heelwat
wat
Dec.
; maar
1913 blz.
blz.477-488,
477-488,waar
waar men
men
anders zegt
mr. Pannenborg
Pannenborg in
in het
het T.
T.v.v.Strafrecht
Strafrecht 1913
anders
zegt ons mr.
(p. 482)
Francis Galton,
Galton, Londensche
Londensche leider
leidervan
vanhet
hetEugenic
EugenicLaboratory,
Laboratory,
o.a. leest
leest (p.
482) dat Francis

HOEVER
HOEVER BINNENKORT?
HOEVERREEDS
REEDSNU
NU -— TOT
TOT HOEVER
BINNENKORT?

181
181

en menige
wijzen op
op het
en
menige andere
andere Engelsche
Engelsche of
ofDuitsche
Duitscheonderzoeker
onderzoeker nadrukkelijk
nadrukkelijk wijzen
het
gevaar van
van dit
dit «sociale»
«sociale» doen.
gevaar
Blijkens hetgeen
enandere
andere betrokken
betrokken kringen
kringen tot
totmijn
mijn
Blijkens
hetgeen uit
uit gevangeniscommissien
gevangeniscommissien en
reclasseering mijne
ooren
komt, zijn
zijn op
op de
deeventjes
eventjesininden
dentekst
tekstgenoemde
genoemde rec/asseering
mijne opmerkingen
opmerkingen
ooren komt,
menigmaal
toepassing.Ook
Ookvoor
voorhaar
haarheel
heelwat
wat«olievlakkerij»,
«olievlakkerij»,want
wantvoor
voorbaar
baarreeds
reeds
menigmaal van toepassing.
nu een afdeelinkje
nu
afdeelinkje bij
bij Justitie,
Justitie, dat
dat Staatsgeld
Staats geld met
met vrij
vrij losse
lossehand
handbesteedt
besteedt—- ditmaal
ditmaal
echt gemerkten.
niet
aan candidaaM3oefjes
candidaat_boefjes maar
een vonnis
vonnis als
als echt
niet aan
maar aan
aan door een
gemerkten.Zoo
Zoo die
echter
zich niet
nietharder
hardertetebranden
brandendan
danaan
aaneen
eenhalf
halfjaartje
jaartjestraf,
straf,worden
wordenzij
zij
echter maar
maar zorgen zich
met
voortgeholpen. haast
haast om
omonbesproken
onbesprokenburgers
burgers
met kleeren,
kleeren, reisgeld.
reisgeld, arbeid.
arbeid, plaatsing voortgeholpen,
te
doen zuchten
zuchten «had
ik tobber
tobber ook
ook ook
ookmaar
maar reclasseering
reclasseering van
op
te doen
«had ik
van noode»
noode» en
en om op
den weg naar
den
naar het
het belastingkantoor
belastingkantoor hen, die
die de
de schatkist
schatkist gaan
gaanvullen,
vullen,tetedoen
doenvragen
vragen
«moet
mijne hoog
hoog noodige
noodigeverdiensten
verdiensten nog
nogpremie.genot
premie_genotvoor
voorhet
hethebben
hebben van
van
«moet ik
ik van mijne
strafregtslei bijdokken
bij dokken ?»
?»
eene vuile strafregtslei
38.
begunstiging maak
eenzydige begunstiging
maak ik
ik de
de kantteekening,
kantteekening, dat men tegenwoordig
tegenwoordig ten
38. Op die eenzijdige
kwistigheid: kwistigheid
hen alleen
alleen vervalt in kwistigheid:
behoeve der
der economisch
economischzwakken
zwakken maar van hen
zoowel
van de
de gansche burgerij.
zoowel met
metden
dentijd
tijdals
alsmet
methet
hetgeld
geldbestemd
bestemd ten
ten behoeve van
burgerij. Met
verkwisting
den tijd
ik de
de vele
veleuren,
uren,vooral
vooraliningemeenteraden
gemeenteraden verdaan
verdaan
tijd bedoel
bedoel ik
verkwisting van
van den
het verongelijken
verongelijken van
vandezen
dezenofof
genenarbeider
arbeiderenz.
enz.:
aan
opgeschroefde debatten
debatten over het
aan opgeschroefde
genen
:
debatten
het collegie
collegie haast
haast geen
geen tijd
tijd laten
laten voor
voor zijn
zijnhoofdwerk.
hoofdwerk. Bij
Bij de
de
debatten die
die aan
aan het
geld, zoodra
kwistigheid
het geld.
dergelijke heeren
heeren geldt,
geldt. komt
komt mij
mij voor
voor den
den
kwistigheid met
met het
zoodra het
het dergelijke
geest
het Haagsche
Haagsche belastinggeval,
belastinggeval, waarin
waarin een
een vijftigtal
vijftigtal firma's
firma's -— zie
N. Ct.
Ct.
geest het
zie in
in de N.
29 Maart
Maart 1914
1914hun
hunadres
adres—- betrokken
betrokken zijn
zijngeweest.
geweest. Laat
Laat ikikaannemen
aannemen dat
dat om
om
van
van 29
afdoende
redenen van formeelen aard
voor inwilliging
inwilligingvatbaar
vatbaarwas
washaar
haarverzoek
verzoek
afdoende redenen
aard niet voor
om vergoeding
om
vergoeding van hetgeen,
hetgeen. naar
naar 's raads eigen erkentenis,
erkentenis. haar
haar wederregtelijk
wederregtelyk was
afgenomen.
zoo die
diewederregtelijkheid
wederregtelijkheid eene
eene vijftig
vijftigkleijne
kleijneluijden
luijdengetroffen
getroffen
afgenomen. Doch
Doch zoo
had,
raadzaal
volstrekte
had, wat
wat zou
zoudede
raadzaalgedaverd
gedaverdhebben
hebbenvan
vandede
volstrektenoodzakelijkheid
noodzakelijkheidom
om
Ie temps
temps qui
qui court
court zou
zou alsdan
alsdan de
destroom
stroomvan
van billijkheids.
billijkheids_
onregt goedtemaken
goedtemaken 1I par
het onregt
par le
argumenten ten gunste
gunste wel
welzéé
zóóhoog
hoog
gestegen
zijn.dat
dathijhijden
dendam
damvan
vanvormelijkheden
vormelijkheden
argumenten
gestegen
zijn,
deed bezwijken.
bezwijken.
39. Volge nog eene
eeneaanteekening,"
aanteekening; slechts
slechts gedeeltelijk
gedeeltelijk thuisbehoorend
thuisbehoorend hier.
hier. Zij
Zij isis
39.
meer verwant
verwant aan
aan het
hetonderwerp
onderwerp hierboven
hierbovenbehandeld,
behandeld.doch
dochtoen
toenover
overhet
hethoofd
hoofd
véél meer
gezien.
Eenmaal. ik
geloof in
in 1905,
1905, las
las ik
ik inindedeWetensch.
Wetensch.Bladen
Bladeneen
eenopstel
opstelover
overwerk.
werk_
Eenmaal,
ik geloof
loosheid
loosheid:: het gaf
gaf verslag
verslag van
vaneen
eenzeer
zeernauwkeurig
nauwkeurigonderzoek,
onderzoek,ingesteld
ingesteldbijbijruim
ruim4100
4100
werkloos aangeduiden.
aangeduiden. Natuurlijk
Natuurlijkwerden
werdendaaronder
daarondereene
eeneduizend
duizendquasi
quasiwerkloozen
werkloozen
als werkloos
aangetroffen, parasiteerende
de meewarigheid
meewarigheid van
van het
het publiek
publiek;; voorts werd bevonden
bevonden
parasiteerende op de
echte werkloosheid
werkloosheid niet
nietweinig
weinigwas
wasbevorderd
bevorderddoor
doordede
straksvermeldeuitstooting
uitstootipg
dat echte
straksvermelde
maar eenigzins
dat
van iedere maar
eenigzins aftakelende arbeidskracht,
arbeidskracht, ingetreden
ingetreden van
van het oogenblik
oogenblik afafdat
hoogeloonen
loonenen
enkorte
kortearbeidstijden
arbeidstijden afdwong.
afdwong. Op
Ophet
hetoogenblik
oogenblik
echter
het
mijtete
men hooge
echter
is ishet
mij
om eene
eene andere
andere bevinding
bevindingder
deronderzoekers
onderzoekers:: de
de blijken
blijken van
vangroote
groote verbittering
verbittering
doen om
onder vele
vele bezochten,
bezochten, door
doorhen
henwaargenomen
waargenomenjuist
juistonder
onderdede
allerbestenvan
vandie
die4100,
~100,
allerbesten
de werkelijk
werkelijkknappe
knappearbeiders,
arbeiders,niet
nietthuis
thuisinindedeloopjes
loopjesvan
vanhet
hetmindere
minderesoort
soortof
oftete
onder de
trotsch om
om daar
daar aan
aanmee
meetetedoen,
doen,
daardoorachterstaande
achterstaandebij
bijdedeondersteuning.
ondersteuning.
trotsch
enen
daardoor
onder die
dieallerbesten
allerbesten was
waswrevel
wrevelontstaan,
ontstaan, gelijk
gelijk dien
dienvan
vanJohn
JohnBurns
Burnstijdens
tijdens
Juist onder
groote dokwerkersbeweging
dokwerkersbeweging van
1892. Ja
Ja meer
meerdan
danwrevel
wrevelwas
wasverwekt
verwekt:
hun
de groote
van 1892.
: hun
achterstelling had
had van
vandie
dieallerbesten
allerbestenbesliste
besliste vijanden
vijanden der
dermaatschappy
maatschappij gemaakt
gemaakt (2708/9).
(2708/9).

40. Zegge drilbesluiten
drilbesluiten in
in naam
naam Koninklijk,
Koninklijk, in contreseign
contreseign ter verantwoording
verantwoording van
van
minister komend,
komend, doch
dochininwerkelijkheid
werkelijkheidgoeddeels
goeddeelsafafkomstig
van eene
eene onver,
onver_
eenen minister
komstig van
antwoordelijke
antwoordelijkebureaucratie,
bureaucratie. die onder
onder dit
dit stelsel
stelsel nogmaals
nogmaals wast
wast in
in magt
magt en
en in
ingetal.
getal.
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L. S.
S.
L.
De hier
hier den
denTijdspiegeMezers
Tijdspiegel-lezersaangeboden,
aangeboden,in
indrieën
drieënafgedeelde
afgedeelde bladzijden
bladzijden
blad.
vormen niet
niet de
devoltooijing
voltooijingmijner
mijneroorspronkelijke
oorspronkelijkevoornemens
voornemens:: die
die blado
vormen
zijden
moesten gevolgd
gevolgd worden
worden door
door nog
nogtwee
tweeonderdeelen,
onderdeelen, inineerste
eerste
zijden moesten
tenpapiere
papiere gebragt.
gebragt. Maar
Maar de
de groote
groote welwillendheid
welwillendheidder
derredactie
redactie
lezing al
al ten
het tijdschrift,
tijdschrift, om
om aan
aan het
heteerste
eerstedrietal
drietaldede
tegenwoordigeplaats
plaats
van het
van
tegenwoordige
onmogelijk uitstrekken
kon zich
zich onmogelijk
het dan
daneerstvolgende
eerstvolgende
te gunnen,
gunnen, kon
uitstrekken tot
tot het
te
Bij 't vooruitzigt dientengevolge
alligt tot
tothet
hetvoorjaar
voorjaar van
van
halfjaar. Bij
dientengevolge om alligt
halfiaar.
1915
moeten wachten,
wachten,de
demogelijkheid
mogelijkheidalzoo
alzoo
mosterdnanaden
denmaaltijd
maaltijd
1915 te moeten
omom
mosterd
mij liever tot
tot een
eenzeer
zeersaamgedrongen
saamgedrongenoverzigt
overzigt van
van
aantedragen, beperk
aantedragen,
beperk ik
ik mij
die twee
twee afdeelingen.
afdeelingen.
Onderdeel IV
IV was
was bestemd
bestemd tot
tot bespreking
bespreking der
der Ongevalwet
Ongevalwet 1901
1901 als
als een
een
Onderdeel
mislukking van ons
ons eerste
eerste
sprekend voorbeeld van
van onsociale werking,
werking, dus
dus mislukking
sprekend
«sociale» wetgeverij.
wetgeverij. Te
Tekwader
kwader ure
ureheeft
heeftdie
die
belangrijk
belangrijk ondernemen
ondernemen in «sociale»
wet
van de
degehoudenheid
gehoudenheid eens
eenswerkgevers
werkgevers om
omzijnen
zijnenarbeider
arbeider diens
diens
wet van
- eene
die, indien
indienaanwezig,
aanwezig,
beroepsschade te vergoeden —
eene civiele
civiele gehoudenheid
gehoudenheid die,
het gevolg
gevolg van
vanhet
hetaangegaan
aangegaan civiele arbeidscontract
kan
logisch alleen
alleen het
logisch
arbeidscontract kan
publiekregtelijke verpligting.
scheppende de
de
zijn, gemaakt
gemaakt eene
eene publiekregtelijke
zijn,
verpligting. Daartoe
Daartoe scheppende
doorpubliekregtelijk
publiekregtelijk
«Rijksverzekeringbank,»
instelling desnoods
desnoods door
«Rijksverzekeringbank,»eene
eene instelling
premien heffend
heffend om
omdaaruit
daaruitden
denarbeider
arbeiderschade
schadetetevergoeden,
vergoeden,
dwangbevel premien
strijdmet
metons
onsgansche
ganschecivielregt,
civielregt,ininwerkelijkheid
werkelijkheid
heeft
de wet
wetvoorts,
voorts,ininstrijd
heeft de
ingerigt eene machinerie
machinerie om al
al bij
bij voorbaat
voorbaat de
desolvabiliteit
solvabiliteitvan
vanpersonen,
personen,
ingerigt
hunnemedecontractanten
medecontractanten
eene uiteraard
uiteraard civiele
civielegeldverpligting
geldverpligtingaan
aanhunne
die eene
aan die
diemedecontractanten
medecontractanten te
te waarborgen.
waarborgen. Om
Om
te kwijten
kwijten kunnen krijgen,
krijgen, aan
aan
deze fraaijigheid
fraaijigheid een
een schijn
schijn van
vanregtvaardiging
regtvaardiging te geven,
geven, hebben
hebben de
de
aan deze
wet, haar
haartoelichtende,
toelichtende,tetepakken
pakkengenomen
genomenhet
hetwoord
woord «bedrijf»
scheppers
scheppers der wet,
«bedrijf»
een
woord met
met twee
tweebeteekenissen
beteekenissenenendaardoor
daardoor dubbelzinnig:
een woord
dubbelzinnig : door
door hun
goochelspel met dien dubbelen
dubbelen zin
zin isisde
deregtvaardiging
regtvaardiging bloote
bloote schijn. De
goochelspel
wetgever, echt
«sociaal» zijn
zijn instituut
instituut aan
aan den
den gang
gangbrengend
brengend met
met eene
eene
wetgever,
echt «sociaal»
overijling,
zich gewroken
gewroken heeft
heeftdoor
doorallerlei
allerleionnoodig
onnoodiginvoeringsgetob,
invoeringsgetob,
overijling, die zich
op deze
dezevalsche
valschegrondslagen
grondslageningerigt
ingerigteen
eenmachinerie,
machinerie,den
denbelastingschub
belastingschuJ.
heeft op
nu alalop
op
digen te
te staan
staan komend
komend (daargelaten
(daargelaten allerlei
allerlei zijdelingsche
zijdelingsche kosten) nu
tekortje van
ruim vier
vier millioen
millioen;; eene
eenemachinerie
machinerie
van ruim
dertien ton 's jaars plus een tekortje
of zij
zij overigens
overigens zichzelf
zichzelf financieel
financieel op
op de
de
waarvan
moeten blijken,
blijken, of
waarvan nog
nog zal
zal moeten
been kan
kan houden
houden en
enofof
dure
controleonlangs
onlangsdoor
doorhaar
haar ingevoerd
ingevoerd
been
de de
dure
contrOle
doeltreffend werkt
werkt; ; zeker
evenwel eene
eenemachinerie
machineriemet
metambtenaarderij
ambtenaarderij
doeltreffend
zeker evenwel
einde. In
éénwoord
woordkostenverslindend
kostenverslindendbuiten
buitenalle
alleevenredigheid
evenredigheid
In één
zonder einde.
met het
het heil
heilharer
harerwerking.
werking. Dat men
men zonder
zondereen
eenleger
legerambtenaars
ambtenaarsenenmet
met
met

bedoelingenderder
Ongevallenwet
geheel
haar
oneindig geringe kosten
kosten dedebedoelingen
oneindig
Ongevallenwet
geheel
tottot
haar
en,den
denpatroon
patroonheel
heel
geld
besparende,
de veiligheid
regt kon doen
doen komen
komen en,
watwat
geld
besparende,
de veiligheid
regt
sindsjarenafdoend
afdoendgestaaJd
hunner arbeiders
arbeiders aanzienlijk
aanzienlijk bevorderen,
bevorderen,dat
datis is
al al sindsjaren
gestaafd
den stggen
stàgen groei der
der vrijwillige
ongevalsverzekering, die de
de landbouwers
landbouwers
door den
vrijwillige ongevalsverzekering,
de tuinbouwers
tuinbouwers onderling tot stand
stand bragt,
bragt,laatstelijk
laatstelijkisisdatzelfde
datzelfde
in een
en de
ookook
in een
Tienjaren
R.V.,
V.,het
hetvanwege
vanwege
licht gesteld
gestelddoor
doorhethet
pendant
krachtig licht
pendant
derder
Tien
jaren van de R.
Centrale Werkgevers-Risicobank
haar bij
bijMouton
MoutonenenCo.
Co. (maar
buiten
Werkgeversd?isicobank door haar
de Centrale
(maar buiten
1903-1912».
den
handel) pas
pasuitgekomen
uitgekomen verslag
verslag«De
«De Risicobank
Risicobank in de jaren 1903-1912».
den handel)
Ook ten
ten opzigte
opzigtevan
vanharen
harendruk
drukopopdedeingezetenen.
ingezetenen.Want
Wantkleine
kleinewerkgevers
werkgevers
achteruitgaande bedrijven
bedrijven bezwijken
bezwijken haast
haast onder
onder den
denpremielast
premielast —
- en
en
en achteruitgaande
waren
maar de
de wet
wet impopulair
impopulair is!
is IMaar
Maar ook
ook in
in
waren zij
zij nog
nog maar
de eenige
eenige bij
bij wie de
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schatkist
de werkmanskringen
werkmanskringen kweekt
kweekt zij
zij wrevel.
wrevel. Want
Want al
al dat
datgeld
gelduit
uitdede
schatkist
komt ten goede
komt
goede slechts
slechtsaan
aanarbeiders
arbeiders in loondienst:
waarom (zoo vragen de
loondienst : waarom
onverzekerden en
met hen vele
vele onvolledig
onvolledigverzekerden)
verzekerden)ook
ookniet
nietaan
aanons?
ons?
onverzekerden
en met
Met regt
regt dus,
dus, blijkens
blijkens het
het alalaangehaalde
aangehaalde Tienjarenboek
Tienjarenboek passim,
passim, een
een onge;
Met
onge,
sociaal misbaksel,
misbaksel, daar
daarhet
hetniet
nieteens
eenssocialen
socialen vrede
lukswet,
vrede in wat ruimte
lukswet, een sociaal
brengt.
voorzien van
vanrigtiger
rigtiger grondslagen?
grondslagen?Eene
Eenetaak
taakalal
Zal men pogen het baksel te voorzien
uitermate
moeilijk:: doch
doch onmogelijk,
men de
de R.
R. V.
V.B.B.gaat
gaat bezigen
bezigen
uitermate moeilijk
onmogelijk, zoo
zoo men
totuitvoering
uitvoering
om de
de nog
nog riiet
riiet ingevoerde
ingevoerde sociale
sociale wetten
wetten tetebrengen
brengenhetzij
hetzijtot
om
afwikkeling.
hl!tzij tot
h'etzij
tot afwikkeling.
Mijn
laatste onderdeel
onderdeel (V)
(V)moest
moest
strekkenom
om
althanswetsbemoeijing
wetsbemoeijing
Mijn laatste
strekken
althans
met de
de huisindustrie
huisindustrie te keeren.
keeren. Wel
Welheeft
heeftminister
ministerTreub
T reubdaartoe
daartoestrekkende
strekkende
nog volstrekt
volstrektniet
niettoegezegd,
toegezegd,maar
maarvan
vandergelijke
dergelijkebemoeijing,
bemoeijing,
voorstellen
voorstellen nog
zij het
het binnen
binnen zeer
zeer enge
enge grenzen,
grenzen, scheen
scheen hij
hij dezen
dezenwinter
winterprincipieel
principieel niet
niet
zij
in qsociaal»
«sociaal» opzigt;
opzigt; want
want
afkeerig.
Principiïs jam
afkeerig. Principifs
jam obstate,
obstate, bovenal
bovenal in
nergens is het
het «dunne
«dunne eind
eindvan
vandedewig»
wig»gevaarlijker.
gevaarlijker.Daarom
Daarombeproefde
beproefdeik
ik
nergens
aantetoonen, dat
dat hetgeen
hetgeen op
opdit
ditgebied
gebiedininaanmerking
aanmerking kan komen
reeds
reeds nu aantetoonen,
elders
thuisbehoort, en dat
dat tal
tal van
van ervaringen,
ervaringen, even
even goed
goed gestaafd
gestaafd als
als die
die
elders thuisbehoort,
onderdeel III
111bijeengegaard,
bijeengegaard, aan
aanelke
elkebemoeijing
bemoeijing overigens
overigens een
eenstellig
stellig
in onderdeel
halt toeroepen.
TH.
TH. E.
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HET GELUK.
HET
GELUK.
J. PETRI.
PETRI.

De menschen
menschen zoeken
zoeken uu in
inbarre
barre winden
winden
Als bliksemvuur
bliksemvuur over
over de
deheide
heide. schicht,
•schicht,
steeds als
niet vinden
vinden
En
klagen gaan
En klagen
gaan zij
zij steeds
als ze uu niet
Daar
tijdsvlam door
hun levenshoeve
levenshoeve licht.
licht.
Daar tijdsvlam
door hun
felle smart
de levensader
levensader roerde,
roerde,
Als felle
smart de
Als 't breed
bezit in
in wisseling
wisseling verging,
verging,
breed bezit
Dan zoeken
zoeken zij
zij de
de macht
macht die
die hen
henberoerde
beroerde
dat om
om hun
hun leden
leden hing.
hing.
En grijpen
grijpen 't lot dat

menschen zoeken
zoeken 't hoogste
de wenschen
wenschen
De menschen
hoogste in de
hun vaag
vaag maar
maar fel
fel begeer,
begeer,
groeien uit
uit hun
Die groeien
Zij zoeken
zoeken bij
bij de
dewijdgetrokken
wijdgetrokken grenzen
grenzen
Zij
maar naar
naar ander
ander land altijd
altijd en
en meer.
meer.
Al maar
wijde is waar
waar 't rustig
hart in stilte
stilte
Maar 't wijde
rustig hart
Omzegent cirkelend
cirkelend het
het ver
ververschiet,
verschiet,
Omzegent
klare denken
in reine
reine kilte
kilte
Waar 't klare
denken woont
woont in
door 'n fijn
fijn kristal
kristal heenschiet.
heenschiet.
Zooals de zon
zon door
Zooals
men weer
weer lied'ren
lied'ren hoort
hoort in
inboomentoppen
boomentoppen
Als men
En melodie
melodie in het
het zingen
zingen van
van de
de rust
rust
En
regen droppen
men weer
weerpaarlen
paarlen vangt
vangtininregendroppen
Als men
tokk'len tijd
tijd als
als liefde
liefde stilte
stiltekust.
kust.
Die tokk'len
men als
als perspectieven
perspectieven ziet
ziet de
de dagen
dagen
Als men
kloostergang van
van schoon
schoon en
en fijn
fijn begrip,
begrip,
Door kloostergang
sterft de
de vraag
vraag om
om 't blond geluk
geluk tetedragen;
dragen;
Dan sterft
Want eeuw'ge
eeuw'ge koelt
koeltomringt
omringt het
het steev'nend
steev'nend schip.
schip.
Want

o

VERGANKELIJKHEID.
AGNES
DER MOER.
MOER.
AGNES VAN DER

NUT is
is uw
Nog
uw purper
purper niet
niet verbleekt,
verbleekt,
Nog
bloem haar
haar diepste
diepste kleur,
kleur,
NUT geeft
geeft uw bloem
Nbg
Nog valt
de onverzaadb're
onverzaadb're dar,
dar,
valt de
Van
dronken in uw
uw geur.
geur.
Van liefde dronken
Nog
ligt mijn
mijn hoofd
hoofd zoo
zoo goed
goed en
enzacht
zacht
MT ligt
Verborgen
uw weeldrigheid,
weeldrigheid,
Verborgen in uw
NUT droom
Nog
van geluk
geluk en
en vreugd,
vreugd,
droom ik
ik van
Nog wacht
wacht ik
ik alles
alles van
vanden
denTijd
Tijd1J
Nbg
o0 heihei1 J1J Hoe ongelooflijk
ongelooflijk mooi,
mooi,
Hoe purper,
purper, geurig,
geurig, zombelicht,
zon~belicht,
Zijt
gij J 0,
met uw
uwbloemenschat,
bloemenschat,
Zijt gi.j1
0, met
nu mijn
mijn booze
boozeoogen
oogendicht
dicht1J
Dek nu
Mijn oogen,
die al
al zien
zien uw
uw val,
val,
Mijn
oogen, die
Het komen
komen van
van den
denwinternood1
winternood I
•

morgen komt
komt de
de winterwind,
winterwind,
Want mbrgen
En bijt
bijt uw
uw schoonheid
schoonheid dood.
dood.
En
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Anton Zelling.
Zelling. c<Pia
«Pia Fraus.»
Vormer, Den Haag.
Haag.
Fraus.» G.
G. Vormer,

heer Zelling,
Zelling, die
die reeds
reeds door
doorzijn
zijndrama
drama «Drijfzand»
«Drijfzand» in
in den
den Nieuwen
Nieuwen
De heer
Gids, en door
door menig
menigwèl,analyseerend
wèl.analyseerenden
envan
vanfijn,zinnig
fijn.zinnigspeuren
speurengetuigend
getuigend
Gids,
essay
- ik
herinner slechts
aan zijne diepgaande
diepgaande en boeyende
boeyende studie
studieover
over
essay —
ik herinner
slechts aan
den Tijdspiegel
aandacht trok,
biedt hier
hier een
een werk
werk
Carl
Spitteier in den
Carl Spitteler
Tijdspiegel —- de
de aandacht
trok, biedt
aan,
dat zeker
zeker niet
niet minder
minder de
de belangstelling
belangstelling verdient
verdient dan
dan zijn
zijn vorige
vorige
aan, dat
arbeid.
Intusschen —
- laat
eerst spoedig
spoedig even
even zeggen
zeggen wat
wat wellicht
wellichtals
als«minder
«minder
laat ik eerst
te qualificeeren
qualificeeren zou
zouzijn
zijn—- isishet
hetdedevraag
vraagofofniet
nietmeer
meerdan
daneen
eenlezer,
lezer,
goed» te
dit werk,
werk, het
hetnanaeen
eenzeker
zekeraantal
aantalpagina's
pagina's
beginnend met
met de
de studie
studie van
van dit
beginnend
te
hebben verwerkt
verwerkt teleurgesteld
teleurgesteld op
op zijde
zijde zal
zalleggen,
leggen, omdat
omdathij
hijniet
niet«er
«er
te hebben
in» kan
kan komen.
komen. Men
Men is niet
niet zeer
zeer geduldig
geduldig in
in onzen
onzentijd,
tijd, waarin
waarin ieder
ieder een
een
ontwerpen en
en daardoor
daardoor de
de eerste
eerste
philosophie voor
philosophie
voor zichzelf
zichzelf begint
begint te
te ontwerpen
naweeën vertoont van
van het
het ontwaken
ontwaken der
derpersoonlijkheid,
persoonlijkheid, om
omnog
nogmet
metzorg
zorg
naweeën
een ineenogeward
stelsel van
van een ander
een
ineen.geward stelsel
ander te gaan
gaan ontkluwen.
ontkluwen. . . en
en de
de heer
heer
gebrekenvan
vanzijne
zijnedeugden
deugden:
hijheeft
heeft
vertoont soms
soms een
eenweinig
weinigdedegebreken
Zelling vertoont
: hij
véél geest
geest en
eneen
eenscherpzinnig
scherpzinnigontledingsvermogen,
ontledingsvermogen,maar
maarhijhijkan
kanniet
nietsteeds
steeds
vermijden, dat
opeen.stapeling dezer
dezer qualiteiten
qualiteiten de
de atmosfeer
atmosfeer van
van zijn
zijn
vermijden,
dat een
een opeen,stapeling
drukkend maakt.
maakt...
Ikhaast
haast mij
mij er
er bij
bij te
te voegen
voegendat
datikik
werk
soms wat
wat drukkend
werk soms
. . Ik
zeer ondergeschikt
ondergeschikt belang
belang vind,
vind, tetemeer
meerdaar
daarzij,
zij,zooals
zoo als
quaestie van zeer
deze quaestie
reeds opmerkte,
opmerkte, voortkomt
voortkomt uit
uitdes
desschrijvers
schrijvers deugdelijkste
deugdelijkste en
en meest
meest tete
ik reeds
waardeeren
eigenschappen.
waardeeren eigenschappen.
dit
Deze hoedanigheden
hoedanigheden: : fijne
fijne geest
geest en
en treffende
treffende analyse
analyse verleenen
verleenen aan
aan dit
werk
een goed
goeddeel
deelzijn
zijnniet
niet
geringe
waarde.Doch
Doch
eersteplaats
plaats:
werk voor een
geringe
waarde.
in in
dede
eerste
:
wat een
een oorspronkelijkheid,
oorspronkelijkheid, zoowel
de wijze
wijze van
van voorstellen
voorstellen als
als in
in de
de
wat
zoowel in de
gedachten.sfeer,
schrijver ons binnen,leidt,
binnen. leidt,
gedachten,sfeer, waarin
waarin de
de schrijver
In
de wijze
wijze van
van voorstellen
voorstellen:: er
veel drama
het werk,
werk, en
en veel
veel epiek;
drama in het
In de
er is veel
epiek;
vermoed dat
dat de heer
heer Zelling
Zelling geaarzeld
geaarzeld zal
hoe zijn
zijn door
door spre,
spre.
ik vermoed
zal hebben,
hebben, hoe
totde
dejuist,
juist.
kende
personen verbeelden
verbeelden arbeid
arbeid te
te noemen.
noemen. Hij
Hij kwam
kwam tot
kende personen
typeerende
de epiloog
epiloog deze
deze
typeerende benaming
benaming van
van «episch
«episch ministeriurn»,
ministerium»,en
en zet
zet in
in de
keuze
de volgende
volgendewijze
wijzeuiteen
uiteen:
keuze op de
:
een onhistorisch
onhistorisch spel
spelmet
metnamen
namendie
diehistorisch
historischklinken.
klinken. In
«Pia fraus»
fraus» is een
«Pia
dien zin
zin dat
datdededraad
draadgewonnen
gewonnenis isvan
vandede
historie,maar
maargeweven
gewevennaar
naar
dien
historie,
inzicht.
eigen inzicht.
In dit
dit weefsel
weefsel nu
nubrachten
brachtendedeingevingen
ingevingenvan
van
epischen
gestaltingslustde
de
epischen
gestaltingslust
van kleurige
kleurige motieven,
motieven, waarom
waarom het
hetspel
spelalsalsepisch
epischministerium
ministeriumveelheid van
—
episch
handeling —
- het
het zuiverst
zuiverst isisbijgenoemd.»
bij genoemd.»
episch gegeven handeling
Wat de
degedachtensfeer
gedachtensfeer betreft
betreft—
- de
defantasie
fantasievan
vanden
denschrijver
schrijverzweefde
zweefde
tijdvak der
der kruistochten
kruistochten op
een wijze,
wijze, die
die het
het resultaat
resultaat in
in wezen
wezen
over
over het tijdvak
op een
al
even origineel,
origineel, even
even verrassendmieuw
verrassend'nieuw deed
deed zijn
zijn als
als inininkleeding.
inkleeding.
al even
Ziehier
gegeven, ininbreede
breedetrekken
trekkeneenigszins
eenigszinsweergegeven
weergegeven:
Ziehier het gegeven,
:
Oostersche
mysterie<broeders wenschen de plaag der
der durende kruistochten
kruistochten
Oostersche mysterie,broeders
op
te heffen,
heffen,eneneeneen
algemeenenwereldvrede
wereldvredetot
totstand
standtetebrengen
brengen door
door
op te
algemeenen
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Christenen, Mohammedanen,
Mohammedanen, Joden en
enPerzen
Perzen —
- als
als voornaamste
voornaamste vertegen,
vertegenChristenen,
in één
één verbroedering
verbroedering
woordigende volkeren van
van religieuze
religieuze vormen,uiting
vormen-uiting—
- in
woordigende
samen te
te brengen.
brengen. Tot
Tot dat
dat doel
doelvatten
vatten zij
zij het
hetzonderlinge
zonderlinge plan
plan op,
op, een
een
samen
voorde
deChristenen
Christenende
de herrezen
herrezen
bovenaardsche verschijning te
te fingeeren, die voor
bovenaardsche
de Joden
Joden de
deMessias,
Messias, voor
voor de
de Mohammedanen
Mohammedanen de
Verlosser zal
zal zijn,
zijn, voor de
Verlosser
Perzen de
van de
de Zon,
Zon, en
endie
diedoor
doordeze
deze
opgestane Profeet,
opgestane
Profeet, voor
voor de
de Perzen
de Zoon van
opdedeverdeeldheid
verdeeldheidenenden
den
«pia fraus» zijn zegenrijke
zegenrijke werking
werking zal oefenen
oefenen op
«pia
onderlingen haat
haat der
der rassen.
rassen. Eene
Eene onderneming,
onderneming, waarin
waarin tal
tal van figuren
figuren
onderlingen
of zijdelings
zijdelings betrokken
betrokken zijn
zijn;; in de
deeerste
eersteplaats
plaatsdedefantastische
fantastische
rechtstreeks of
rechtstreeks
Tankelijn, die
die de
de verschijning creëert,
creëert, een beelding
beelding die door
door een samen,
samenTankelijn,
des schrijvers
schrijvers
voeging van
van exact,historische
exact_historische weergave en
en omkleeding
omkleeding door des
voeging
werd tot een
een geheimzinnig,fascineerende
geheimzinnig.fascineerende ge,
gebrillante ziening
ziening en denking werd
brillante
stalte;; dan zijn er de
de ridderlijke
ridderlijke Reinout
Reinout Palster,
Palster, de wantrouwende koning
koning
stalte
vele, vele
veleanderen
anderen die
die zich
zich
Amfortas, de kerkzieke
kerkzieke bisschop Abelard, en vele,
Amfortas,
door de
de gevoels,
gevoels- en gedachte,golving
gedachte.golving van
van dit
dit spel
spelbewegen
bewegenmet
met eigen
eigen
door
en bedoeling.
bedoeling.
bestaan, eigen
eigen gebaar
gebaar van
van wil en
nuanceering van bestaan,
slot_acte brengt
brengt den
de spelonk
spelonk van
vanhet
hetHeilige
HeiligeGraf
Grafwaar
waar
den lezer in de
De slot,acte
het «vrome
«vrome bedrog» wordt uitgevoerd, die
die volkomen
volkomen gelukt
intrigue van
van het
de intrigue
zijn als
alsniet
nietdedemisleidende
misleidendeen
eninnerlijk
innerlijk zelf,misleide
zelf.misleide Tankelijn
Tankelijn door
zou zijn
geest-drijvend ijverenden
ijverenden waanzin
waanzin was overmand
overmand en
en daardoor
daardoor alles
alles in
in
zijn geest,drijvend
had geworpen.
geworpen.
duigen had
indeze
deze wonderlijke
wonderlijke gestalten,warreling,
gestalten_warreling, overkleurd
overkleurd
Er is iets
iets exotisch
exotisch in
Er
de veeltintige glansen
glansen van des
des schrijvers
schrijvers verbeelding.
verbeelding. Maar
Maar uit
uit deze
deze
door de
voor,
saam_ en uiteen,vloeying,
uiteen-vloeying, deze sprankelende
Sprankelende schakeering van op
op den
den voorsaam,
soms, plot,
en naast
naast individueel
individueel leven
leven bloeit soms,
plot.
grond gevoerd rasbestaan in en
de dichterziel
dichterziel wel,verstane
wèl_verstane
seling verrassend,
verrassend, zuiver
zuiver weergegevene,
weergegevene,in
in de
En, misschien
misschien een
een oogenblik
ontroering van
van alleenop. En,
twee,gesprek op.
alleen, of twee_gesprek
ontroering
het ongemeene van
dit ininvelerlei
velerleivormen
vormenzich
zichuitende
uitende
verblind door
van dit
verblind
door het
saam-hoorige
zelfs de
de meest
meest on'verwante
on,verwante godsdienstige drijfveeren,
van zelfs
saam,hoorige van
voelt
men weer
weer plotseling
plotseling hoeveel
hoeveelwarme,
warme,oprechte
oprechte menschelijkheid er
voelt men
achter
arbeid schuilt.
van de
de meest
meest typeerende voorbeelden
achter dezen
dezen arbeid
schuilt. Een
Een van
mij het
het saam.spreken
Palster en
Broeder
hiervan
schijnt mij
Reinout Palster
saam,spreken van Reinout
en Broeder
hiervan schijnt
het eerste
eerste bedrijf,
bedrijf, een
een tooneel waarin
wisseling van
van wel.
Willebrord in het
waarin de
de wisseling
wel,
gezindheid
begrip een
een wel-doende
door,voelde aandoe.
aandoe,
wel,doende koestering van de door_voelde
gezindheid en begrip
ningen op den
den lezer
lezer doet
doet overgaan.
overgaan.
De tooneel-aanwijzingen
schrijver in
kader van
van het
het geheel
geheel
heeft de schrijver
in het kader
tooneel,aanwijzingen heeft
door ze
ze metrisch
metrisch weer
weer te geven.
geven. Er
Er isisinindeze
dezefragmenten
fragmenten veel
veel
gehouden
gehouden door
dat
er op wijst hoe fijn de
Zelling luistert naar
naar stemming'scheppenden
stemming,scheppenden
de heer Zelling
dat er
klank.
schrijf ter
ter verduidelijking het
af:
het volgende af:
klank. Ik schrijf
«Een starre
starre steenwoestijn
Spreidt
Spreidt weedom
weedom uit,
uit, of 't ijle lichtgekwijn
Doet
den steen
en grond
klachten slaken,
slaken,
steenen
grond beschreide klachten
Doet uit den
Roepend
ontwaken
hartstochtelijk om
om ontwaken
Roepend in schemerstond hartstochtelijk
Uit doodsche eenzaamheid
en leven;
leven ;
eenzaamheidtot
tot liefde,
liefde, licht en
Doch
de maan
maan haar
haar vrede
vrede breidt
breidt is deze
deze bee
beê
Doch wen de
weer heengedreven
En
En slaapt
slaapt de donkre
donkre aard
aard als 't't sombre kerkenhof,
Omspookt en zerk.bezwaard,
dof.
van stilte
stilte loom
loom en dof.
zerk,bezwaard, van
Dit
is zeker
vlekkeloos fragment
fragment;; het
woord «kerkenhof»
Dit is
zeker geen
geen vlekkeloos
het woord
«kerkenhof» voor
voor
ckerkhof»
bepaald leelijk, en
als
bijvoorbeeld in
in den voorlaatsten
voorlaatsten regel
regel is bepaald
en als
«kerkhof» bijvoorbeeld
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rhythmisch-noodzakelijk kwaad
dan ook
ook beter
beterteteverklaren
verklaren dan
dan te
te excw,
excu~
kwaad dan
seeren. Doch
Doch let eens
sonoriteit
seeren.
eens op
opdedezuivere
zuivere
sonoriteitvan
vanden,
den,opzettelijk
opzettelijk in
in
langer.deinende gedragenheid gehoudenen
langer~deinende
gehouden en regel
regel::
Doch
wen de
de maan
maan haar
haar vrede
vrede breidt
breidt is deze
deze
Doch wen
beê
weer heengedreven
heengedreven;;
bee weer
daarin doolt een
daarin
een expressieve
expressieve intultie
intuïtie voor
voorhet
hettreffen
treffen van
vanklankheeld
klankheeld en
en
vinding van harmonie,
vinding
harmonie, die
die het
hetinnerlijk
innerlijkanozijn
êên~zijnvan
vandes
desschrijvers
schrijversarbeid
arbeid
bevestigt.
Zoo
schonk de heer
heer Zelling
Zelling ons
ons in
inzijn
zijnPia
Piafraus
fraus eeh werk,
Zoo schonk
werk, dat ondanks
voorzoover
zooverzeze
gebrekengenoemd
genoemdmogen
mogenworden
worden—kleine gebreken
gebreken
kleine
gebreken —
- voor
veler aandacht
aandacht en
en waardeering
waardeering door eigenaardige,
eigenaardige, niet vol.
vol~
recht
recht heeft
heeft op veler
komen te scheiden
komen
scheiden dramatische
dramatische en
en epische
episch" verdiensten
verdiensten;; een
een werk
werkook
ook
waardoor eene
eene uitgebreide
belangstelling gevestigd
gevestigd mag
mag worden
waardoor
uitgebreide belangstelling
worden op
op de
de
volgroeying
dit talent,
talent, dat
dat zoowel
zoowelde
dewegen
wegenkiest
kiestder
dereenzame
eenzamebespie.
bespie~
volgroeying van dit
geling als
als het
hetsprankelende
sprankelendespel
spelder
dergeestelijke
geestelijkeuitwisseling.,willende
uitwisseling~willende woorden
woorden
van ziel tot
van
tot ziel.
ziel.
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Louis Couperus.
Couperus. Van en over mijzelf en anderen. Tweede bundel.
bundel. L.
L. J. Veen,
Veen,Amsterdam.
Amsterdam.

nieuwe bundel
bundelmet
metverzamelde
verzamelde feuilletons
feuilletonsuit
uitHet
HetVaderland.
Vaderland.Lectuur
Lectuur
Een nieuwe
om te
te amuseeren,
amuseeren, om te
te ontspannen,
ontspannen, en
en toch
tochzooved
zoovêêlmeer
meerdan
dangewoonlijk
gewoonlijk
in dit
dit genre
genre wordt
wordtaangeboden.
aangeboden. Wel
Welisishet
hetlicht
lichtenenluchtig
luchtigwerk,
werk,haast
haast
Coupe rus
vroegerewerken
werkenzoo
zoozwaar,.
zwaar~
een
spel met
met dedemachten
machtendie
diein in
een spel
Couperus
vroegere
subjectief aanstuwden,
aanstuwden, maar
maar toch,
toch, achter
achter elk
elk verhaal
subjectief
verhaal of
of verhaaltje
verhaaltje donkert
donkert
een schemer
schemer van
van weemoed,
weemoed, zwelt
zweltAin
ááneen
eenschaduw
schaduw van
van geheim,
geheim, trilt
trilt een
een
nuance van
exotische zwoelte,
zwoelte, en
en de
degeest
geestvan
vannoodlot,
noodlot,van
vanMajesteit,
Majesteit,van
van
nuance
van exotische
BeTg van
vanLicht,
Licht,vindt
vindtmen,
men,hoezeer
hoezeerverschoven
verschovennaar
naarden
denachtergrond
achtergrond
De Berg
in deze
deze verhalen
verhalenterug.
terug.
des schrijvers
schrijvers innerlijk
van des
innerlijk leven,
leven, in
envelerlei
velerleizijn
zijnde
degestalten
gestaltendie
diedoor
doorden
denschrijver
schrijver op
op den
denvoorgrond
voorgrond
Veel en
aller~
worden gevoerd.
gevoerd. Daar is
is Michel
Michel Dracoses,
Dracosès, de
de afstammeling
afstammeling van
van den
denalien,
worden
laatsten der
der Byzantijnsche
Byzantijnsche Keizers,
Keizers, die
schrijver, als
als gast,
gast, ontvangt
ontvangt in
in
laatsten
die den schrijver,
een scharlaken
scharlaken gewaad
hem bedwelmt
bedwelmt door
door den
den geur
geurzijner
zijner goud~
goud,
een
gewaad en
en hem
hadsjisch.cigarettes;; daar
Giovannino,met
metzijn
zijnzuidelijk
zuidelijkideaal:
ideaal:
omcirkelde hadsjisclucigarettes
daar is
is Giovannino,
uit te
te voeren
voeren en
enhet
hetzoo
zoo
goed
mogelijktetehebben,
hebben,
zoo
goed
mogelijk
zoo min
min mogelijk
mogelijk uit
Giovannino, die
die er
erzijne
zijnebroodwinning
broodwinningvan
vanmaakt
maaktde
devreemdelingen
vreemdelingen des
des
Giovannino,
in tetewijden
wijdeninindede«sculpturale
«sculpturaleenen
architecturaleschoonheden»
schoonheden»van
van
avonds in
architecturale
en slopjes
slopjes ; daar
daar isisOlinto,
Olinto,dedecharmante
charmante op.
op~
Florences donkere
steegjes en
Florences
donkere steegjes
lichter, die met
met een
eenglimlach
glimlacheneneen
eenruikertje
ruikertjeviolettes,cle.Parme
violettes~de~Parmezijn
zijndonker
donker
lichter,
Dorian Gray,
Gray, de
deaan
aanlager
lagerwal
walgeraakte
geraakteDorian
DorianGray,
Gray,
bereikt;; daar
daar is Dorian
doel bereikt
door de
de macht
macht van
van 4jn
zijnschoonheid
schoonheidWilde's
Wilde'sgeest
geest wist
wist te
te
die eenmaal
eenmaal door
die
boeyen, model
model werd
werd voor
voordiens
diensschitterenden
schitterenden roman,
roman, enennunu
verarmd,
boeyen,
verarmd,
onderde
dearkaden
arkaden
verziekt, vermoekl
vermoeid van te
te leven,
leven,den
denschrijver
schrijver ontmoet
ontmoetonder
verziekt,
op een
eenregendag,
regendag,enenmet
methem
hemdedecinematograaf
cinematograafbezoekt
bezoektvoor
voor
Florence, op
van Florence,
centimes.....
dertig centimes
...
Maar tusschen
tusschen de gestalten
gestalten die
diewerkelijke
werkelijkemenschen
menschen verbeelden,
verbeelden, dolen
dolen
Maar
andere rond,
rond, gestalten
gestalten uit
uitdedeschimmenwereld
schimmenwereldder
derzuidelijke
zuidelijkelegenden
legenden;
andere
;
we krijgen
krijgen verhalen
verhalen van
de slechte
slechte koe,
koe, die
die een
eenheks
hekswas,
was,en
endie
dienu
nu
we
van de
misschien nog
immer de
de Sabbath
Sabbath mee
meê viert
viert ininhare
haremonsterlijke
monsterlijkekoe$
koe~
misschien
nog immer
gedaante en er
er op
op de
deachterpooten
achterpootenrond
ronddanst
danstmet
metlarven
larvenenenmet
metlemuren,
lemuren,
gedaante
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verhalen van
van den
den droom
droom van
van Leone
Leonello,
llo, den markies
verhalen
van de Diavolino en van
van Sassogirone, en
de mooie dienstmeisjes
in de
de nauwe
nauwe
dienstmeisjes die verdwenen in
en van de
straat
waar het groote sombere
was met
met de
de roode en groene lichten ...
straat waar
sombere huis was
De moraal
moraal is wel
wel eens
eens een
eenklein
kleinbeetje
beetjezuidelijk,
zuidelijk,maar
maar men
men gevoelt
gevoelt zich,
dan ook
ook zoozeer
medegevoerd in
de sfeer
sfeer van
van het
het zinnen'
al lezende,
lezende, dan
in de
zinneno
al
zoozeer medegevoerd
dat men
men het
het gaarne
gaarne voor
voorlief
liefneemt,
neemt, àls
zuiden, dat
Als men
men het
betooverende zuiden,
tenminste
opmerkt ...
tenminste nog opmerkt
In al
al het
het zuidelijk.
legendarische hoort
men den
den luchtig.superieuren
zuidelijkolegendarische
hoort men
luchtigssuperieuren
In
dat er
er zékerlijk iets
bijklank, ofschoon de
deschrijver
schrijver ernstig
ernstigverzekert
verzekert dat
bijklank,
iets van
waar moet zijn,
zijn, «want
«want menschelijke fantasie
zwak, en
en de
dewerkelijkheid
werkelijkheid
waar
fantasie is zoo zwak,
is onbedenkbaar
onbedenkbaar...
..»»
En
ziehier verklaard,
verklaard, hoe zoo
zootalrijke
talrijke wonderverhalen konden ontstaan
ontstaan
En ziehier
een stad
stad als
als Florence
Florence::
in een
«Dat de legenden,
legenden, die
die van
van vreemde,
vreemde, onaardsche dingen spreken, zoo vele
vele
in Florence,
Florence, isisnauwelijks
nauwelijks verwonderlijk...
oude kerken,
kerken, de
de
zijn
zijn in
verwonderlijk ... De
De oude
som.bere paleizen,
paleizen, de
de nauwe,
nauwe, hooge straten,
mysterievolle kloosters,
kloosters, de
de sombere
waar de
de nacht
nachtdadelijk
dadelijkhare
haregeheimzinnigheid
geheimzinnigheidstapelt
stapelt ...
deze zoo
waar
.. . geheel
geheel deze
bij uitstek
uitstek geschikt
geschikt geweest
geweest om
om
onveranderde middeneeuwschheid is bij
lang onveranderde
in
de bleeke legendeobloem
legende.bloem te
doen ontluiken,
ontluiken,de
debloem,
bloem,die
dieverkwijnt
verkwijnt in
te doen
den zonneschijn en
onder tintel'azuur,
die zijn vreemde,
witte,
tinteloazuur, maar
maar die
en onder
vreemde, witte,
nacht en
en schemer
schemer en
en schaduw;
zwavelgeurige kelken ontpluikt in nacht
schaduw ; tusschen
duisteren de zoldering,
zoldering, tusschen warrelende
donkere muur,tapijten
muurotapijten onder
onder duisterende
en sombere
sombere tuinen
tuinen als Cascine
Cascine en Boboli zijn,
gedwaald de
de
steegjes
zijn, heeft gedwaald
steegjes en
des avonds
avonds gedoold
gedoold hebt
hebt langs
langs de
de Arno
Arno en
en
Geest der
Geest
der Legende
Legende en
en zoo
zoo ge des
de
maan hebt
hebt zien verglanzen
verglanzen langs
achterkant der
der huizen van
van Borgo
de maan
langs de achterkant
of over
overden
denOuden
Oudenbrug
brug ... dan kunt ge misschien wel gelóoven
san Jacopo
Jacopo of
gel6oven
aan die
die sprook van
de Witte
WitteHand,
Hand, die
diespookt
spooktboven
bovenhet
hetwater,
water, als
als de
de
aan
van de
gezwollene
en gaat
gaat:: de
Hand eener goede waterfee,
gezwollene vloed overstroom
overstroomen
de Witte Hand
wier vinger
vinger waarschuwend
waarschuwend aan
hoogte, die
die de
dewateren
wateren zullen
zullen
wier
aan wijst
wijst de hoogte,
bereiken ...»
Ik haal
haal dit fragment
het een
een der
derbest
bestgeslaagde
geslaagde bladfragment aan
aan niet
niet omdat
omdat ik het
blado
endeze
dezegeest
geest
zijden vindt maar omdat
den geest
geest der
der verhalen
verhalen typeert,
typeert, en
zijden
omdat het den
mag soms
soms Olen
éven iets
iets gewilds krijgen,
gedachte blijft
blijft u maar
mag
krijgen, de gedachte
maar een moment
bij;; want
want dadelijk
dadelijk sleept
sleept de
deauteur
auteur u weer
mede in zijne fijne,
bij
weer mede
fijne, spelende
ironie
de volkomene
volkomene pracht
pracht van
van zijne
wondere woordenokunst,
woorden,kunst, zijne
zijne
ironie en
en de
zijne wondere
soupele lenigheid van
van zegging.
zegging.
Daardoor weet Couperus eigenlijk àIles
maken, en het
het
Daardoor
Alles belangwekkend te maken,
of hij
hij spreekt
spreekt over
over een
een Byzantijnsch keizer
keizer of over
over zijn
zijn poes.
poes.
is eender
eender of
De «Belangrijke
«Belangrijke mededeelingen over Louuis Couperus
zijn vriend
vriend
Couperus door zijn
bundel geopend
geopendwordt,
wordt,zijn
zijninderdaad
inderdaadzeer
zeerbelangrijk,
belangrijk,
Jan» waarmede
waarmede de bundel
Jan»
en de
de stijl van «Jan»
«Jan» lijkt merkwaardig
van Couperus.
Couperus. Maar
Maar
merkwaardigveel
veel op
op dien van
laat ik een
een indiscreet
indiscreet vermoeden
vermoedentijdig
tijdigonderdrukken.
onderdrukken.
laat
Ik vind de
de meeste
meeste verhalen
verhalen eigenlijk geen
feuilletons, maar
maar als
men het
het
Ik
geen feuilletons,
als men
gehalte
uitbreiden tot de
de hoogte
hoogtevan
vanCouperus'
Couperus'
gehalte van feuilleton,literatuur
feuilletonoliteratuur wil uitbreiden
de schrijver
schrijver verrukkelijk als feuilletonnist, misschien
kunst -— dAn
dàn is de
misschien het
meest
omdat er
er in zijn
zijn werk
werk altijd
altijd iets
iets blijft van een
een kind
kind dat
dat met
met stilletjes
meest omdat
bemachtigde juweelen speelt ...
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Eeuw. Maandschrift
Maandschrift voor Staatkunde,
Staatkunde, Letteren,
Letteren, Wetenschap
Wetenschapen
enKunst,
Kunst,
Onze Eeuw.
onder redactie
redactie van
P. J.
J. Blok,
Blok, P.P.D.
D.Chantepie
Chantepie de
delalaSaussaye,
Saussaye, G.
G.F.F.
onder
van P.
Haspels, E.
E. B. Kielstra,
Kielstra, K.
K. Kuiper,
Kuiper, Jhr.
Jhr. H.
H. Smissaert
Smissaert en
D. van
van der
der
Haspels,
en J.
J. D.
Waals Jr.
Jr. Haarlem,
Haarlem, de Erven
Erven F.
F. Bohn.
Bohn.
Waals
de Augustus,aflevering
Augustus,aflevering behandelt
den oorlog.
oorlog. De
Deheer
heer
In de
behandelt Prof.
Prof. Dr.
Dr. P.
P. J.
J. Blok den
J. Bosboom
Bosboom Nzn.
Nzn.geeft
geefteene
eenestudie
studieover
overmevrouw
mevrouwBosboom—Toussaint
Bosboom-Toussaint en
en
heer J.
heer
hen gewisselde
gewisselde br!even.
br!even. Dr.
Dr. A.
A.H.
H.
Nicolaas Beets, naar
naar aanleiding
aanleiding van tusschen
tusschen hen
Nicolaas
Kan behandelt
behandelt het
Dr. Nico
Nico van
van
Kan
het verblijf
verblijfvan
van Nicolaas
NicolaasHeinsius
Heinsiusinin Italië.
Italië. Dr.
Franquinet
Suchtelen besluit
zijne vertaling
vertaling van Dante's
Dante's Vita
Vita Nuova.
Nuova.De
Deheer
heerE.E.Franquinet
Suchtelen
besluit zijne
J. M.
M. Benschop
Benschop stelt
stelt Mr.
Mr. J.J.R.
R.Thorbecke
Thorbecke in
in
bezingt een wintermorgen.
winterrnorgen. Mr.
bezingt
Mr. W.
W. J.
C.K.K.Elout
Eloutbehandelt
behandelt
licht als
als verzorger
verzorger van
van 's lands weerbaarheid.
weerbaarheid. De heer
heer C.
het licht
oeconomische instorting
den oorlog.
oorlog.
de oeconomische
instorting als
als gevolg
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Erens geeft
geeft bladzijden
bladzijden uit
uit het dagboek
een fabrieksbuurt
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destichting
stichtingvan
vanden
denbotanischan
botanisch;,n tuin
tuin
De heer
heer P.
inde
dekunstopvattingen
kunstopvattingen
te
Buitenzorg. De
De heer
heer T.
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Revue, geredigeerd
Vincent Loosjes
Loosjes te
te Haarlem.
Haarlem.
In
het nummer
nummer van
van2525Augustus
Augustuswordt
wordthet
hetkarakter
karaktergeschetst
geschetst van
van den
den heer
heer
In het
G.
D. Gratama,
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Hoofdpunten van het
Prof. J. de
de Louter,
Louter, Hoofdpunten
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II. Mij.
Vincent van Gogh,
lectuur,
A'dam.
lectuur, A'dam.
J. Eilkema
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Kol, Driemaal
Driemaal dwars door
doorSumatra
Sumatraenenzwerftochten
zwerftochtendoor
door
Bali.
Bali.
H. H.
L. en
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J. J.J.
«Pro
((Pro en
Geneeskundig onderzoek
onderzoek vóór
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zachtenglimiach
glimlachnaar
naarThéa,
Théa,
ze.
naderde ze.
je daar
daar eindelijk,
eindelijk, Lies
Lies?»
«Ben je
?»
«Ja.. .... heb
heb ik
ik jejeláng
lánglaten
latenwachten?
wachten?Je
Jemoet
moetniet
nietboos
boos
«Ja
zijn; ; ik
dadelijk vertellen,
komt ...
je alal
zijn
ik zal
zal je
je dadelijk
vertellen, hoe
hoe het
het komt
. .. Heb je
thee?? Ik wil
wil graag
graag wat
wat croquetjes,
croquetjes, ik
ik heb
hebtrek
trek...
raad eens,
eens,
thee
. . . raad
wie ik
ik ontmoette
ontmoette op de
de Hooge
Hoogewal
wal?»
?»
«N ou? Ik wéét
wéét niet
niet....
. .»»
«Nou?
«Edmond van
van Duynen,
Duynen, je
je weet
weetwel,
wel,waar
waarikikverleden
verledenjaar
jaar
«Edmond
van
geworden, die
die zoo
zooslecht
slechtwerkte
werkte
van vertelde,
vertelde, die schilder
schilder is geworden,
de Burgerschool.»
Burgerschool.»
op de
ja, die!
die 1Die
Diewas
wastoch
tochininParijs
Parijs?»
?»
«0 ja,
expo~
«Ja,
hij is nou
«Ja, maar
maar hij
nou klaar
klaar;; hij
hij komt
komt hier
hier in
in Holland
Holland expo,
seeren:: we kwamen
kwamen elkaar
elkaar tegen.
tegen. Zoo'n
Zoo'nvroegere
vroegere schoolkennis,
schoolkennis,
seeren
dat trekt
trekt altijd
altijd ....
hij isismeegeloopen
meegeloopentot
tothier
hiertoe
toe;
daardoor
dat
. . hij
; daardoor
laat...
zaten
indertijd
immersinindezelfde
dezelfde
ben ik
ik zoo
zoolaat
ben
. WeWe
zaten
indertijd
immers
club, en
en hij
hijwas
waseen
eenvan
vande
deaardigste
aardigste leden,
leden, en
en nou
nou heb
heb ik
ik
club,
hem gevraagd,
gevraagd, om
om overmorgen
overmorgen 66k
óókop
opmijn
mijnKerstdinertje
Kerstdinertje tete
hem
komen;; Nel
NelRoelofs
Roelofskomt
komtook
ookmet
metVerheyde,
Verheyde,dåárom
dááromvooral
vooral ....
komen
..
die waren
waren toen
de club
club ....
ze zullen
zullen niet
niet weten,
weten, wat
wat
die
toen óók
66k in de
. . ze
zien!»
I»
ze zien
«N
éé;
hem toch
toch niet?»
niet ?»
maar je
je man
man kent
kent hem
«Néé ; maar
«N
éé, dat
is juist
juistaardig
aardig.. .... dan
dan kunnen
kunnen ze
ze samen
samen kennis
kennis
dat is
«Néé,
vond het
het zoo
zoo leuk.
leuk. Ik
Ikhad
hadEdmond
Edmond in
in geen
geendrie
drie
maken. Ik vond
maken.
1»
jaar gezien
gezien1»
jaar'
«Niks voor
voor jou,
jou, om
omzoo
zooineens
ineensiemand
iemandtetevragen
vragen!»
!»
«Nee;
dan moet
moet jejemaar
maar denken,
denken, dat
dat jullie
julliesolide
solide
«Nee ; nou
nou dan
Liesbeth
eens een
een caprice
caprice gehad
gehad heeft
heeft ....
Liesbeth óók
66k eens
. .»»
Ze lachte
lachte even
even...
toentrok
trokzezehaar
haarhandschoenen
handschoenen uit
uit en
en
. . . toen
schonk
ze thee
thee.. .... Théa
Théazag
zaghaar
haaraan,
aan,ininstille
stillebewondering
bewondering ...
schonk ze
zoo mooi
mooials
alsLiesbeth
Liesbethvanmiddag
vanmiddag
was
1 Hoe
rustigzat
zatzijzijdaar
daar;;
was
I Hoe
rustig
in het
hetnauwe,
nauwe,zwartfluweelen
zwartfluweelen pak,
pak, met
met het
hetbont
bontzwaar
zwaarover
over
haar
schouders...
rand van
van den
dengrooten,
grooten, zwarten
zwarten hoed
hoed
haar schouders
. . . De rand
maakte
donker aureool
aureool rond haar
maakte een
een donker
haarblank
blankmadonna~kopje
madonna,kopje....
Hoe lief,
lief, die
dieneergeslagen
neergeslagen oogleden
oogleden met
metde
dedonkere,
donkere, omge,
omge~
krulde
kinderwimpers. Over
hoedrand boog een
een groote,
groote,
krulde kinderwimpers.
Over den
den hoedrand
Hoeanders
andersdan
dan alle
alle
losse
veer tegen
tegen het
hetglanzende
glanzende haar.
haar. Hoe
losse veer
Haagsche
vrouwen
was
Liesbeth,
met
haar
apart
charme,
het
Haagsche vrouwen
Liesbeth, met haar apart charme, het
stil...
Zuiver en
en
bekorende,
religieuse heeft,
en stil
bekorende, dat
dat het
het religieuse
heeft, zoet
zoet en
. . . Zuiver
en
schoon lagen
lagen de
degladde,
gladde,zwarte
zwarteharen
harengescheiden
gescheiden rond
rond
en schoon
haar
blank, sereen
sereen gezicht
gezicht ...
haar blank,
. . .
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I»
«Liesbeth 1»
«Ja, kind ...
. . .»»
«Ja,
«Ik
kan je niet
niet zeggen,
zeggen, hoe
hoe in,gezellig
în~geze1lig ik
ik het
het vind
vind op
op je
je
«Ik kan
dinertje
bij jou
jou altijd
altijd zoo
zooprettig,
prettig, zooveel
zoo veel
dinertjetete komen
komen...
. . . het
het is bij
beter dan
dan thuis.»
beter
thuis.»
«Kom, een beetje vroolijk,
vroolijk, Théa,
Théa,niet
nietdadelijk
dadelijkweer
weervergelijken,
vergelijken,
je
kunt immers
immers net
net zoo
zoo dikwijls
dikwijls bij
bij ons
ons komen
komen als
als jejewilt.»
wilt.»
je kunt
«Ja...
. . ».» klonk
klonk het wat
wat aarzelend
aarzelend terug.
terug.
«Ja
zeg je dat
. . . is
?»
«Wat zeg
dat weinig
weinig zeker
zeker...
is er
er iets
iets?»
«Och nee,
ik weet
weet niet,
niet,maar
maarsoms
somsdenk
denk ik,
ik, dat
dat je
je man
man
nee, ik
het niet
. . . als
het
niet prettig
prettig vindt,
vindt, als
als ik
ik zoo
zoodikwijls
dikwijls kom
kom...
als ik
ik zoo
zoo
uren
bij je
je zit.
zit. Léo
Léoh6udt
hóudtzoo
zoovan
vanje,je,hij
hijbewondert
bewondert je
je in
in
uren bij
álles,
en altijd
altijd kun
kun jejeaan
aanhem
hem
merkenzijn
zijngroote
grooteeerbied
eerbied
ålles, en
merken
voor jou,
jou, en dan
voor
dan lijkt
lijkt het
het me
me wel eens,
eens, of
of hij
hij ook
ook álles
álles van
van
jou
zelf alléén
alléén wil
wil hebben.
hebben ..
. . dan
. danvoel
voel ik
ik me
jou voor
voor zich
zich zelf
me te
te
véél
niks, laat
laat het
het mij
mij nou
nou zeggen
zeggen...
Hetisis
véél ...
. . . néé,
néé, zég
zég nou niks,
.. . Het
Als ik je
héél natuurlijk
natuurlijk 1IAls
je v66r
vóórjejetrouwen
trouwengekend
gekendhad,
had,éérder
éérder
dan
hij je
je kende,
kende, zou
zouhet
hetwat
wat
anderszijn.
zijn.Maar
Maar jij
jij en
en ik
ik
dan hij
anders
kennen
elkaar pas
jaar, en
en je
je man
manen
enjijjijkennen
kennenelkaar
elkaar al
al
kennen elkaar
pas één jaar,
drie jaar
. . . hij
. . als
drie
jaar...
hij heeft
heeft dus
dus dedeoudste
oudsterechten
rechten ....
als ik
ik nou
nou
's middags
lang bij
bij jejezit,
zit,lijkt
lijkt het
het me,
me, of
ofhij
hijme
meboos
boos
middags zoo
zoo lang
aankijkt, als
thuiskomt.»
aankijkt,
als hij thuiskomt.»
Liesbeth lachte.
«Ja, oudere
oudere rechten
rechten hééft hij
hij ...
maar je bent
bent hem
hem nooit
nooittete
«ja,
. . . maar
veel, hé•ór;
hóór; daar
genoeg voor
voor...
daar is
is hij
hij veel
veel
veel,
daar ken
ken ik
ik hem genoeg
. . . daar
te goed
goed voor,
voor,enente te
groot,omom
jaloerschtetezijn
zijn...
wezijn
zijn
te
groot,
jaloersch
. . . we
nou twee
twee jaar
jaar getrouwd,
getrouwd, en
en álles
álles isisnet
netzoo
zooals
alsininhet
hetbegin
begin ...
...
We hebben
hebbennog
nognooit
nooitgekibbeld
gekibbeld;
datisiseenvoudig.onmogelijk
eenvoudig'onmogelijk
We
; dat
is zoo
zoon6bel
nóbel. ....
hetlijkt
lijkteen
eengek
gekwoord,
woord,
zóó'n man...
met z615'n
man . . . hij
hij is
. het
kunt
niet
gelooven,
hóehij
hij isis ....
maar zoo
zoo isishijhijwerkelijk
werkelijk
maar
. . ...
. je je
kunt
niet
gelooven,
11.6e
..
góed voor
vooralle
allemenschen.
menschen.Hij
Hijzou
zougewoon
gewoonnéóit
nóóitiets
ietsslechts
slechts
hoe gend
kunnen doen ....
en hij
hij heat
heefteen
een
afschuw
van
alles,wat
watslécht
slécht
kunnen
. . en
afschuw
van
alles,
is .... ",. geen
geen mensch
. . . enenvoor
mensch zou
zou hij
hij verdriet
verdriet doen
doen...
voormij
mijisishij
hij
goed, enenzijn
zijnge166f
gelóófininmij,
mij,zijn
zijnvereering,
vereering, waar
waar je
je het
het
zoo goed,
straks over
je vindt
vindt het
hetmisschien
misschienijdel
ijdelvan
vanme,
me,maar
maar
straks
over had ...
. . . je
heiisch,
heus eh, het
het isiszó6iets
zóóietsheerlijks
heerlijks in
inmijn
mijn leven,
leven, dat
dat geloof
geloofvan
van
mij .. .... ikikzou
zoudat
datniet
niet
kunnenmissen
missen. ....
zouc166d
dóód
in mij
hem in
ktInnen
. ikikzou
gaan,
. .»»
gaan, als
als ik
ik dat
datmissen
missenm6est
móest. ...
Haar
zachte
stem
trilde
even,
als huiverend
huiverend in
in een
eenplotsen,
plotsen,
Haar zachte stem trilde even, als
onberedeneerden angst.
angst.
«Dat
«Dat zul jejen66it
nóóitimmers
immersmoeten
moetenmissen,
missen,Liesbeth
Liesbeth...
dat
. . . dat
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. . jijjijzou
daar ken
ken ik
ik jejevoor
voor. ...
zoutoch
tochnooit
nooitiets
ietskunnen
kunnen
wéét ik, daar
doen,
. . wij
doen, waardoor
waardoor hij
hij je
je minder
minderachtte
achtte. ...
wij allemaal,
allemaal, die
die je
je
immers...
iedereen vindt
vindt jullie
jullie zoo
zoouitste,
uitste~
kennen, weten dat
dat immers
kennen,
. . . iedereen
kend bij
bij elkaar
elkaar passen
passen;; mijn
mijn broer
broer zei laatst:
laatst: (mat
««datzijn
zijntwee
twee
pracht-menschen; ;álles
elkaar, en
en sAmen
sámen alles
alles voor
voor
pracht-menschen
Allesvoor
voor elkaar,
anderen.»» Oók
zooals jijjijenenLéo
Léosamen
samenzijn
zijniningezelschap.
gezelschap.
anderen.»»
Oók zooals
Jullie
Jullie geeft
geeft elkaar
elkaar zelfs
zelfs nooit
nooiteen
eenhand,
hand,ofofeen
eenknikje,
knikje,maar
maar
altijd vóel
ik, hoe
hoe Léo
Léojejebewondert
bewondert. ...
hijkijkt
kijktdan
dannaar
naarje,
je,
altijd
vóel ik,
.. hij
en ik
ik merk
merk ook,
ook,dat
datjijjij
zoo
innig
veel
vanhem
hemhoudt
houdt. ...
en
zoo
innig
veel
van
..
léven alleen
alleenvoor
VOOlelkaar;
elkaar;midden
middentusschen
tusschenalle
allemenschen,
menschen,
Jullie léven
bestaan jullie
toch alléén
alléén voor
voorelkaar.»
elkaar.»
bestaan
jullie toch
glimlachte stil met
met haar
haar lieven,
lieven, teederen
teederen glimlach,
glimlach,
Liesbeth glimlachte
en
en ze
ze voelde
voelde in
in Théa
Théa ineens
ineens het
het héél
héél jonge,
jonge, het
hetzich
zichmóeten
móeten
uiten, en
en het
het gaf
gaf haar
haar een
een gelukkige
gelukkige sensatie.
sensatie. Ze
Ze vóelde,
vóelde, hoe
hoe
uiten,
Théa
noodig
had
een
áfgod,
om
ál
haar
liefde
aan
te
geven,
Théa
had een Afgod, om Al haar liefde aan te geven,
de liefde,
liefde, die
die zijzijininhaar
haareigen
eigenhuis
huisniet
nietschenken
schenken kon,
kon, het
het
de
ongelukkige
ongelukkige thuis, waar
waar Théa
Théa eenzaam
eenzaam en
enonbegrepen
onbegrepenwas.
was.
was zoo
zoo goed,
goed,zoo
zooheerlijk
heerlijkininLiesbeths
Liesbethsleven,
leven,die
diever,
ver~
Het was
eering
van haar
haar vriendin,
vriendin, en
en van
van anderen,
anderen, en
en het
hetmeest
meest van
van
eering van
Léo, haar
haar man
man ...
Hetleven
levenzou
zouzoo
zoo
dór,zoo
zoohongerend
hongerendzijn,
zijn,
Léo,
.. . Het
clór,
dat, zónder
zónderdie
dieadoratie,
adoratie,zonder
zonderzich
zichtetevoelen
voelenmadonna
madonna
zónder dat,
voor hem,
hem, voor
voor hém.
hém.
voor
Ze peinsde
peinsde even
even;
hetkleine,
kleine,smalle
smallevrouwenhandje
vrouwenhandjeom
omhaar
haar
; het
zachtrondende, blanke
blanke kin
. . . haar
zachtrondende,
kin...
haar grijze
grijze oogen verdroomden
verdroomden
het groote
groote geluk,
geluk, de
de weelde
weelde van
van haar
haar leven.
leven.
het
«Lies
1»
«Lies I»
Ze schrok
schrok op
op:: «Ja?»
«Ja?»
«Breng je me
me nou
nounaar
naarde
deGroenmarkt,
Groenmarkt,dan
dankan
kanikikde
detram
tram
nemen; ; het
mijn tijd.»
tijd.»
nemen
het is mijn
Ze betaalden
betaalden en
en gingen
gingenheen.
heen.InIndede
straatliepen
liepenzezegearmd,
gearmd,
straat
als
twee innige
innige zusters.
zusters.
als twee
. .»»
tram...
«Daar
de tram
gåuw Théa ....
«Daar is de
. . . gáuw
«Ja,
dag...
tot overmorgen
overmorgen;; groet
groet Léo
Léo van
vanme
meI»
1»
«Ja, dag
. . . tot
«Ja,
dánk je ....
dág ...
«Ja, clánk
. . clAg
.. .»»
Toen keerde
keerde Liesbeth
Liesbeth terug,
terug, want
want ze
ze had
had nog
nogenkele
enkele bood,
bood~
schappen.
nauwe Veenestraat
Veenestraat was
het hèè1
hèèl vol,
en het
het
schappen. In
In de nauwe
was het
vol, en
buiten...
Zijvoelde
voeldehet,
het,met
met
licht
uit de
de winkels
winkelsscheen
scheennaar
naarbuiten
licht uit
. . . Zij
nubijna
bijnaKerstmis
Kerstmiswas.
was. Het
Hetleek,
leek,
een
zachte joligheid,
joligheid, dat
dat het
het nu
een zachte
of alle
alle menschen
menschen daar
daar liepen
liepen inindedeblijdschap
blijdschapvan
vande
dekomende
komende
feestvreugde,
waarin ieder
ieder elkaar
elkaar kende
kende en
ennAder
náder kwam.
kwam. Ze
Ze
feestvreugde, waarin
straat...
het was
was koud
koud.
haaroogen
oogenzochten
zochten
keek
de straat
keek op in de
. . . het
. . ..
. haar
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een
zwarten jas
jas met
meteen
eenbreeden
breedenbontkraag
bontkraag;
wanthet
hetkcin,
kón,
een zwarten
; want
Léo tegenkwam.
tegenkwam. Hij
Hij wist,
wist,dat
datzezemet
metThéa
Théanaar
naarLens,
Lens.
dat
dat ze Léo
velt
ging...
álshij
hijdan
dankwam,
kwam,konden
kondenzezesamen
samenverder
verder
velt ging
.. . enenAls
aan...
dan gingen
gingen
gaan; ; zij,
zij, aan
aan zijn
zijn arm,
arm, dicht
dicht tegen
tegen hem
hem aan
gaan
. . . dan
door Al
ál die
die menschen
menschen.. ". . en dan
dan telkens
telkens hem
hem aanzien,
aanzien, als
als
ze door
hij zijn
zijn hoofd
hoofd boog
boognaar
naarhaar
haar;; zijn
zijn blik
blik vol
voleerbiedige
eerbiedige innig,
innig.
hij
heid. Ze
Ze voelde
voeldedan
danhaar
haaroogen
oogenverteederen,
verteederen,inineen
eenglans
glansvan
van
heid.
oneindige
en overgave
overgave...
zij werd
werd dan
dan zoo
zoo nietig,
nietig, zoo
zoo
oneindige liefde
liefde en
. . . zij
klein,
zoo veilig
veilig bij
bij hem
hem...
het'even
levenwas
wasdan
danzoo
zoog6ed.
góed.
klein, zoo
. . . het
wat schijn
schijnininhaar
haarwas,
was,werd
werddán
dántot
totwerkelijkheid.
werkelijkheid. Ze
Ze
Al, wat
had dat zoo
zoo noodig
noodig...
het was
washaar
haar een
eenlevensnoodzakelijk,
levensnoodzakelijk.
had
. . . het
heid,
zijn blik
blik van
van eerbied
eerbied en
en aanbidding.
aanbidding.
heid, zijn
«Liezel.»
haar stond
stond hij.
hij.
Vlák voor haar
«Hè
Lé,
ik
liep
nettetedenken,
denken,dat
datikikjejewel
weltegen
tegen
«Hè!1 gelukkig
gelukkig Lé, liep net
kon komen.»
komen.»
«Heb je het
het gezellig
gezellig gehad,
gehad, kind
kind?»
?»
«Ja, héél
ik heb
heb nog
nogeen
eengast
gastvoor
voorovermorgen
overmorgen
«Ja,
héél gezellig
gezellig en ik
óók
gevraagd: Van
Duynen, de
de schilder,
schilder, die
dievroeger
vroeger in
inonze
onze
66k gevraagd:
Van Duynen,
club zat
zat ....
. .»»
«Ach die
die .... 1! heb
heb je
je die
dieontmoet?
ontmoet?Aardig
Aardig...
die zat
zat toch
toch
«Ach
. . . die
die club,
club, waar
waar Wilkema
Wilkema 66k
óókinzat
inzat. ...
?»
in die
. . ?»
«Ja
juist ....
«Ja jitist
. .»»
«Wilkema heeft zich
zich immers
immers doodgeschoten
doodgeschoten in
inParijs
Parijs?»
?»
«ja.»
«Ja.»
hè?»
«Om een
een vrouwenkwestie,
vrouwenkwestie, hè
?»
«Ja;; tenminste,
tenminste, er
scheen in
in Parijs
Parijs iets
ietsmet
methem
hemgebeurd
gebeurd
«Ja
er scheen
zijn.»
te zijn.»
«Mal Liesbeth,
Liesbeth, dat
dat dat
dat nog
nogeen
eenvroegere
vroegereadorateur
adorateur van
van jeje
«Mal
is, en
en dat
dat een
een man,
man, die
die van
vanj6u
jóugehouden
gehoudenheeft,
heeft,dáárna
dáárna nog
nog
is,
een
vrouwenkwestie kon
kon hebben
hebben!»I»
een vrouwenkwestie
«Ja, maar
adoratie voor
mij is al
al weer
weerlang
langgeleden
geleden....
«Ja,
maar die
die adoratie
voor mij
..
we waren
waren nog
nog half
halfkinderen,
kinderen, en
en toen
toen hij
hij merkte,
merkte, dat
dat ik
ik niet
niet
we
op
zijn avances
avances inging,
inging, heeft
heeft hij
hijnooit
nooiteenige
eenigemoeite
moeitemeer
meer
op zijn
gedaan -— alleen
eens bij
bij ons
onsthuis
thuisgeprobeerd
geprobeerd
gedaan
alleen heeft
heeft hij
hij nog eens
een visite
visite te
te maken,
maken, toen
toen jij
jij enenik ik
onze
huwelijksreis
een
op op
onze
huwelijksreis
waren. .... . Ik
wist niet,
niet, waar
waar hij
hij precies
precies in
inParijs
Parijs zat,
zat, en
enhad
had
waren
Ik wist
hem
dus geen
geen kaart
kaart van
vanonze
onzeondertrouw
ondertrouw gestuurd,
gestuurd, dus
dus
hem dus
misschien,
niet wist
wist ....
misschien, dat
dat hij
hij het niet
. .»»
«N ee. Heb
Heb je
je het
het niet
nietkoud
koudLies
Lies?»
«Nee.
?»
«N ee») zei
zei ze
ze zacht
zacht en
en ze
ze keek
keek naar
naar hem
hem op.
op.
«Nee»
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«Zullen we
we nu
numaar
maar trammen?»
trammen?»
«Zullen
«Ja goed.»
«Ja
Ze liepen
Ze
liepen tot
tot het
hetPlein
Pleinenenwachtten,
wachtten,en
eninindeli
den:kouden
kouden
ze dicht
dicht tegen
tegenhem
hemaan,
aan,zich
zichveilig
veiligwetend
wetend
winteravond
drong ze
winteravond drong
onder zijn
zijn algoede
algoede teederheid.
teederheid.
onder
II.
Il.
«Alleen
de
kaarsen
nog
op
tafel,mijnheer»
mijnheer» zei
zei de
de meid,
meid,
«Alleen de kaarsen nog op tafel,
u die
aan wou
wou steken,
steken, vroeg
vroeg mevrouw.»
mevrouw.»
«of 11
die aan
«Ja,
«Ja, dan
dan isisalles
allesklaar.
klaar.Je
Je kunt
kunt nu
nu wel
welnaar
naar de
de keuken,
keuken, Truus.»
Truus.»
Hij
bleef alleen
alleen inindedekamer.
kamer. Het
Hetwas
wasererzoo
zooin,gezellig.
in~gezellig.
Hij bleef
aardig had
had Liesbeth
Liesbeth dat
datnu
nuweer
weergedaan
gedaan11
Hoe aardig
hetglanzende
glanzendedamasten
damastenkransjes,tafelkleed
kransjes~tafelkleed vlekten
vlekten fél
fél
Op het
de vuurroode
vuurroode hulstbesjes,
hulstbesjes, als
als bloeddruppels
bloeddruppels:: en de
de stekelige,
stekelige,
glimmende blaren
blaren schenen
schenen onwezenlijk
onwezenlijk schoon
schoon onder
onder het
het wazige
wazige
kaarslicht. Daartusschen
Daartusschen stonden
stonden nagemaakte
nagemaaktepaddenstoelen,
paddenstoelen,
kaarslicht.
dikke wit,gele
wit~gelestengels,
stengels,met
metgroote,
groote,roode
roodehoeden,
hoeden,enendaarachter
daarachter
dunne kristallen
kristallen glazen,
glazen,dedegracieuse,
gracieuse,broze
brozechampagne,
champagne.
de dunne
kelken.. ... . In het
het midden
midden op
opdedetafel
tafeleen
eengroot,
groot,Delftsch
Delftschbord,
bord,
kelken
eene opstapeling
opstapeling van
vanvruchten
vruchten;; groote,
groote,opgewreven
opgewrevenAme,
Ame~
met eene
rikaansche appels,
met de
deroode
roodekanten
kantennaar
naarbuiten,
buiten,peeren
peeren
rikaansche
appels, met
en
bananen, druiven
druiven en
enmispels
mispelsenendede
holten
daartusschen
en bananen,
holten
daartusschen
gevuld met
met allerlei
allerlei soort
soort verguide
vergulde nooten
nooten...
Inde
deroode,
roode,
gevuld
. . . In
glazen vingerkommen,
vingerkommen, die
die waren
warenals
alseen
eenhalf
halfgesioten
geslotenpapaver,
papaver,
glazen
lagen
het stille
stille water,
water, kleine
kleine witte
witte mistletoe's
mistletoe' s . .... Wat
Wat had
had
lagen in het
Liesbeth
alles m
mooi
bedacht...
hoe donker
donker gloeide
gloeide het
het licht
licht
. ooi bedacht
. . . hoe
Liesbeth alles
de roode
roodekaarsenkapjes.
kaarsenkapjes.
door de
De deur
deur ging
ging open.
open.
je van
van mijn
mijn nieuwe
nieuwe japon?»
japon 7»
wat zeg je
«Lé, wat
Ze stond
stond ererstil,
stil,inineen
een
japon
van
mat~groensatijn
satijn;
lange
japon
van
mat,groen
; lange
mouwen
bogen een
een punt
puntvan
vankant
kanttot
totopopdedeteere
teerevingers.
vingers.
mouwen bogen
bleeke hals
hals was
wasbloot,
bloot,het
hetfijne
fijnegouden
goudenkettingje,
kettingje,met
metéén
één
De bleeke
enkele
brillant
als
hanger,
scheen
een
gulden
herfstdraad
met
enkele brillant
hanger, scheen een gulden herfstdraad met
trillenden druppel
druppel dauw
dauw ....
een trillenden
..
trof hem,
hem, hoe
hoezuiver
zuiverzijzijdaar
daarstond,
stond,ininde
degladde
gladdejapon,
japon,
Het trof
mat~groen satijn
satijn met
met
zónder sierselen,
japon van
van enkel
enkelmat,groen
zemder
sierselen, de
de japon
crême kanten ondermouwen.
ondermouwen.
crême
«Gód I» zei
hij:: «wat
«wat ben
je toch
toch mooi
mooienengoed,
goed,mijn
mijn kind,
kind,
ben je
«G6c11»
zei hij
,
mlJn vrouw.»
mijn
Hij
hem zonk
zonk geknield
geknield
Hij nam
namhaar
haarhanden
handenenenkuste
kustedie,
die,en
en in
in hem
de oneindige
oneindige teederheid
teederheid van
van zijn
zijn eerbied
eerbied voor
voorhaar.
haar.
,

SCHULD.

199

Zij
glimlachte zacht,
sprak niet
niet.. .... Een
Een oogenblik
oogenblik was
was
zacht, en
en sprak
Zij glimlachte
haar
ziel vol van
haar ziel
van bezonken,
bezonken, eeuwig
eeuwig geluk,
geluk,waarin
waarin zij
zij voelde
voelde::
«hoe ditwijls,
dikwijls, zullen
zullenwe
wenog
nogz66'n
zóó'noogenblik
oogenblikhebben
hebben ....
0,
«hoe
. . o,
wat
dikwijls, wat
wat dikwijls
dikwijls zal
zalhij
hijz66
zóónog
nog
voor
staan. ...
J»
wat dikwijls,
voor
memestaan
. . I»
Hij zag haar
haar aan,
aan,ininhaar
haardevoot
devoot
gezicht,
éven opbloosde
gezicht,
datdat
&siren
opbloosde
onder den
den rooden
rooden kaarsenglans.
kaarsenglans.
onder
Toen
werd erergebeld
gebeldenentraden
tradenzijzijininhun
hunontvangkamer,
ontvangkamer,
Toen werd
waar de eerste
eerste gast
gast binnenkwam.
binnenkwam.
waar
Het was
was Edmond
Edmondvan
vanDuynen.
Duynen.Liesbeth
Liesbethhad
hadhem
hemgevraagd,
gevraagd,
wat
vroeger te
komen. Ze
Ze stelde
stelde hem
hem voor
vooraan
aanhaar
haarman,
man, en
en
wat vroeger
te komen.
ze voelde
het dadelijk
dadelijk:: Léo en Edmond
Edmond waren
waren elkaar
elkaar sympathiek.
sympathiek.
voelde het
«'t Is leuk,
leuk, dat
dat jejeeen
eenkwartiertje
kwartiertjeeerder
eerderbent
bentgekomen,
gekomen,dan
dan
de anderen,»
anderen,» zei
ze «nu
«nu hebben
hebben Léo
Léo en
enjijjijkennis
kennismet
metelkaar
elkaar
zei ze
nouhoor
hoorikikalweer
alweerstemmen
stemmen...
0, ik
ik
kunnen maken,
maken, want
want nou
kunnen
. . . o,
weet
het al,
al, Nel
Nelenen
Verheyde;
verteldejejetoch,
toch,dat
dat ze
ze
weet het
Verheyde
; ikikvertelde
geëngageerd zijn
zijn?»
?»
a
.»
c(jr
«Ja.»
zijbinnenkwamen.
binnenkwamen.Even
Evenkeken
kekenzezeelkaar
elkaaraan,
aan,
Hij stond
stond op,
op,toen
toenzij
zei Nel
Nelineens,
ineens,blij
blijverrast
verrast:
«Hè,jijjijEdmond
Edmond!! Hoe
Hoeleuk
leukI»
1»
toen zei
: «Hè,
«Jij
kerel?»
«Jij kerel
?»
«J a Verheyde,
had je niet
niet gedacht,
gedacht, hi
hè?»
«Ja
Verheyde, dat
dat had
?»
«Le célèbre
célèbre maitre
maître ...
1» plaagde
Nel:: «ja,
«ja, daar
daar hadden
hadden we
we
«Le
. . .1»
plaagde Nel
al van
van gehoord,
gehoord,van
vanjejeschilderijen
schilderijen;; maar
maar dat
dat je in
in Holland
Holland
al
was ..
dat we
we jejezien
zienzouden
zouden1»
1»
was
. .11 en dat
nou mijn
mijnKerstverrassing
Kerstverrassing1»
1» lachte
lachte Liesbeth.
Liesbeth.
«Dat is nou
«Hoe wist
wist je
je het,
het,Lies,
Lies,dat
dathij
hijhier
hierwas
was?»
?»
«Toeval hood
hoor maar
1 maarjejemag
magniet
nietininmijn
mijngeheimen
geheimendringen
dringen....
«Toeval
..
laat Théa
Théa zich
zich wachten
wachten...
hóór haar
haar in
den
Wat laat
. . .0,o, nee,
nee, ik
ik h6ór
in den
gang.
zijn we
we voltallig.»
voltallig.»
gang. Dan zijn
Théa kwam
binnen.
kwam binnen.
tegenLiesbeth
Liesbeth:
«mijnjapon
japon
«Ik ben
ben zoo
zoolaat»
laat»fluisterde
fluisterdezezetegen
: «mijn
tornde, toen
ik me
me kleedde
kleedde ....
tornde,
toen ik
. .»»
Lies lachte
lachte en
entrok
trokhaar
haarnaast
naastzich
zich...
Staande bleven
bleven ze
ze
Lies
. . . Staande
nog even
even praten,
praten, toen schoof
schoof Liesbeth
Liesbeth de
dedeuren
deurennaar
naar de
de eet,
eet.
kamer
open en
enzei
zeiplagend
plagend:: «nu
«nuzullen
zullenwe
wemaar
maar gaan
gaan eten,
eten,
kamer open
door
door Théa's
Théa'sschuld
schuldzou
zoude
desoep
soepkoud
koudworden.»
worden.» «We
krijgen toch
toch zeker
zeker wel
weleerst
eerstbehoorlijk
behoorlijk een
een hors
hors
«We krijgen
d'
oeuvre?»
ze terug.
terug.
d'oeuvre
?» plaagde
plaagde ze
«N
oumisschien
misschienI»
I» lachte
lachteLéo,
Léo,en
enhij
hijliet
lietzijn
zijn gasten
gasten binnengaan.
binnengaan.
«Nou
Het
dinertje
met
de
uitgezochte
gerechten
kreeg
door
Edmond
Het dinertje met de uitgezochte gerechten kreeg door Edmond
een
apart charme.
charme. Hij
Hij werd
werd een
een beetje
beetje het
het middelpunt
middelpunt,i hij
een apart
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vertelde véél
véél van
van Parijs
Parijs en
zijn werk,
werk, en hij
hij voelde
voelde zich
zich
verteide
en van
van zijn
een
beetje thuis
thuis in
in Liesbeths
Liesbeths gastvrij
gastvrij huis,
huis, hoewel
hoewel hij
hij anders
anders
een beetje
stil
bleef in
in gezelschap,
gezelschap, dat
dat hij
hij zéér
zéér weinig
weinigzocht.
zocht.
stil bleef
Na hun
hun«club»
«club»vroeger,
vroeger,had
hadhij
hijalle
allesamenkomsten
samenkomstenvermeden.
vermeden.
Na
Een
plotse mélancholie
mélancholil overviel
overvielhem,
hem,vreemd
vreemden
enhevig,
hevig,omdat
omdat
Een plotse
dit gezellig
gezellig samenzijn
samenzijn zoo
zoo aan
aanvroeger
vroegerdeed
deeddenken,
denken,toen'
toen'Fré
Fré
Wilkema
nóóit
op
de
clubavonden
ontbrak.
Hoe
innig
wee.
Wilkema nó6it op de clubavonden ontbrak.
innig wee,
moedig was hem
hem nu
nu weer
weeropnieuw
opnieuwdit
ditgroot
grootgemis,
gemis,zijn
zijnbeste
beste
moedig
vriend.
Hij werd
werd even
evenwat
watstil,
stil,maar
maarluisterde
luisterde toen
toenweer
weer
vriend .... . Hij
naar Théa,
Théa, die, naast
naast hem
hem zittend,
zittend, hem
hem van
van alles
alles vroeg
vroeg over
over
naar
zijn
werk.
zijn werk.
vondhaar
haareen
eenbeetje
beetjeeen
eenHaagsch
Haagschmeisje,
meisje,dat
datsprak
sprakover
over
Hij vond
Liesbeth,
«werk»
niet wist,
wist, wát het wás.
«werk» en niet
wAs. Hoe anders
anders was Liesbeth,
vredig met
met dien
dien schijn
schijn van
van stil
stilgeluk
gelukininhaar
haaroogen.
oogen. Hoe
Hoe
hoe vredig
édel
dat blanke
blanke voorhoofd
voorhoofd met
met de
degebogen
gebogenlijn
lijnvan
vandonkere,
donkere,
édel dat
gladde haren
haren er
er rond
rond ....
..
een takje
takje hulst
hulstspelend,
spelend,bekeek
bekeekhij
hijhaar
haar....
Zesprak
sprak
Met een
. . Ze
met
Verheyde..
hij hó6rde
hóórde haar
haar zachte,
zachte, rustige
rustigestem
stem ....
hoe
met Verheyde
. . . hij
. . hoe
góed en
en gezellig
gezellig was
was Alles
álles...
en zoo
zoo m66i
móói...
kleurenvan
van
géed
. . . en
. .. dedekleuren
de kamer
kamer en
en de
demenschen
menschen...
het was,
was, of
ofLiesbeth
Liesbeth en
en Théa
Théa
de
. . . het
en Nel
Nelhun
hunjaponnen
japonnenhadden
haddengekozen
gekozenbij
bijhet
hetroode
roodekaars,
kaars.
en
licht.. .. .. Liesbeth
Liesbeth in het
het mat,groen,
mat.groen, Théa
Théa in
ingris,perle,
gris.perle, en
en Nel
Nel
licht
in ivoor,crême
ivoor.crême...
niets
détoneerde
...
.. . niets détoneerde . . .
En hij
hij begon
begonThéa
Théate te
vertellen,wAt
wátwerken
werkenwAs,
wás, dat
dat het
het
En
vertellen,
een
schilder maar
maar niet
niet «aanwaaide»
«aanwaaide» zooals
zooals zij
zijdacht,
dacht,maar
maardat
dat
een schilder
ieder
talent werken
zich teteontwikkelen
ontwikkelen en
en tete
ieder talent
werken moet,
moet, om
om zich
volmaken ....
..
N
het assert,
déssert,dat
datlang
langhad
had
geduurd,stelde
steldeLiesbeth
Liesbethvoor,
voor,
Naa het
geduurd,
de ontvangkamer
ontvangkamer een
een kopje
kopje koffie
koffieeneneen
eenpousse
poussetetenemen.
nemen.
in de
«Wat hebben
hebben we
welang
langgetafeld
getafeld. ...
hetwordt
wordthéusch
héusch tijd,
tijd,
«Wat
. . het
dat
we eens
eensinineen
eenAndere
ánderekamer
kamerkomen,
komen, dan
dankunnen
kunnen jullie
jullie
dat we
Liesbeth.
rooken 1»
I» vond Liesbeth.
In
de
ontvangkamer
brandden hooge
vlammen om
ge.
In de ontvangkamer brandden
hooge vlammen
om de
de ge,
stapelde
houtblokken in het
het haardje,
haardje, en
enna
nahet
hetgeheimzinnige
geheimzinnige
stapelde houtblokken
licht
de eetkamer,
eetkamer, deed
deed het
het gaslicht
gaslicht vreemd
vreemd en
en fel
felaan.
aan.
licht in de
«N ou gaan
gaan we
wegezellig
gezelligen
enmakkelijk
makkelijk zitten»
zitten» vond
vond Léo,
Léo, en
en
«Nou
rond den
denhaard
haardeen
eenkring
kring van
van diepe
diepe stoelen.
stoelen. Ze
Ze
hij schoof
schoof rond
hij
zaten er
er weggegleden
weggegleden en
en wat
wat stiller
stiller dan
danaan
aantafel.
tafel.
zaten
«Zeg»,
zei
Nel
toen
ineens
tegen
Edmond:
«zég,jij
jijwas
was
«Zeg», zei Nel toen ineens tegen Edmond : «zég,
in Parijs
Parijs toen
toen Wilkema
Wilkema zich
zich doodschoot
doodschoot...
kwám dat
dat
in
. . . hoe kwám
heb je
je hem
hem nog
nogwel
weleens
eensgeproken
geproken?»
toch? heb
?»
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«Ja
» zei hij
zacht, weer
weer opnieuw
opnieuwherinnerd
herinnerdaan
aanwat
wathem
hem
hij zacht,
«Ja ...
. . .»
«ja...
we
waren
in
Parijs
altijd
samen
zoo droef
droefmaakte:
maakte: «ja
. . . we waren in Parijs altijd samen . ...
. .»»
«Wat isis dat
datgaslicht
gaslichtschél
schél. ...
vondLiesbeth
Liesbeth:: «ik
«ik kijk
kijk er
er
. .»» vond
in ....
net in
. .»» .
mijnstoel
stoel
zitten?»
vroegVerheyde
Verheyde:
«mij kan
kan
«Wil jejeininmijn
zitten
?» vroeg
: «mij
het niet
niet schelen
schelen....
. .»»
«ja,
stoel iets
iets uit
uitden
denkring,
kring,
«Ja, graag
graag dan
dan...
. . ».» Zij
Zij schoof
schoof den stoel
en
ging toen
toen weer
weer zitten.
zitten.
en ging
«Vertel
van Wilkema»
Wilkema» vroeg
vroeg Nel.
Nel.
«Vertel eens
eens van
«Ach
nee, het
het isiszoo'n
zoo'nnaar
naarverhaal
verhaal ....
weerde hij
hij af,
af, en
en
«Ach nee,
. .»» weerde
hij dacht
dacht:: «Wat
ellende van
van Fré
Fré eigenlijk
eigenlijk schelen?»
schelen?»
hij
«Wat kan jullie de ellende
«Maar ik stel
stel er
er zoovéél
zoovéélbelang
belangin,in,ikik
mochthem
hemzoo
zoograag
graag
mocht
club») drong
drong Nel
Nel aan.
aan.
in onze
onze club»
in
«Ja, ik
vond Verheyde
Verheyde:: «En Liesbeth
Liesbeth heeft hem
hem 66k
óók
«Ja,
ik ook»
ook» vond
van...
wehadden
hadden gehoord
gehoord het
het
gekend, vertel
vertel er
er eens
eens iets
ietsvan
gekend,
. . . we
was
om een
een vrouwenkwestie.»
vrouwenkwestie.»
was om
Edmond lachte
even, kort
kort en
en bitter
bitter :: «ja,
«Ja, een
eenvrouwen,
vrouwen~
Edmond
lachte even,
kwestie noemen
noemen ze
ze dat
dat...
eenvrouwenkwestie,
vrouwenkwestie, ja,
ja, dat
dat wås
wás
kwestie
. . . een
het ook. Het
Het isis nou
noualaltwee
tweejaar
jaar geleden,
geleden, dat
dat hij
hij zich doodschoot...
doodschoot...
ontmoette hem
hem twee
tweeen
eneen
eenhalfjaar
halfjaargeleden
geledenininParijs
Parijs......jejeweet,
Ik ontmoette
weet,
hij had
had geld,
geld,enenhijhijhoefde
hoefde
niet
werken,
maarhij
hijwas
wasstudent,
student,
hij
niet
te te
werken,
maar
dus
verwonderde het
hem ineens
ineens zoo
zoo zag,
zag, dat
dathij
hij
dus verwonderde
het me,
me, dat
dat ik hem
Ikvroeg
vroegererhem
hemnaar,
naar,enenhij
hijvertelde
vertelde
uit zijn
zijn werk
werk kon.
kon. Ik
zoo uit
Jullieweten
weten nog
nog
me toen,
toen, dat
dat hij
hij teteweinig
weinigzag
zagininHolland
Holland.....
me
. Jullie
was.
..
En
toen
zei
hij
wel,
hoe
óp
en
top
hij
een
dichter
wel, hoe 6p en top hij een dichter was . . . En toen zei hij
ook,
dat het
het hem
hem véél
véél gekost
gekost had
had uit
uitHolland
Hollandtetegaan,
gaan,maar
maar
ook, dat
dat
hij aan
aan zijn
zijnontwikkeling
ontwikkeling verplicht
verplicht was,
was, te
te zien,
zien, wat
wat hij
hij
dat hij
zien kén.»
kón.»)
zien
«Echt
voor Fré»,
Fré»), vond
vond Verheyde.
Verheyde.
«Echt iets
iets voor
«Ja, zoo
wás hij
hij;
hij wou
wouvooruit
vooruit...
hij wou
wou iets
ietsgr66ts
gróóts
zoo wás
; hij
. . . hij
worden,
een gr66t
gróótschrijver.
schrijver. Hij
Hijhad
hadaltijd
altijdidealen
idealenen
enaltijd
altijd
worden, een
Dieneersten
eerstenavond
avondspraken
spraken we
wenog
nogwat,
wat,enenhij
hijvertelde
vertelde
illusies. Dien
me ook,
ook, dat
dat hij
hij ruzie
ruzie had
had met
met zijn
zijn ouders
ouders over
over de
de keus
keus van
van
me
zijn
studie,
en
dat
die
herrie
er
óók
wel
toe
bijgedragen
had,
zijn studie,
dat die herrie er 66k wel toe bijgedragen had,
om een
een tijd
tijd uit
uit Holland
Hollandtetegaan.
gaan.HijHij
was
tóchalalzoo
zoonerveus,
nerveus,
was
tóch
dat
dit hem
hem bepaald
bepaald aangegrepen
aangegrepen had,
hij hoopte
hoopte dat
dat de
de
dat dit
had, en
en hij
afleiding
het buitenland,
buitenland, de
de studies,
studies, die
die hij
hijerervan
van het
het
afleiding in
in het
Fransche tooneel
en de
deFransche
Fransche literatuur
literatuur maakte,
maakte, hem
hem weer
weer
Fransche
tooneel en
op streek
streek zouden
zouden brengen.
brengen.Hij
Hijhad
hadgeen
geenbepaalde
bepaaldevrienden
vrienden
in Holland
Holland en
en van
van zijn
zijn ouders
ouders hoorde
hoorde hij
hij niets,
niets, dus
dus was
was hij
hij
mij eens
eens tetespreken.
spreken.Hij
Hijvroeg
vroegnog
nognaar
naarjullie
jullieallemaa1.
allemaal.
blij,
blij, mij
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Hij had
had zelf
zelf geld
geld van
van een
een oom
oom geërfd,
geërfd, en
en zoo
zoo kon
konhij
hijleven.
leven.
Hij
We maakten
We
maakten dien
dienavond
avondeen
eenafspraak
afspraakvoor
voor den
den volgenden
volgendendag,
dag,
en
toen hij
hij den
den volgenden
volgenden dag
dag kwam
kwam op
op mijn
mijn kamer,
kamer, vroeg
vroeg
en toen
hem over
overzijn
zijnstudie
studieininLeiden.
Leiden.Hij
Hijleek
leekme
meonrustig
onrustigen
en. ...
ik hem
. .»»
«Ik zal
zal éven
éventhee
theeschenken»
schenken»zei
zeiLiesbeth
Liesbethzacht,
zacht, en
enterwijl
terwijl
«Ik
ze dat
dat deed,
deed, stokte
stoktehet
hetgesprek.
gesprek.Toen
Toenzeze
weerzat,
zat,drong
drongNel
Nel::
ze
weer
vertel nou
nou door.»
door.»
«Hè, vertel
«Ja»
antwoordde Edmond,
éven peinzend
peinzend voor
voor zich
zich uit
uit
cja» antwoordde
Edmond, die éven
had gestaard,
gestaard, in
ál, wat
wat hij
hij met
met Fré
Fré had
had door,
door.
had
in hem
hem herlééfd
herlafd Al,
gemaakt.
qa, ik
«Ja,
zei, dat
dat hij
hij me
me onrustig
onrustig leek,
leek, en
en ik
ik vroeg
vroeg hem,
hem, of
of
ik zei,
er
was. Hij
Hijzweeg
zweegeerst
eerstenenliep
liep
tóen
ineens
naar
hetraam
raam
er iets was.
tóen
ineens
naar
het
en
begon vreeselijk
vreeselijk nerveus
nerveus tegen
tegen de
de ruit
ruittetetrommelen.»
trommelen.»
en begon
Het blokkengebouw
blokkengebouw in
in het
het haardje
haardje stortte
stortte ineen
ineen...
de
Het
. . . de
vonken
spatten
l1aar
boven
...
Liesbeth
schrok.
«Hè
1»
zei
ze
vonken spatten ilaar
. .. Liesbeth schrok. «I-161» zei ze
huiverend;
ze haar
haar stoel
stoel achteruit.
achteruit. clioe
«Hoe jullie
jullie
huiverend ;toen
toen schoof
schoof ze
het uithouden
uithouden1»
1» vond
vondzeze:
«hetisishier
hiergloeiend
gloeiend1»1»Haar
Haarwangen
wangen
: «het
wierp zij
zij
waren donkerrose...
waren
donkerrose . . .met
meteen
een langzame
langzame beweging
beweging wierp
nieuwe
beukenblokken op den
den haard.
haard.
nieuwe beukenblokken
«Waarom
Fré zoo
zoo nerveus
nerveus?»
vroeg Nel
Nelzacht.
zacht.InInhaar
haar
«Waarom was Fré
?» vroeg
stem
was een
eendiep
diepmedelijden
medelijdeneneneen
een
warmebelangstelling
belangstelling
stem was
warme
voor den
den man,
man, die
diezoo
zoovroeg
vroegenenzoo
zoodroef
droefgestorven
gestorven was.
was.
voor
«Waarom hij
nerveus
was?
Dat
vroeg
ik
hem
ook,
en
hij
hij nerveus was ? Dat vroeg ik hem ook, en hij
zei
me, dat
dathijhijeigenlijk
eigenlijkeen
eenmalle,
malle,zwakke
zwakkekerel
kerelwas,
was,maar
maar
zei me,
dat
hij nóóit
nóóit tegen
tegenzijn
zijnzenuwen
zenuwenóp
ópkon.
kon.Hij
Hijvertelde
vertelde me,
me,
dat hij
dat
hij geëngageerd
geëngageerd was
was;; met wie,
wie, mócht
mócht hij
hij nog
nogniet
nietzeggen,
zeggen,
dat hij
dat had
had hij
hij zijn
zijn meisje
meisjemoeten
moetenbeloven.
beloven.(mIk
««Ikzal
zalhaar
haarzoolang
zoolang
dat
Annie noemen
noementegen
tegenjouv»
jou»»stelde
steldehijhijvoor,
voor,dat
datwas
wasmakkelijker,
makkelijker,
als we eens
eens over
overhaar
haar spraken.
spraken. Hij
Hij had
hadeerst
eerstniet
nietnaar
naarParijs
Parijs
als
willen gaan,
gaan, maar
maar zij
zij had
hadereropopaangedrongen,
aangedrongen, omdat
omdat hun
hun
willen
engagement toch
niet publiek
publiek werd,
werd, en
endan
danwas
washet
hettoch
toch
engagement
toch nog
nog niet
beter er
er eens
eens een
eentijd
tijduituit
zijn,
onaangenaamheden
beter
te te
zijn,
nana
de de
onaangenaamheden
met zijn
zijn ouders.
ouders. Ze
Ze schreef
schreef hem
hemtwee
twee keer
keer in
in de
de week
week en
en
met
ze
vertelde hem
alles. Eéns,
Eéns, een
een paar
paar weken
weken tevoren
tevoren had
hadze
vertelde
hem van alles.
geschreven, dat
dat ze
zeinindedeKurhausbar
Kurhausbarkennis
kennishad
hadgemaakt
gemaakt
hem geschreven,
ze heel
heel enthusiast
enthusiast over
over was.»
was.»
met een man,
man, waar
waar ze
met
«N
et als
als wij,
wij,Liesbeth
Liesbeth1»
1» lachte
lachte Léo
Léo:: cdat
«dat schijnt
schijnt een
een goed
goed
«Net
...
»
terrein
te
zijn
terrein zijn . . .»
hem ten,
tóe, éven,
éven, met
met iets
iets liefs,
liefs,langs
langs de
de
knikte hem
Liesbeth knikte
anderen heen.
anderen
((ja,
«Ja, dat
dat is
is het
hetzeker
zekerI»
1» antwoordde
antwoordde Edmond
Edmond:: «dat
«dat moet
moet jeje
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maar hooren.
Fré had
had zich
zichtoen
toenopgewonden.
opgewonden. Hij
Hij was
was wat
wat
maar
hooren. Fré
terug, dat hij
hij niet
niet zoo'n
zoo'nmalle
malle
jaloersch, maar
jaloersch,
maar ze
ze schreef
schreef hem
hem terug,
jongen moest
moest zijn,
zijn, en
en na
na dien
dien tijd
tijdschreef
schreefze
zenooit
nooitmeer
meer over
over
jongen
haar nieuwe
nieuwe kennis.
kennis. In
ln die
die week,
week, dat
dat ikikFré
Fréontmoette,
ontmoette, had
had
haar
ze maar
maar één
keer geschreven,
geschreven, en
dáárom was
zenuw~
ze
één keer
en dáárom
was hij
hij zoo zenuw,
achtig.
was zoo
zoo gauw
gauw aan
aan den
den grond.»
grond.»
achtig. Hij
Hij was
wás Fré»
Fré» herinnerde
herinnerde Nel
Nelzich
zich:: «Over
«Overhet
hetkleinste
kleinste
«Ja, zoo wás
pretje dolblij,
ieder vervelendheidje
vervelendheidje in den
den put.»
put.»
pretje
dolblij, en
en voor ieder
«Ja, dat
zei ikikhem
hem°old»
ook I»
ging
Edmondverder
verder«en
«enhij
hij
dat zei
ging
Edmond
knapte daar
schold zichzelf
zichzelf toen
toen voor
voor
knapte
daar heelemaal
heelemaalvan
vanop.
op. Hij
Hij schold
idioot en
en zei,
zei,dat
datzezemisschien
misschienhoofdpijn
hoofdpijn had
hadgehad
gehad ....
iets
idioot
. . iets
anders kón
goed en
en nobel
nobel;; ze
ze zou
zou
anders
1c6nhet
het niet
niet zijn,
zijn, ze
ze was
was zoo goed
nóóit het kleinste
kleinste verdriet
verdriet doen.
doen.Haar
Haarbrieven
brievenwaren
waren zoo
zoo
hem né•óit
góed, en
en hij
hij las
lasererme
meéén
éénvoor,
voor,enen
kanme
meniet
nietvoorstellen,
voorstellen,
gend,
ik ik
kan
dat
ik nog
nogóóit
óóitinin
mijn
leven
een
briefzalzallezen,
lezen,z.56
zóó vol
vol
dat ik
mijn
leven
een
brief
liefde,
zoo trouw
trouwen
aanhankelijk, als
als deze
deze brief
brief was.
was. Ik
Ik zei
zei
liefde, zoo
en aanhankelijk,
aan
Fré, dat
dat hij
hij gerust
gerustkon
konzijn,
zijn,een
een
meisje
zóóschreef
schreef....
aan Fré,
meisje
datdat
zós5
..
Hij
toen naar
naar huis,
huis, en we
we maakten
maakten wéér
wééreen
eenafspraak
afspraak
Hij ging toen
Er waren
waren enkele
enkele schilde,
schilde~
om samen
samen naar
naar het
Louvre te gaan.
gaan. Er
het Louvre
rijen, die
hij graag
graag met
met een
een schilder
schilder wou
wouzien,
zien,enenhijhijwas
wasblij,
blij,
rijen,
die hij
dat
hem nu
nu kon
kon helpen.»
helpen.»
dat ik hem
«Ja,
dat isis altijd
altijd véél
véél prettiger»
prettiger» viel Léo
Léo in
in:: «weet
«weet je
je nog
nog
«Ja, dat
Lies,
wij op onze
onze huwelijksreis
huwelijksreis in
Louvre ook
ook schil,
schil~
Lies, dat
dat wij
in het Louvre
derijen gingen
zien met
meteen
eenschilder
schilder?? Je was
was toen
toen nog
nog zoo
zoo
derijen
gingen zien
blij, dat we
we t6ch
tóchnaar
naar Parijs
Parijs waren
waren gegaan,
gegaan, want
want jejewou
woueerst
eerst
blij,
niet naar
naar Parijs.
Parijs. —
- Heb
je het
hetzoo
zoowarm
warm?»
?») vroeg
vroeg hij
hij toen
toen
niet
Heb je
verwonderd,
haar wit voorhoofd
voorhoofd parelden
parelden héél
héél fijne
fijne
verwonderd, want
want op
op haar
druppeltjes. Toen voelde
voeldeze,
ze,voor
voorhethet
éérst
vanhaar
haarleven,
leven,zijn
zijn
druppeltjes.
éérst
van
oplettendheid
als iets
iets lastigs.
lastigs.
oplettendheid als
?»)
«Je
voelt je toch
toch wel
wel góed,
góed,Lies
Lies?»
«Je voelt
«Ja
zéker Léo»
Léo» zei ze,
ze, en
enzezelachte
lachteineens
ineens:
«mallerd,omdat
omdat
«Ja zéker
: «mallerd,
ik het
het een
een beetje
beetje warm
warm heb
heb?»
?»)
geen kou
kou gevat
gevat hebben
hebben ?»
?»)
«Je kunt
kunt toch geen
«Och welnée
welnée I»
J» zei ze
ze zacht
zachtafwerend,
afwerend, met
meteen
eenblik
blikop
ophaar
haar
huiverde toch,
toch, toen
toenhij
hijbij
bijhaar
haarJ(watn.
kwam. . .
gasten,
gasten, maar
maar zij
tij huiverde
«Geef me nog
nog maar
maar een
een glas
glaschampagne.»
champagne.») vroeg
vroeg ze:
ze: «ildieb
«ikheb
aan
tafel bijna
bijna niet gedronken
gedronken en
en ik
ik heb
hebzoo'n
zoo'ntrek
trekineens.»*
ineens.»
aan tafel
flesch en
en een
een glas
glasen
enschonk
schonkvoor
voorhaar
haar·
in.
Léo haalde
haalde een
een flesch
.i.n.
dronk even,
even,en
enzette
zettetoen
toenhaasfig
haasfighet
hetglas
glasuit
uithaar
haar bevende
bevende
Ze dronk
vingers. Léo
Léo keek
keekeven
evenbezorgd
bezorgd;
maargeruststellend
geruststellendknikte
knikte
vingers.
; maar
ze hem tóe
t6e ....
..
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«Je
«J
e maakt
maakt mijn
mijn gasten
gasten báng
báng I»
1» plaagde
plaagde ze.
ze. Edmond
Edmond zag
zag
haar aan.
mooi was
was zij
zij !1De
Dekleur
kleurwas
wasvan
vanhaar
haarwangen
wangen
haar
aan. Hoe mooi
en zezezag
zagnu
nubleek.
bleek.Haar
Haar grijze
grijze oogen glinsterden ...
verdwenen, en
...
«Vertel nou
nou verder
verder Van
VanDuynen»
Duynen»drong
drongVerheyde
Verheyde:
«het
«Vertel
: «het
interesseert
zoo'n beste
bestekerel.»
kerel.»
interesseert me,
me, het
het was zoo'n
«J
a ... .,. Nou, de
de volgende
volgendeweek
weekkreeg
kreeghijhijweer
weertwee
tweebrieven
brieven
«Ja
en hij
hij was
was z66
zóódolblij,
dolblij,dat
datikik
hembijna
bijnakinderachtig
kinderachtig vond
vond ....
en
hem
..
Hij
riep
maar
««ik
wou,
dat
ik
je
mocht
zeggen,
wie
het
is,
Hij riep maar ««ik wou, dat ik je mocht zeggen, wie het is,
I»» en
lachte hem
hem uit, om
om zijn
zijn trots
trots op
op
maar
mág niet
niet 1»»
maar ik
ik mág
en ik lachte
meisje, dat
dat ik
ik niet
nieteens
eenskende.
kende.Toen
Toen
kwamererde
devolgende
volgende
het meisje,
kwam
ze schreef
schreefhem,
hem, dat
datzezehet
hetzoo
zoo
week
week pas
pas Zaterdags
Zaterdags een brief;
brief; ze
druk had
had gehad,
gehad, ze
ze had
had drie
drie dagen
dagen in
inArnhem
Arnhem gelogeerd
gelogeerd bij
bij
druk
een tante.»
tante.»
«Wanneer
dat?»
vroeg Léo,
Léo, wien
wienhet
hetverhaal
verhaal ook
ook
«Wanneer wás
wås dat
?» vroeg
interesseerde.
Augustus ....
«In Augustus
. . »z
«0 ....
Lies, misschien
misschien ben
ben jij
jij dat
dat meisje
meisje dan
dan ook
ook nog
nog
(<0
. .11 Zeg Lies,
wel
eens tegengekomen
tegengekomen ininArnhem,
toen ook
ook
wel eens
Arnhem,want
wantjijjij heb
heb toen
nog bij
bij tante
tante gelogeerd,
gelogeerd, weet
weet je
je wel
wel?
Vlak voor
voorons
onsengage,
engage.
? Vlak
ment
publiek werd.»
werd.»
ment publiek
«Ja
Lé...
dat isiswAár
wáár ook»
ook» antwoordde
antwoordde ze,
ze, en
en dan
dan tegen
tegen
«Ja Lé
. . . dat
vertel je
je uitvoerig,
uitvoerig, je
jemaakt
maakt het
hetzoo
zoogriezelig
griezelig
Edmond
Edmond:: «Wat
«Wat vertel
op die
diemanier
manier ....
enzich
zichplots
plotsvoorover
vooroverbukkend,
bukkend, nam
nam ze
ze
. .»» en
het
glas champagne
champagne en
en dronk
dronk het
het leeg
leeg.. .. .. Toen
Toen bleef
bleefze
zeerer
het glas
mee spelen,
spelen, en
en draaide
draaide het
het tusschen
tusschen haar
haar vingers
vingers rond
rond. ...
Ze
mee
. . Ze
had
er geen
geen oog
oog van
van af.
aL
had er
«Ik
vertel diárom
dáárom zoo
zoo uitvoerig»
uitvoerig» zei
zeiEdmond
Edmondverontschul,
verontschul.
«Ik vertel
digend, «omdat
zoovéél van
van hem
hem hield,
hield, omdat
omdat het iets
iets is,
is,
digend,
«omdat ik
ik zoovéél
dat
ik nél6it
nóóit vergeten
vergeten zal
zal. ...
Hetisiswaar,
waar, ik
ikverg
vergvéél
véélvan
van
dat ik
. . Het
geduld, maar
maar ik
ik doe
doedat,
dat,omdat
omdatjullie
julliedan
danzullen
zullenweten,
weten,
jullie geduld,
hoe
de vrouwenkwestie
ik vergeet
vergeet daarbij,
daarbij, dat
dat jullie
jullie
was ..
. . 1! ik
vrouwenktvestie was
hoe de
hem
goed hebben
hebben gekend
gekend als
als ik
ik ....
hem niet
niet zoo goed
. .»»
«N
éé» zei
Nel, «hè
«hènee,
nee,vertel
vertelhet
hetnou
nouook
ookheelemaal
heelemaal. ...
zei Nel,
. .»»
«Néé»
maar ik
ik wil
wilmijn
mijngastvrouw
gastvrouw
niet
vervelen1»J»protesteerde
protesteerde
«J a, maar
«Ja,
niet
vervelen
hij
even.
hij even.
«Och, dat
dat dóe
niet, wel
wel Lies
Lies?»
vroeg Verheyde.
V erheyde. «Lies,
«Lies.
?» vroeg
den je niet,
«Och,
1»
beth heeft
heeft toch
toch 66k
óók met
met hem
hem in
in de
declub
clubgezeten
gezetenI»
beth
«J e verveelt
verveelt me
niets Edmond
Edmond...
vind het
hetalleen
alleen
me niets
. . . ik
ik vind
«Je
een
beetje naar,
een oude
oude kennis
kennis te
te hooren
hooren ....
een beetje
naar, zooiets
zooiets over
over een
. .»»
nu gauw
gauw verteld»
verteld» zei
zei Edmond
Edmond:: «Fré
«Fré kreeg
kreeg toen
toen
«Het is nu
«Het
weer
eenige weken
weken één
éénbrief;
brief;het
hetwas
wasweinig,
weinig,maar
maarde
debrieven
brieven
weer eenige
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waren
lièf en
engelukkig
gelukkiggeschreven,
geschreven, en
en hij
hij besloot
beslootgauw
gauwnaar
naar
waren lièf
Holland
keeren, en
dan het engagement
engagement publiek
publiek te
te
Holland terug
terug te
te keeren,
en dan
maken, en gauw
gauw te
te trouwen.
trouwen. Een
Een ling
láhgengagement
engagement leek
leek hem
hem
maken,
vrééselijk.»
«Dat is
is het,
het,dunkt
dunktme,
me,ook»
ook»vond
vondLéo
Léo:
«Liesbeth en
en ik
ik
«Dat
: «Liesbeth
zijn maar
maar drie maanden
maanden geëngageerd
geëngageerd geweest. In Augustus ons
zijn
engagement, en
Novemberonze
onzetrouwerij.»
trouwerij.»
engagement,
en eind November
«N ou zoo
zooiets
ietswou
wouFré
Frédan
danook
ook;
verlangdenaar
naarhaar,
haar,
«Nou
; hijhijverlangde
en
het werd
werd me
me ininonze
onzegesprekken
gesprekkenduidelijk,
duidelijk,dat
dathet
hetbij
bijFré
Fré
en het
geen verliefdheid
verliefdheid was,
was, maar
maar de
de groote,
groote,ernstige
ernstigeliefde,
liefde,die
dieeen
een
mensch maar
kwam er
er een
een week,
week, dat
dat hij
hij
mensch
maar ééns
éénsvoelt.
voelt ... .. Toen
Toen kwam
heelemaal géén
géén brief
briefkreeg,
kreeg,dat
datwas
wasininhet
hetlaatst
laatst van
van November,
November,
heelemaal
en
toen voelde
voelde Fré
Fré zich
zichzóó
zóóradeloos
radeloosineens,
ineens,dat
dathij
hijhals
halsover
over
en toen
kop naar
naar Holland ging.»
ging.»
kop
Edmond zweeg.
zweeg. Hij
Hijademde
ademdeeven
even;
lééfdeinin
zijnverhaal
verhaal;
; hijhijlééfde
zijn
;
àl
van zijn
zijn vriend
vriend werd
werd hem
hemweer
weerzoo
zoohelder,
helder,en
enhij
hij
Al het
het leed van
zag de
de spanning
spanning op
ophet
hetgezicht
gezichtvan
vanNel
NelenenVerheyde,
Verheyde, van
van
zag
Théa en
en Léo
Léo;
toenkeerde
keerdehijhijzich
zichom
omnaar
naarLiesbeth,
Liesbeth,die
diebuiten
buiten
; toen
kring zat.
zat. Ze
Zespeelde
speeldenog
nogaltijd
altijdmet
met
champagne~glas; ;
den kring
hethet
champagne,glas
nerveuse beweging,
beweging,die
dieil álhaar
haaraandacht
aandachtscheen
scheentetevragen
vragen ...
...
een nerveuse
Ze voelde
voelde Edmonds
Edmonds blik,
blik, en
enkeek
keekhem
hemaan
aan;
toenlieten
lietenhaar
haar
; toen
bevende vingers
het glas
glas stuk
stuk op
opden
dengrond.
grond.
bevende
vingers los,
los, en
en viel het
«Láát maar»
ze snel,
snel, toen
toenzezeopsprongen
opsprongenom
omde
descherven
scherven
«Liit
maar» zei
zei ze
te verzamelen
verzamelen «ik
raap
het
zelf
wel
op
...
»
«ik raap het
wel op . . .»
Ze
bukte weg
weg inindededonkere
donkeretafelschaduw,
tafelschaduw, en
en toen
toen zei
zei
Ze bukte
hééschbijna
bijna::
Edmond, héésch
kwam Fré
Fré na
naeen
eenweek
weekininParijs
Parijs. ...
Hijstond
stondinééns
inééns
«Toen kwam
. . Hij
hij was
was ingevallen
ingevallen en
en bleek
bleek en
enikikvroeg
vroeghem,
hem, wit
wát
vóór me
me ...
v66r
. . . hij
hij barstte
barstte in
in huilen
huilen uit,
uit,enenhijhijhuilde
huildeuren
urenlang
lang
er was
was.. ..
er
. . en hij
en
vertelde me,
me,waar6m
waaróm hij
hij terug
terug kwam.
kwam. Hij
Hijwas
wasnaar
naar haar
haar
en vertelde
huis geweest
geweest en
en toen
toen hij
hij naar
naar haar
haar vroeg,
vroeg. zei
zei de
demeid
meid:
««De
huis
: ««De
jûffrouw?? wéét
getrouwd is
is?? Ze
Ze is
is
j6ffrouw
wéét mijnheer
mijnheerdan
dan niet
niet dat
dat ze getrouwd
heb
ik
Fré
terug
ge~
op haar
haar huwelijksreis
huwelijksreis naar
naar Parijs.»»
Parijs.»» Zóó
Z66 heb ik Fré terug ge,
kregen
in Parijs.
Parijs. Geen
Geen ménsch
ménsch meer
meer. ... IJ Hij
Hij kon
konhet
heteerst
eerst
kregen in
niet
gelooven, en
enikik+56k
óók niet
niet...
Ik vroeg
vroeghem,
hem,waarom
waarom hij
hij
niet gelooven,
. . . Ik
niet
eerst geïnformeerd
geïnformeerd had
den Haag,
Haag, ofofhet
hetwiår
wáárwas,
was, en
en
niet eerst
had in den
niet...
ik wéét
wééthet
hetniet
niet. ...
hij zei
zei maar
maar:: ««ach,
««ach, ik wéét
wéét het
het niet
hij
. . . ik
..
ben maar
maar ineens
ineensnaar
naarParijs
Parijsdoorgegaany»
doorgegaan»» en hij
hij lig
lág er
er
ik ben
zoo armzalig
armzalig met
op mijn
mijn tafel,
tafel, en
en ikikwist
wistniets
nietste
te
met zijn
zijn hoofd
hoofd op
zeggen,
niets, niets
niets ....
zeggen, niets,
. .»»
Hij was
was bleek
bleekgeworden,
geworden, en
en
Edmond wond
zich op . ..
Edmond
wond zich
. . Hij
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stond op
op .. .. .. met
metzijn
zijn handen
handen ininzijn
zijnzakken
zakken liep
liephij
hijdoor
doorde
de
stond
kamer. Het was
was duidelijk,
duidelijk, dat
dat hij
hij zwáàr
zwáàr meegeleden
meegeleden had
had met
met
kamer.
vriend.
zijn vriend.
vróuw, die
dievr6uw»
vróuw»zei
zeihij
hijenenzijn
zijnvuisten
vuistenbalden
baldenzich.
zich.
«Die vr6uw,
«0, als
alsikikhaar
haarnáám
náám t6en
tóen had
had geweten,
geweten, ik
ik zou
zouhaar
haar wel
wel ge,
ge~
«0,
hebben.. . .. .alalhad
hadikikhéél
héélParijs
Parijsmoeten
moeten doorz6eken
doorzóeken ......
vónden hebben
en dán
dán ....
» Hij
Hij zwéég
zwéég even,
even,zijn
zijnstem
stemwas
wasallengs
allengsonvast
onvast
en
. .»
geworden, een
een máchtige,
máchtige, onverzoenlijke
onverzoenlijke haat
haat glansde
glansde in
in zijn
zijn
geworden,
oogen. «Een
als je
je die
diebrieven
brieven
oogen.
«Een man
man zóó
z66 te
te ...
. . . zoo
zoo...
. . . 0,
o, en
en als
van haar
haar had
had hooren
hooren voorlezen,
voorlezen, één
één en
en alalreinheid
reinheiden
entééder,
tééder~
van
je zou
zouzeggen
zeggenvan
vaneeneen
heilige
danz66'n
zóó'nbedrog
bedrog. .1
.. J
heid, je
heilige
. . ...
. enen
dan
woord tot
tot waarschuwing
waarschuwing.. ..
en dat
dat had
hadhij
hijineens
ineensmaar
maar
geen woord
. . en
áán te
te nemen,
nemen, ininálle
álle
gruwelijke
wreedheid...
Maar:
alle
áán
gruwelijke
wreedheid
. . . Maar
: alle
Schuld racht
rächt sich
sich auf
aufErden
Erden ....
Hij zei
zeihet
hetkrachtig,
krachtig, over,
over~
Schuld
. .»» Hij
tuigd: «deze
«deze_ vrouw
vrou~ ontkomt
ontkomtdaar
daar66k
óókniet
nietaan,
aan,n66it;»
nóóit;»en
enzijn
zijn
tuigd:
die do-nker
donker klonk,
klonk,als
als een
eengeheimzinnige,
geheimzinnige, onontkoombare
onontkoombare
stem, die
profetie, gaf hun
hun allen
allen een
eenhuivering.
huivering.Het
Hetbleef
bleefeven
evenstil,
stil,toen
toen
profetie,
Edmondweer
weer:
«Fréhoorde
hoordeniet
niettot
totdedesterke
sterkemenschen,
menschen,
begon Edmond
: «Fré
het lot
lotdwingen
dwingennaar
naarhim
hunwil
wil;
hijwas
wasvoor
voorgóed
góedvleugel,
vleugel~
die het
; hij
lam ...
hij kon
kon niets
nietsmeer.
meer.IkIkwas
wasbijna
bijnaaltijd
altijdbij
bijhem
hemen
en
lam
. . . hij
honderd keer
keer sprak
sprak hij
wéér over,
over, en
en honderd
honderd keer
keer zei
zeihij
hij
honderd
hij er wéér
het niet
niet te
te gelooven,
gelooven,maar
maar ininzich
zichwist
wisthij,
hij,dat
dat
hetwáår
wáárwas
was;
het
;
dát
ik wel.
wel. Toen,
Toen,eens,
eens,kwam
kwamikikweer
weerenenhijhijvertelde
verteldeme,
me,
dát zag ik
dat
hij een
een brief
briefhad
hadgeschreven
geschrevennaar
naar haar
haar moeders
moeders huis.
huis. Dat
Dat
dat hij
was in Februari
Februari; ; ze
was dus
dus al
al een
eenpaar
paarmaanden
maanden getrouwd,
getrouwd,
was
ze was
en hij
hij hoopte,
hoopte,dat
datde
demoeder
moederden
denbrief
brief6p
ópzou
zousturen.
sturen.Een
Een
en
zenet
net
later kreeg
kreeg hij
hij ook
ookantwoord,
antwoord,schijnbaar
schijnbaarlogeerde
logeerdeze
week later
een.
paar dagen
dagen bij
bij haar
haar moeder,
moeder, toen
toen de
debrief
briefkwam
kwamen
en. ...
een paar
..
«Wanneer
wás dat
dat?»
vroeg Léo.
Léo.
«Wanneer wás
?» vroeg
«Midden Februari.»
Februari.»
«0 J»
zweeg, en
enwreef
wreefmet
metzijn
zijnhand
handover
overzijn
zijn oogen
oogen ...
I» Léo zweeg,
...
het was,
was, of
ofhij
hijklaarheid
klaarheidzocht
zochtinin
een
gruwelijk,
onbegrijpelijk
een gruwelijk, onbegrijpelijk
iets.
«Antwoordde die
vrouw dus?»
dus ?) vroeg
vroeg hij.
hij.
iets. «Antwoordde
die vrouw
antwoordde hem,
hem, dat
datzezewerkelijk
werkelijk getrouwd
getrouwd was,
was,
«Ja, ze
ze antwoordde
met
den man,
man, met
met wien
wienzezeinindede
had
kennisgemaakt
gemaakt
met den
barbar
had
kennis
ze hun
hun
's
's zomers,
zomers,enendat
datFré
Frétoch
tochniet
niet kon
kon gelooven,
gelooven, dat
dat ze
kinderspel
tot ernst
ernsthadden
haddenkunnen
kunnenmaken,
maken,dat
datdát
dátmaar
maaronzin
onzin
kinderspel tot
ze héél
héélgelukkig
gelukkig was
wasgetrouwd
getrouwd ...
0,die
die
was
geweest, en dat
dat ze
was geweest,
. .. 0,
brief,
hoor nit*,
nóg, hoe
hoeFré
Fréme
medien
dienvoorlas
voorlasmet
meteen
eentoonloze
toonloze
brief, ik hoor
ik werd
werd rázend,
rázend, ik
ik vroeg
vroeghem
hemhaar
haarnaam.
naam. Nóóit
stem
1■166it heb
stem...
... ik
ik wéét
wéétniet
nietmeer,
meer,
ik iemand dieper geminacht dan die vrouw ....
. . ik
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wat ik
ik wou,
wou,maar
maarikikvergeet
vergeetnóóit
nóóit
Fré'sstillen
stillenglimlach,
glimlach,waar,
waar~
Fré's
mee
hij zei
zei:: «qhaar
««haar nálim,
náám, éch,
óch, wat
watdéset
dóetdat
daterertoe
toe?
Zoozijn
zijn
mee hij
? Zoo
immers alle vrouwen 1»»
!)» Hij
Hij 'had
had verloren
verloren zijn
zijndichterschap,
dichterschap,
zijn vertrouwen
vertrouwen in het
hetg6ede
góedevan
vande
demenschen
menschen.. .. . Toen
Toen ik
ik
zijn
,'ss avonds
kwam, was
was hij
hij dood.»
dood.)
avonds kwam,
Hij zweeg.
N el wreef
wreef zenuwachtig
zenuwachtighaar
haar handen,
handen, en
en Verheyde
Verheydezei
zeimoeilijk
moeilijk:
Nel
:
«Wat
datberóerd,
beróerd,ber6erd
beróerdI»
I)~
qWat isis dat
«Het heeft
heeft me
meellendig
ellendiggemaakt,
gemaakt,jejeverhaal,
verhaal,Edmond»
Edmond) fluis,
fluis~
terde Nel,
Nel, «maar
«maar ik
ik ben
ben toch
toch blij,
blij, dat
dat ik
ik nu
nu weet,
weet, h6e
hóe Fré
Fré
terde
stierf
was altijd
altijd zoo'n
zoo'ndichter,
dichter, en
enals
alsjejedan
danhoort
hoortover
over
stierf ...
. . . Hij
Hij was
vrouwenkwesties,
je n66it
nóóitaan
aaniets
ietsmoois
moois. ....
vanzijn
zijn kant
kant
. van
vrouwenkwesties, denk je
was
alles zuiver,
zuiver, maar
maar die
die vrouw
vrouw....
was alles
. .»)
«Bah, já,
já, die
dievrouw!»
vrouw!»zeizeiThéa
Théa
diep
verontwaardigd. ...
«Bah,
diep
verontwaardigd
..
dacht niet,
niet, dat
dat er
er zulke
zulkewezens
wezenswaren,
waren, jij
jijwel
welLies
Lies?»
«ik dacht
?»
«Néé) antwoordde
antwoordde ze,
ze, bijna
bijnaonhoorbaar.
onhoorbaar.
«Néé»
«Als
je
met
zoo
iemand
in
aanrakingkomt,
komt, moet
moet je
je de
de
«Als je met zoo iemand in aanraking
misdaad wel
op haar
haar gezicht
gezicht zien.»
zien.»
misdaad
wel op
haar aan
aan:: «Dat
«Dat h6eft
hóeft niet
niet Théa»
Théa» zei
zei hij,
hij, en
en zijn
zijn
zag haar
Léo zag
stem
wonderlijk:: «haar
«haar gezicht
dat van
van een
eenheilige
heilige
stem klonk wonderlijk
gezicht kan dat
zijn,
minder gevóel
toonde dan
dan een
een beest.»
beest.»
zijn, terwijl
terwijl ze
ze minder
gevóel toonde
Zijn
stem was
was snijdend
snijdend gegaan
gegaan door
door de
deweeke
weekestilte,
stilte, die
die
Zijn stem
gebleven was
was om
om Edmonds
Edmonds droefheid.
droefheid.
gebleven
Liesbeth stond op
op:: «Thea
«Thea ....
benmoé
moé....
ga naar
naar huis
. . ikikben
. . ga
huis ...
...
ga
met Nel en
en Verheyde,
Verheyde, zooals
zooals altijd.»
altijd.» Ze
Ze sprak
sprak zacht,
zacht, en
en
ga met
op de
de tafel,
tafel, waarop
waarop zij
zij leunde,
leunde,rinkeiden
rinkelden de
detheekopjes.
theekopjes.
ze haar
haar lippen
lippen op
op
Haar
beet ze
Haar tanden
tanden klapperden
klapperden éven,
éven, toen
toen beet
één.
Théa dacht
dacht:: «Hoe
«Hoejammer
jammereigenlijk,
eigenlijk,dat
dat die
die Van
Van Duynen
Duynen
één. Théa
en dan
danbij
bijLiesbeth,
Liesbeth,
dat
zelfmoordverhaal heeft
gedaan ...
dat zelfmoordverhaal
heeft gedaan
. . . en
die zoo
zoo gevoelig
gevoelig isis . .. .. .had
hadLies
Liesmaar
maar niet
niet die
diecaprice
caprice gehad
gehad
die
zebleek,
bleek,arm
armkind.»
kind.»
van hem
hem te vragen
vragen . . . wat
wat ziet
ziet ze
van
«Gaan
jullie mee
mee?»
vroeg ze
ze toen
toen aan
aan Nel
NelenenVerheyde
Verheyde:
qGaan jullie
?» vroeg
:
wat moe.»
moe.»
«Lies is wat
«Lies
op...
hetwas
wasstil
stil. .. .. ze
. zewaren
warenallen
allenonder
onder
Ze stonden
stonden op
Ze
. . . het
den indruk
indruk van
van ,het
,het sombere
sombere verhaal.
verhaal.
«Dag Lies.)
qDag
Lies.»
het laatste
laatste deel
deel van
van den
den avond
avond was
was niet
niet hid
héél
«Dag
Nel ....
«Dag Nel
. . het
ze, en
en het
hetkostte
kosttehaar
haar moeite
moeite zich
zich ver,
ver~
prettig» antwoordde
antwoordde ze,
prettig»
staanbaar
maken.
staanbaar te maken.
«Néé
«N éé . . . och,
nou maar
maar het
het volgend
volgendjaar
jaar beter
beter ....
och, nou
. .»»
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«Het volgend
volgend jaar
jaar...
ja...
het volgend
volgend jaar»
jaar» zei
ze1 ze
ze
«Het
. . . ja
. . . het
werktuigelijk.
werktuigelijk.
Léo haalde
haalde het goed
goed van
van Théa
ThéaenenNel.
Nel.Edmond
Edmondhielp
hielphem.
hem.
Léo
óók» zei
zei hij
hij in
in den
den gang.
gang.
ga tegelijk
tegelijk nu
«Ik ga
nu 66k»
Edmond«Blijft u nog
nogéven»,
éven»,vroeg
vroegLéo
Léohem
hemdringend.
dringend.Edmond«Blijft
voelde
voelde:: «Ik heb
heb verkeerd
verkeerd gedaan,
gedaan, de
deellende
ellendevan
vanmijn
mijnvriend
vriend
vertellen.. .. .. zelfs
zelfsLiesbeths
Liesbethsman
manheeft
heefthet
hetaangegrepen
aangegrepen. ...
te vertellen
..
hij is
is bleek
bleek. .. .. .ikikdeug
deug
toch
eigenlijkniet
nietvoor
voorgezelschappen.
gezelschappen.
hij
toch
eigenlijk
mis den
denconversatieotoon.»
conversatie~toon.»
Ik mis
Hij wachtte.
wachtte. Léo liet de
de gasten
gasten uit.
uit. Edmond
Edmond bleef
bleefalléén
alléén
Hij
Liesbeth.
met Liesbeth.
«2ég ...
» zei
zei ze,
ze, toen
toen zweeg
zweeg ze
ze weer,
weer, en
en dan:
dan: «Hoe
«Hoe vvis
wás
«Zég
. . .»
alle Schuld
Schuld ....
?»
dat, wat
wat je zeide,
zeide, alle
alle Schuld
Schuld ....
dat,
. . alle
. .?»
«Alle Schuld
Schuld ficht
rächt sich
sich auf
aufErden.»
Erden.»
. .»»
aja
. . ja ....
«Ja ....
«Heb ik
Hetwas
wasonhandig
onhandigvan
vanme,
me,
ik jejeverdrietig
verdrietig gemaakt?
gemaakt? Het
dat
ik kin
dat verhaal
verhaal te doen,
doen, maar
maar ik
kán er
er niet
niet overheen
overheen.. . . God,
God,
als ik die
die vrouw
vrouw 66it
óóit zag
zag .... I»
!»
als
kwam binnen.
binnen.
Léo kwam
verhaal heeft
heeft me
me geinteresseerd»
geïnteresseerd» zei
zei hij,
hij, en
en zijn
zijn stem
stem
«Uw verhaal
wonderlijk helder.
helder. «U
«Uleerde
leerdeWilkema
Wilkematwee
tweeeneneen
eenhalf
halfjaar
jaar
was wonderlijk
kennen ...
...t6en
tóenbegon
begondat
datmindere
minderebrieven
brievenschrijven
schrijven. ...
geleden kennen
..
tóen logeerde
logeerde dat
datmeisje
meisje in
in Arnhem
Arnhem ...
...eind
eindNovember
Novembertrouwde
trouwde
t6en
ze, en ging Wilkema naar
naar Holland
trachtte haar
zoeken
Holland en trachtte
haar op te
te zoeken
zewas
wastoen
toenopop
haar
huwelijksreis;
half
in haar
haar moeders
moeders huis
huis;; ze
haar
huwelijksreis
; half
Februari
ze bij
bijhaar
haarmoeder,
moeder,en
enschreef
schreefze
ze hem,
hem, niet?»
niet?»
Februari logeerde ze
«Ja», zei Edmond
Edmond verwonderd,
verwonderd,«hebt
«hebtuueen
eenvermoeden?
vermoeden?kent
kent
uu die
die vrouw?»
vrouw?»
«N
éé, gelukkig
niet. En
En al
al hid
hádikikhaar
haar 66it
óóitgekend,
gekend, dan
dan
gelukkig niet.
«Néé,
ze nil
nu toch
tochniet
nietmeer
meervoor
voorme.
me.Liet
LietWilkema
Wilkemaniets
niets
bestónd
bestónd ze
?»
voor uu achter
achter ?»
«Ja, een
het médaillon,
médaillon, dat
dat hij
hij altijd
altijd droeg
droeg ....
hij
een brief en het
. . hij
vroeg
me het
het tetebewaren
bewaren.
. erzatzatniets
nietsinindan
daneen
eenhaarlok
haarlok ....
vroeg me
. . . er
..
ik
heb het
hetmédaillon
médaillon altijd
altijd bij
bij me
me .. .... het
het lijkt
lijkt me
me sóms,
sóms, of
of
ik heb
het
lóódzwaar isis.. .. .. maar
maar ik
het tóch
tóch bewaard.»
bewaard.»
het 16ódzwaar
ik heb het
«Mag
het eens
eens zien
zien?»
«Mag ik het
?»
«Och,
«Och, jawel ...
. . .»»
Edmond
nam
een portefeuille
portefeuille uit
uit zijn
Z1Jn zak,
zak, vvaarin
waarm het
het
Edmond nam een
médaillon
médaillon geborgen
geborgen was.
ze door
door
Liesbeth trad
toen, rustiger,
rustiger, ging
ging ze
trad snel naar
naarvoren
voren.. .. . toen,
en in
in een
een stoel
stoelzonk
zonkzezeneer,
neer,met
methaar
haar rug
rug
naar
den haard,
haard, en
naar den

209

SCHULD.

naar
vuur, en
enzezezag
zagnaar
naarhaar
haarman,
man,die
diemet
methet
hetméclaillon
médaillon
naar het vuur,
tot onder
. . toen
toenwreef
wreefhij
hij
tot
onder het
het licht
licht liep.
liep. Hij
Hijrukte
ruktehet
hetopen
open. ...
zijn voorhoofd
voorhoofd en
enéven
évenróók
róókhij
hij
langzaam
langzaam met
met zijn
zijn hand
hand over zijn
aan
kleine vlokje
vlokje haar.
haar. Toen
Toen zei
zeihij
hij:
aan het
het kleine
:
«Dit
médaillon sluit
sluit goed
goed...
erisisnog
nogeen
eenflauwe
flauwegeur
geur
«Dit médaillon
. . . er
aan die
die haren
. . .»»
aan
haren ...
!» antwoordde
ik nooit
nooitgeroken.»
geroken.»
«Ach kom
kom 1»
antwoordde Edmond «dat heb ik
«N
éé.
Misschien
ként
u
dat
parfum
niet,
maar
ik
wel ....
..
«Néé. Misschien ként u dat parfum niet, maar wel
ik heb
heb dien
diengeur
geurvroeger
vroegerélók
óókwel
weleens
eensgerOoken
gerooken. ...
hierisishet
het
. . hier
médaillon terug...
terug . . . dank
..
médaillon
dank u,
u, dat
dat uu nog
nog even
even gebleven
gebleven isIS .•••
. .»»
Het interesseerde
interesseerde me bijzonder
bijzonder ....
?»
«Is uu detectivisch
detectivisch aangelegd
aangelegd?»
«N
éé, dat
dát niet
niet ....
dat niet
niet .. .. . dát
. .»»
«Néé,
nu toch
toch werkelijk
werkelijk weg
weg.. .. .. Dag
DagLiesbeth,
Liesbeth, mag
magik
ik
«Ik
moet nu
«Ik moet
nog eens
eens terugkomen?»
terugkomen 7»
«Ja zeker
. . .»»
«Ja
zeker ...
«Dag
dan, ga
ga maar
maar gauw
gauw slapen.
slapen. je ziet
ziet er
er zoo
zoo moe
moe uit.»
uit.»
«Dag dan,
«Ja, dag
dag Edmond
. . .»»
«Ja,
Edmond ...
Lies.»
«Dag Lies.»
Léo liet
liet hem
hem uit,
uit, enentoen
toenLiesbeth
Liesbethalleen
alleeninindedekamer
kamer
Lk)
achterbleef,
wrongenhaar
haarvingers
vingerszich
zichradeloos
radeloosom
omelkaar
elkaar
achterbleef, toen wrongen
en
tegenover zich
zich ininden
denspiegel
spiegelzag
zagzezehaar
haarvreemd,
vreemd,strak
strak
en tegenover
gezicht;; het
het leek
leekvermagerd.
vermagerd.
bleek gezicht
«Ben ik
ik dat
dat ....
7» dacht
dacht ze
ze verbaasd
verbaasd ....
«Ben
. . ?»
..
Daarna trad
trad ze wankelend
wankelend terug,
terug, vér
vér van
vandededeur,
deur,naar
naarden
den
Daarna
uitersten hoek van
van de
de kamer.
kamer.
uitersten
Toen kwam
kwam Léo
Léo binnen,
binnen, en
entoen
toenhij
hijererwas,
was,icón
kónhij
hij niet
niet
Toen
verder. Leunend
deur, barstte
barstte hij
uit in
in een
een dof,
dof,
verder.
Leunendtegen
tegen de
de deur,
hij uit
wanhopig snikken.
snikken. Zij
Zij bewoog
bewoog zich
zich niet,
niet, zezedurfde
durfdeniet
niet. ...
wanhopig
..
ze durfde
durfde hem
hem niet
niet troosten,
troosten, nu
nuzezealle
allerecht
rechtverloren
verloren had.
had.
ze
zichtegen
tegenden
denwand.
wand.Eindelijk
Eindelijkbedaarde
bedaardehij.
hij.
wrongzezezich
Zwijgend wrong
«Alle Schuld
Schuld.. .. ..alle
alleSchuld
Schuld. ...
»
dacht
ze
even,
verdwaasd.
. .» dacht ze even, verdwaasd.
Hij zag
zag haar
haar aan
aan...
hijwilde
wildeiets
ietszeggen,
zeggen,maar
maar kón
kón het
het
Hij
. . . hij
niet.. ..
«Adieu ...
» zei
zei hij
hij toen
toeneindelijk
eindelijk. ...
Hijopende
opende
niet
. . «Adieu
. . .»
. . Hij
langzaam de
deur. Op
Opden
dendréinpel
drempelbleef
bleefhij
hijstaan,
staan, en
en toonloos
toonloos
langzaam
de deur.
eens, zei
zei hij
hij:: «Adieu
«Adieu ....
nóg eens,
. .»»
boog haar
haar hoofd ...
zevoelde
voelde het
hetalles
alleszoo
zoowonderlijk
wonderlijk ...
Ze boog
... ze
...
als gebeurde
gebeurde alles
alles met
met een
een ander
ander.. .... ze
ze wist,
wist,dat
datélke
élkepoging
poging
als
nutteloos zou zijn
zijn ....
nutteloos
..
dacht:: «álles
«álles had
had hij
hijme
mekunnen
kunnenvergeven
vergeven;
maar géén
géén
Ze dacht
; maar
bedrog ...
» en
zich, zag
plots in
in klaarheid,
klaarheid, dat
dat nu
nu
bedrog
. . .»
en vóór
v66r zich,
zag ze
ze plots
III.
lIl.

14

210

SCHULD.

niets in haar
haar leven
leven meer
meer waarde
waarde zou
niets, niets.
niets.
zou hebben.
hebben . ..
. . niets,
«Adieu
Liesbeth ...
» zei
zei hij
hij voor
voor het
hetlaatst,
laatst, maar
maar ze
ze kén
kón
((Adieu Liesbeth
. . .»
niet
antwoorden .. .. .. Toen ging'
ging' hij
hij weg
weg ....
niet antwoorden
..
Ze
hoorde de
devoordeur
voordeurdichtslaan,
dichtslaan, en
eneen
eenwankelenden
wankelenden
Ze hoorde
hollen stap,
stap, die
die langs
langshet
hetvenster
vensterging
ging. ....
uiterstespanning
spanning
. ininuiterste
luisterde zij,
of de
de stap
stapniet
nietwéér
wéérzou
zoukeeren
keeren. ....
maardoffer
doffer
luisterde
zij, of
. maar
verging
steenen .. .. .. nóg was
was het
het een
,een zwak
zwak
verging het
het geklak
geklak op
op de
de steenen
gerucht.. .. .. ze
ze luisterde,
luisterde, luisterde
luisterde en
en ling,
láng, ling,
láng,toen
toenalle
alle geluid
geluid
gerucht
al uren
uren verstorven
verstorven was,
luisterde ze
ze n6g
nóg ....
al
was, luisterde
..

SONNETTEN.
L. BAAS
BAAS BECKING.
L.
De ware
ware vrijheid
vrijheid luistert
luistert naar
naar de
de wetten.
wetten.
U.
(J.PERK).
PERK).

Sonoor sonnet,
sonnet, dat
dat met
met uw
uw rustig
rustig schoon
schoon
Sonoor
Gelijk wordt
wordt aan
aan 't geluid van
van zwellende
zwellendeaccoorden,
accoorden,
in uw
uw rythm'
rythm' en
en klank
klank de
de volheid
volheid van
van den
den toon
toon
Dat in
Paart aan
zoet van
van goed
goedgekozen
gekozenwoorden.
woorden.
Paart
aan het
het vloeiend zoet
Geen enk'le
enk'le vorm
vorm waarin
waarin de
de wilde
wilde klanken
klanken
Geen
Gevangen zijn
zijn in
in stalen
stalenregelmaat,
regelmaat,
Gevangen
Gelijkt
vers, dat
dat toch
toch de
deslanke
slankeranken
ranken
Gelijkt dit vers,
Der vrijheid
vrijheid niet
niet beperkt,
beperkt, maar
maar weeld'rig
weeld'rig groeien
groeien laat.
laat.
Geen
schoon er wet dan
dan die
die de
devrijheid
vrijheid laat
laat
Geen schooner
Aan
alle dingen,
dingen, maar
maar slechts
slechts in wil
wil toomen
toomen
Aan alle
De teugellooze
teugellooze wildheid
wildheid en
en d'd'ondoordachte
ondoordachte daad.
daad.
Maar
ook de
deallerhoogste
allerhoogste droomen
droomen
Maar die
die toch ook
Van
schoonheid in den
den toon
toon niet
nietonbeantwoord
onbeantwoord laat
laat
Van schoonheid
En
een dooden
dooden vorm
vorm het
hetlevende
levendelaat
laatstroomen.
stroom en.
En in een

o
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SONNETTEN.

DENNEBOSCH.
lauwe zuchtje
zuchtje van
van de
de loome
loome lucht
lucht
Het lauwe
nauwelijks de
de dennetakken
dennetakken wuiven,
wuiven,
Doet nauwelijks
nauwelijks de
de gouden
gouden zonnevlekken
zonnevlekken
Doet nauwelijks
Op glooiend,gladden
glooiend.gladden dennegrond
dennegrond verschuiven.
verschuiven.
hangt de
de zware
zware geur
geurvan
vanzonbestraalde
zonbestraalde naalden.
naalden.
Hier hangt
Hier
het wijd
wijd omher
omher van
van suizelende
suizelende vliegen,
vliegen,
Hier gonst het
En in de
de verte
verte kreunt
kreunt het
het door
door de
dekruinen
kruinen
En
Die als
als in
in loome
loome lust
lust zich
zichheen
heenen
enweder
wederwiegen.
wiegen.
N u ben
ben ik
ikheel
heelalleen
alleenen
enverre
verrevan
vande
demenschen
menschen
Nu
Een
groote rust
rust is over
over mij
mij gekomen
gekomen
Een groote
En stille hier
hier te
te blijven
blijven zou
zouikikwenschen
wenschen. ....
En
...
leven heeft
heeft geen
geen tijd
tijd voor
voor droomen
droomen
wijde leven
Maar 't wijde
eischt voor
voor zich
zich de
de rust
rust van
vanalle
allemenschen
menschen
Het eischt
En langzaam
langzaam schrijd
schrijd ik voort
voort door
doorzonbestraalde
zonbestraalde boomen.
boomen.
En

SONNETTEN.

ZEE.
LICHTENDE ZEE.
De wilde
wilde wijde
wijde zee
zeeininrustloos
rustloosruischen,
ruischen,
In rustloos
rustloos buigen
buigen van
van de
debreede
breedegolvenkammen
golvenkammen
Die als
alsgerafeld,
gerafeld,schuimendØwit
schuimend.wit uiteenebruischen,
uiteenebruischen,
Die
Schijnt
wondre kleuren
kleuren op
op tetevlammen.
vlammen.
Schijnt hel
hel in wondre
maanlicht doet de
de wolkensilhouetten
wolkensilhouetten
Het maanlicht
dreigend.duister henejagen
henejagen naar
naar het
hetstrand,
strand,
Die dreigend,cluister
Omlijnen
wonderscherp, en toovert
toovert lichtend
lichtend witte
witte
Omlijnen wonderscherp,
Strepen
vlakken op
op het
hetgrauwe
grauwestrand.
strand.
Strepen en
en vlakken
En telkenmale
telkenmale bij
buigen van
van een
een top
top
En
bij het
het buigen
tot groote
groote breede
breede lijnen
lijnen
zich 't licht
Verlengt zich
licht tot
geel en
engroenig
groeniglichtend
lichtend viammen
vlammen op.
op.
Die geel
En telkenmale
telkenmale bij
teruggaan van
van de
de vloed
vloed
En
bij het teruggaan
Lichtpuntjes dwarrelen
in tint'lend
tint'lendschijnen
schijnen
Lichtpuntjes
dwarrelen op
op in
En trilien
trillen even hel
hel bij
bij 't stampen
voet.
En
stampen van
van den voet.

a
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GEDICHTEN.
LAU
RENS VAN
DER WAALS.
WAALS.
LAURENS
VAN DER

IN DE
DE EENZAAMHEID.
EENZAAMHEID.
Op het
Op
het rustig
rustig schåuwig
schäuwig wegje
wegje
heb ik lang
. .;;
heb
lang op
op uugewacht
gewacht ....
door
heesters en
en het
het hegje
hegje
door de heesters
suizelde de
zóó zacht,
zacht,
de wind z66
dat
takjes rustig
rustig bleven,
bleven,
dat de takjes
slechts de biaadjes
slechts
blaadjes trilden
trilden even
even
in het
het teer
teer en
en teeder
teeder beven
beven
van de
van
de brooze
brooze eenzaamheid.
eenzaamheid.
Bij de bocht
Bij
bocht waar
waar gij
gij kunt
kunt komen
komen
vangt het korenveldje
korenveldje aan
aan —
zie,
schaduw van
van de
de boomen
boomen
zie, de schaduw
geeft er
er iets
iets zeer
zeer innigs
innigsaan
aan—-;
;
het zachte
zachte licht
licht daar
daar ginder
ginder
in het
drijft een weifelende
weifelende viinder
vlinder
drijft
dat alles
alles maakt
maakt beminder
beminder
en dat
't wachten in
in de
deeenzaamhe'id.
eenzaamhéid.

ge om
om de
debocht
bochtzoudt
zoudtkomen,
komen,
Als ge
zoii
zijn?
zou uw schred
schred voorzichtig
voorzichtig zijn
?—
zie, de
de schaduw
schaduw van
van de
de boomen
boornen
zie,
als schemering
schemering van
van schijn
schijn;;
is als
zie, de
de lichtjes
lichtjes en
en de
dekleuren
kleuren
zie,
zijn vol
vol van
vanvervaagd
vervaagdgebeuren
gebeurerl—-;
zijn
;
zou uw
uw stem
stemwel
welzachtjes
zachtjesneuren
neuren
zoii
den zang
zangder
dereenzaamheid
eenzaamheid?
in den
?

©

GEDICHTEN.

LENTEWIND.

de zachtbezonde
zachtbezonde weide,
weide,
Op de
- aan
aan het einde
einde van
van de
de laan
laan
—
waar de witte
witte berkeboompjes
berkeboompjes
waar
elkanders schaduw
schaduw staan
staan —
in elkanders
de schaduw
schaduw zich
zich verscholen
verscholen
heeft de
de lage
lagedorenhaag
dorenhaag
.
in de
schijnt schemer
schemer bij
bij de
de schaduw
schaduw
en schijnt
gras omlaag.
omlaag.
van de haag
haag op
op 't gras
van
de grasjes
grasjes zijig
zijig glanzen
glanzen
Waar de
het prille
prille zonnelicht
zonnelicht
in het
de bleeke
bleekepinksterbloemen
pinksterbloemen
en de
schuwen
rank
staan opgericht,
opgericht,
schuw en rank staan
is met
met weifelende
weifelende rukjes
rukjes
wind gekomen
gekomen uit het
het woud,
woud,
wind
bracht de warme
warme rijpe
rijpe geuren
geuren
bracht
mee van
van dennenloof
dennenloof en
en hout.
hout.
mee
Grazen
bosjes deinden
deinden even,
even,
Grazen bosjes
halmpjes
opzij,
halmpjes wankelden opzij,
de verraste
verraste pinksterbloemen
pinksterbloemen
trilden
er vereenzaamd
vereenzaamd bij.
bij.
trilden er
In het
het rustig
rustigberkenlaantje
berkenlaantje
-— waar
hij eensklaps
eensklaps in
in verscheen
verscheen —
waar hij
werden
zilvren blaadjes
blaadjes
werden alle zilvren
luid
en schichtig
schichtig om
om hem
hem heen
heen .....
luid en
. ;;
mij heeft
heeft hij
hij gevonden,
gevonden,
En
En ook mij
-— mij
verre iets
iets gezegd
gezegd —
mij van verre
en
een onvermoede
onvermoede zoetheid
zoetheid
en een
heeft
hij om
om mijn
mijn mond
mond gelegd.
gelegd.
heeft hij
Toen heeft
heeft weifelend
weifelend verlangen
verlangen
mij een
wijle stil
stil doen
doenstaan
staan;;
een wijle
en
ben met
metzachte
zachte schreden
schreden
en ik ben
met
naar mijn
mijn huis
huis gegaan.
met hem naar

E]

215

DOLORE.
DOOR

ANTON VAN
VANENGELEN.
ENGELEN.

Aan m'n
m'n moeder.
moeder.
M'n lief isis héengedragen
hêengedragen
Van d'aarde,
d'aarde, star
star en kil.
kil.
N u treuren
treuren Al
àl m'n
m'n dagen,....
dagen, ....
Nu
nacht was
was koud
koud en
en stil.
stil.
De nacht
M'n
dagen en
en m'n
m'n nachten
nachten
M'n dagen
Die rouwen
rouwen rond
rond de
debaar,
baar, —
M'n
dagen
en
m'n
nachten
M'n dagen en m'n nachten
Zijn
van droefheid,
droefheid,zwaar.
zwaar.
Zijn loom van
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GEDICHTEN IN PROZA.
PROZA.
RADEN
NOTO SOEROTO.
SOEROTO.
RADEN MAS NOTO

13.
morgens begaf
begaf zich
zich de
demoeder
moedernaar
naar den
dentuin
tuin;
Des morgens
;
maar
zij
bleef
op
den
drempel
van
haar
woning
staan,
maar zij
den drempel van haar woning staan,
verbaasd over
schoonheid van
van 't kleurenfeest.
verbaasd
over de schoonheid
De guldene
guldene stralen
stralen der
der zon
zon tooverden
tooverden kleurige
kleurige bogen
bogen
in deri
den nevel
nevel van
van druppels,
druppels,verspreid
verspreid
het klaterende
klaterende water
water der
der fontein.
fontein.
door het
de mozaiken
mozaïken van
van bedden,
bedden,
In de
doorde
degroene
groenemet
met
paarlendoorwevene
doorwevenegrasperken,
grasperken,
omzoomd door
paarlen
vingen
bloemen het
het jeugdige
jeugdige morgenlicht
morgenlicht op
op
vingen de bloemen
met haar
haar gretige
gretige kelken.
kelken.
Veelkleurige
vlinders fladderden
fladderden rond
rond
Veelkleurige vlinders
om de
de weelderige
weelderige vormen
vormen der
der Perzische
Perzische rozen.
rozen.
temidden van
van 't kleurengespeel
jongen
En temidden
kleurengespeel stond haar bloeiende jongen
met kwistige
kwistige knuistjes
knuistjes graankorrels
graankorrels neer
neer te
te strooien.
strooien.
een witte
witte wolk
wolkkwamen
kwamen de
deduiven
duiventoen
toenneergestreken
neergestreken
Als een
stoven klapwiekend
klapwiekend omhoog,
omhoog,
en stoven
verschrikt door 't geschreeuw
pauw,
verschrikt
geschreeuw van
van den pauw,
die met
met ijdel
ijdelbeweeg
beweegvan
vanzijn
zijn
hals
omzich
zichheen
heenstaat
staattetekijken.
kijken.
hals
om
Sprakeloos
moeder nog
nogstaan.
staan.
Sprakeloos bleef
bleef de moeder
Haar oogen liefkoosden
liefkoosden de
de vormen
vormen van
van 't kind,
Haar
van haar
haar hart
hart::
de natuur
natuur vertolkte
vertolkte 't gebed van
«Moge
zijn geest
geest beweldadigd
beweldadigd wezen
wezen met
met gaven,
gaven,
cMoge zijn
zóó
als hij
hij kwistig
kwistig het
het voer
voer den
den vogelen
vogelen geeft.
geeft.
z66 als
Zóó
als de viinders
vlinders den
den honig
honig der
derbioemen
bloemenbeminnen,
beminnen,
Z66 als
moge zijn
zijn hart
hart onafscheidelijk
onafscheidelijk zijn
zijn aan
aan het mijne.
moge
Zóó
bloem alleen
alleen in
in 't licht
ontluikt, en
en
Z66 als
als de bloem
licht ontluikt,
zóó
als het water
water naar
naar de
de diepte
dieptestroomt,
stroomt,
z(56 als
moge
zijn leven zich
zich zoeken
zoeken te
te wijden
wijden
moge zijn
aan den dienst
dienst van
van mijn
mijn dierbaar
dierbaar volk.
volk.
aan
Heer,
Mogen
zijn gedachten
gedachten aan
Mogen zijn
aan U
U,I o0 Heer,
als
een snelbewiekte
snelbewiekte duivenvlucht
duivenvlucht zich
zich omhoog
omhoogverheffen
verheffen
als een
en
hem in
in deze
deze wijde
wijde wereld
wereld den
den weg
wegwijzen.»
wIJzen.»
en hem
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14.
was ininden
denmorgenstond,
morgenstond,dat
datGe
Geheen
heenzijt
zijtgegaan,
gegaan, Moeder.
Moeder.
Het was
Alleen op
op ons
onswondere
wondereslaapplaats
slaapplaats ben
ben ikikachter
achtergelaten.
gelaten.
Alleen
Toen de
de zon
zon van
van mijn
mijn geest
geest
Toen
reeds hoog aan
aan den
den hemel
hemel mijns
mijns levens
levens stond,
stond,
reeds
besef van
van de
descheidingssmart,
scheidingssmart,
toen "kreeg
'kreeg ik besef
die
naar U me
me deed
deed zoeken,
zoeken,
die naar
zonder rust,
rust, zonder
zonder poozen,
poozen, overal
overal en
enaltijd.
altijd.
zonder
0, mocht
mocht mijn
mijn zoeken
zoeken niet
niet ijdel
ijdelgebleven
geblevenzijn
zijn!
1
Heb ik
ik U
U weder
weder gevonden
gevonden in
in deze,
deze, de
dewereld
wereld om
omme
meheen,
heen,
Heb
meomarmt
omarmt en
en gevoed
gevoedheeft
heeftdoor
doorde
dehand
handvan
vanmijn
mijnnaasten
naasten?
die me
?
den dag
dag en
en
heeft me
me gekoesterd
gekoesterd met
met 't stralende
stralende licht
licht van den
Ze heeft
me
in sluimer
sluimer gesust
gesust door
door de
defluisterende
fluisterende zangen
zangen des
desnachts.
nachts.
me in
Zij heeft
heeft me
me het
het harte
harte gevuld
gevuld met
met de
de gave
gavevan
vanhaar
haarliefde
liefde
Zij
en mijn
mijn kracht
kracht is
is ontleend
ontleend aan
aan de
de vloeiende
vloeiendebron
bronvan
vanhaar
haar leven.
leven.
Zóó
is't't in deze, de
de wereld
wereld om
om me
me heen,
heen, dat
dat ik
ik U
U dien'
dien'tetewijden
wijden
Z66 is
mijn kracht
kracht en
enmijn
mijnliefde,
liefde,mijn
mijn leven
leven in
in vreugdvolle
vreugdvollewijding.
wijding.
al mijn
spreekt door déze
déze mijn
mijn stem
stem en
en
Maar, daar
Maar,
daar Ge
Ge spreekt
leeft
in déze
déze mijn
mijn ziel,
ziel, is het
het z66?
zóó?
leeft in
heb ik
ik waarlijk
waarlijk U weder
weder omhelsd
omhelsd in
indézen
dézenmijnen
mijnen geest?
geest?
heb

o
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15.
Is 't dan
waar, mijn
mijn lieveling,
lieveling, moet
moet ikikalleen
alleenvoortaan
voortaandwalen
dwalen
dan waar,
?
in deze
deze onmeet'lijke
onmeet'lijke vreugd
vreugd?
Zie 1I de nog
nog jeugdige
jeugdige stralen
stralen der
der zon,
zon,
ach,
dansen in
golven van
van licht
licht voor mijn
mijn oogen
oogen en
en
ach, ze
ze dansen
in golven
vinden hun
hun weg in
in het
het blauwende
blauwende diep
diep van
vanhet
hetwater.
water.
vinden
In
de zee
zee van
vandit
ditlicht
lichtbadend
badendenenwieg'lend
wieg'lendopoplenige
lenigetwijgen
twijgen
In de
kweelen met
met lustige
lustige keeltjes
kweelen
keeltjes de vogels
vogels en
en
zingen de vreugd
zingen
vreugd der
der natuur.
natuur.
De vlinders
vlinders liefkoozen
liefkoozen de
de bloemen
bloemen in
inéénen
éénenlangdurigen
langdurigen kus
kus
en
op de
de bladeren
bladeren schittert
schittert de
de dauw
dauw
en op
als diamanten
als
diamanten op groenend
groen end fluweel.
fluweel.
Ach, vreugde
vreugde en
ensmart
smarttegelijk
tegelijk1I
Vergeefs
zoeken mijn
mijn oogen
oogen de uwe
Vergeefs zoeken
uwe
op uw
uwstralenden
stralenden lach.
lach.
en wachten
wachten op
En mijn hart is één en al smart om den zilveren
zilveren klank
klank van
van uw
uwstem.
stem.
Vergeefs zoeken
zoeken mijn
mijn lippen
zoeten honig
honig
Vergeefs
lippen den zoeten
van uw
uw vochtigen
vochtigen mond,
mond,
van
en mijn
mijn brandend
brandend gezicht vindt
vindt geene
geene verkwikking
verkwikking
en
noch
noch weldadige
weldadige koelte
koelte in
in den
den dauw,
dauw,
als juweelen
juweelen gestrooid
gestrooid en
en verspreid
verspreid door
door der
derhemelen
hemelenweelde.
weelde.
buiging van
van uw
uwhals
halsisiszoo
zoosierlijk
sierlijkals
als deze
deze gadoenprank.
gadoeng~rank.
De buiging
Gister omvatte
omvatte ik
ik haar,
haar, om
om haar
haar blozende
blozende bloemen
bloemen
Gister
streel en, te
te kussen.
kussen.
te streelen,
Bedwelmd door
haar geuren,
geuren, besefte
besefte ik niet
niet
door haar
den steek
steek van
van haar
haar doornen,
doornen,
den
ze nog
nogtot
totininmijn
mijndroom.
droom.
maar de
vlijmende pijn,
maar
de vlijmende
pijn, ik
ik voelde ze

o
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16.
16.
Hoe gelukkig
gelukkig ben
ben je
je toch
toch met
metdeze
dezenieuwe
nieuweliefde,
liefde,
zwarte haar
haar en
en bruine
bruine oogen,
oogen,meisje
meisje!
pop met
met 't zwarte
I
deze pop
Wat koost
koost jejehaar
haar ininteere
teereomhelzing,
omhelzing,
zoete woordjes
woordjes spreekt
spreekt je
je haar
haar toe!
toe!
wat zoete
Je neemt
neemt haar
haar in
je
arm
en
blikt
haar
de oogen
oogen
in arm
blikt haar in de
fluistert haar
haar in
in 't oor je
je scherts
scherts en
en jejeverdriet.
verdriet.
en fluistert
Met hetzelfde vertrouwen en 'tzelfde geloofheb
geloofhebjeje 'n vorige liefde,
Met
goudin
inde
deharen
harenen
enhemel
hemelin
inde
deoogen,
oogen,aanbeden.
aanbeden.
pop met
met het
het goud
de pop
Zij was
was je
je god
god ininjejeeigene
eigenekleine,
kleine,maar
maarlevende
levendewereld,
wereld,
Zij
licht en
enzoo
zooteer
teerenenzoo
zoobroos
broosalsalsdedesprookjes
sprookjesvan
vanmoeder.
moeder.
zoo licht
streelde haar
haar zacht
zacht in
in jejewiegende
wiegendearmpjes
armpjes
Je streelde
zij zelf
zelf voor
voor je
je zingt
zingtininjejezonlichte
zonlichtedroomen.
droomen.
tot zij
een dag
dag liet
liet jeje vallen
vallen jejegod,
god,enengebroken
gebrokenwas
was 't hoofd.
Op een
geval heb je
je 't lijf aan
aan je
je hart
hart nog
noggedrukt.
gedrukt.
Bedroefd om
om 't geval
Bedroefd
Maar op
éénmaal begon
begon je
je een
eenpruillip
pruillip tetezetten.
zetten.
Maar
op anmaal
Boos heb
heb je
je weggesmeten
weggesmeten de
de vooze
voozegedaante,
gedaante,
waar
meende geen leven
leven meer
meer in
intetebespeuren.
bespeuren.
waar je
je meende
nieuwe idool van
van het
het hart
hart
Ach,
mijn meisje
meisje look
Ach, mijn
1 ook deze
deze uw
uw nieuwe
zal
vallen en
breken; gij
gij zult
zult haar
haar dood
dood weten
weten tot
totgij,
gij,
zal vallen
en breken;
al
zoekend naar
uw eigen
eigen woont,
woont,
al zoekend
naar liefde,
liefde, die
die ook
ook in uw
haar
vinden in
in Zijne
Zijneomarming.
omarming.
haar eindelijk
eindelijk weder
weder zult
zult vinden
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17.
Toen wij
wij in
in ons
onsgroote
grootegezin
gezinvolwassen
volwassenbegonnen
begonnenteteworden,
worden,
ontwikkelden
zich onze
onze gaven
gavenininwijd
wijduiteenloopende
uiteenloopenderichting.
richting.
ontwikkelden zich
Dit verschil
verschil van
van inzicht
inzicht in
in dingen
dingen dreigde
dreigde 'n oorzaak te worden
algeheele vervreemding
vervreemding en
en hopelooze
hopeloozeverwarring.
verwarring.
van algeheele
op
éénmaal
éénvan
vanons
ons:
Maar
midden
in
onze
krakeelen
riep
Maar
in onze krakeelen riep op éénmaal ééri
:
«Houdt op
op met
met uw
uwtwisten
twistenenenziet
zieteens
eenselkander
elkandertoch
tochaan
aan11
Als de knoppen
knoppen ontloken
ontlokenzijn
zijnininverscheidene
verscheidenegrootten
groottenenenpracht,
pracht,
als ze over
als
over 't geheele vlak van
van de
debladerenkruin
bladerenkruinzijn
zijn verspreid,
verspreid,
ze niet
niet van
van denzelfden
denzelfden geur,
geur, zijn
zijn ze niet
niet van
van denzelfden
denzelfden
zijn
zijn ze
stam meer
meer?
?
Als
het licht
licht van
van de
de zon
zon hen
hen streelt
streelt op
opverschillenden
verschillenden tijd
tijd
Als het
van den dag,
dag,
van
als de
de afgevallene
afgevalleneblaadjes
blaadjesverstrooid
verstrooid ininde
deschaduw
schaduwverdrogen,
verdrogen,
het niet
niet dezelfde
dezelfde zon,
zon,die
diehen
henallen
allengelijkelijk
gelijkelijkbeschijnt,
beschijnt,
is het
is het
het niet
niet dezelfde
dezelfdegrond,
grond,die
diehen
henallen
allengelijkelijk
gelijkelijkbegraaft
be~raaft?
?
0,
mijnbroeders
broeders11 wij
wij dingen
dingen naar
naar liefde
liefdeder
dereenige
eenigeMoeder.
Moeder.
0, mijn
van den
den eenigen
eenigen Vader ons wezen
wezen
Laat
broeders, 't gezag van
Laat dan, broeders,
de
band, die
die ons
ons allen
allen tot anheid
éénheid bindt.»
bindt.»
de band,
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18.
vaderland11 tal van
van gedaanten
gedaanten heeft
heeft 's dichters
Mijn vaderland
geschapen,
verbeelding geschapen,
waarmede ze
ze u heeft getooid
getooid als
als een
een bruid
bruidmet
metjuweel'
juweel'
waarmede
de slapen.
slapen.
om de
zijt de kostbaarste
kostbaarste steen
steen in
inden
dengordel
gordelvan
van flonkrend smaragd.
Gij zijt
I
'
feeën~prinses, ontwaakt door
door der
der eeuwen
eeuwen gefluister.
gefluister.
Gij zijt de feeën,prinses,
zijt het
hetheerlijke
heerlijke land,
land,vermaard
vermaard om
omzijn
zijn wonderen,luister,
wonderen-luister,
Gij zijt
paradijs van
van het Oosten, in hemelsche pracht.
de tuin, nog méér, 't paradijs
,

dierbaar oord
oord!I 0, wat zijt gij voor
voor mij,
mij, mijn
mijn lief
liefvaderland
vaderland??
Mijn dierbaar
velen. die 't Leven u gaf
gaf als een
een kostbaar
kostbaar pand.
pand.
'k Ben één van de velen,
~ijt als
de palmen
palmen van
van moeder
moeder haar
haar handen,
handen,
als de
Gij zijt
slechts nietig en
en teer,
teer,
slechts
doch heilig,
heilig, dewijl
dewijl door haar
haar ik
het eerst
eerst in
in de
de weer'ld
doch
ik het
gedragen.
ben gedragen.
Gij zijt als vaders
vaders voetzolen
voetzolen zoo
zooklein,
klein,die
dievan
vanjeugdigste
jeugdigstedagen
dagen
van groote' eerbied
van liefde vereer.
eerbied en van
echter met
met kussen van
ik echter
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onzen tegenwoordigen
tegenwoordigentijd
tijdvan
vansteeds
steedsmeer
meer opbloei
opbloeiET is in onzen
ende natuurwetenschappen
natuurwetenschappen wel
wel vaak
vaak belangwekkend,
belangwekkend, eens
eens
na te
te gaan,
gaan, hoeveel gedachtenontwikkelingen
gedachten ontwikkelingen en hoeveel
hoeveelideeën.
ideeën.
revoluties er
er op
op een
een bepaald
bepaald gebied
gebied van
van natuurstudie
natuurstudie zoo
zoo al
al
revoluties
den loop
loop van
van eeuwen
eeuwen hebben
hebben plaats
plaats gehad.
gehad. En
En dan
dan isiswel
wel
in den
een van
van de
demeest
meestmerkwaardige
merkwaardige ontwikkelingsgangen
ontwikkelingsgangen van
vanhet
het
menschelijk denken
over den
den aard
aard en
en de
debeteekenis
beteekenis der
der
menschelijk
denken die over
bloemen. Wat
Wat doel
doelenenwerking
werkingdede
plantenwortelshadden,
hadden,was
was
bloemen.
plantenwortels
duidelijk
genoeg;; ook
ookde
denatuur
natuurenendedebeteekenis
beteekenisder
derbladeren
bladeren
duidelijk genoeg
een betrekkelijk
betrekkelijk gemakkelijk
gemakkelijkop
optetelossen
lossenvraagstuk
vraagstuk;; maar
maar
was een
het wezen
wezender
derbloem,
bloem,van
vankelk
kelken
enkroon,
kroon,meeldraden
meeldradenen
enstamper,
stamper,
bloemenkleur en bloemengeur,
bloemengeur, dat
dat was
wasgedurende
gedurendelange
langejaren
jaren
bloemenkleur
een
in nevelen
nevelen gehuld
gehuld raadsel.
raadsel.
een in
kennis van
van dedebeteekenis
beteekenisvan
vanhet
hetstuifmeel
stuifmeelvoor
voor de
de
De kennis
zaad vorming isis oud
oud;; vaag,
vaag, als
als het
het ware
ware bij
bij intuïtie
intuïtie voelden
voelden
zaadvorming
reeds de Babyloniërs
Babyloniërs de
de noodzakelijkheid
noodzakelijkheid om
om bij
bijtweehuizige
tweehuizige
reeds
planten, dat
dat zijn
zijn dus
dusdie
dieplanten,
planten,
waarbij
stuifmeel
vrucht.
planten,
waarbij
stuifmeel
en en
vrucht%
beginsels door verschillende
verschillende individuën gevormd
gevormd worden,
worden, om
om
beginsels
dus bij
bij tweehuizige
tweehuizige planten,
planten, beide
beideexemplaren
exemplarennaast
naastelkander
elkander
te plaatsen.
plaatsen. Zij
Zij wisten
wistenreeds,
reeds,zoo
zooverhaalt
verhaalteen
eenschrijver
schrijver der
der
te
oudheid, Herodotus,
Herodotus, ons,
ons, dat
dat ze
ze de
debloemtakken
bloemtakken van
van dada:
dadel.
oudheid,
boomen, die
die de
deGrieken
Griekenmannelijke
mannelijke noemen,
noemen, aan
aan de
detakken
takken
boomen,
van vruchtdragende
vruchtdragende planten
moesten
binden,
om
hieraan
wer.
planten moesten binden, om hieraan wev
kelijk goede vruchten
vruchten tetekrijgen.
krijgen.Weliswaar
Weliswaarwas
wasde
deverklaring,
verklaring,
kelijk
sommige wijsgeerige
wijsgeerigeschrijvers
schrijverservan
ervangaven,
gaven,niet
nietjuist,
juist,maar
maar
die sommige
de kern
kern van
van de
de zaak,
zaak, het
het feit,
feit,was
wasonloochenbaar.
onloochenbaar.
Met een
een gevoel
gevoelvan
vanmeerderheid
meerderheidachtten
achttenlatere
latereschrijvers
schrijversen
en
natuurgeleerden,
natuurgeleerden, vooral Aristoteles, zich boven dergelijke volks=
yolks.
praatjes verheven
verheven; ; planten
konden zich
zich niet
niet van
van hun
hun plaats
plaats
praatjes
planten konden
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bewegen;; bevruchting
bevruchting kon
alleen plaats
plaats hebben
hebben als
als twee
twee
bewegen
kon alleen
organismen bij
elkaar konden
konden komen,
komen, en
en dus
dus was
was hun
hun con,
con~
organismen
bij elkaar
clusie:
planten missen
missen alle
allegeslachtsorganen,
geslachtsorganen, planten
planten hebben
hebben
clusie : planten
geen bevruchting.
bevruchting. Dat
deze meening
meening in
instrijd
strijdwas
was met
met de
de
geen
Dat deze
feiten,
mogen wij
wij een
een man
man als
als Aristoteles,
Aristoteles, die
die toch
tochde
degrond,
grond~
feiten, mogen
legger
van het
hetmoderne
moderneinductieve
inductievenatuuronderzoek,
natuuronderzoek, niet
niet
legger was van
al te
te streng
streng verwijten.
verwijten.
Zoo was
was het
het in
in de
devierde
vierdeeeuw
eeuwv66r
vóórChristus
Christusen
enzoo
zoobleef
bleef
1691 toe.
toe.Wel
Welwerd
werdhier
hierenendaar
daarbij
bijver,
ver~
het
eigenlijk tot 1691
het eigenlijk
schillende
onderzoekers het
het vermoeden
vermoeden aangetroffen,
aangetroffen, dat
dat de
de
schillende onderzoekers
meeldraden
zaadvorming een
eenbelangrijke
belangrijkerol
rolzouden
zouden spelen,
spelen,
meeldraden bij zaadvorming
maar de
de meerderheid
meerderheid bleef op
op het
hetstandpunt
standpunt van
van Aristoteles
Aristoteles
maar
staan,
de beste
besteMiddeleeuwsche
Middeleeuwschebotanici,
botanici,als
alsCaesalpinus
Caesalpinus
staan, zelfs de
en Jungius.
Jungius. De
De weinige
weinige schrijvers,
schrijvers, die
die wel
weleenige
eenigewaarde
waarde
en
hechtten aan
aan de rol
rol der
dermeeldraden,
meeldraden,bijv.
bijv.Grew,
Grew,dedeberoemde
beroemde
hechtten
grondlegger
plantenanatomie, Millington
Millington en
en Ray,
Ray, waren
waren
grondlegger der plantenanatomie,
van
meening, dat
dat de
de meeldraden
meeldraden niet
niet alleen
alleen tot
tottaak
taakhadden,
hadden,
van meening,
nuttelooze stoffen
stoffen uit
uit de
deplant
plantteteverwijderen,
verwijderen, maar
maar dat
dat ook
ook
nuttelooze
stuifmeel een
eenrol
rolmoest
moestspelen
spelenbijbijdedevorming
vormingvan
vanhet
hetzaad.
zaad.
het stuifmeel
Haperend en
schuchter komt
meening slechts
slechts op
op enkele
enkele
Haperend
en schuchter
komt deze meening
plaatsen in hun
hun werk
werkom
omden
denhoek
hoekkijken
kijken;
zonderovertuigend
overtuigend
plaatsen
; zonder
bewijs voor
voor hun
hunopvatting,
opvatting,maakten
maaktenzezezich
zichvan
vaneen
eendergelijke
dergelijke
bewijs
netelige kwestie
kwestie maar
maar zoo
zoo spoedig
spoedigmogelijk
mogelijkaf.
af. Had
HadGrew
Grewwat
wat
netelige
meer
door Herodotus,
Herodotus, Theophrastus
Theophrastus
meer aandacht
aandacht gewijd
gewijd aan
aan de
de door
en
anderen als
zou waar,
waar~
en anderen
als volksfabeltjes
volksfabeltjesvermelde
vermeldefeiten,
feiten, hij
hij zou
schijnlijk
met meer
meer durf
durf voor
voorzijn
zijnmeening
meeningopgekomen
opgekomen zijn.
zijn.
schijnlijk. met
Wanneer de
de schrijvers
schrijvers der
derMiddeleeuwsche
MiddeleeuwscheKruidboeken
Kruidboeken
Wanneer
nogal eens
eens spreken
spreken van
vanmannelijke
mannelijkeenenvrouwelijke
vrouwelijkeplanten,
planten,
nogal
eereprijs:manneke, mannetjes,varen,
mannetjes~varen, wijfjes,varen,
wijfjes~varen, man,
man~
zooals eereprijs.manneke,
netjesplantein (voor
smalle weegbree)
weegbree) en
envrouwtjesplanten
vrouwtjesplanten
netjesplantein
(voor smalle
(voor
de groote
grooteweegbree),
weegbree),dan
danhebben
hebbenwewehieraan,
hieraan,zooals
zooals
(voor de
deze voorbeelden
voorbeelden ons
ons reeds
reeds duidelijk
duidelijk doen
doenzien,
zien,geen
geenwaarde
waarde
deze
hechten uit
uithet
hetoogpunt
oogpunt
van
geslachtsverschil;dergelijke
dergelijke
te hechten
van
geslachtsverschil;
namen
werden aan
aan twee nauw,verwante
nauw~verwante soorten
soorten gegeven
gegeven met
met
namen werden
het
oog op
opverschillen
verschillen ininhabitus,
habitus,grootte,
grootte,kleur.
kleur. Van
Van die
die
het oog
namen
zijn
er
een
aantal
tot
op
onzen
tijd
behouden
gebleven,
namen zijn er een aantal tot op onzen tijd behouden gebleven,
en
sommige ook
ookofficieel
officieelin in
Linneaanschenomenclatuur
nomenclatuur
en sommige
de de
Linneaansche
ingevoerd:
mas, Aspidium
Aspidium filix
filix mas,
mas, Asplenium
Asplenium filix
filix
ingevoerd : Cornus
Comus mas,
femina.
Kenmerkend is
bijv. de
de onderscheiding,
onderscheiding, die een
een der
der
femina. Kenmerkend
is bijv.
middeleeuwsche
maakt:: van
Bingel.:
middeleeuwsche schrijvers,
schrijvers, Matthioli,
Matthioli, maakt
van het Bingel,
kruid
kent hij
hij twee
twee vormen
vormen:: Mercurialis
Mercurialis mas,
mas, die
die donkerder
donkerder
kruid kent
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van tint
tint isisdan
dandedeandere
andere:
Mercurialisfemina.
femina. Maar
Maarjuist
juistvoor
voor
: Mercurialis
aan, dat de
de bloemen
bloemenzaad
zaadvormen,
vormen,
Mercurialis mas
mas geeft
geeft Matthioli
Matthioli aan,
terwijl M. femina
femina volgens
volgenshem
hemdedebloemen
bloemenlaat
laatvallen,
vallen,alvorens
alvorens
terwijl
ze tot
tot zaadvorming
zaadvorming overgaan.
overgaan. Hij
heeft dus
dus hier
hierwel
wel de
de beide
beide
Hij heeft
geslachten van
van een
een der
derMercurialis,soorten
Mercurialis~soorten voor
voor zich
zich gehad,
gehad,
geslachten
maar de namen
namen juist
juist verwisseld.
verwisseld.
maar
Eerst
1691 kwam
kwam er
er licht
licht inindit
ditvraagstuk
vraagstuk;; aan
aan de
de heer,
heer~
Eerst in
in 1691
schende
meening, dat
dat kelk,
kelk, kroon
kroonen
enmeeldraden
meeldradenniets
nietsanders
anders
schende meening,
waren,
dan organen
organen om
omdededaarbinnen
daarbinnenontstaande
ontstaande knop
knop te
te
waren, dan
beschutten, en
om overtollige
overtolligeen
enschadelijke
schadelijkestoffen
stoffenteteverwij,
verwij~
beschutten,
en om
deren, kon
alleen een
een eind
eind gemaakt
gemaakt worden
worden door
door het
het experi,
experi~
deren,
kon alleen
ment, de
eenige gezonde
gezonde basis
basis voor een
een meening
meening op
op natuur,
natuur~
ment,
de eenige
wetenschappelijk gebied.
Tot de
degedachte
gedachte daaraan
daaraan had
had v66r
vóór
wetenschappelijk
gebied. Tot
het einde
einde der
der17e
17eeeuw
eeuwnog
nog
niemand
gebracht;
menachtte
achtte
niemand
hethet
gebracht
; men
veel nuttiger,
nuttiger, op
opgezag
gezagvan
vandezen
dezen
genenouden
oudenschrijver
schrijver
het veel
ofof
genen
stijf en strak
strak bij
bij zijn
zijnmeening
meeningtetevolharden,
volharden,dan
danzelf
zelfhet
het onder,
onder~
zoek
ter hand
hand te
te nemen.
nemen.
zoek ter
28enDecember
December1691
1691dateert
dateertRudolph
RudolphJacob
JacobCamera,
Camera~
Den 28en
rius,
hoogleeraar in TUbingen
Tübingen (Wurtemberg)
(Wurtemberg) de
de eerste
eerste van
van
rius, hoogleeraar
een reeks
reeks mededeelingen,
mededeelingen, die
diehij
hijover
overzijn
zijnproeven
proeventen
ten opzichte
opzichte
van bestuiving
bestuiving en
envruchtzetting
vruchtzetting bij
bijplanten
plantenpubliceerde.
publiceerde. Hij
Hij
van
had
opgemerkt, dat een
een vrouwelijke
vrouwelijke moerbeiboom
moerbeiboom wel
welvrucht
vrucht
had opgemerkt,
gaf, al
al was
waserergeen
geen
mannelijkeboom
boominindede
nabijheid;maar
maar
gaf,
mannelijke
nabijheid;
dat alle
alle zaden
zaden in
in deze
dezevruchten
vruchtenloos
looswaren,
waren,dus
dusgeen
geenplanten,
planten~
dat
kiem bevatten.
bevatten. Hierdoor
Hierdoor werd
werd zijn
zijn aandacht
aandacht op
op deze
deze vragen
vragen
kiem
gevestigd, met het
het gevolg,
gevolg,dat
dathij
hijbesloot
beslootdoor
doorproefnemingen
proefnemingen
gevestigd,
te trachten
trachten de
de oorzaak
oorzaak van
vandit
ditverschijnsel
verschijnseltetevinden.
vinden.De
Deeerste
eerste
vraag,
die
Camerarius
zichzelf
stelde,
was:
kunnen
tweehuizige
vraag,
Camerarius zichzeif stelde, was : kunnen tweehuizige
indienze
zevolkomen
volkomengelsoleerd
geïsoleerdstaan,
staan,rijpe
rijpe zaden
zaden geven?
geven?
planten, indien
Om
hierop een
eenantwoord
antwoord:te
:tevinden,
vinden,plaatste
plaatste hij
hij twee
twee vrou,
vrou~
Om hierop
welijke
planten van
het Bingelkruid
Bingelkruid (in
(in tegenstelling
tegenstelling met
met
welijke planten
van het
herkende hij
hij de
dejuiste
juistevrouwelijke
vrouwelijkeplanten)
planten)ininpotten
potten
Matthioli herkende
en
zette ze
ze binnenshuis.
binnenshuis. De
Degroei
groeider
derplanten
plantenging
gingonvermin,
onvermin~
en zette
te zwellen,
zwellen,maar
maarverdroogden
verdroogden
derd voort;
voort ; de
de vruchten
vruchten begonnen te
al spoedig,
spoedig, zoodat
zoodat geen
geen enkel
enkel rijp
rijp zaad
zaad gevormd
gevormd werd.
werd. Dus,
Dus,
al
was
zijn gevolgtrekking,
gevolgtrekking, voor
voorde
devorming
vormingvan
vangoede
goedezaden
zaden
was zijn
mogen vrouwelijke
vrouwelijke planten
planten niet
niet afgezonderd
afgezonderdstaan.
staan.
Belangrijk
om
het
uitvoerige
feitenmateriaal,
datererininmede,
mede~
Belangrijk
het uitvoerige feitenmateriaal, dat
gedeeld wordt,
wordt, isisvooral
vooralzijn
zijn:
sexu
plantarumepistola,
epistola,
gedeeld
: DeDe
sexu
plantarum
een
brief, den
den 25en
25en Augustus
Augustus 1694
1694 door
hem gericht
gericht aan
aan
een brief,
door hem
Valentin, hoogleeraar in Giessen (Ostwalds Klassiker der exakten
UL
li
iii.
15
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Wissenschaften No. 105).
105). In
Indit
ditwerk
werkgeeft
geeftCamerarius
Camerarius blijk
blijk
van een
een helder
helder inzicht
inzichtininhet
hetbelang
belangvan
vanhet
hetdoor
doorhem
hembeo
be~
van
vraagstuk;; hij
hij bespreekt
bespreektde
degeheele
geheelehierop
hieropbetrekking
betrekking
handelde vraagstuk
hebbende litteratuur
litteratuur met
zorgvuldige kritiek
kritiek en
en toont
toont door
door
hebbende
met zorgvuldige
het onderwerp in zooveel
zooveelmogelijk
mogelijkdetails
detailsuit
uitte
te werken
werken volkomen,
volkomen,
een uitstekend
uitstekend en
ennauwgezet
nauwgezetwaarnemer
waarnemer hij
hij was.
was. Hij
Hijbeo
be~
hoe een
perkte zijn
zijn waarnemingen
waarnemingen niet
niet tot
tottweehuizige
tweehuizigeplanten,
planten,maar
maar
perkte
onderzocht
eenhuizige met
met eenslachtige
eenslachtige bloemen,
bloemen, als
als
onderzocht ook
ook eenhuizige
Ricinus zag
zaghij
hijbijv.
bijv.dat
datzaadvorming
zaadvormingvolo
vol~
Ricinus
Ricinus en
en Mais. Bij Ricinus
komen uitgesloten
uitgesloten was,
was, wanneer
wanneer de
demannelijke
mannelijkebloeiwijzen
bloeiwijzen
komen
steeds
weggenomen werden,
de meeldraden
meeldraden zich
zich
steeds weggenomen
werden, voordat
voordat de
Mais~planten
door
het
afknippen
van
openden,
terwijl
hij
bij
openden, terwiji hij bij Maisoplanten door
afknippen van
de lange
lange stempels
stempels bestuiving
bestuiving en
en bevruchting
bevruchting verhinderde.
verhinderde. Al
Al
deze proeven waren dus
overtuigend voor
voor zijn
zijn meening,
meening,
dus volkomen
volkomen overtuigend
«dat in
in het
hetplantenrijk
plantenrijkgeen
geenvermenigvuldiging
vermenigvuldiging door
door middel
middel
«dat
zaden, het
hetmeest
meestvolmaakte
volmaaktegeschenk
geschenkder
dernatuur,
natuur,het
hetalgeo
alge~
van zaden,
meene middel om
om de
desoorten
soortenininstand
standtetehouden,
houden,plaats
plaatsvindt,
vindt,
meene
wanneer
eerst de
demeeldraden
meeldraden de
deininhet
hetzaad
zaadaanwezige
aanwezige
wanneer niet eerst
plant ten
ten leven
leven opgewekt
opgewekt hadden.»
hadden.»
jonge plant
feit, dat
dat hij,
hij,
Kenmerkend
zijn nauwkeurigheid
nauwkeurigheid is
Kenmerkendvoor
voor zijn
is het feit,
hoezeer
overtuigd van
vandedejuistheid
juistheidzijner
zijnerstelling,
stelling, zich
zich
hoezeer ook overtuigd
toch genoodzaakt
genoodzaakt ziet,
ziet, een
eenpaar
paarhiertegen
hiertegenindruischende
indruischendefeiten
feiten
tèch
te publiceeren
publiceeren: : hij
wist bijv.
bijv. niet
nietteteverklaren,
verklaren, wat
watde
detaak
taak
te
hij wist
der
sporen van
vanwolfsklauwen
wolfsklauwenwas
was;; aan
aan één
éénder
dermaisplanten,
maisplanten,
der sporen
waar hij
hij alle
allemeeldraden
meeldraden had
hadweggesneden,
weggesneden, werden
werden aan
aan één
één
waar
der drie vrouwelijke
vrouwelijke kolven
kolven elf
elfzaden
zadengevormd,
gevormd,terwij1
terwijl gels°,
geïso~
der
leerde
vrl. hennepplanten
hennepplanten toch
Dit laatste
laatste feit
feit isis
leerde vrl.
tbch zaad
zaad geven.
geven. Dit
nu wel
wel voldoende
voldoendealsalsjuist
juistbekend,
bekend,maar
maar tevens
tevens is
is door
door de
de
nu
onderzoekingen
van
den
laatsten
tijd
waarschijnlijk
gemaakt,
onderzoekingen van den laatsten tijd waarschijnlijk gemaakt,
dat
hier met
met een
eengeval
gevalvan
vanparthenogenesis,
parthenogenesis, d.i.
d.i.zaadvoro
zaadvor~
dat we hier
ming zonder
zonder bevruchting,
bevruchting, te maken
maken hebben.
hebben.
De geschriften
geschriften van
van Camerarius
Camerarius gaven veel
veel stof
stoftot
totzeer
zeeruito
uit~
voerige
discussies, die voor
voor het
hetgrootste
grootstedeel
deelgevoerd
gevoerdwerden
werden
voerige discussies,
door personen,
personen, die zonder
zonder zuiver
zuiver oordeel
oordeel hun
hunmeeningen
meeningen
door
alleen bouwden
bouwden op
opdededoor
door
Camerariusbijeengebrachte
bijeengebrachtefeiten.
feiten.
alleen
Camerarius
En
natuurlijk waren
waren daaronder
daarondereen
eenaantal
aantaltegenstanders
tegenstanders der
der
En natuurlijk
nieuwe leer,
leer, die zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk partij
partij trokken
trokken van
van de
de door
door
nieuwe
Camerarius
tegenstrijdigheden. Zooals
Zooals het
hetmeestal
meestalin
in
Camerarius vermelde
vermelde tegenstrijdigheden.
dergelijke
gaat, waren
waren er
er maar
maar heel
heel weinigen,
weinigen, die
die
dergelijke gevallen
gevallen gaat,
probeerden op
op grond
grondvan
vaneigen
eigenonderzoek,
onderzoek,zichzelf
zichzelfeen
eenmeening
meening
probeerden
Onder die
dieweinigen
weinigenwaren
warenerereen
eentweetal,
tweetal,wier
wier
te vormen.
vormen. Onder
te
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waarnemingen vooral
van belang
belangzijn
zijn:: de
de Berlijnsche
Berlijnsche hoog.
hoogvooral van
waamemingen
leeraar Gleditsch
beschreef in 1751
1751 zijn
zijnonderzoekingen
onderzoekingen
leeraar
Gleditsch beschreef
omtrent vruchtvorming
vruchtvorming bij
bij een
een palmsoort
palmsoort : Chamaerops
Chamaerops humilis,
humilis,
waarvan
Berlijn een
vrl. exemplaar
exemplaar aanwezig
nog
waarvan in
in Berlijn
een vrl.
aanwezig was,
was, dat nog
nooit vrucht
vrucht gedragen
gedragen had.
had. Een
Een mnl.
mnl. boom
boomvan
vandie
diesoort
soortwas
was
in geheel
geheel Berlijn
Berlijn niet
niettetevinden,
vinden,om
omwelke
welkereden
redenGleditsch
Gleditsch
in
stuifmeel
uit Leipzig
Leipzigliet
lietkomen,
komen,waarvan
waarvannatuurlijk
natuurlijktijdens
tijdens het
het
stuifmeel uit
negendaagsche vervoer
groot deel
deel te
te gronde
gronde ging.
ging. Maar
Maar
negendaagsche
vervoer een
een groot
omdat Gleditsch
Gleditsch wist
uit mededeelingen
mededeelingen van Ludwig,
Ludwig, dat
dat de
de
omdat
wist uit
inwoners
Tunis en
enAlgerië
Algeriëgedurende
gedurendeeenigen
eenigen tijd
tijd het
het
inwoners van
van Tunis
stuifmeel
bewaren, om
om het
het daarna
daarna pas
pas te
te gebruiken,
gebruiken, strooide
strooide
stuifmeel bewaren,
stuifmeel over
over de
de vrl. bloeiwijzen
bloeiwijzen
hij toch dit gedeeltelijk
gedeeitelijk bedorven
bedorven stuifmeel
uit, met
met het
het gevolg,
gevolg,dat
datzich
zichwerkelijk
werkelijkininden
denvolgenden
volgendenwinter
winter
uit,
rijpe vruchten
vruchten vormden,
vormden, die
dieook
ookkiemkrachtige
kiemkrachtigezaden
zaden bevatten.
bevatten.
rijpe
Een andere
Müller in
in hetzelfde
hetzelfdejaar
jaarisis ook
ook
andere waarneming
waarneming van
van Mailer
uit historisch
historisch oogpunt
oogpuntvan
vanbelang
belang:
probeerdezaadvorming
zaadvorming
: hijhijprobeerde
van tulpen
tulpen te verhinderen
verhinderen door
door de
de meeldraden
meeldraden steeds
steeds weg te
te
van
nemen,
ze zich
zichopenden
openden;
eenpaar
paardagen
dagenlater
laterzag
zaghij
hij
nemen, voordat ze
; een
bijen op
op een
eengewoon
gewoontulpenbed
tulpenbedzichzelf
zichzelfmet
metstuifmeel
stuifmeelbedekken
bedekken
bijen
en daarna
daarna naar
naar zijn
zijn proeftulpen
proeftulpen vliegen
vliegen;; en
en werkelijk
werkelijk bleken
bleken
hem de
de stempels
stempelsdier
dierbloemen
bloemenmet
metstuifmeel
stuifmeelbedekt
bedekttetezijn,
zijn,
hem
waardoor ook
ook later
later rijpe
rijpe zaden
zaden uit
uitdie
diegecastreerde
gecastreerde bloemen
bloemen
waardoor
ontstonden.
is Miiller
Müller de
deeerste,
eerste,wiens
wienswaarnemingen
waarnemingen de
de
ontstonden. Zoo is
insecten bij
bij het
het bestuivingsproces
bestui vingsproces aantoonden.
aantoonden.
medewerking van insecten
Hoe
was nu
nudedehouding,
houding,diediedede
grootsteder
derachttiende,
achttiende~
Hoe was
grootste
eeuwsche
plantkundigen, Linnaeus,
Linnaeus, jegens
jegens het
hetvraagstuk
vraagstuk der
der
eeuwsche plantkundigen,
planten~sexua1iteit meende
moeten aannemen
aannemen?? De
De experi,
experi~
plantenosexualiteit
meende te moeten
ment en van
van Camerarius
Camerarius hadden
haddenLinnaeus
Linnaeusvolkomen
volkomenovertuigd,
overtuigd,
menten
maar het
lag niet
nietopopzijn
zijn
weg
te trachtendede
twijfelachtige
maar
het lag
weg
te trachten
twijfelachtige
gevallen,
van hennep,
hennep,op
opteteheideren
helderendoor
dooreigen
eigen onderzoek.
onderzoek.
gevallen, als van
Linnaeus'
plantensexualiteit was
wasvast
vast;; dat
dat hij
hij zich
zich
Linnaeus' geloof ininplantensexualiteit
geen moeite
moeite gaf
gafom
omhet
hetvraagstuk
vraagstukverder
verderop
optetelossen,
lossen,behoeft
behoeft
we bedenken,
bedenken, hoe,
hoe~
toch
waarlijk niet
verwonderen, indien we
toch waarlijk
niet te verwonderen,
danige reuzentaak zijn systematischoaangelegde
systematisch-aangelegde geest
geest tetevervullen
vervullen
had. Hij
Hij was
wassystematicus
systematicus vóór
vóór alles
alles;; zijn
zijn doel
doel was
was orde
orde tete
had.
Deus
brengen in den onoverzichtelijken chaos van plantensoorten: Deus
Godschiep,
schiep,maar
maarLinnaeus
Linnaeusordende
ordende
creavit,
disposuit,God
creavit, Linnaeus disposuit,
vaak isis door
doorschrijvers
schrijvers over
over plantenbiologie
plantenbiologie
alles.
Maar al
alles. Maar
al te vaak
vergeten,
de taak,
taak, die
dieLinnaeus
Linnaeusop
opzich
zichgenomen
genomen had,
had,
vergeten, dat
dat de
er
een was,
was, zwaar
zwaar genoeg
genoegom
omeen
eenenorme
enormewerkkracht-,
werkkracht, als
als hij
hij
er een
bezat,
geheel en
en al
al ininbeslag
beslagtetenemen.
nemen.Volkomen
Volkomenonverdiend
onverdiend
bezat, geheel
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wordt
wordt hem
hem zijn
zijn neiging
neigingtot
totindeelen
indeelenenensystematiseeren
systematiseeren voor
voor
voeten geworpen,
geworpen, ja
ja zelfs,
zelfs, als
als door
doorFrancé
Francé ininzijn
zijn«Zinne,
«Zinne~
de voeten
leven
der Planten»
Planten»belachelijk
belachelijk gemaakt.
gemaakt. Toch
Toch wist
wistLinnaeus
Linnaeus
leven der
zuiver experimenteel
experimenteel werk,
werk, als
als dedeproeven
proevenvan
vanCamerarius,
Camerarius,
zuiver
volkomen
naarwaarde
waardeteteschaften
schatten;
welbracht
brachtzijn
zijnscholastischo
scholastisch~
volkomen naar
; wel
natuur hem
hem erertoe,
toe,uituithet
het«wezen»
«wezen»der
derplanten
planten
philosophische natuur
en uit
uit de
debekende
bekendestelling
stellingvan
vanHarvey
Harvey: :«Omne
«Omnevivum
vivum ex
ex ovo»
ovo»
(Al wat
watleeft,
leeft,ontstaat
ontstaatuit
uiteen
eenei),
ei),een
een
anderephilosopische
philosopische
andere
te leiden
leidenen
enliet
liethij
hijinin
bewijsvoering
plantensexualiteit af te
bewijsvoering voor plantensexualiteit
1749
door een
eenvan
vanzijn
zijnleerlingen,
leerlingen,Gustaaf
GustaafWahlboom
Wahlboomin
indiens
diens
1749 door
~issertatie
plantarum», nog
eens de
de waarde
waarde van
van dit
dit
dissertatie «Sponsalia
«Sponsalia plantarum»,
nog eens
bewijsbreedvoerig
breedvoerigbetoogen,
betoogen,.maar
maardit
ditalles
alles neemt
neemt
philosophisch bewijs
weg, dat
datLinnaeus
Linnaeusovertuigd
overtuigdaanhanger
aanhangerwas
was van
van de
de nieuwe
nieuwe
niet weg,
leer,
en dan
dan ook
ookop
opdedeeigenschappen
eigenschappender
dermeeldraden
meeldraden zijn
zijn
leer, I)
') en
nieuwe plantensysteem,
plantensysteem, het
hetkunstmatige
kunstmatigesexualiteitssysteem
sexualiteitssysteem
nieuwe
bouwde. Volkomen
Volkomen terecht
terecht zag
tot nog
nog toe
toebe,
be~
bouwde.
zag hij
hij in,
in, dat
dat de tot
staande
kunstmatige indeelingen
boomen, struiken,
struiken, half,
half~
staande kunstmatige
indeelingen in boomen,
struiken,
de Duitschers
Duitschers zouden
zouden noemen
noemen«grund,
«grund~
struiken, kruiden,
kruiden, wat
wat de
falsch»
waren; ; dat
er noodzakelijk
noodzakelijk een
een nieuw
nieuw en
enmeer
meer juist
juist
falsch» waren
dat er
systeem moest
moestkomen,
komen,maar
maardat
datdit
ditsysteem
systeemaltijd
altijd«kunstmatig»
«kunstmatig»
blijven;; hij
hij begreep,
begreep, dat
datvoor
vooreen
een«natuurlijk»
«natuurlijk»systeem
systeemde
de
zou blijven
tijd nog lang
lang niet
niet gekomen
gekomen was.
was.
tijd
Ongetwijfeld heeft
heeft deze
dezeovertuiging
overtuigingvan
vanden
deninvloedrijken
invloedrijken
Ongetwijfeld
Linnaeus
baan breken der
hooge mate
mate be,
be~
Linnaeus het baanbreken
der nieuwe
nieuwe leer
leer in
in hooge
vorderd;; nadat Tournefort
Tournefortininzijn
zijn«Institutiones
«lnstitutionesRei
ReiHerbariae»
Herbariae»
vorderd
excretie~organen,als
alsklieren
klierenbe,
be~
(1703) de
de meeldraden
meeldraden nog
nogals
alsexcretie,organen,
schouwde,
wasdoor
doorLinnaeus'
Linnaeus'steun
steundezemeeningnu
welvoor
voorgoed
schouwde, was
deze meening nu wel
goed
vernietigd, wel
wel isiswaar
waarschijnbaar,
schijnbaar, zooals
zooals we
westraks
straks zien
zien zullen.
zullen.
vernietigd,
Stond
nu eenmal
eenmal het
hetfeit,
feit,dat
datmeeldraden
meeldradeneen
eensexualiteitso
sexualiteits~
Stond nu
functie
vervullen, vast,
was dit
dit pas
pas de
de eerste
eerste
functie hadden
hadden te
te vervullen,
vast, toch
toch was
stap
een nog
nogvolkomen
volkomenongebaanden
ongebaanden weg.
weg.
stap op een
Op
het gebied
gebiedder
derdierlijke
dierlijkeembryologie
embryologiestonden
stonden in
in het
het
Op het
midden der
der achttiende
achttiende eeuw
eeuw twee
tweepartijen
partijenlijnrecht
lijnrecht tegen,
tegen~
midden
over elkaar
elkaar;; de eene partij,
partij, waaronder
Leeuwen~
waaronder onze
onze beroemde Leeuwen,
hoek en
enSwammerdam,
Swammerdam, waren
warenaanhangers
aanhangers der
derontwikkelingso
ontwikkelings~
of praeformatietheorie,
praeformatietheorie, waartegenover
waartegenover Kaspar
Kaspar Friedrich
Friedrich Wolff
Wolff
in 1759
1759 zijn
zijn epigenesisotheorie
epigenesis~theorie opstelde,
opstelde, die
die door
door hem
hem en
en
in
later door
Blumenbach met
succes verdedigd
verdedigd werd.
werd. Maar
Maar de
de
later
door Blumenbach
met succes
1) Ten bewijze
bewijze hiervan
hiervan zijn
zijn uitlating: "Ovum
foecundatum germinare,
germinare, negat
negat
«Ovum non foecundatum
experientia;; adeoque
adeoque et ovum
ovum vegetabilium».
omnis experientia
"Dat
een onbevrucht
onbevrucht ei
ei zich
zich zou ontwikkelen,
strijd met
met al
al onze ervaring
ervaring;;
«Dat een
ontwikkelen, is
is in strijd
1751. p. 89.)
zoo ook
ook een
een plantenei.» (Linnaeus. Philosophia
botanica. 1751.
zoo
Philosophia botanica.
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praeformatisten waren
waren nog
nog in
intwee
tweegroepen
groepenverdeeld
verdeeld:: de
de
praeformatisten
aanhangers der
eene partij,
partij, de
deovisten,
ovisten,meenden
meenden dat
dat in
inhet
het
aanhangers
der eene
dierlijke ei het
het volwassen
volwassen dier
dierongeveer
ongeveerals
alsminiatuurafgietsel
miniatuurafgietsel
dierlijke
em$
aangelegd en
en in
in hulsels
hulselsopgesloten
opgesloten zou
zou zijn,
zijn, zoodat
zoodat de
de em,
aangelegd
bryonale ontwikkeling in
in niets
niets anders,
anders, dan
daninineen
eengroeiproces
groeiproces
bryonale
afaan
aan aan,
aan~
bestaan zou.
Alle organen
organen waren
waren dus
dus van
van begin
begin af
bestaan
zou. Alle
mikroskopisch klein
kleingepraeformeerd,
gepraeformeerd, waarna
waarna dan
dan een
een
wezig, mikroskopisch
«evolutio), een
ontwikkeling van
van al
al die
die kleine
kleineorganen
organen op,
op~
c<evolutio»,
een ontwikkeling
de bevruchting.
bevruchting. Daartegen
Daartegenkwamen
kwamen Leeuwen,
Leeuwen~
gewekt werd door de
hoek en
en zijn
zijnaanhangers
aanhangers op,
op, aangezien
aangezien in
ineen
eendergelijke
dergelijke
hoek
theorie geen
plaats was
was voor
voorenengeen
geenbeteekenis
beteekeniswerd
werdtoe.
toe~
theorie
geen plaats
gekend aan
aan de
dedoor
doorLeeuwenhoek's
Leeuwenhoek's leerling
leerling Ham
Hamontdekté
ontdekt~
gekend
»zaaddiertjens», spermatozoën.
Op grond
grondvan
vandeze
dezeontdekking
ontdekking
»zaaddiertjens»,
spermatozoën. Op
verdedigde
c<animalculisten»,
verdedigde Leeuwenhoek
Leeuwenhoek dedetheorie
theoriederder
«animalculisten»,
volgens welke
welke in
in de
dezaadcel
zaadceleen
eenheel
heelklein
klein
menschje,een
een
volgens
menschje,
homunculus aanwezig
aanwezig zou
zou zijn,
zijn,terwijl
terwijldeze
dezehomunculus
homunculusbij
bijde
de
homunculus
bevruchting in
in een
een soort
soortbroedruimte
broedruimte gebracht
gebracht werd
werd en
en zich
zich
bevruchting
pas dáár
verderkon
konontwikkelen.
ontwikkelen. Vooral
Vooraldededoor
doorMalebranche
Malebranche
pas
air verder
uitgewerkte noodzakelijke
noodzakelijke consequentie
consequentie der
derovisten,leer,
ovisten~leer,n.n.1.1.
uitgewerkte
dat in
in het
hetmikroskopische
mikroskopische ei,
ei,waarin
waarinalle
alleorganen
organen reeds
reeds in
in
dat
aanleg aanwezig
aanwezig waren,
de eieren
eieren der
dervolgende
volgendegeneratie
generatie
aanleg
waren, ook de
aanwezig moesten
in deze
deze eieren
eieren weer
weerde
deeieren
eierenvoor
voor
aanwezig
moesten zijn,
zijn, en in
totininhet
hetoneindige
oneindigedoor
door
een
nog latere
latere generatie,
generatie, en
en zoo
zootot
een nog
(théorie
de l'emboitement),
l'emboitement), heeft
heeft het
hetonhoudbare
onhoudbareder
derovisten,
ovisten~
(théorie de
theorie
het licht
licht gesteld.
gesteld.
theorie in het
veel gezonder
gezonder opvatting,
opvatting, alhoewel
alhoewel evenzeer
evenzeer onjuist,
onjuist, isis
Van veel
de epigenesistheorie
epigenesistheorie van
F. Wolff,
Wolff, volgens
volgens welke
welke theorie
theorie
van K.
K. F.
het geheele
geheele bevruchtingsproces
bevruchtingsproces zou
bestaan in een
een omzetting
omzetting
zou bestaan
van
een anorganische
anorganische grondstof in
in organische
organische massa,
massa, waarbij
waarbij
van een
door
despermatozoën
spermatozoën slechts
slechts voedsel
voedsel geleverd
geleverd zou
zou worden.
worden.
door de
S. 22.)
22.)
(Zie Hertwig.
Hertwig. Lehrb.
Lehrb. Embryol.
Embryol. IXe
IXe Aufl. S.
over vraagstukken
vraagstukken van
ingrijpend belang
belang
strijd over
van zoo ingrijpend
Deze strijd
oefende
natuurlijk ook
grooten invloed
invloed uit
uit op
opde
deverdere
verdere
oefende natuurlijk
ook grooten
ontwikkeling
probleem der
der plantensexualiteit.
plantensexualiteit. De
De
ontwikkeling van
van het probleem
resultaten
Camerarius werden
werdenterstond
terstonddoor
doordedeaanhangers
aanhangers
resultaten van Camerarius
der
praeformatietheorie aangenomen,
het
der praeformatietheorie
aangenomen,die
die meenden
meenden in
in het
stuifmeel
plantje opgesloten
zien, dat
dat dan
dan in
in het
het
stuifmeel een
een klein
klein plantje
opgesloten te
te zien,
vruchtbeginsel
een broedruimte
broedruimte gebracht
gebracht zou
zou worden,
worden, en
en
vruchtbeginsel in
in een
pas
daar zich
zich tot
tot zaad
zaad kon
kon ontwikkelen.
ontwikkelen. Daartegenover
Daartegenover zou
zou
pas daar
het stuifmeel
stuifmeel volgens
volgens de
de epigenesis,theorie
epigenesis~theorie zwavelachtig
zwavelachtig voedsel
voedsel
op den
denstempel
stempelzich
zichver,
ver~
geven,
met de
de olieachtige
olieachtige massa
massa op
geven, dat met
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mengen
mengen zou, welk
welk mengsel
mengsel dan
dan tot
tot voedsel
voedselzou
zoustrekken
strekkenaan
aan
de anorganische
het
anorganische stof
stof in
inhet
hetinwendige
inwendigevan
van
hetvruchtbeginsel.
vruchtbeginsel.
resultaat van
van alaldeze
deze
theoretischebeschouwingen
beschouwingenen
en
Het resultaat
theoretische
deze, soms
soms zeer
zeerheftige,
heftige,woordgevechten
woordgevechtenwas
wasvoor
voordede·
ont~
deze,
- ont,
van het
hetgrondvraagstuk
grondvraagstuk niet
nietzeer
zeer groot.
groot. De
Deemstige
ernstige
wikkeling van
fout van
van iedere
iederehypothese
hypotheseop
opdit
ditgebied
gebiedwas
wasdedeveronacht,
veronacht~
fout
zaming van
van het
hetproefondervindelijk
proefondervindelijk bewijs,
bewijs,waartegenover
waartegenover
zaming
aan de
de menschelijke
menschelijke fantasie,
fantasie, hoe
hoe onmisbaar
onmisbaar deze
deze ook
ookinin
aan
natuurwetenschappelijke
onderzoekingen moge
moge zijn,
natuurwetenschappelijke onderzoekingen
zijn, een
een veel
veel
belangrijke rol werd
werd toegekend.
toegekend. De
Deman,
man,die
diehet
hetonderzoek
onderzo~k
te belangrijke
het vraagstuk
vraagstuk der
der plantenbevruchting
plantenbevruchting weer
weer in het
het juiste
juiste
over het
spoor
spoor leidde,
leidde, was
was een
eenlandgenoot
landgenootvan
vanCamerarius,
Camerarius,Joseph
Joseph
Gottlieb Koelreuter,
Koelreuter, geboren
a. d.
d. Neckar,
Neckar, en
en op
op
Gottlieb
geboreninin Salz
Salz a.
31~jarigen leeftijd
leeftijd hoogleeraar
hoogleeraar tete Karlsruhe.
Karlsruhe. Omstreeks
Omstreeks 1760
1760
31,jarigen
maakte Koelreuter
Koelreuter een
een begin
beginmet
meteen
eenreeks
reeksonderzoekingen,
onderzoekingen,
maakte
vraagstuk van geheel andere
andere zijde
zijde zouden
zouden belichten
belichten:: zijn
zijn
die het vraagstuk
is de
degrondslag
grondslaggeworden
gewordenvan
van
leerder
derbastaardeering,
bastaardeering,
werk is
dede
leer
de wetten,
wetten,volgens
volgenswelke
welkebastaarden,
bastaarden,dus
dusplanten,
planten,ontstaan
ontstaan
van de
kruising van
van twee
tweetot
totverschillende
verschillendesoorten
soortenofofvariëteiten
variëteiten
door kruising
behoorende indi-viduën,
individuën, zich
gedragen. Juist
Juist de
de talrijke
talrijke
behoorende
zich gedragen.
bastaardeeringsproeven, die
laatste tien
tienjaren
jaren
bastaardeeringsproeven,
die gedurende
gedurende de laatste
genomen zijn,
eens de
de aandacht
aandacht gevestigd
gevestigd op de
de
genomen
zijn, hebben
hebben nog
nog eens
omvangrijke gegevens,
reeds door
doorKoelreuter
Koelreuter bijeen,
bijeen~
omvangrijke
gegevens, hierover reeds
gebracht. Jammer
het, dat
dat Koelreuter
Koelreuter nooit
nooit meer
meer gepubli,
gepubli~
gebracht.
Jammer is het,
ceerd
heeft dan
daneen
eenviertal
viertal»Vorlaufige
»Vorläufige Nachrichte»,
N achrichte», en
en een
een
ceerd heeft
aantal
verspreide mededeelingen
mededeelingen in de
deWrhandelingen
Vérhandelingender
der
aantal verspreide
behooren dan
danook
ookreeds
reeds
Peters
burger Keizerlijke
Petersburger
Keizerlijke Academie,
Academie, al behooren
deze
beknopte verhandelingen
verhandelingen tot
tot de
deKlassieken
Klassiekender
dernatuur,
natuur~
deze beknopte
wetenschappen.
Reeds in
door een
eenLondensch
Londenschkweeker,
kweek er, Fairchild
Fairchild
1719 was door
in,,' 1719
de
eerste plantenbastaard,
planten bastaard, een
kruisingsprodukt van
van twee
twee
de eerste
een kruisingsprodukt
(Anjelier)~soorten, gemaakt,
die toen
toen vrij
vrij algemeen
algemeen
Dianthus
Dianthus (Anjelier),soorten,
gemaakt, die
vergeet~
als
onbelangrijk beschouwd werd,
werd, en
endaardoor
daardoor ininhet
hetvergeet,
als onbelangrijk
boek raakte.
raakte. Veertig
Veertig jaar
jaar later
later kweekte
kweekteLinnaeus
Linnaeuseen
eenbastaard
bastaard
kort daarop
daarop volgde
volgdehet
het stelsel,
stelsel~
van
T ragopogon~soorten;; kort
van twee Tragopogon,soorten
matige bastaardeeringswerk van Koelreuter. Zijn
Zijn verhandelingen
verhandelingen
getuigen
van een
eengroote
groote
wetenschappelijkeveelzijdigheid
veelzijdigheid;
getuigen van
wetenschappelijke
;
behalve
het eigenlijke
eigenlijke doel
doelzijner
zijnerstudiEn,
studiën,het
hetbastaardeerings,
bastaardeerings~
behalve het
vraagstuk,
van waarnemingen
waarnemingen op zuiver
zuiver
vraagstuk,bespreekt
bespreekthij
hij tal
tal van
biologisch
gebied:: over
over de
deverhouding
verhouding tusschen
tusschen insecten
insecten en
en
biologisch gebied
bloemen,
over windbestuiving
windbestuiving; ; hij
beteekenis van
van
bloemen, over
hij vond
vond de beteekenis
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nectar voor
nectar
voor de
debloemen,
bloemen,merkte
merktemeeldraadbeweging
meeldraad beweging op
op bij
bij
een aantal
aantal planten
plantenen
enstempelprikkelbaarheid,
stempelprikkelbaarheid, bijv.
bijv. bij
bij Bignonia
Bignonia
radicans,
stempellobben zich
zich na
na een
eenmechanische
mechanische
radicans, waar
waar de
de stempellobben
prikkeling
om zich
zich echter
echterweer
weerspoedig
spoedigteteopenen
openen;
prikkeling sluiten,
sluiten, om
;
zijn er
zijn
er echter
echter stuifmeelkorrels
stuifmeelkorrels op den
den stempel
stempel aanwezig,
aanwezig, dan
dan
blijft deze
bevruchtingsproces
blijft
deze zoolang
zoolang gesloten,
gesloten, tot
tothethet
bevruchtingsproces af,
af$
geloop
en
is.
Bij
het
geslacht
Epilobium,
de
bastaardwederik,
geloopen Bij het geslacht Epilobium, de bastaardwederik,
ontdekte hij
hijde
deproterandrie,
proterandrie,het
hetverschijnsel,
verschijnsel,dat
datde
demeeldraden
meeldraden
eerder
stempel, zoodat
zoodat een
eenbloem
bloemalleen
alleen door
door
eerder rijp
rijp zijn
zijn dan
dan de stempel,
stuifmeel
een jongere
jongere bloem
bloem bevrucht
bevrucht kan
kan worden.
worden. Als
Als
stuifmeel uit
uit een
belangrijke
deze:: »hoeveel
»hoeveel stuif,
stuif$
belangrijke vraag
vraag beschouwde
beschouwde hij
hij ook
ook deze
meelkorrels
noodig om
om een
eenvruchtbeginsel
vruchtbeginsel zich
zich tot
tot
meelkorrelszijn
zijn er
er noodig
vrucht
doen ontwikkelen
ontwikkelen?»
enininverband
verband hiermede
hiermede be,
be$
vrucht te doen
?» en
paalde
hij het
het aantal
aantal der
der door
dooréén
éénbloem
bloemgevormde
gevormdestuifmeel,
stuifmeel$
paalde hij
korrels
en
het
aantal,
dat
per
bloem
noodig
was.
Door
zeer
korrels en het aantal, dat per bloem noodig was. Door zeer
nauwkeurige waarnemingen
dat een
een Hibiscus.
Hibiscus"
nauwkeurige
waarnemingenvond
vond hij
hij bijv.
bijv. dat
bloem 4863
4863 stuifmeelkorrels
stuifmeelkorrels vormde,
vormde, terwijl
terwijl voor
voorde
devolledige
volledige
bevruchting van
het zaadkapsel,
zaadkapsel, dat
datnooit
nooitmeer
meerdan
dandertig
dertig
bevruchting
van het
zaden bevatte,
bevatte, slechts
slechts 50
50ofof6060
stuifmeelkorrelsop
opden
denstempel
stempel
zaden
stuifmeelkorrels
gebracht behoeven
worden;; evenzoo
evenzoo dat
dat voor
voor de
devorming
vorming
gebracht
behoeven te
te worden
van Mirabilis,Jalapa,vruchten,
Mirabilis$Jalapa.vruchten, die slechts
slechts één
éénzaad
zaadbevatten,
bevatten,
van
ook maar
maar twee of
ofdrie
driestuifmeelkorrels
stuifmeelkorrels noodig
noodigwaren,
waren,terwijl
terwijl
er in zoo'n
zoo'n bloem
bloem toch
toch321
321aanwezig
aanwezigwaren.
waren.
er
Van Viscum
Viscum album,
album, maretakken
maretakken ofofmistletoe,
mistletoe,merkte
merkte hij
hij
Van
de zaadverspreiding
zaad verspreiding door
«zoodat» zegt
zegt hij
hij «deze
«deze
de
door vogels
vogels op,
op, «zoodat»
plant in
in het
hetgeheele
geheeleplantenrijk
plantenrijk dedeeerste
eersteis,is,waarvan
waarvan men
men
plant
zeggen kan,
kan, dat
dat de
debevruchting
bevruchting van
vaninsekten
insektenenenhaar
haar ver,
ver$
zeggen
spreiding van
van vogels
vogelsafhangt,
afhangt, en
endientengevolge
dientengevolge haar
haar voort,
voort$
spreiding
bestaan berust
berust op
op de
deaanwezigheid
aanwezigheidvan
vantwee
tweedieren
dierenuit
uitgansch
gansch
bestaan
petvoort,
voort$
verschillende klassen,
maar ongetwijfeld
ongetwijfeld ook
ook dat
datjiet
verschillende
klassen, maar
bestaan
van
deze
dieren
verband
houdt
met
de
aanwezigheid
bestaan van deze dieren verband houdt met de aanwezigheid
der mistel,
mistel, omdat
omdat zezenoodzakelijk
noodzakelijk zijn
zijnvoor
voorhaar
haarinstand,
instand$
der
houding;; een
een nieuw
nieuwvoorbeeld,
voorbeeld,waaruit
waaruitde
devolkomen
volkomenen
ennood,
nood"
houding
zakelijke harmonie
harmonie tusschen
tusschen alle
alledingen
dingenten
tenduidelijkste
duidelijksteblijkt.»
blijkt.»
zakelijke
ziet, zelfs
zelfseen
eenproefondervindelijk
proefondervindelijkwerker
werkerals
alsKoelreuter
Koelreuter
Men ziet,
kan niet
niet nalaten,
nalaten, zoo
zoo nu
nuenendan
daneen
eentikje
tikjephilosopisch
philosopisch te
te
kan
redeneeren.
redeneeren.
Maar Koelreuters
Koelreuters talent
talent kwam
kwam eigenlijk
eigenlijk pas
pas tot
tot zijn
zijnrecht
recht
Maar
bij
het
zuiver
experimenteel
werk:
het
maken
van
bastaarden.
bij het zuiver experimenteel werk : het maken van bastaarden.
toonde hij
hijzijn
zijnkracht
kracht;
daarinlegde
legdehijhijeen
eenbekwaam,
bekwaam$
Daarin toonde
; daarin
aan' den
den dag,
dag,die
diebijbijzijn
zijntijdgenooten
tijdgenootenvolkomen
volkomenontbrak.
ontbrak.
heid aari
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De talrijke
talrijke bastaarden,
bastaarden, die
die hij
hijininzijn
zijnbovengenoemd
bovengenoemdwerk
werk
Aka~
en
later nog (bijv.
(bijv. 1781)
1781) in
inde
deActa
Actavan
vandedeKeizerlijke
KeizerlijkeAka,
en later
demie
van Wetenschappen
Wetenschappen tetePetersburg
Petersburgbeschrijft,
beschrijft,geven
geveneen
een
demie van
goed denkbeeld
denkbeeld van
vanzijn
zijnwerkkracht,
werkkracht,zijn
zijnnauwkeurigheid
nauwkeurigheid van
van
waarneming
zijn systematisch
systematisch inzicht
de op
op te
te lossen
lossen
waarnemingen
en zijn
inzicht in
in de
vragen. Hij liet
liet het
hetniet
nietbijbijhet
het
maken
vanbastaarden
bastaarden;; in
in zijn
zijn
vragen.
maken
van
proeven over
over tabak,kruisingen
tabak~kruisingen (Nicotiana
(Nicotiana rustica
rustica X
proeven
x paniculata
bijv.), die wel
wel het
hetmeest
meestuitvoerig
uitvoerig door
doorhem
hemzijn
zijnonderzocht,
onderzocht,
bijv.),
ging hij
hij ook
ookhet
hetgedrag
gedragder
derbastaarden
bastaardenininvolgende
volgendegeneraties
generaties
na;
resultaat der
der terugkruisingen,
terugkruisingen, d.d.w.
w.z.z.kruising
kruisingvan
vaneen
een
na ; het resultaat
bastaard met
een der
der ouders,
ouders, was,
was, dat
dat hem
hemde
demogelijkheid
mogelijkheid
bastaard
met een
één soort
soortinineen
eenander
ander
vormen,door
doorvoortdurend
voortdurend
bleek, één
omom
tetevormen,
met stuifmeel
stuifmeel van
andere soort
soort te
te bestuiven.
bestuiven.
met
van de andere
Had Koelreuter
Koelreuter zich dus
dus voornamelijk
voornamelijk bezig
bezig gehouden
gehouden met
met
het experimenteele
experimenteele bastaardeeringsonderzoek,
bastaardeeringsonderzoek, en waren
waren voor
voor
hem de
de waarnemingen
waarnemingen over
overhet
hetbestuivingsproces
bestuivingsprocesbijzaak,
bijzaak, deze
deze
waarnemingen waren
waren toch voldoende
voldoendeaanleiding
aanleiding voor
vooreen
eenlateren
lateren
waarnemingen
onderzoeker
van de
de medewerking
medewerking van
van insecten
insecten bij
bij het
hetbe,
be~
onderzoeker om
om van
stuiven
van bloemen
bloemen een
een zeer
zeer speciale
speciale studie
studie tetegaan
gaanmaken:
maken:
stuiven van
Christian
1793 een
een historisch
historisch
Christian Konrad
Konrad Sprengel
Sprengel publiceerde
publiceerde in 1793
zeer belangrijk
belangrijk werk,
werk, «Das
«Dasentdeckte
entdeckte Geheimniss
Geheimniss der
der Natur
Natur
zeer
im Bau
Bau itnd
imd ininder
derBefruchtung
Befruchtungvon
vonBlumen»
Blumen»(Ostwalds
(OstwaldsKlas,
Klas~
sik
er No.
No. 48-51).
48-51).Sprengel
Sprengelwas
wasovertuigd
overtuigdteleologisch
teleologisch in
in alal
siker
zijn onderzoekingen
onderzoekingen; ;reeds
het begin
begin van
vanzijn
zijninleiding
inleiding
zijn
reeds in
in het
schrijft
merkwaardige, en
vaak met
met een
eengevoel
gevoelvan
van
schrijft hij
hij de
de merkwaardige,
en zoo vaak
beter
weten aangehaalde
aangehaalde woorden
woorden: : «Ueberzeugt,
«Ueberzeugt, dass
dass der
der
beter weten
weise Urheber
Urheber der
der Natur
Natur auch
auchnicht
nichtein
eineinziges
einzigesHarchen
Härchen
weise
ohne
eine gewisse
gewisseAbsicht
Absichthervorgebracht
hervorgebracht hatte,
hatte, dachte
dachte ich
ich
ohne eine
darüber
nach,
wozu
denn
wohl
diese
Haare
dienen
möchten.»
dariiber nach, wozu
wohl diese Haare dienen miichten.»
En
al moge
moge dit
diteenigszins
eenigszinskinderlijk
kinderlijkenennaIef
naïefuitgedrukt
uitgedruktzijn,
zijn,
En al
al was
was Sprengels
Sprengels natuurbeschouwing
natuurbeschouwing wel
welwat
watalalteteveel
veelgericht
gericht
de·,doelmatigheid,
doelmatigheid, toch
de tegenwoordige
tegenwoordige lezer
lezer
op de
toch voelt
voelt ook de
in Sprengels
Sprengels beschrijvingen
beschrijvingen en
en uiteenzettingen
uiteenzettingenals
alsachtergrond
achtergrond
gedroogde~planten~
een
warme persoonlijkheid,
persoonlijkheid, wars
wars van
van alle
alle gedroogde,planten,
een warme
aanbidding,
plantkunde na
na Linnaeus'
Linnaeus' pogen
pogen om
om
aanbidding, waarin
waarin de
de plantkunde
systeem
brengen maar
maar al
al tetezeer
zeerontaard
ontaardwas.
was. Sprengel
Sprengelwas
was
systeem te brengen
hetmooie
mooieininonze
onzeomge,
omge~
een man
man met
een open
open blik
blik voor
voor alal het
een
met een
ving;
was het
hetwonder,
wonder,dat
dathij,
hij,wien
wienalle
allesamenwerking
samenwerkingtusschen
tusschen
ving ; was
insecten en
bloemen slechts
slechts uit
uit enkele
enkele losse
lossegegevens
gegevensbekend
bekend
insecten
en bloemen
lang~
was, zich
zich als
alsinineen
eensprookjeswereld
sprookjeswe.reld waande,
waande, toen
toen hij
hij lang,
was,
zamerhand door gestadige
gestadige waameming
waarnemingen
entoewijdende
toewijdendeaandacht
aandacht
zamerhand
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de
de harmonie
harmonie tusschen
tusschen bloemenbouw
bloemenbouw eneninsectenlichaam,
insectenlichaam, de
de
wederzijdsche aanpassing
aanpassing aan
aan dit
: bestuiving
wederzijdsche
dit ééne
éénedoel
doel:
bestuiving van
van
bloemen te
te veroorzaken,
veroorzaken, ontdekte
ontdekte?
?
het bestaan
bestaan van
van een
een sexualiteit
sexualiteit bij
bij planten
planten
had het
Camerarius had
aangetoond, Koelreuter
Koelreuter bewees
bewees de
de mogelijkheid
mogelijkheid om
om zoodoende
zoodoende
aangetoond,
planten
van verschillende
verschillende soorten
soorten met
metelkaar
elkaartetevereenigen,
vereenigen,
planten van
terwijl
Sprengel
door
zijn
talrijke
onderzoekingen
aan
vrijwel
terwijl Sprengel
zijn talrijke onderzoekingen aan vrijwel
alle
bloemplanten het
het algemeene
algemeene voorkomen
voorkomen van
vaneen
eenbepaalde
bepaalde
alle bloemplanten
bastaardeeringswijze
bloemen van
van eenzelfde
eenzelfde
bastaardeeringswijzen.l.
n.l. tusschen
tusschen twee
twee bloemen
plant
of van
vanverschillende
verschillende planten
plantendezelfde
dezelfdesoort,
soort,duidelijk
duidelijk
plant of
maakte.
degrondslag
grondslaggeworden
geworden van
van alle
alle
maakte. Sprengels
Sprengels werk
werk is de
insecten~ en
en bloemenbiologie
bloemenbiologie;; evenals
evenalsKoelreuters
KoelreutersVorlHufige
Vorläufige
insecten,
N achricht de
de basis
basiswerd
werdvoor
voor
bastaardeeringsonderzoek,
Nachricht
hethet
bastaardeeringsonderzoek,
zoo berusten
berusten alle
alle latere
latere onderzoekingen
onderzoekingenvan
vanbiologischen
biologischenaard
aard
op de
de door
doorSprengel
Sprengelgelegde
gelegdefundamenten.
fundamenten. Volkomen
Volkomenlogisch
logisch
bouwthij
hijzijn
zijnmeening
meeningop
opfeiten
feitenenenwaarnemingen
waarnemingen:
redeneerend bouwt
:
een
enkel geval,
geval, zooals
zooals bij
bij de
degele
gelelisch,
lisch,waar
waardedeonmogelijk,
onmogelijk~
een enkel
heid van
van zelfbestuiving
zelfbestuiving hem
hemopvalt,
opvalt, isisaanleiding
aanleiding om
om na
na tete
heid
of dus
dus
gaan, in hoeverre
hoeverre dit
dit meer
meer inindedenatuur
natuurvoorkomt,
voorkomt, of
gaan,
bloemen,
een zeer
zeertypisch
typischhoningmerk
honingmerkhebben,
hebben,ook
ookininden
den
bloemen, die een
regel
door insecten
insecten bestoven
bestovenworden.
worden.Maar
Maardaarbij
daarbij doet
doet hij
hij
regel door
een
voor
zijn
opvattingen
onaangename
ontdekking:
bij
twee
een voor zijn opvattingen onaangename ontdekking : bij twee
Orchis~soorten vindt
hij zulke
zulke mooie
mooie honingmerken
honingmerken als
als maar
maar
Orchis,soorten
vindt hij
eenigszins.
denkbaar zijn,
toch bevatten
bevatten deze
dezebloemen
bloemen geen
geen
eenigszins denkbaar
zijn, en toch
vrijen
honing. Sprengel
Sprengel ontdekt
ontdektnu
nu de
de schijnnatuur
schijnnatuur dezerbloemen:
dezer bloemen:
vrijenhoning.
ze zien
zien eruit,
eruit, alsof
alsofzezehoning
honingbevatten
bevattenzouden,
zouden,lokken
lokkendaardoor
daardoor
vliegen, die
die gelooven
gelooveninindedebetrouwbaarheid
betrouwbaarheidvan
vanhet
hethun
hunweg,
weg~
vliegen,
wijzend
honingmerk, en
en betalen
betalen voor
voordedebestuivingsdiensten
bestuivingsdiensten
wijzend honingmerk,
niets. Als
Als zoodanige
zoodanige schijnhoningbloem
schijnhoningbloem herkent
herkent hij
hij ot.k
ook
niets.
Aristolochia Clematitis,
Holwortel, die hij
hij terecht
terecht «ein
«ein
Aristolochia
Clematitis, de
de Holwortel,
wahres Wunder
Wunder der
derNatur»
Natur»noemt
noemt«dass
«dassnemlich
nemlichdiese
dieseFliegen
Fliegen
wahres
hinein~
des
wegen von
vondem
demAnsehen
Ansehender
derBlume
Blumeverleitet
verleitetwerden,
werden,hinein,
deswegen
zukriechen, damit sie
sie dieselbe
dieselbebefruchten,
befruchten,und
unddass
dasssie
siesosolange
lange
zukriechen,
darin gefangen
sie sie
siebefruchtet
befruchtet haben,
haben,
darin
gefangen gehalten
gehalten werden,
werden, bis sie
so bald
bald dieses
dies esaber
abergeschehen
geschehenist,
ist,aus
ausihrem
ihremGefangniss
Gefängnisswieder
wieder
herausgelassen werden.»
werden.»
herausgelassen
Zoo isisSprengels
Sprengelsboek
boekeen
eenschatkamer
schatkamervan
vanbloembiologische
bloembiologische
bijzonderheden, een verzameling
verzameling belangwekkende
belangwekkende mededeelin,
mededeelin~
bijzonderheden,
gen over
over het
het leven
levender
derbloemen
bloemenenenhun
hun
verband
met
insecten;
verband met insecten,
tal van eigenaardigheden
eigenaardigheden in
der bloem
bloem vonden
vonden bij
bij
tal
in den
den bouw der
hem een
een verklaring
verklaring;; een
eengroot
grootaantal
aantal biologische
biologische feiten
feiten van
van
hem
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hem ontdekt
ontdekt en
en hij
hij rustte
rustte niet
niet vóór
vóór
beteekenis werden
werden door hem
hij
verklaring kon
geven, die
die hem
hembevredigde.
bevredigde.
hij een verklaring
kon geven,
Koelreuter had reeds,
reeds, we
wezagen
zagen het,
het, de
dedichogamie
dichogamie bij
bij Epilo,
Epilo~
biumbloemen ontdekt;
dat dit
dit een
een ininde
de
biumbloemen
ontdekt ; Sprengel
Sprengel merkte
merkte op,
op, dat
natuur algemeen
niet alleen
alleen
natuur
algemeen verbreid
verbreid verschijnsel
verschijnsel was,
was, dat
dat we niet
bij Epilobium,
Epilobium, gevallen
gevallenvan
vanproterandrie
proterandriehebben,
hebben,maar
maar
zooals bij
er ook
ookproterogynische
proterogynischebloemen
bloemenzijn,
zijn,waar
waardus
dusstempel
stempelen
en
dat er
stamper
rijp en
en voor
voorbevruchting
bevruchtinggeschikt
geschiktzijn,
zijn,voordat
voordat de
de
stamper rijp
meeldraden zich
vond een
een voorbeeld
voorbeeld van
van prote,
prote~
meeldraden
zich openen.
openen. Hij
Hij vond
in Euphorbia
Euphorbiacyparissias,
cyparissias, een
eenonzer
onzerwolfsmelksoorten,
wolfsmelksoorten,
rogynie in
en
trok hieruit
hieruit de
delogische
logischegevolgtrekking
gevolgtrekking:
«daszdie
dieersten
ersten
en trok
: «dasz
welche die
diePflanze
Pflanzehervorbringt,
hervorbringt,keine
keineFrucht
Fruchtansetzen
ansetzen
Blumen, welche
könnten, dasz
dasz sie
siefolglich
folglichentweder
entwederminnlichen
männlichenGeschlechts
Geschlechts
kiinnten,
seyn
müszten, oder,
oder, wenn
wenn sie
sie Zwitterblumen
Zwitterblumen sind, ihr
ihr Pistill
Pistill
seyn miiszten,
unbefruchtet
müszte.» Maar,
komt de
de streng
streng
unbefruchtet bleiben
bleiben milszte.»
Maar,en
en nu
nu komt
teleologievan
vanSprengel
Sprengelhaar
haarinvloed
invloeddoen
doengelden
gelden:
doorgevoerde teleologie
:
Erstere schien
schien mir
mir der
der Weisheit
Weisheitdes
desSchiipfers
Schöpferswiirdiger
würdiger
«Das Erstere
seyn, welcher
welcher keinen
keinen Theil
Theileiner
einerBlume,
Blume,folglich
folglich auch
auch kein
kein
zu seyn,
PistiIl,
welches keinen
keinen Nutzen
Nutzenstiftet,
stift et,hervorbringen
hervorbringen kann.
kann.
Pistill, welches
nun betrachtete
betrachtete ich
ich die
dieBlumen,
Blumen,und
undfand,
fand,dasz
daszich
ichmich
mich
Und nun
nicht geirrt
geirrt hatte
hatte;; denn
denn die
dieersten
erstenBlumen
Blumenhatten
hattenkein
keinPistill.»
Pistill.»
dergelijke opvallende
opvallendefeiten
feitenenenzuivere
zuiverewaamemingen
waarnemingen
Uit dergelijke
was
Sprengel maar
maar één conclusie
conclusie af
af teteleiden
leiden:: «Da
«Dasehr
sehr
was voor Sprengel
viele Blumen getrennten
getrennten Geschlechts,
Geschlechts, und
und wahrscheinlich
wahrscheinlich wenig,
wenig~
stens
eben so
soviele
vieleZwitterblumen
Zwitterblumen Dichogamisten
Dichogamisten sind
sind:: so
so
stens eben
es nicht
nicht haben
haben zu
zu wollen,
wollen, dasz
dasz irgend
irgend eine
eine
scheint
N atur es
scheint die
die Natur
Blume
durch ihren
ihreneigenen
eigenenStaub
Staubbefruchtet
befruchtetwerden
werdensolle.»
solle.»
Blume durch
Daarin
herkent Sprengel
volkomen terecht
terecht een
een algemeen
algemeen
Daarin herkent
Sprengel zoo
zoo volkomen
de natuur
natuur voorkomende
voorkomende regel
regel:: dat
datbijna
bijnageen
geenbloemen
bloemen vol,
vol~
in de
strekte zelfbestuivers zijn,
zijn, maar
maar de
demeeste
meestegewoonlijk
gewoonlijkinsecten,
insecten~
strekte
bezoek ontvangen,
ontvangen, en
en sommige,
sommige,inindien
ditbezoek
bezoekuitblijft,
uitblijft,
bezoek
dien dit
Dathij
hijdit
ditals
alsalgemeen
algemeen
zich behelpen
behelpen met
met eigen
eigenstuifmeel.
stuifmeel. Dat
zich
geldend beginsel
beginsel in de
de natuur
natuur opmerkte,
opmerkte, blijft
blijft wel
welSprengels
Sprengels
geldend
groote verdienste;
verdienste; het
door hem
hem voldoende
voldoende geboek,
geboekp
groote
het feit
feit was door
staafd;
waarom te
te beantwoorden,
beantwoorden, lag niet
niet op
op zijn
zijn weg,
weg,
staafd ; het
het waarom
daartoe
hij teveel
teveel dichter,
dichter, bezag
bezaghij
hijdedenatuur
natuurmet
metteteveel
veel
daartoe was
was hij
op de
de poëzie
poëzie gerichte
gerichte blikken.
blikken.
belang~
Maar
waarom was de
de voor
voorde
dewetenschap
wetenschapbelang,
Maar juist
juist dit waarom
rijkste
een plant
plant er
er van
van hebben,
hebben, dat
dat
rijkste vraag;
vraag ;wat
watvoor
voor nut
nut zou een
De
haar
met eigen
eigen stuifmeel
stuifmeel bestoven
bestoven werden? De
haar bloemen
bloemen nooit met
oplossing
van dit
ditvraagstuk
vraagstukliet
lietSprengel
Sprengelaan
aananderen
anderenover
over;;
oplossing van
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en nog
in in
alle
opzichten
en
nog heden
heden isishet
heteen
eenniet
niet
alle
opzichtenuitgeputte
uitgeputtebron
bron
voor meeningsverschil.
meeningsverschil.
Alvorens zich
zich echter
echter aan
aan de
deverdere
verdere uitwerking
uitwerking van
van dit
dit
Alvorens
vraagstuk
kunnen wijden,
wijden, zou
zoude
dewereld
wereldder
derplantkundigen
plantkundigen
vraagstuk te
te kunnen
nog
eenmaal opgeschrikt
opgeschrikt worden
worden door
door een
een strijd
strijd over
over het
het
nog eenmaal
grondbeginsel
van alle
alleverdere
verdere bestuivings,
bestuivings~ en
enbevruchtings,
bevruchtings~
grondbeginsel van
biologie, over
over het
het al
al of
ofniet
nietaanwezig
aanwezig zijn
zijn van
vansexualiteit
sexualiteit bij
bij
biologie,
planten.
Het was
was in
inhet
hetbegin
beginder
dernegentiende
negentiendeeeuw,
eeuw,dat
datoveral
overaleen
een
wederopleving viel
waar te nemen
nemen van
van de
dezuivere
zuivere natuurphi,
natuurphi$
wederopleving
viel waar
van de
debeweging,
beweging,om
omte te
trachtennatuurwetenschap,
natuurwetenschap~
losophie, van
trachten
pelijke
vraagstukken op
lossen door
doorbespiegeling,
bespiegeling, door
door
pelijke vraagstukken
op te
te lossen
beschouwingen,
gebouwd
op
een
enkele
aangenomen
grond~
beschouwingen,
op een enkele aangenomen grond,
stelling.
beweging, waarvan
waarvan Goethe
een der
der be,
be~
stelling. Van
Van die beweging,
Goethe wel een
langrijkste
groote invloed
invloed uit;
uit;
langrijkstevoormannen
voormannenwas,
was,ging
ging een
een groote
Goethe's natuurwetenschappelijke
natuurwetenschappelijke bijdragen,
bijdragen, zijn
zijn Optica,
Optica, zijn
zijn
Metamorphose
Pflanzen, zijn
zijn Osteologie
Osteologie zijn
zijn van
van alge,
alge$
Metamorphose der
der Pflanzen,
meene bekendheid,
bekendheid, en
en worden
worden door
door de
de in
inDuitschland
Duitschland zoo
zoo
meene
sterk
verbreide Goethe.vereering
Goethe::vereering met
metvoorbijzien
voorbijzien der
derdaarin
daarin
sterk verbreide
toch niet
niet weinige
weinige aanwezige
aanwezige fouten
foutenals
alsgeniale
genialemeesterwerken
meesterwerken
beschouwd. Dat
Dat Optica
Optica en
en Osteologie
Osteologie niet
nietininalle
alleopzichten
opzichten
beschouwd.
betrouwbare meeningen,
bijv. de
de schedelwerveltheorie
schedelwerveltheorie uit
uit de
de
betrouwbare
meeningen, bijv.
laatste,
verkondigden, kan
kan hier
hier buiten
buitenbeschouwing
beschouwingblijven
blijven;;
laatste, verkondigden,
Metamorphose der
der Pflanzen
Pflanzen heeft
heeftonmiddellijk
onmiddellijkbetrekking
betrekking
de Metamorphose
de theoriën,
theoriën, die
die onze
onzebelangstelling
belangstellingwekken.
wekken. In
In1790,
1790, toen
toen
op de
hij
zijn Metamorphose
Metamorphose schreef,
schreef, was
was Goethe,
Goethe, hoewel
hoewelmet
meteenige
eenige
hij zijn
persoonlijke vrijheden,
leerder
derplanten,
planten~
persoonlijke
vrijheden, aanhanger
aanhanger van
van de leer
sexualiteit,
ten
bewijze
hiervan
bijv.
de
volgende
uiting
sexualiteit, ten bewijze hiervan bijv. de volgende uiting
No.64):
64):c<Die
«Diefeine
feineMaterie,
Materie,
(Metamorph.
(Metamorph. Abschnitt
Abschnitt VIII, No.
welche sich in
in den
den Antheren
Antheren entwickelt,
entwickelt, erscheint
erscheint uns
uns als
alsein
ein
welche
nur Gefisze,
Gefäsze, worin
worin
Staub;
Staubkügelchen sind
sind aber
aber nur
Staub ; diese
diese Staubkiigelchen
höchst feiner
feiner Saft
Saft aufbewahrt
aufbewahrt ist.
ist. Wir
Wirpflichten
pflichtendaher
daherder
der
hiichst
Meinung Derjenigen
bei, welche
welche behaupten,
behaupten, dasz
dasz dieser
dieser Saft
Saft
Meinung
Derjenigen bei,
den Pistillen,
Pistillen,an
andenen
denensich
sichdie
dieStaubkiigeichen
Staubkügelchen anhkigen,
anhängen,
von den
eingesogen
so die
dieBefruchtung
Befruchtungbewirkt
bewirktwerde.»
werde.» Meer
Meer
eingesogen and
and so
overtuigd
van het
hetplaatshebben
plaatshebben eener
eener bevruchting
bevruchting door
door foe,
toe~
overtuigd van
doen
van het
het stuifmeel
stuifmeel had
hadGoethe
Goethezich
zichmoeilijk
moeilijkkunnen
kunnen
doen van
Na een
eengesprek
gesprekmet
metSchelver,
Schelver, onder
onder
toonen.
En daarna?
daarna? Na
toonen. En
oppertoezicht hoogleeraar
hoogleeraar en
en directeur
directeur van
van het
het bota,
bota~
Goethe's oppertoezicht
nisch Instituut
Instituut te
te Jena,
Jena, later
later teteHeidelberg,
Heidelberg, begon
begon Goethe
Goethe
nisch
twijfel te
te koesteren
koesteren aan
waarheid van
van de
desexualiteitsleer
sexualiteitsleer::
twijfel
aan de waarheid
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das Dogma
Dogmader
derSexualitat
Sexualität bei
beimeinen
meinen Naturstu,
Naturstu~
hatte das
«Ich hatte
diën
diën glaubig
gläubig angenommen
angenommen und
undwar
wardeshalb
deshalbjetzt
jetztbetroffen,
betroffen,
gerade
das •meiner
omeiner Ansicht
AnsichtEntgegengesetzte
Entgegengesetztezuzuvernehmen
vernehmen;
gerade das
;
doch
konnt' ich
ich die
dieneue
neueLehre
Lehrenicht
nichtfiirfür
ganzketzerisch
ketzerisch
doch konnt'
ganz
halten» schrijft
schrijft hij
in de
deinleiding
inleidingvan
vanzijn
zijn
verhandeling::
halten»
hij in
verhandeling
«Verstäubung, Verdunstung,
Verdunstung, Vertropfung»
Vertropfung» (1820).
(1820). Juist
Juist deze
deze
«Vers6ubung,
verhandeling is een
een kenmerkend
kenmerkend voorbeeld,
voorbeeld,hoedanige
hoedanigeverwar,
verwar~
verhandeling
ring
speculatieve beschouwingen,
beschouwingen, berustend
berustendop
opaangenomen
aangenomen
ring speculatieve
grondstellingen, kunnen
stichten. Volkomen
Volkomen inintegenstelling
tegenstelling
grondstellingen,
kunnen stichten.
met
zijn in
in 1790
1790uitgesproken
uitgesproken meening,
meening, uit
uit hij
hij zich
zich nu
nu op
op
met zijn
dergelijke manier
manier:: «Die
«Die ewigen
ewigen Hochzeiten,
Hochzeiten,die
dieman
mannicht
nicht
een dergelijke
los wird,
wird, wobei
wobei die
dieMonogamie,
Monogamie,auf
aufwelche
welcheSitte,
Sitte,Gesetz
Gesetzund
und
Religion
gegründet sind,
sind, ganz
ganz inineine
einevage
vageLiisternheit
Lüsternheit sich
sich
Religion gegriindet
auflöst, bleiben
bleibendem
demreinen
rein enMenschensinne
Menschensinneviillig
völligunertraglich.»
unerträglich.»
auffist,
Hij huldigde
huldigde de
deopvatting,
opvatting,dat
datdedewerking
werkingder
dermeeldraden
meeldraden
Hij
niets anders
anders zijn
zijn zou,
zou, dan
daneen
een«Verst5ubung»
«Verstäubung»van
vanschadelijke
schadelijke
niets
stoffen,
zich vrijmaken
vrijmaken van
plant «vom
«vom lastigen
lästigen Stoff,
Stoff,
stoffen, een zich
van de plant
damit die
Fülle des
des eigentlichst
eigentlichst Innern
Innern endlich,
endlich, aus
aus lebendi,
lebendi~
damit
die Fiille
ger
Grundkraft, zu einer
einer unendlichen
unendlichen Fortpflanzung
Fortpflanzung sich
sich her,
her~
ger Grundkraft,
vorthue».
Goethe
vindt
overal
in
de
natuur
analoge
verschijn~
vorthue».
vindt overal in de natuur analoge verschijn,
selen,
die hem
hemversterken
versterken in
in zijn
zijnmeening
meening:: de
de sagopalm,
sagopalm, die
die
selen, die
tegen den
den bloeitijd
bloeitijd ininden
dengeheelen
geheel enstam
stam een
een fijn
fijn stof
stofophoopt,
ophoopt,
tegen
welk stof, nadat
nadat de
de boom
boom geveld
geveld is,
is,alsalsmeel
meelgekneed
gekneedwordt,
wordt,
welk
is de
de bioeitijd
bloeitijd voorbij,
voorbij, dan
ook dit
dit stof
stofuit
uitden
denstam
stam ver,
ver~
is
dan is
is ook
dwenen;
berberis «verstaubt
c(verstäubt sich
sich selbst
selbst im
imBlfihen
Blühennicht
nicht
dwenen ; de berberis
Staub~
genug,
auch nachher
nachher kommen
kommen aus
aus den
denZweigblattem
Zweigblättem Staub,
genug, auch
punkte zum
zum Vorschein,
V orschein, die
die sich
sich sogar
sogar einzeln
einzeln kelch,
kelch~and
and kro,
kro~
punkte
nenartig
ook bij
bijdedeRosa
Rosacentifolia,
centifolia,waar,
waar,
nenartig ausbilden»;
ausbilden» ; zoo
zoo ook
door
de vervorming
vervorming van
vanmeeldraden
meeldraden ininkroonbladeren
kroonbladeren de
de
door de
«Verstäubung» niet
kan plaats
plaats hebben,
hebben, zoodat
zoodat nu
nu
«Verstaubung»
niet voldoende kan
ook de
de gewone
gewone loofbladeren
loofbladeren moeten
moeten meehelpen,
meehelpen, die
die dan
dan ook
ook
in
denzomer
zomer steeds
steeds aan
aan de
deonderzijde
onderzijde met
met geel
geel stof
stofbedekt
bedekt
in den
zijn;
brand in
in het
hetkoren
koren en
en in
inmais
mais zijn
zijn voor
voor hem
hem ook
ook
zijn ; de
de brand
volkomen
analoge gevalien
gevallen van
van «Verstaubung»,
c(Verstäubung», maar
maar nu
zoo
volkomen analoge
nu zoo
ze voor
voordede
plant
verderfelijkwordt.
wordt.
ver
doorgevoerd, dat
dat ze
ver doorgevoerd,
plant
verderfelijk
c<Durch weiche
welche Unregelmaszigkeit
Unregelmäszigkeit des
des Wachsthums
Wachsthumsmag
mag wohl
«Durch
die
Pflanze in
in den
denZustand
Zustandgerathen,
gerathen,dasz
daszsie,
sie,anstatt
anstatt sich
sich
die Pflanze
undlebendig
lebendiginin
vielfacherNachkommenschaft
Nachkommenschaft
fröhlichzuletzt
zuletztund
fralich
vielfacher
auf einer
einer untern
untern Stufe
Stufe verweilt
verweilt und
und den
den Ver,
Ver~
zu entwickeln,
entwickeln, auf
zu
stäubungsakt
Enook
ookin
inde
de
staubungsakt schlieszlich
schlieszlich und
und verderblich
verderblich ausübt?»
ausat ?» En
dierenwereld
vindt Goethe
Goethegevallen
gevallenvan
vaneVerstHubung»
«Verstäubung»:: het
het
dierenwereld vindt
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verschijnsel
dat vliegen
vliegen zich
zichaan
aaneen
eenruit
ruitvastklemmen,
vastklemmen,
verschijnsel nl.
nl. dat
sterven
naeenige
eenigedagen
dagendoor
dooreen
eenwitten
wittenkrans
kransomgeven
omgeven
sterven en na
zijn
wijst er,
er, volgens
volgens hem,
hem, op,
op, dat
dat ook
ookhier
hierhet
hetlichaam
lichaam der
der
zijn wijst
vlieg verstuift,
verstuift, dus
dus ook
ookhier
hiereen
eenvemietigende
vernietigendewerking
werkingder
der
vlieg
»Verstäubung».
aangehaalde voorbeelden
wel vol,
vol»VerstHubung».De
De aangehaalde
voorbeelden zijn
zijn wel
doende, om
doende,
om aan
aan tetetoonen,
toonen,hoe
hoesterk
sterkverschillende
verschillendeverschijn,
verschijnselen
door Goethe
Goethealsals«Verstaubung»
«Verstäubung»samengevat
samengevatwerden,
werden,
selen door
reservevoedsel in den
den vorm
vorm van
vanzetmeel
zetmeelbij
bijdedeSagopalm,
Sagopalm,
het reservevoedsel
dat
tijdens de
de vruchtzetting
vruchtzetting opgebruikt
opgebruikt wordt;
wordt; de
deroestzwam,
roestzwamdat tijdens
men op
op berberis
berberis en
enrozen;
rozen;de
debrandschimmels
brandschimmels op
op koren
koren en
en
men
mais
de vliegenschimmel
vliegenschimmel (Empusa)
(Empusa) die
diesteeds
steedsin
ingestorven
gestorven
mais en de
vliegen
leeft eri
enhaar
haar witte
wittesporen
sporennaar
naaralle
allezijden
zijdenuitstrooit.
uitstrooit.
vliegen leeft
En daarmee
daarmee zou
zou dedestuifmeelvorming
stuifmeelvormingbij
bijalle
allebloemplanten
bloemplanten
En
vergelijken zijn,
zijn, alleen
alleen omdat
omdat deze
deze opvatting
opvatting «eine
«eine natiir,
natürte vergelijken
liche Folge
Folge war
war der
der mir
mir so
sowerthen
werthenMetamorphose».
Metamorphose». Opper,
Opperliche
vlakkiger en vluchtiger
vluchtiger conclusies
conclusieszijn
zijneigenlijk
eigenlijkniet
nietdenkbaar.
denkbaar.
vlakkiger
N u zouden
zouden dergelijke
dergelijke opvattingen
opvattingen van
van Goethe,
Goethe, wiens
wiens ge,
geNu
schriften
zijn geleerde
geleerde tijdgenooten,
tijdgenooten, de
de officieele
officieele weten,
weten.
schriften door
door zijn
schapsvertegenwoordigers,
wel eens
eens ten
tenonrechte,
onrechte, meest
meest
schapsvertegenwoordigers,ook
ook wel
niet als
als ernstig
ernstig beschouwd
beschouwd werden,
werden, weinig
weinigschade
schadehebben
hebben
niet
gedaan
en inindede
kringen
wetenschapweinig
weinigweerklank
weerklank
gedaan en
kringen
derder
wetenschap
gevonden
hebben, ware
ware het
hetniet,
niet,dat
datjuist
juistSchelver
Schelver in
in 1812
1812
gevonden hebben,
zijn
«Kritik der
der Lehre
Lehre von
vonden
denGeschlechtem
Geschledlternder
derPflanze»
Pflanze»
zijn «Kritik
had uitgegeven,
uitgegeven, welk
welk werkje
werkje in 1820
1820 gevolgd
gevolgd werd
werd door
dooreen
een
had
dik
boek van
van Dr.
Dr.August
AugustHenschel:
Henschel:«Von
«Von
der
Sexualitätder
der
dik boek
der
SexualitHt
werden nu
nuook
ookvan
vanofficieel,wetenschappelijke
officieel-wetenschappelijke
Pflanzen».
Pflanzen». Zoo werden
sexualiteitstheorie ingebracht
ingebracht:: Schelver
Schelver
zijde bezwaren tegen de sexualiteitstheorie
was hoogleeraar
hoogleeraar te
te Heidelberg,
Heidelberg, Henschel
Henschel Dr.
Dr.med.
med.privaat,
privaat.
was
docent
aan
de
Universiteit
Breslau,
correspondeerend
lid van
van
docent aan de Universiteit Breslau, correspondeerend lid
de naturforschende
naturforschende Gesellschaft
zijn zeer
zeer lezens,
lezensGesellschaftin
in Halle.
Halle. In zijn
waarde «Geschichte
Botanik» kenmerkt
kenmerkt Sachs
Sachs het
het boekje
boekje
waarde
«Geschichte der Botanik»
Produkt eines
einesirre
irre geleite,
geleite.
van
Schelver als een
een «wunderliches
«wunderliches Produkt
van Schelver
ten Verstandes»,
Verstandes», en
en ieder,
ieder, die
die ook
ookmaar
maar even
even een
een blik
blikslaat
slaat
ten
80 bladzijden
bladzijden logica,
logica, die
die dit
ditwerkje
werkjebevat,
bevat,zal
zalterstond
terstond
in de
de 80
juistheid van
vanSachs'
Sachs' scherpe
scherpe veroordeeling
veroordeelingmoeten
moetentoegeven.
toegeven.
de juistheid
Camerarius'
hij niet
niet meer
meerdan
daneen
eentiental
tientalregels
regels
Camerarius'werk
werk acht
acht hij
waard;
en wekt
wekt
waard ; Koelreuter's
Koelreuter's geschriften
geschriften citeert
citeert hij
hij onvolledig en
daardoor
den
indruk,
alsof
hierin
meer
theorie
dan
feiten
daardoor den indruk, alsof hierin meer theorie dan feiten
gegeven
wordt; de
de onderzoekingen
onderzoekingen van
van Spallanzani,
Spallanzani, die,
die, zoo,
zoo.
gegeven wordt;
als
later bleek,
bleek,volkomen
volkomenonvertrouwbaar
onvertrouwbaarwaren,
waren,neemt
neemthij
hij
als later
zonder eenige
voor goede
goede munt
munt aan,
aan, omdat
omdat ze
ze in
inzijn
zijn
zonder
eenige kritiek
kritia voor
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pasten, en
en deze
deze theoriën
theoriën zelf
zelfwaren
waren zoo
zoo door
dooren
endoor
door
theoriën pasten,
onbegrijpelijk, dat
dat het ons
ons tegenwoordig
tegenwoordig groote
groote moeite
moeitekost,
kost,
onbegrijpelijk,
denken, dat
dat nog
noggeen
geeneeuw
eeuwgeleden
geledenzulke
zulkebeweringen
beweringen
te denken,
ingang vonden.
vonden. Een
Een enkele
enkele bewering
bewering (p. 66)
66):: »Demnach
»Demnach ist
ist
ingang
unmöglich, dass
dass irgend
irgend ein
ein Geschiipf
Geschöpf Hermaphrodit
Hermaphrodit sey»,
sey»,
es unmiiglich,
is zoo
zooduidelijk
duidelijkmogelijk
mogelijkbezijden
bezijdendedewaarheid,
waarheid, en
enbewijst,
bewijst,
Schelver van
vandierlijke
dierlijkehermaphrodieten,
hermaphrodieten, als
alsiegenwormen
regenwormen
dat Schelver
mollusken, nooit
nooit gehoord
gehoord schijnt
schijnt te
te hebben.
hebben.
en mollusken,
Daartegenover draagt
draagt het
het boek
boekvan
vanHenschel
Henschelhet
hetschijnkleed
schijnkleed
Daartegenover
van eigen
eigen onderzoek
onderzoek; ; het
heeft ook
ook wel
welgeen
geengebrek
gebrekaan
aan
van
het heeft
kunstig gebouwde
gebouwde redeneeringen
redeneeringen en mooie
mooie philosophische
philosophische
kunstig
uiteenzettingen, maar
maar daarenboven
daarenboven tracht
tracht hij
hij zijn
zijn meening
meening tete
uiteenzettingen,
door op
opdedemeest
meestwonderlijke
wonderlijkewijzen
wijzenuitgedachte
uitgedachteproef,
staven door
proef~
nemingen. Ondanks
Ondanks het
het c<pathologisch
«pathologisch karakter»,
karakter», werd
dit
nemingen.
werd dit
boek van
eer~
van Henschel
Henschel met
met den
den meesten
meesten eerbied
eerbied ontvangen,
ontvangen, eer,
bied, die
die waarschijnlijk
waarschijnlijk voor
deel te
te danken
danken isis aan
aan
bied,
voor een
een groot
groot deel
het aantal
aantal bladzijden,
bladzijden, dat
dat niet
nietminder
minderdan
dan644
644bedroeg,
bedroeg, en
en
het
tevens op
op gunstige
gunstigewijze
wijzeinintoonaangevende
toonaangevendebotanische
botanische tijd,
tijd~
tevens
schriften
beoordeeld. Een
Eenaantal
aantal personen
personenwaren
waren terstond
terstondover,
over~
schriften beoordeekl.
tuigd door
door Henschels
Henschels uitwendig
uitwendig degelijk
degelijk werk,
werk, en
endaaronder
daaronder
invloedrijke plantkundigen
plantkundigen;; toch
was de
devreugde
vreugdevan
vanbetrek.,
betrek.
invloedrijke
toch was
kelijk korten
korten duur,
duur, daar
daar reeds
reeds in
in 1822
1822een
eensuccesvolle
succesvolleweder,
weder~
kelijk
legging van
van Schelvers
Schelversen
enHenschels
Henschelswonderlijkheden
wonderlijkhedenverscheen
verscheen
van
de hand
hand van
van C.
C.L.L.Treviranus,
T reviranus,toenmaals
toenmaals hoogleeraar
hoogleeraar In
.in
van de
plantkunde te
te Breslau.
Breslau.
de plantkunde
Inderdaad
scheen de
de openbare
openbare meening
meening der
der plantkundigen
plantkundigen
Inderdaad scheen
wel vóór
vóórdedesexualiteitstheorie
sexualiteitstheorietetezijn
zijn;
1822verscheen
verscheen
toch wel
; nana1822
nog een
een enkel
enkel artikel
artikel van
van Wilbrand,
Wil brand, terwijl
terwijl ook
ook de
de hennep,
hennep~
onderzoekingen
van Girou
Girou en
enRamisch
Ramischmoeilijkheden
moeilijkheden bleven
bleven
onderzoekingen van
bereiden,
maar
toch
was
na
1822
de
strijd
wel
als
voorgoed
bereiden, maar toch was
1822 de strijd wel als voorgoed
te beschouwen
beschouwen;; de
de sexualiteitsleer
sexualiteitsleer had
hadgezegevierd.
gezegevierd.
beslist te
Nu was
was het
hetfundament
fundamentvoor
voorverdere
verdereonderzoekingen
onderzoekingen gelegd
gelegd
als
een onwrikbare
on wrikbare bodem,
bodem, en
en kon
kondedewereld
wereldder
derbotanici
botanici
als een
zich gaan
zich
gaan wijden
wijden aan
aandedeverdere
verdereuitwerking
uitwerkingvan
vanhet
hetvraagstuk.
vraagstuk.
Drie richtingen
richtingen werden
werdenhierbij
hierbijingeslagen,
ingeslagen,en
endrie
drievragen
vragenwaren
waren
te beantwoorden.
beantwoorden. In
In de
deeerste
eersteplaats
plaatsmoest
moestnagegaan
nagegaanworden,
worden,
wat
de beteekenis
beteekenis was
wasvan
vandede
door
Sprengelwaargenomen
waargenomen
wat de
door
Sprengel
insectenhulp,
deeigenlijke
eigenlijkebloemenbiologie,
bloemenbiologie, het
het
insectenhulp, moest
moest dus de
bestuivingsvraagstuk
dan was
was het
hetbevruch,
bevruch~
bestuivingsvraagstuk bewerkt
bewerkt worden;
worden; dan
tingsproces
de vraag
vraag wat
waterergebeurt,
gebeurt,nadat
nadathet
hetstuif,
stuif~
tingsproces zelf,
zelf, dus de
meel
den stempel
stempel isisgekomen,
gekomen,een
eenvolkomen
volkomenbraakliggend
braakliggend
meel op den
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terrein
onderzoekingen, en
enten
tenslotte
slottewas
washet
hetde
detoepassing
toepassing
terrein voor onderzoekingen,
van
ontdekte feiten,
feiten,dedebastaardeering,
bastaardeering,die
diededeaandacht
aandacht van
van
van de ontdekte
tal van
van geleerden
tal
geleerden tot zich
zich trok.
trok.
Sprengels schitterend
Sprengels
tijdens zijn
zijn leven
leven nooit
nooit naar
naar
schitterend werk
werk is
is tijdens
waarde
tijd te
te ver
ver vooruit,
vooruit, om
omdoor
doorzijn
zijn
waarde geschat;
geschat;hij
hij was
was zijn
zijn tijd
medemenschen
vooral zijn
zijn eenigszins
eenigszins
medemenschenbegrepen
begrepentete worden,
worden, en vooral
naïeve
uitdrukkingswijze is
rijke bron
bron van
van spotternij
spotternij ge,
ge.
naIeve uitdrukkingswijze
is een rijke
worden.
Zeventig jaren
jaren moesten
moesten verloopen.
verloop en. voordat
voordat eindelijk
eindelijk
worden. Zeventig
aan
worden:: het was
was
aan Sprengels
Sprengels verdiensten
verdiensten recht
recht gedaan
gedaan zou
zou worden
Darwin,
in 1862
1862 ininzijn
zijnboek
boekover
overdedebestuiving
bestuiving der
der
Darwin, die
die in
Orchideeën
Contrivances by
bywhich
whichOrchids
Orchidsare
are
OrchideeEn(<<The
(«The various Contrivances
fertilised
) voor
het eerst
eerst de
de aandacht
aandacht vestigde
vestigde op
op
fertilised bij
bij Insects»
Insects»)
voor het
de
groote belangrijkheid
belangrijkheid van
van Sprengels
Sprengels werk,
werk, en
enhet
hetdaardoor
daardoor
de groote
vrijwel
Tochhad
hadkort
kortna
naSprengel
Sprengel
vrijwel uit
uit het
het vergeetboek bevrijdde. Toch
een ander
van hetzelfde
hetzelfde vraag,
vraag.
ander onderzoeker
onderzoeker zich
zich aan
aan de
de oplossing
oplossing van
stuk gewijd.
gewijd. Deze
Dezeonderzoeker,
onderzoeker.Andrew
AndrewKnight,
Knight, deelde
deelde in
in 1799
1799
zijn
resultaten mee
mee in
in de
de«Philosophical
«PhilosophicalTransactions»
Transactions» (1799
(1799
zijn resultaten
p.
200) waaruit
waaruit we
wedeze
dezeconclusie
conclusieciteeren,
citeeren,ongeveer
ongeveer gelijk,
gelijk.
p. 200)
luidend,
maar scherper
scherper uitgesproken
uitgesproken dan
dan die
dievan
vanSprengel
Sprengel::
luidend, maar
«Nature
that aa sexual
sexualintercourse
intercourse should
shouldtake
takeplace
place
«Nature intended that
between neighbouring
neighbouril}g plants
the same
samespecies.»
species.»Verder
Verder
between
plants of the
meent Knight
Knight de stelling
stelling te
te mogen
mogen opstellen,
opstellen,dat
datgeen
geenenkele
enkele
meent
plant gedurende
gedurende een
een onbeperkt
onbeperkt aantal
aantal generaties
generaties zichzelf
zichzelf zou
zou
plant
bevruchten, welke
stelling veel
veel later
later inin1837
1837door
doorHerbert
Herbert
bevruchten,
welke stelling
(Amaryllidaceae, with
Treatise on
onCross,bred
Cross.bredVegetables)
Vegetables)
(Amaryllidaceae,
with aa Treatise
in 1844
1844door
doorC.C.F.F.G5rtner
Gärtner(«Versuche
(<<Versucheund
undBeobachtungen
Beobachtungen
en in
über die
dieBefruchtungsorgane
Befruchtungsorganeder
dervollkommeneren
vollkommenerenGewHchse
Gewächse
iiber
über die
dienatiirliche
natürlicheund
undkiinstliche
künstlicheBefruchtung
Befruchtungdurch
durchden
den
und fiber
eigenen Pollen»)
Pollen») nog
nog nader
nader uitgewerkt
uitgewerkt werd.
werd. In
In deze
dezeonder,
onder.
eigenen
voor het
het
zoekingen van
van Knight,
Herbert en
Gärtner werd
werd nu voor
zoekingen
Knight, Herbert
en Gartner
eerst een
een poging
poging gedaan,
gedaan, om
om een
eenzuiver
zuiverantwoord
antwoord tetevinden
vinden
eerst
de door
doorSprengel
Sprengelnog
nogopengelaten
opengelatenvraag,
vraag,wat
watvoor
voornut
nuthet
het
op de
bevorderen, van
van kruisbestuiving,
kruisbestuiving,waarop
waaropblijkbaar
blijkbaarde
de bouw
bouwder
der
bevorderen
bloemen ingericht
natuur zou hebben.
hebben. De
Dekunst,
kunst.
bloemen
ingericht is,
is, voor
voor de natuur
door deze
deze drie
drie onderzoekers
ond~rzoekersverricht
verrichttusschen
tusschen
matige kruisingen, door
aantal bloemen
bloemen van
vandezelfde
dezelfdesoort,
soort,
werdenvergeleken
vergelekenmet
met
een aantal
werden
de zelfbevruchting
zelfbevruchting van
van dergelijke
dergelijkebioemen,
bloemen,enenbleken
blekenover
overhet
het
de
Duskwamen
kwamenzij
zijop
op
algemeen een
een gunstiger
gunstiger resultaat
resultaat te
te geven.
geven.Dus
algemeen
de
gedachte,
dat
de
door
Sprengel
ontdekte
verhouding
tusschen
de gedachte, dat de door Sprengel ontdekte verhouding tusschen
bloemen en
en insecten
insecten ten
ten doel
doelzou
zouhebben,
hebben,tetezorgen
zorgenvoor
vooreen
een
bloemen
zoo krachtige
krachtige en
en zoo
zootairijk
talrijkmogelijke
mogelijkenakomelingsschap,
nakomelingsschap, een
een
zoo
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gedachte, waarop
waarop later
later Darwin voortbouwde
voortbouwde en
en die
dievoor
voorhem
hem
gedachte,
dervele
velesteunpunten
steunpuntenzijner
zijnerselectietheorie
selectietheoriewerd
werd (1859).
(1859).
een der
door Dr.
Dr.Burck
Burck (1907)
(1907) aangetoond,
aangetoond, dat
dat Darwin
Darwinin
inzijn
zijn
Wel isis door
uitvoerige onderzoekingen,
onderzoekingen, waarover
waarover hij
hij in
in 1876
1876 zijn beroemd
beroemd
uitvoerige
werk:: cahe
«Theeffects
effe ctsofofcross
crossand
andselffertilisation»
selffertilisation»schreef,
schreef,veeleer
veeleer
werk
voordeel eener
eener kruising,
kruising, dan
danhet
hetnadeel
nadeelder
derzelfbestuiving
zelfbestuiving
het voordeel
endat
datbovendien
bovendienDarwin's
Darwin'sproeven
proeven onvoldoende
onvoldoendewaren
waren
bewees, en
de juistheid
juistheidzijner
zijner stelling
stellingtetebewijzen,
bewijzen,maar
maartoch
tochschijnen
schijnen
om de
uit het
het feit,
feit, dat
datjuist
juistonder
onderde
dehoogere
hoogeredieren
dierende
deherma,
herma~
we uit
phroditen
phroditen ontbreken,
ontbreken, wel
wel tetemogen
mogenopmaken,
opmaken,dat
datkruising
kruisingeen
een
voordeel bezit
bezit boven
boven zelfbestuiving.
zelfbestuiving.
voordeel
Bovendien weet
weet de
denatuur
natuurverschillende
verschillendemiddelen
middelentetevinden,
vinden,
om planten
tot kruising
kruising tetedwingen
dwingen:: allereerst
allereerst zijn
zijn er,
er, zooals
zooals
planten tot
alleenmeeldraad,
meelaraad~
reeds zagen,
zagen,een
eenaantal
aantalplanten,
planten, die
dieàfOfalleen
we reeds
bloemen
bloemen bf
Of alleen
alleen stamperbloemen
stamperbloemen dragen,
dragen, die dus
dus volkomen
volkomen
tweehuizig zijn
zijn;; daarenboven
daarenboven komen
ook planten
plantenvoor,
voor, die
die
tweehuizig
komen er ook
heteerste
eerstegezicht
gezichtvolkomen
volkomennormale
normale bloemen,
bloemen, met
met meel,
meel~
op het
'en stampers
tegen insecten,
insecten~
draden *en
stampers dragen,
dragen, maar
maar toch
toch indien ze tegen
bezoek
bezoek beschermd
beschermd worden,
worden, kunstmatig
kunstmatig met
met eigen
eigenstuifmeel
stuifmeel
bestoven geen
geen enkel
enkel zaad
zaad opleveren.
opleveren. Deze
Dezelaatste
laatsteplanten,
planten,
bestoven
waarvan
onze gewone paarse
waarvan onze
paarse pinksterbloem
pinksterbloem een
eenkenmerkend
kenmerkend
voorbeeld is,
is, zijn
zijn dus
dusmorphologisch,
morphologisch, d.w.z.
d.w.z. naar
naar den
den vorm,
vorm,
voorbeeld
eenhuizig,
daarentegen physiologisch,
naar de
de levens,
levens~
eenhuizig, daarentegen
physiologisch, d.w.z.
d.w.z. naar
tweehuizig. De
Devele
veleinrichtingen,
inrichtingen,die
dieweweininhet
hetplantenrijk
plantenrijk
wijze, tweehuizig.
en die
die grootendeels
grootendeels bestemd
bestemd zijn
zijn om
omkruisbestuiving
kruisbestuiving
vinden,
vinden, en
te
bevorderen, op
sommen, zou
zou ons
ons hier
hier tetever
ver voeren;
voeren ;
te bevorderen,
op te sommen,
een enkel
sprekend voorbeeld
voorbeeld van
van een
een algemeen
algemeen bekende
bekende
enkel sprekend
plant,
sleutelbloem, Primula,
Primula, moge
moge hier
hiereven
evenin
inherinnering
herinnering
plant, de sleutelbloem,
gebracht worden. Van de sleutelbloem
sleutelbloem bestaan
bestaan twee
tweevormen,
vormen, wier
wier
zijn :
aantal
de wilde
wildePrimula's
Primula'smeest
meestongeveer
ongeveer gelijk
gelijk zijn:
aantal onder
onder de
een
met langen
langen stijl,
stijl, wier
wierstempel
stempeljuist
juistop
op de
dehoogte
hoogteder
der
een vorm met
kroonbuisopening
en met
met korte
kortemeeldraden
meeldraden ongeveer
ongeveer in
in
kroonbuisopening ligt,
ligt, en
het
der kroonbuis
kroonbuis geplaatst,
geplaatst, en
en een
eenandere
anderevorm
vormmet
met
het midden der
de kroonbuis
kroonbuisligt,
ligt,en
enmet
met
korten
stijl, wier
wier stempel
stempel midden
middeninin'
korten stijl,
. de
rondom
kroonbuisopening geplaatste
geplaatste meeldraden.
meeldraden.
rondom de kroonbuisopening
stiajl met stuifmeel uit
N
u schijnt
schijnt een
een bestuiving
bestuiving van
van langen
langen stijl
Nu
hooggeplaatste
eveneens een
een bestuiving
bestuiving van
van
hooggeplaatste meeldraden,
meeldraden, en
en eveneens
korten
stijl met stuifmeel
stuifmeel uit
uit laaggeplaatste
laaggeplaatste meeldraden
meeldraden in de
de
korten stiji
natuur
aangewezen weg tot
tot zaadvorming
zaadvorming te
te zijn,
zijn, en
en tevens
tevens
natuur de
de aangewezen
ook,
zooals Darwin
Darwin door
doorproefnemingen
proefnemingenaangetoond
aangetoond heeft,
heeft,
ook, zooals
het
beste resultaat
resultaat op
op teteleveren.
leveren. Primula
Primula wordt
wordt dus,
dus, omdat
omdat
het beste
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de stijl
stijl twee
twee lengten
lengten kan
kan hebben,
hebben, heterostyl
heterostyl genoemd.
genoemd. Van
Van al
al
dergelijke verschillen,
verschillen, die
die bij
dergelijke
bij planten
plantenaangetroffen
aangetroffen worden,
worden,
heeft
de Belgische
Belgische plantkundige,
plantkundige, Leo
Leo Errera,
Errera, in 1878
1878 een
een
heeft de
overzicht gegeven
gegeven inineen
eenartikel
artikel:
«Surlalastructure
structureetetles
lesmodes
modes
overzicht
: «Sur
fécondation des
des Fleurs»
Fleurs» (Bull.
(Bull. Soc.
Soc.Roy.
Roy.bot.
bot.Belg.
Belg.Tome
T ome17).
17).
de ficondation
Tweeërlei
bestuivingswijzen
zijn
het,
die
in
de
natuur
op
zijn
het,
die
in
de
natuur
op
TweeErlei bestuivingswijzen
den voorgrond
voorgrond treden
treden:: de anemophile
anemophile planten
planten (windbloeiers)
(windbloeiers)
gebruiken den wind
wind als
alsstuifmeelvervoerder,
stuifmeelvervoerder, terwij1
terwijl de insec,
insec.
gebruiken
tophilen
de hulp
tophilen de
hulp van
van insecten
insecten tot
tot dat
dat doel
doel inroepen.
inroepen. Buiten,
Buiten.
dien zijn
zijn er
er enkele
enkele planten,
planten, zooals
zooalsSalvia,
Salvia.en
enAbutilonsoorten,
Abutilonsoorten,
die door
door kolibri's
kolibri's bestoven
bestoven warden,
worden, en
zonder hun
hun hulp
hulp
die
en zonder
onvruchtbaar zijn.
zijn.
vrijwel onvruchtbaar
In
verband met
met deze
deze manier
manier van
vanbestuiving
bestuivingbestaan
bestaan er
er
In verband
natuurlijk een
aantal verschillen
verschillen tusschen
bloemen der
der
natuurlijk
een aantal
tusschen de
de bloemen
anemophile
der insectophile
insectophile planten.
planten.De
Deeersten,
eersten,wier
wier stuif,
stuif.
anemophile en der
meel op
op goed
goed geluk
gelukafafdede
wereld
wordt
ingezonden,zijn
zijn
meel
wereld
wordt
ingezonden,
derhalve veel
veel minder
minderzeker
zekervan
vanresultaat
resultaat dan
dande
delaatsten,
laatsten,bij
bij
derhalve
wie
wie het
het stuifmeel
stuifmeel van
vanbloem
bloemtottotbloem
bloemgebracht
gebrachtwordt,
wordt, en
en
moeten dus
dus ininverhouding
verhoudingveel
veelmeer
meerstuifmeel
stuifmeelvormen,
vormen, daar
daar
moeten
een veel
veel grooter
grooter percentage
percentage verloren
verloren gaat.
gaat. Dan
Dan isishet
hetstuifmeel
stuifmeel
bouwen
kleinervan
vankorrel,
korrel,
der anemophilen
anemophilen meest
meest lichter
lichter van
van bouw
en kleiner
dan dat
dat der
der insectenbloemen,
insectenbloemen, terwijl
terwijl de
dekorrels
korrelsvaak
vaakvoorzien
voorzien
dan
zijn
van een
een of
oftwee
tweeluchtzakjes,
luchtzakjes, die
diedienen
dienenom
omhet
hetsoortelijk
soortelijk
zijn van
gewicht
mogelijk te
te verminderen
verminderen (bijv.
(bijv. bij
bij onze
onze Coni,
Coni.
gewicht zooveel mogelijk
feren:
sparren). Daarentegen
Daarentegen zijn
zijn de
de bloemen
bloemender
der
feren : dennen,
dennen, sparren).
windbloeiers,
als bijv.
bijv. vrijwel
vrijwel alle
alle grassen
grassen en
eneen
eenaantal
aantalonzer
onzer
windbloeiers, als
loofboomen: : eiken,
beuken, berken,
berken, veel
veel eenvoudiger
eenvoudiger van
van
loofboomen
eiken, beuken,
bouw, veel
veel minder
minder opvallend
opvallend van
van kleur
kleur en
envrijwel
vrijwelreukeloos
reukeloos
bouw,
in vergelijking
vergelijking met
met insectenbloemen.
insectenbloemen.
windbloeiersdus
dusniet
nietnoodig
noodig;
insecten.
; insecten,
Lokmiddelen hebben windbloeiers
bloemen daarentegen
daarentegen moeten
door de
de keuze
keuze van
van hun
hun
bloemen
moeten juist
juist door
lokmiddelen
insecten bestuiving bevorderen
bevorderen en
en dus
duszichzelf
zichzelf
lokmiddelen de insectenbestuiving
handhaven
den strijd
strijd om
omhet
hetbestaan.
bestaan.Hoe
Hoebeter
beterlokmiddel,
lokmiddel,
handhaven in den
des te
te meer
meerkans
kansopopinsectenbezoek,
insectenbezoek, en
enhoe
hoemeer
meerinsectew
insecten'
des
bezoek, des
des tetekrachter
krachter nakomelingsschap.
nakomelingsschap. Door
Doortwee
tweever,
ver.
bezoek,
schillende
middelen zijn
zijn bloemen
bloemenvoor
voorinsecten
insectenaantrekkelijk
aantrekkelijk:
schillende middelen
:
door
kleur en
en vorm
vorm en
en door
door geur.
geur.
door kleur
Het was
was Hermann
Hermann Milner,
Müller, die
die in
in 1873
1873 in
in zijn
zijn «Die
«Die Be,
Be.
Het
fruchtung der
der Blumen
Blumen durch
durchInsekten»
Insekten»door
doorstatistische
statistischeonder,
onder.
fruchtung
zoekingen
aantoonde, dat
dat insecten
insecten in
inhet
hetalgemeen
algemeen in
in staat
staat
zoekingen aantoonde,
zijn kleuren
kleuren te
te onderscheiden
onderscheiden en
en waar
waar te
te nemen.
nemen. Maar
Maar ook
ook
zijn
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experimenteel werd
Lubbock, die ge.
ge~
experimenteel
werd ditzelfde
ditzelfde bewezen
bewezen door
door Lubbock,
kleurd papier
papier met
met honing
honingbestreken
bestreken aan
aanbijen
bijenter
terbeschikking
beschikking
kleurd
stelde en
en ook
ookwaarnam,
waarnam, dat
dat bijen
bijen voor
voorbepaalde
bepaalde kleuren
kleuren een
een
stelde
voorkeur
schenen
te
vertoonen,
terwijl
Forel
het
vraagstuk
voorkeur schenen te vertoonen, terwij1 Forel het vraagstuk
trachtte op
te lossen,
lossen, door
doorbijen
bijen van
van hun
hun voelers
voelers en
en mond.
mond.
trachtte
op te
deelen te berooven,
berooven, en
en daarna
daarna opmerkte,
opmerkte, dat ze
ze toch
toch met
methet
het
deelen
bloemenbezoek doorgingen,
hun oogen
oogen met
met een
een
bloemenbezoek
doorgingen,tenzij
tenzij ook
ook hun
lak bestreken
bestreken waren.
waren.
ondoorzichtig lak
zijn dergelijke
dergelijke proeven
proeven met
metgekleurd
gekleurdpapier
papierniet
niet
Weliswaar zijn
zoo eenvoudig
eenvoudigtetenemen
nemenenenniet
nietzoo
zooovertuigend
overtuigendbewijskrachtig,
bewijskrachtig,
ze opophethet
eerste
gezicht
misschienlijken,
lijken,daar
daarrekening
rekening
als ze
als
eerste
gezicht
misschien
gehouden
omstan~
gehouden moet
moet worden
worden met
mettaltalvan
vanondergeschikte
ondergeschikteomstan.
digheden: : gewennen
gewennen der
der dieren
dieren aan
aan de
de plaats,
plaats, waar
waar vandaan
vandaan
digheden
ze hun
hun voedsel
voedselhalen,
halen,windrichting
windrichting en
en dergelijke.
dergelijke. Al isis dus
dus
door de
de proeven
proeven van
vanLubbock
LubbockenenFore]
Forelook
ookniet
nietbewezen,
bewezen,
door
dat insecten
insecten de kleuren
kleuren evenzoo
evenzoo onderscheiddn,
onderscheidén, als
als wij;
wij; toch
toch
dat
blijkt hieruit
hieruit wel,
wel, dat
dat zezeininhethet
algemeenkleuren
kleuren van
van een
een
blijkt
algemeen
afstand kunnen
kunnen onderscheiden
onderscheiden en
enopmerken,
opmerken,zonder
zonderdaarbij
daarbij
afstand
eenigen reuk
reukgeleid
geleidteteworden.
worden.Natuurlijk
Natuurlijkzijn
zijnde
deproeven
proeven
door eenigen
Lubbock niet
nietonweersproken
onweersprokengebleven,
gebleven,en
enisisdoor
doorBonnier
Bonnier
van Lubbock
later door
doorPlateau
Plateauhiertegen
hiertegengestreden.
gestreden.Vooral
VooralPlateau
Plateauheeft
heeft
en later
gepoogd, in
in een
eenreeks
reeksartikelen
artikelen (1895-1902)
(1895-1902) de
dejuistheid
juistheid tete
gepoogd,
staven
van een
een drietal
drietal conclusies,
conclusies, die
die hij
hij meende
meende uit
uitzijn
zijn
staven van
onderzoekingen met
met gemaskeerde
gemaskeerde natuurlijke
natuurlijke en
en kunstmatige
kunstmatige
onderzoekingen
bloemen te
te mogen
mogentrekken
trekken:: Ie
vorm, noch
le~
«Noch de vorm,
noch de
de le.
le «Noch
bloemen
vendige kleuren
kleuren der
der bloemen
bloemen schijnen
schijnen bij
bij het
het lokken
lokken van
van
vendige
insecten leggen
insecten een belangrijke
belangrijke rol
rol tetespelen»
spelen»;
insecten
; 22ee «de insecten
noch voorliefde
voorliefde nbch
noch afkeer
afkeer aan
aan den
den dag
dag tegenover
tegenover de
de ver.
ver~
nèch
schillende
zelfde soort
soort
schillende bloemenkleuren
bloemenkleurenvan
van variëteiten
variëteiten eener
eener zelfde
of van
van verwante
verwante soorten,
soorten, immers
immers ze
ze vliegen
vliegenzonder
zonderduidelijk
duidelijk
merkbare
van een
een witte
wittebloem
bloemnaar
naar een
een blauwe,
blauwe, dan
dan
merkbare keuze
keuze van
naar
paarse, een
roode enz.»
enz.»:: en
en 33ee «de insecten
insecten worden
worden
naar een
een paarse,
een roode
volkomen
zeker door een
een ander
ander dan
dan het
hetgezichtszintuig
gezichtszintuig naar
naar
volkomen zeker
of de
de honing
honing geleid,
geleid,en
endit
ditzintuig
zintuig
de
bloemen, het stuifmeel
stuifmeel of
de bloemen,
Voormogelijke
mogelijkekleurwaar.
kleurwaar~
kan
ander dan
dan de
dereuk
reukzijn.»
zijn.»Voor
kan geen ander
neming
het gezichtszintuig
gezichtszintuig blijft
blijft dus
dus in
in de
deconclusies
conclusies
neming door
door het
van
Plateau geen
geen plaats
plaats;; al
al de
de daarvoor
daarvoor door
door Milner,
Müller, Lubbock
Lubbock
van Plateau
zijnPflanzenleben
Pflanzenlebenaangevoerde
aangevoerde
Forel
ook door
doorKerner
Kerner ininzijn
Forel en
en ook
geenwaarde.
waarde.Kerner
Kerner
argumenten
hem van
van weinig
weinigofofgeen
argumenten zijn
zijn voor hem
bijv.
vond, dat
dat van
van de
de baltische
baltische flora
flora 33%
33% der
der bloemen
bloemen wit,
wit,
bijv. vond,
%
28%
geel,
20%
rood,
9
blauw,
8%
violet
en
2%
bruin
28% geel, 207. rood, 9"/. blauw, 8% violet en 2% bruin
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gekleurd is, waaruit
waaruit dus
dus wel
welvoldoende
voldoendeblijkt,
blijkt,dat
datdedekleuren
kleuren
gekleurd
wit, geel
geel en
enrood,
rood,die
diemet
met
groene
onderkleurvan
vanhet
het
wit,
de de
groene
onderkleur
ver~
landschap het scherpst
scherpst contrast
contrast maken,
maken, juist
juist het
hetmeest
meestver,
landschap
zijn.
tegenwoordigd zijn.
pro~
na Plateau's
Plateau's artikelen
artikelen kwamen
kwamen van
vandrie
driezijden
zijdenpro,
Spoedig na
testen tegen
tegen zijn
zijnopzienbarende
opzienbarende stellingen,
stellingen, protesten,
protesten, die
die be,
be~
testen
rustten op zulke
zulkebetrouwbare
betrouwbare waamemingen
waarnemingenvan
vandrie
drieverschil,
verschil~
rustten
onderzoekers, die
die volkomen
volkomenonafhankelijk
onafhankelijkvan
vanelkaar
elkaar
lende onderzoekers,
werkten, dat
er nu
nu aan
aan de
deonjuistheid
onjuistheid van
vanPlateau's
Plateau's meening
meening
werkten,
dat er
niet meer
meer te
te twijfelen
twijfelen valt.
valt.
wel niet
drie publicaties,
publicaties, die
die voorgoed
voorgoedeen
eeneind
eindmaakten
maaktenaan
aan de
de
De drie
theorie van
van Plateau
Plateau en
endedebeteekenis
beteekenisder
derbloemenkeur
bloemenkeur voor
voor
theorie
insectenaanlokking onomstootelijk
onomstootelijk vaststelden,
vaststelden, waren
waren van
van
de insectenaanlokking
Andrere (1903),
Mlle. Wéry
Wéry (1904)
(1904) enenonzen
onzenlandgenoot
landgenoot
Andrew
(1903), Mlle.
Giltay (1904). Uit
Uit hun
hunproeven
proevenbleek
bleekduidelijk,
duidelijk, dat
dathet
hetlang
lang
Giltay
niet onverschillig
onverschillig is
is met
met wat
wat voor
voorplanten
planten en
en met
met welke
welke in,
in~
niet
sectensoorten het
experiment genomen
genomen werd.
werd. De
Dehoningbij,
honingbij,
sectensoorten
het experiment
dagvlinders en enkele
enkele vliegensoorten
vliegensoorten gaan
gaan veel
veel meer
meer op
op het
het
dagvlinders
gezicht af dan
dan op
op den
denreuk
reuk;
omgekeerdvolgen
volgennachtviinders
nachtvlinders
gezicht
; omgekeerd
en kamervliegen
kamervliegen veel
veel meer
meer den
den weg,
weg,dien
dienhun
hunreukzintuig
reukzintuig
en
hun wijst.
wijst. Mlle.
Mlle. Wéry
Wérybesluit
besluitbijv.
bijv.uituit
hare
talrijkewaar,
waar~
hun
hare
talrijke
nemingen het volgende
volgende over
overhet
hetgedrag
gedragder
derhoningbij
honitngbij:: »Pour
»Pour
nemingen
coloris des
des
l'abeille
forme et
et leIecoloris
l'abeille l'attraction
l'attractionexercée
exercéepar
par lala forme
fleurs est —
- très
très approximativement
approximativement —
- quatre
quatre fois
fois plus
plusforte
forte
fleurs
que
celle qu'exercent
qu' exercent leur
leur pollen,
pollen, leur
leur parfum
parfum etetleur
leurnectar
nectar
que celle
réunis.»
Giltay, die
diezijn
zijnproeven
proevenmerkwaardigerwijze
merkwaardigerwijze nam
nam met
met
réunis.» Giltay,
dezelfde
plant, als
als waarmee
waarmee Plateau
Plateau gearbeid
gearbeid had,
had, n.l.
n.l. met
met de
de
dezelfde plant,
gewone
klaproos, vond
vond o.o. a.a.dat
datonbeschadigde
onbeschadigde bloemen
bloemen en
en
gewone klaproos,
bloemen,
waarvan
de
kroonbladeren
weggenomen
waren,
wel
bloemen, waarvan
kroonbladeren weggenomen waren, wel
beiden
bezoek ontvingen,
ontvingen, maar
maar dat
in denzelfden
denzelfden tijd
tijd de
de
beiden bezoek
dat in
eerstgenoemde
insecten bezocht
bezocht werden,
werden, de
de
eerstgenoemde bloemen
bloemen door
door 34 insecten
laatstgenoemden
slechts één
één;; echter
echter scheen
scheen het,
het, dat
dat de
de
laatstgenoemden door
door slechts
bezoekende
bijen zich
zich langzamerhand
langzamerhand aan
aan het
het ontbreken
ontbreken der
der
bezoekende bijen
kroon
gewenden, zoodat
zoodat het
het bezoek
bezoekder
derontkroonde
ontkroondebloemen
bloemen
kroon gewenden,
langzaamaan
langzaamaan grooter
grooter werd.
Zijn
voor dagbloemen
dagbloemen kleur
kleur en grootte
grootte der
der kroon
kroon van
van
Zijn dus
dus voor
de meeste
meeste beteekenis,
beteekenis, daartegenover
daartegenovertrekken
trekkennachtbloemen
nachtbloemen het
het
meeste
nut
van
hun
geur,
terwijl,
indien
hierbij
de
kleur
een
meeste nut van hun geur, terwijl, indien hierbij de kleur een
oflichtgeel
lichtgeel is,
is, de
dekieuren,
kleuren, die
die in
in
rol
speelt, deze
deze steeds
steeds wit
wit of
rol speelt,
de avondschemering
avondschemering het meest opvallen. Algemeen
Algemeenbekend
bekendbijv.
bijv.
is
hetgeuren
geurenvan
vankamperfoelie,
kamperfoelie, dat
dat vooral
vooral tegen
tegen den
den avond
avond
is het
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sterk
en de
de schitterende
schitterende kleuren
kleuren van
van Toortsen,
T oortsen, Siertabak,
Siertabak~
sterk is,
is, en
soorten
en Oenothera's,
Oenothera's, die
die ook
ook allen
allen tegen
tegen den
den avond
avond hun
hun
soorten en
bloemen ontplooien,
ofgeel
geelgekleurd
gekleurd zijn.
zijn.
bloemen
ontplooien, en
en wit of
N aast de
de eigenlijke
eigenlijke bloemenbiologie
bloemenbiologie kwam
de door
door
Naast
kwam na
na de
T
reviranus uitgevochten
strijd om
om het
hetsexualiteitsbeginsel,
sexualiteitsbeginsel,een
een
Treviranus
uitgevochten strijd
andere
onderzoek de
de aandacht
aandacht der
derwetenschappe,
wetenschappe~
andere richting
richting van onderzoek
lijke
wereld vragen.
vragen. Was
Wasdedebestuivingsleer
bestuivingsleereen
eenvolkomen
volkomen
lijke wereld
zelfstandige tak,
tak, de
debevruchtingstheorie,
bevruchtingstheorie,het
hetvraagstuk
vraagstukvan
vanwat
wat
er
gebeurt, nadat
nadat het stuifmeel
stuifmeel op
op den
denstempel
stempelgekomen
gekomenwas,
was,
er gebeurt,
was in
in hooge
hoogemate
mateafhankelijk
afhankelijkvan
vandedeontwikkeling
ontwikkelingder
derandere
andere
vakken,
onze opvatting
opvatting over
over het
hetcelbegrip,
celbegrip,van
vande
dekennis
kennis
vakken, van
van onze
der voortplantingswijze
voortplantingswijze bij
bij lagere
lageregewassen,
gewassen,als
alswieren,
wieren,mossen
mossen
der
en
varens, en
en van
vanden
denvooruitgang
vooruitgangder
derbevruchtingsonder,
bevruchtingsonder~
en varens,
zoekingen
in het
hetdierenrijk.
dierenrijk.
zoekingen in
Hoe de
de ininden
denloop
loopvan
vandede
zeventiende
achttiendeeeuw
eeuw
zeventiende
enenachttiende
op het
hetgebied
gebiedder
derdierlijke
dierlijkeembryologie
embryologieheerschende
heerschendestrijden
strijden
tusschen
praeformatie~ en
epigenesis~theorie, tusschen
tusschen ovisten
ovisten
tusschen praeformatie,
en epigenesis,theorie,
en animalculisten,
animalculisten, zich
zich van
van dedeontdekte
ontdekteplantensexualiteit
plantensexualiteit
en
meester maakten,
voorstelling, die in
in de
de
meester
maakten,zagen
zagenwe
wereeds.
reeds. De voorstelling,
achttiende
dan ook in
in de
de
achttiende eeuw
eeuw algemeen
algemeen gehuldigd
gehuldigd werd,
werd, en
en dan
voormannen
Linnaeus, Gleichen, Needham
N eedhamenenanderen
anderenkrach,
krach~
voormannen Linnaeus,
tige
verdedigers vond,
was, dat het
het stuifmeel
stuifmeel op
op den
denstempel
stempel
tige verdedigers
vond, was,
gekomen, zou
zou barsten,
barsten,dedezich
zichdaarin
daarinbevindende
bevindendekorreltjes
korreltjes
gekomen,
zouden door
door den
den stijl
stijl heen
heen naar
naar beneden
beneden dringen,
dringen, en dan
dan in
in
zouden
het vruchtbeginsel
vruchtbeginsel aangekomen
zelf tot
totplantenkiemen
plantenkiemen
het
aangekomenOf
àf zelf
uitgebroed worden
Of6fop
of
uitgebroed
worden (animalculisten-richting)
(animalculisten,richting)
op een
een of
andere manier
manier aan
aan het
hettot
totstand
standkomen
komendier
dierplantenkiemen
plantenkiemen
andere
medewerken
Dezebeide
beide
praeformatie~richtingen
medewerken (ovisten).
(ovisten). Deze
praeformatie,richtingen
vonden steun
steun inindedemikroskopische
mikroskopischewaarneming,
waarneming, dat
dat stuif,
stuif~
vonden
meelkorrels, in
water gelegd,
gelegd, barsten
barsten en
en hun
huninhoud
inhouddoen
doen
meelkorrels,
in water
naar
buiten
treden.
Koelreuter
kon
het
met
deze
theorie
niet
naar buiten treden. Koelreuter kon
met deze theorie niet
vinden;
hij beschouwde
beschouwde dededoor
doorhet
hetstuifmeel
stuifmeelafgescheiden
afgescheiden
vinden ; hij
olieachtige
als de
debevruchtende
bevruchtende stof,
stof, die
die zich
zich met
met de
de
olieachtige massa
massa als
me~gsel door den
den stijl
stijl
stempelvloeistof
stempelvloeistof vermengen
vermengen zou,
zou, welk
welk mengsel
heen
naar het
het vruchtbeginsel
vruchtbeginsel gevoerd
In het
het
heen naar
gevoerdzou
zou worden.
worden. In
eigen~
van zijn
zijn werk
werk meent
meent hij
hijinindedestempelvloeistof
stempelvloeistofde
deeigen,
begin van
lijke vrouwelijke
vrouwelijke stof te
te mogen
mogenzien
zien;
laterkomt
komthij
hijop
opgrond
grond
lijke
; later
van door
door hem
hemgenomen
genomenproeven
proeventot
totde
deslotsom,
slotsom,dat
datde
destempel,
stempel..
dan een
een geleidende
geleidende rol
rolspeelt,
speelt,en
endedeeigenlijke
eigenlijke
vloeistof niets dan
vrouwelijke stof
stof dus
dusininhet
hetvruchtbeginsel
vruchtbeginselaanwezig
aanwezigmoet
moetzijn.
zijn.
vrouwelijke
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barsten van
van het
hetstuifmeel,
stuifmeel,dat
datiningewoon
gewoonwater
waterplaats
plaats
Het barsten
vond, bleef
vond,
bleef volgens
volgens hem
hem op
opden
denstempel
stempelachterwege.
achterwege.
Lang
men op dit
dit standpunt
standpunt staan
staan;; door
de weer
weer op,
op~
Lang bleef
bleef men
door de
laaiende strijd
strijd over
over het
hetsexualiteitsvraagstuk
sexualiteitsvraagstukwerd
werddedeaandacht
aandacht
laaiende
van
deze dingen
dingen afgeleid,
afgeleid, totdat
1823 Amici
Amici als door
door een
een
van deze
totdat in
in 1823
toeval een
een belangrijke
belangrijke bijdrage
bijdrage tot
tot de
dekennis
kennisvan
vanhet
hetbevruch,
bevruch~
toeval
tingsproces leveren
was bezig
bezig met
meteen
eenonderzoek
onderzoek
tingsproces
leveren kon.
kon. Amici was
der stempelharen
stempelharen van
Portulaca en zag,
zag, dat
dathet
hetstuifmeel,
stuifmeel,dat
dat
der
van Portulaca
den stempel
stempelaanwezig
aanwezigwas,
was,niet
nietgebarsten
gebarsten was,
was, maar
maar ge,
ge~
op den
kiemd tot
tot een
eenstuifmeelbuis,
stuifmeelbuis,waarin
waarinde
deinhoud
inhoudeen
eenstroomende
stroom ende
kiemd
beweging vertoonde.
vertoonde. Nadat
Nadat Brongniart
Brongniart aantoonde,
aantoonde, dat
dat de
de
beweging
vorming van
van een
een stuifmeelbuis
stuifmeelbuis een
een zeer
zeeralgemeen
algemeenverschijnsel
verschijnsel
vorming
was, slaagde
slaagde Amici
Amici ererinin(1830),
(1830),dedestuifmeelbuis
stuifmeelbuis over
over zijn
zijn
was,
geheele
lengte
te
vervolgen,
d.
w.
z.
tot
het
oogenblik
waarop
geheele lengte vervolgen, d. w. z. tot het oogenblik waarop
den zaadknop
zaadknop binnendringt,
binnendringt, en
enbleek
bleekhem,
hem,dat
datiedere
iederezaad,
zaad~
ze den
knop door
door één
éénstuifmeelbuis
stuifmeelbuis bevrucht
bevrucht werd.
werd. Dit
Ditwas
wasaan,
aan~
knop
leiding, dat
dat Schleiden,
Schleiden, die
met Schwann
Schwann de
degrondlegger
grondlegger der
der
leiding,
die met
cellenleer,
volgens welke
welke theorie
theorie alle
alleorganismen
organismen opgebouwd
opgebouwd
cellenleer, volgens
zijn uit cellen
cellen als
als elementaire
elementaire eenheden,
eenheden,isisgeweest,
geweest,het
hetvraag,
vraag~
zijn
stuk
aanpakte en
de waarnemingen
waarnemingen van Amici
Amici met
met zijn
zijn eigen
eigen
stuk aanpakte
en de
onderzoekingen
richting der animalculisten,
animalculisten, die zich
zich in
in
onderzoekingen in
in de richting
plantkundige wetenschap pollinisten noemden, uitlegde. Volgens
Volgens
hem zou
zou de
de top
top van
van de
depollenbuis,
pollen buis, na
na in
inden
denzaadknop,
zaadknop, die
die
hem
als
broedruimte dienst
dienst deed,
deed,aangekomen
aangekomen tetezijn,
zijn,opzwellen
opzwellen
als broedruimte
en
een celweefsel
celweefselvormen,
vormen,waaruit
waaruit dan
danweer
weerzaadlobben
zaadlobben en
en
en een
verdere plantenorganen
Schleiden vond een
een
verdere
plantenorganenontstaan
ontstaanzouden.
zouden. Schleiden
was het
het
aantal
bestrijding. Weer was
aantal aanhangers,
aanhangers, maar
maarook
ook veel
veel bestrijding.
we de
de eerste
eerste krachtige
krachtige protesten
protesten tegen
tegenSchleidens
Schleidens
Amici, aan wien we
meening
danken:: zijn
zijn waamemingen
waarnemingen toonden
toondenduidelijk
duidelijkaan,
aan,
meening danken
hoe véér
vóór de
deintrede
intredevan
vandedepollenbuis
pollen buisininden
denzaadknop
zaadknopreeds
reeds
een
duidelijke structuur
structuur bestond,
bestond, een
een kiemblaasje,
kiemblaasje, waaruit
waaruit na
na
een duidelijke
een prikkeling
prikkeling door
door de
destuifmeelbuis
stuifmeelbuisopopeen
een
anderemanier,
manier,
ofof
andere
het
zaad ontstond.
ontstond. Hoe
Hoe de
deeigenlijke
eigenlijkesamenwerking
samenwerkingtusschen
tusschen
het zaad
duide~
stuifmeelbuis
kiemblaasje plaats
was hem
hem niet
niet duide,
stuifmeelbuis en
en kiemblaasje
plaats had,
had, was
lijk;
den wand
wand van
van de
depollenbuis
pollenbuisheen
heen
lijk ; hij
hij meende,
meende, dat
dat door den
de
inhoud als
alsvloeistof
vloeistofzou
zou
overgaannaar
naarhet
hetkiemblaasje,
kiemblaasje,
de inhoud
overgaan
een meening,
meening, die
die ininmeer
meervagen
vagenvorm
vormreeds
reedsbijbijKoelreuter
Koelreuter
een
bestond.
Grooten steun
ontving Amici,
Amici, wiens
wiensartikelen
artikelendoordat
doordat ze
ze in
in
steun ontving
het Italiaansch
Italiaansch geschreven
geschreven waren
waren niet terstond
terstond de
de bekendheid
bekendheid
hadden, die
die ze
zewaard
waard waren,
waren, van
van Hugo
H ugo von
von Mohl,
Mohl, die
diezijn
zijn
hadden,
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publicaties in
het Duitsch
Duitsch vertaalde
vertaalde en
eninindede«Botanische
«Botanische
publicaties
in het
Zeitung» opnam,
opnam, en
envan
vanden
dengenialen
genialenWilhelm
WilhelmHofmeister,
Hofmeister,
Zeitung»
den
man, die
die in
in de
denegentiende
negentiendeeeuw
eeuwongetwijfeld
ongetwijfeld het
hetmeest
meest
den man,
schitterende
mikroskopische werk geleverd
geleverd heeft.
heeft.
schitterende mikroskopische
Omstreeks 1839
1839 was
was door
door Schleiden
Schleidenen
enSchwann
Schwannde
detheorie
theorie
Omstreeks
opgesteld,
alle organismen,
organismen, hetzij
hetzij planten
planten of
of dieren
dieren opge,
opge~
opgesteld, dat alle
zouden zijn
zijn uit
uitcellen,
cellen,d.w.z.
d.w.z.uituitkleine
kleinemet
meteene
eeneslijm,
slijm~
bouwd zouden
achtige
gevulde blaasjes,
blaasjes, welke
welke stof
stoflater
later door
doorvon
vonMohl
Mohl
achtige stof gevulde
protoplasma genoemd
werd. Na
Na de
deontdekking
ontdekkingvan
vanRobert
Robert
protoplasma
genoemd werd.
Brown, dat
dat in bijna
bijna al
al die
diecellen
celleneen
eenkern,
kern,een
eenininbouw
bouwsterk
sterk
Brown,
afwijkend
lichaampje te
te vinden
vindenis,is,werd
werdlangzamer,
langzamer~
afwijkend bolvormig lichaampje
hand de
de beschouwing
beschouwingvan
vanSchleiden
SchleidenenenSchwann,
Schwann,dat
datde
dewand
wand
hand
van de
de cel
cel het
hetvoornaamste
voornaamste deel
deelzou
zouzijn,
zijn,verlaten
verlatenenenmeer
meeren
en
van
meer
beteekenis toegekend
inhoud, en
en vooral
vooral aan
aan de
de
meer beteekenis
toegekend aan
aan den inhoud,
kern. Hofmeisters
van het
het
kern.
Hofmeistersonderzoekingen
onderzoekingenover
overden
den bouw
bouw van
kiemblaasje (embryozak
hij het)
het) hadden
haddennu
nuvooral
vooral tot
tot
kiemblaasje
(embryozak noemde
noemde hij
resultaat,
wel deze
dezeembryozak
embryo zakeen
eenaantal
aantalkernen
kernenbevat,
bevat,
resultaat, dat
dat wel
maar
nooit meer dan één plantenkiem zich ontwikkelt.
maar hieruit
hieruit toch nooit
ontwikkelt.
Eigenlijk was het
het vraagstuk
vraagstuk der
der bevruchting
bevruchtingdoor
doorde
deonder,
onder~
Eigenlijk
zoekingen van
en Hofmeister
Hofmeister voor
een groot
groot deel
deel
zoekingen
van Amici
Amici en
voor een
opgelost;
werk was z66
zóó helder
helder en
enz6é•
zóómooi
mooiuitgewerkt,
uitgewerkt,
opgelost ; hun
hun werk
dat van
van eenigen
eenigen twijfel
twijfel aan
aan de
de juistheid
juistheid hunner
hunner gevolgtrekkingen
gevolgtrekkingen
moeilijk
sprake kon
kon zijn.
zijn.Maar
Maartoch
tochachtte
achtteons
ons«Koninklijk
«Koninklijk
moeilijk sprake
N ederlandsch Instituut
Instituutder
der Wetenschappen»
Wetenschappen»de
dezaak
zaakbelangrijk
belangrijk
Nederlandsch
genoeg,
om erereen
eenprijsvraag
prijsvraag over
over uit
uitteteschrijven
schrijven;; het
het door
door
genoeg, om
Schacht
dat met
met goud
goudbekroond
bekroondwerd,
werd,
Schacht ingezonden
ingezonden antwoord,
antwoord, dat
verdedigde de
de theorie
theorie van
van Schleiden
Schleiden;; aan
aande
deafbeeldingen,
afbeeldingen,die
die
verdedigde
de verhandeling
verhandeling van
van Schacht
Schachtverduidelijkten
verduidelijkten en
en de
dejuistheid
juistheid
van
zijn meening
meening moesten
moesten bewijzen,
bewijzen, ontbreekt
ontbreektvolgens
volgens een
een
van zijn
kritiek
van von
vonMohl
Mohl«nichts
«nichtsals
alsdie
dieWahrheit».
W ahrheit».Schijnbaar
Schijnbaar
kritiek van
wordt
aan den
denlevendigen
levendigen strijd
strijd een
een eind
eind gemaakt
gemaakt door
door een
een
wordt aan
vervaar~
publicatie van
Deecke (1854)
(1854) die
die inineen
eendoor
doorhem
hemvervaar,
publicatie
van Deecke
praeparaat van
Pedicularis een
zoo sterk
sterk bewijs
bewijs voor
voorde
de
digd praeparaat
van Pedicularis
een zoo
pollinisten~theorie
Schleiden ziet,
ziet, dat
dat hij
hij meent
meent tete mogen
mogen
pollinisten,theorie van
van Schleiden
es Praeparat
Praeparat würde
Schleiden~
schrijven:
schrijven: «Dies
«Dieses
wiirde allein genügen
geniigen die Schleiden,
Schachtsche
Befruchtungslehre
als
unumstössliche
T atsache
Schachtsche Befruchtungslehre als unumstiissliche Tatsache
festzustellen»;
Schacht waren
waren zelfs
zelfsdoor
doorditditpraeparaat
praeparaat
festzustellen»; volgens Schacht
verur~
«die Gegner
Gegner dieser
dieser Ansicht
Ansicht flit'
für immer
immer zum
zum Schweigen
Schweigenverur,
teilt 1» Heel
Heelhet
hetwerk
werkvan
vanAmici,
Amici,van
van Hofmeister,
Hofmeister, van
van von Mohl,
Mohl,
teiltl»
drie
botanici van
van grooten
grooten naam
naam en
enschitterende
schitterendebekwaamheid
bekwaamheid
drie botanici
vernietigd
door één
één praeparaat
praeparaat van een
een tot
totdusver
dusveronbekend
onbekend
vernietigd door
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onderzoeker, wiens naam
onderzoeker,
naam ininde
degeschiedboeken
geschiedboekender
derplantkunde
plantkunde
bijna niet genoemd
bijna
genoemd wordt1
wordt!
Ongelukkig voor de
Ongelukkig
depollinisten
pollinistenwaren
waren Hofmeister
Hofmeister en
en von
von
Mohl,
bij wie
wie zich
zich spoedig
spoedigTulasne
T ulasne en
enUnger
U ngeraansloten,
aansloten,niet
niet
Mohl, bij
zoo spoedig
spoedigovertuigd
overtuigdvan
vandedebewijskracht
bewijskrachtvan
van Deecke's
Deecke's publi,
publi~
catie,
als Schacht.
Schacht. Reeds
Reeds twee
tweejaar
jaarlater
later (1856)
(1856)wordt
wordtdoor
door
catie, als
Radlkofer
strijd beslecht,
beslecht, maar
maar nu
nu ten
tenvoordeele
voordeele
Radlkofer voorgoed
voorgoed de strijd
van de
de door
doorAmici
Amicigegrondveste
gegrondvesteleer,
leer,waarna
waarna Schacht
Schacht volkomen
eerlijk
ongelijk bekent,
bekent, en
enHofmeister
Hofmeisterdus
dusals
alsoverwinnaar
overwinnaar
eerlijk zijn
zijn ongelijk
uit den
den strijd
strijd treedt.
treedt.
Radlkofer deed nog
nogeen
eenstap
stapininde
degoede
goederichting
richting;; hij
hijmeent,
meent,
dat
bevruchting niet door
door het
het diffundeeren
diffundeeren van
van den
den vloei,
vloei~
dat de bevruchting
baren inhoud
der pollenbuis
pollenbuis kon
kon plaats
plaats hebben,
hebben, maar
maar dat
dat de
de
baren
inhoud der
geheele
inhoud door
door den
denwand
wandheen
heenbreekt,
breekt, en
en ongeveer
ongeveer tete
geheele inhoud
vergelijken
zijn met de
de spernutozoïden
spermatozoïdenvan
vanvarens.
varens.
vergelijken zou
zou zijn
In
denzelfden tijd,
tijd, waarin
waarin levendig
levendig strijd
strijd gevoerd
gevoerd werd
werd
In denzelfden
omtrent
bevruchtingsproces bij
planten, was ook
ook
omtrent het
het bevruchtingsproces
bij hoogere
hoogere planten,
in de
de kringen
kringen der
derbotanici
botanicitwijfel
twijfelgerezen
gerezenaan
aande
dejuistheid
juistheid van
van
heerschende dogma,
dogma, dat
datlagere
lagereplanten
planten:
varens, mossen,
mossen,
het heerschende
: varens,
schimmels,
Wel waren
waren
schimmels, wieren
wieren alle
alle sexualiteit
sexualiteit zouden
zouden missen.
missen. Wel
reeds
in den
dentijd
tijdvan
vanKoelreuter
KoelreuterenenLinnaeus
Linnaeus hier
hier en
en daar
daar
reeds in
vermoedens geuit,
geuit, dat
dat aan
aan bepaalde
bepaalde deelen
deelen van
vanpaddestoelen
paddestoelen
vermoedens
bijv. een
een bevruchtingsfunctie
bevruchtingsfunctie moest
moest worden
worden toegekend,
toegekend, en
en
bijv.
hadden in
in het
hetbegin
beginder
dernegentiende
negentiendeeeuw
eeuwreeds
reedsVaucher,
Vaucher,
hadden
Ehrenberg, N
ees von
vonEsenbeck
EsenbeckenenBischoff
Bischoffonderzoekingen
onderzoekingen
Ehrenberg,
Nees
ver~
gepubliceerd, die
vóór de
aanwezigheid van
sexueel ver,
gepubliceerd,
die vé•ór
de aanwezigheid
van een
een sexueel
schil
bij enkele
enkeleKryptogamen
Kryptogamen pleitten,
pleitten, maar
maar de
de groote
groote ont,
ont~
schil bij
wikkeling
wikkeling van dit
dit vraagstuk
vraagstuk zou
zou komen
komen van
vanden
denzelfden
zelfdenkant
kant
als
bij
de
Phanerogamen:
het
waren
Unger
en
Hofmeister
en
als bij de Phanerogamen :
waren Unger en Hofmeister en
naast
hen
Nägeli,
Mettenius,
Thuret,
de
Bary,
aan
wie
het
naast hen Nageli, Mettenius, Thuret, de Bary, aan wie het
schitterende werk
over de
de bevruchting
bevruchtingder
derKryptogamen
Kryptogamen tete
schitterende
werk over
danken
danken is.
desamenwerking
samenwerking van
van alaldeze
dezegeleerden
geleerdenkwam
kwamweldra
weldra
Door de
opvatting tot
tot stand,
stand, dat
dat sexualiteit
sexualiteit een
eenzeer
zeeralgemeen
algemeen ver,
ver~
de opvatting
spreid verschijnsel
verschijnsel is
is ininhet
hetplantenrijk,
plantenrijk,maar
maartoch
tochbleef
bleefereréén
één
spteid
dat onopgehelderd
onopgehelderdwas
was:: wat
watwas
waseigenlijk
eigenlijk tetebeschouwen
beschouwen
punt, dat
het principieële
principieële van
van het
hetbevruchtingsproces
bevruchtingsproces??
als het
Voor zoover
zoover de Kryptogamen
Kryptogamèn betreft,
betreft, werd
werd deze
deze vraag
vraag be,
be~
antwoord door
Pringsheim, die de
de eerste
eersteaflevering
aflevering van
van de
de
antwoord
door Pringsheim,
door hem
hem gestichte
gestichte Jahrbiicher
Jahrbücher fiir
für wisgenschaftliche
wissenschaftliche Botanik
Botanik
opende met
met een
eenpublicatie
publicatieover
overhethet
bevruchtingsprocesbij
bij
opende
bevruchtingsproces
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Oedogonium, een
in onze
onzeslooten
slootenzeer
zeeralgemeen
algemeengroenwier.
groenwier.
een in
Hij
ontdekte, dat
dat hier
hiereen
eenvolkomen
volkomenversmelting
versmelting plaats
plaats had
had
Hij ontdekte,
tusschen
het protoplasma
protoplasma van
van het
het mannelijk
mannelijk spermatozoid
spermatozoïd en
en
tusschen het
dat
de vrouwelijke
vrouwelijke eicel
eicel:: uit
uitdedebeide
beideafzonderlijke
afzonderlijke cellen
cellen
dat van de
wordt er
er één,
één, die
dienu
nutot
totverdere
verdereontwikkeling
ontwikkelingininstaat
staat is
is (1856).
(1856).
Duidelijk
werd hierbij
hierbij nu,
nu, voor
voor zoover
zoover de
de stand
stand der
der weten,
weten.
Duidelijk werd
schap
het toeliet,
toeliet, het
hetbeginsel
beginselder
der
sexualiteitherkend
herkend:: ver,
ver.
schap het
sexualiteit
smelting
cellen tot één.
één.
smelting van
van twee
twee cellen
Zoo was
was men
ophet
hetgebied
gebiedder
derKryptogamen,
Kryptogamen,die
die zich
zich
men dus op
voor mikroskopisch
mikroskopisch onderzoek
onderzoek veel
veel beter
beter leenden dan de Phane,
Phane.
rogamen,
een vijftien
vijftien jaar
jaar tijds
tijds een
eenheel
heeleind
eindgevorderd,
gevorderd,en
en
rogamen, in
in een
als
ware een
een mijlpaal
mijlpaal op
opden
denlangen
langenweg
wegvan
vanwetenschap,
wetenschap.
als het ware
pelijk
onderzoek opgericht.
opgericht.
pelijk onderzoek
De vraag
vraag van
van beteekenis,
beteekenis, wat als
als het
het principe
principe van het
het be,
be.
vruchtingsproces te beschouwen
nuovergebracht
overgebrachtnaar
naar
vruchtingsproces
beschouwen is,
is,werd
werdnu
het terrein
terrein der
der algemeene
algemeene biologie
biologie;; het
hetwas
waseen
eenvraag,
vraag, die
die niet
niet
alleen
botanici maar
maar ook
ook voor
voorzoCilogen
zoölogen belang
belang had.
had.
alleen voor botanici
eerstvolgende mijlpaal
mijlpaal werd
werdinin1876
1876geplaatst
geplaatst door
door Oscar
Oscar
De eerstvolgende
zijn onderzoekingen
onderzoekingenover
overde
debevruchting
bevruchtingvan
van zeeëgel,
zeeëgel.
Hertwig: zijn
eieren
leidden hem
hemtot
totde
dezeer
zeerbelangwekkende
belangwekkendewaarneming,
waarneming,dat
dat
eieren leidden
bij de
de bevruchting
bevruchtingniet
nietalleen
alleendedebeide
beide
protoplasma.massa' s
bij
protoplasma.massa's
van eicel
eicel en
en spermatozoïde
spermatozoïde versmelten,
versmelten, maar
maar dat
dat ook
ookde
debeide
beide
van
lichaampjes daarbinnen,
daarbinnen, de
dekernen,
kernen,elkaar
elkaarnaderen
naderen
bolvormige lichaampjes
en ten
ten slotte
slotte één
éénkem
kernvormen.
vormen. Zoo
Zoo isishet
hetbeginsel
beginsel van
van be,
be.
en
vruchting geworden
geworden de
deversmelting
versmeltingder
derprotoplasma
protoplasma.massa's
vruchting
' ,massa's
door een
eenkernversmelting.
kernversmeltin,g.
gevolgd door
op
jaren later
later volgde
volgde een
een dergelijke
dergelijke ontdekking
ontdekking op
Eenige jaren
botanisch gebied (1884)
(1884):: aan
aanStrasburger
Strasburger gelukte
gelukte het,
het,dank
dank
botanisch
zij de
de groote
grooteontwikkeling
ontwikkelingder
dermikroskopische
mikroskopische techniek,
techniek, de
de
zij
kernversmelting
ook
bij
Phanerogamen
aan
te
toonen.
De
kemversmelting ook bij Phanerogamen aan te toonen. De
vrouwelijke kern
ligt inindedeeicel,
eicel,diedie
kiemblaasjesreeds
reeds
vrouwelijke
kem ligt
alsals
kiemblaasjes
Amici enenanderen
anderenwaargenomen
waargenomenenenbeschreven
beschrevenwerd
werd;
door Amici
;
mannelijke kern
kern is
is aanwezig
aanwezig in
in de
destuifmeelbuis,
stuifmeelbuis, die
diezich
zich
de mannelijke
aan den
den top
topopent
opentenen
van
zijn
kernennaar
naarbuiten
buitenlaat
laat
aan
éénéén
van
zijn
kernen
treden, teneinde
teneinde zich
zich met
metdedevrouwelijke
vrouwelijkekern
kerntetevereenigen.
vereenigen.
treden,
bijde
dePhanerogamen
Phanerogamen blijkt
blijktdus
dushetzelfde
hetzelfdebevruchtings,
bevruchtings.
Ook bij
beginsel te
te heerschen,
heerschen, als
als bij
bij andere
andere planten
planten en
enininhet
hetgeheele
geheele
beginsel
dierenrijk.
derde richting,
richting, waarin
waarin zich
zich de
dewetenschap
wetenschap na
na1822
1822 ont,
ont.
De derde
wikkelde, was
was de
detoepassing
toepassingvan
vanhethet
sexualiteitsbegrip:: de
de
wikkelde,
sexualiteitsbegrip
bastaardeeringsleer. Een
te geven
gevenvan
vanden
dengang
gangdezer
dezer
bastaardeeringsleer.
Een overzicht te
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onderzoekingen,
waarvoor door
door Koelreuteur de fundamenten
fundamenten
onderzoekingen, waarvoor
gelegd
waren, zou
zou ons
ons thans
thans te ver
ver voeren
voeren en
en heeft
heeft op
op het
het
gelegd waren,
hier
besproken onderwerp
onderwerp geen
geen betrekking;
is een gebied,
hier besproken
betrekking ; het
het is
ijver gewerkt
waarop
met koortsachtigen ijver
gewerkt wordt,
wordt, en
en waarop
waarop
waarop met
steeds nieuwere
nieuwereenenbelangrijke
belangrijkeresultaten
resultatenen
enideeën
ideeën
iederen dag steeds
verwacht kunnen worden.
verwacht

BLADZIJDE UIT
UIT HET
HET LEVEN
LEVEN VAN
VANGEEL,
GEEL,
EEN BLADZIJDE
onuitgegeven brieven.)
brieven.)
(met onuitgegeven
Dr. M.
M. J.J. AALBERS-F1AMAKER.
AALBERS-HAMAKER.

IJ het opruimen
opruimen van
van oude
oude papieren
papieren vond
vond ik
ikinineen
eenporte
porte.
BIJ
B
aantal brieven
brieven en
en briefjes
briefjes uit
uitdedejaren
jaren1834
1834
feuilletje een aantal
en 1835
1835 gericht
gericht aan
aan den
den15,
15,16jarigen
16jarigen H.
H. G.
G.Hamaker,
Hamaker, en
en
en
afkomstig van
van zijn
zijn ouders,
ouders, zijn
zijn jongere
jongere zusjes
zusjes en
en van
van Geel.
Geel.
afkomstig
Deze
Deze H.
H.G.G.(Gerard)
(Gerard)Hamaker,
Hamaker,later
laterals
alsGraecus
Graecusniet
nietonbekend
onbekend
Hàmaker,hoogleeraar
hoogleeraarin
in de
de
gebleven, was de
de zoon
zoonvan
vanH.H.A.A.Hamaker,
gebleven,
Oostersche
talen
te
Leiden,
een
van
Geersbeste
vrienden.
Oostersche talen te Leiden, een van Geel's beste vrienden.
Gerard
blijkbaar om
zijn school,
school, in
in '35
'35 ook
ookom
omzijn
zijn
Gerard kon
kon blijkbaar
om zijn
colleges, 's zomers niet zóó
zóó langen
langentijd
tijdbuiten
buitendoorbrengen
doorbrengen als
als
de verdere
verdere familie
familie —
- vandaar
vandaar die correspondentie.
correspondentie. Hij
Hijvverd
werd
later
pupil van
van Geel
Geel;; als
als zoodanig
zoodanig wordt
wordt er
er van
van hem
hem nog
nog
later de
de pupil
al eens
al
eens melding
melding gemaakt
gemaakt in
inmijn
mijn qacob
«JacobGeel.»
Geel.»Aan
AandedepiEteit
piëteit
zijn vaderlijken
vaderlijken vriend
vriend en
en leermeester,
leermeester, die
diehem
hem alle
alle brieven
brieven
voor zijn
van
Geel bijeen
bijeen heeft
heeft doen
doen bewaren,
bewaren, had
had ik
ik de
de stof
stofvoor
voor
van Geel
mijn proefschrift
was ik
ik dus
dus verrast
verrast toen
toen ik
ik
mijn
proefschrifttetedanken.
danken. Wel
Wel was
niet
lang
geleden
in
een
verborgen
gebleven
portefeuilletje
op
niet lang geleden in een verborgen gebleven portefeuilletje op
nieuw Geel's
Geel's handje
handje voor
voormij
mijzag
zagliggen.
liggen.Waarom
Waaromwaren
warendeze
deze
Deinhoud
inhoud
brieven
niet bij
bij den
denanderen
anderen bundel
bundel bewaard?
bewaard? De
brieven niet
ervan
verklaart het;
de meeste
meestezijn
zijneen
eenherinnering
herinnering aan
aan de
de
ervan verklaart
het; de
1835 doorleefd,
doorleefd,
droevige
dagen, in
September en
en October
October 1835
droevige dagen,
in September
toen Gerard
Gerard tp
t~ Leiden
Leiden eerst
eerstde
deziekte
ziektevan
vanzijn
zijngeheele
geheelefamilie,
familie,
later
dood van
van zijn
zijn beide
beide ouders
ouders moest
moest vernemen.
vernemen. Het
Het
later den dood
roodvonk
het gezin,
gezin, dat
dat dien
dien zomer
zomer op
op het
het huis
huisRhode
Rhode.
roodvonk had
had het
steijn
Neerlangbroek doorbracht,
doorbracht, aangetast.
aangetast.
steijn te Neerlangbroek
De aandoenlijke
aandoenlijke kleine tragedie
tragedie begint
begint met
met een
een briefje
briefje van
van
het
12 ofof13jarig
13jarig zusje
zusje Jet,
Jet, gedagteekend
gedagteekend 20
20 Sept.
Sept. 1835,
1835,
het 12
waarin
kind van
van het
hetroodvonk
roodvonkhaast
haast niet
niet rept.
rept. Zij
Zij vvil
wil
waarin het
het kind
nu de
defamilie
familieeenige
eenigedagen
dagenlanger
langer
Gerard
schrijven, nu
Gerard maar
maar eens
eens schrijven,
op Rhodestein
Rhodestein zal
zalblijven
blijvenvvegens
wegensdedeziekte
ziektevan
vaneen
eender
derandere
andere
zusjes.
Maar
het
bezoek
van
de
familie
Wttewaal
en
vooral
zusjes. Maar het bezoek van de familie Wttewaal en vooral
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de perzikken
perzikken en
en peren
peren en
enappels
appelsdie
diezijzijdaama
daarnavan
vanhun
hungasten
gasten
hebben meer
meerhaar
haarbelangstelling
belangstellingdan
dande
dezieke
ziekeCoos.
Coos.
ontvingen, hebben
moeder voegt er
er een
een woordje
woordje bij,
bij, waarin
waarin zij
zij zegt
zegt dat
dat de
de
De moeder
ofontrustend
ontrustend is.»
is.»
toestand
«niet erg
erg of
toestand van
van Coos
Coos «niet
De laatste
laatsteacte
eindigt met
met den
den brief
brief van
van 7 October,
van
October, van
acte eindigt
aan Gerard,
Gerard, aanvangende
aanvangende met
met de
de woorden
woorden:: «Dezen
«Dezennacht
nacht
Geel aan
«omstreeks 11 ure,
ure, heeft
heeft U,
U,lieve
lieve
Gerard,dedezwaarste
zwaarsteslag
slag
«omstreeks
Gerard,
«getroffen, die
treffen kon.
kon. Uw
Uwlieve
lievevader
vaderisisniet
nietmeer.»
meer.»
(getroffen,
die U treffen
Wat daar
daar tusschen
tusschen ligt,
ligt, voert
voertdoor
dooreen
eenbitteren
bitterenstrijd
strijd van
van
hoop
en vrees,
vrees,door
doorGeel
Geelenen
grootmoederCamper
Camper tot
tot den
den
hoop en
grootmoeder
einde
meegestreden, die
het bericht
bericht van
van de
deziekte
ziekteder
der
einde toe meegestreden,
die op het
Ook
moeder,
te samen
samennaar
naar het
het besmette
besmette huis waren getrokken.
moeder, te
getrokken. Ook
de
bevrediging die
die de
deziel,
ziel,door
dooreen
eendrama
drama geschokt,
geschokt, zoo
zoo
de bevrediging
gaarne voelt dagen,
dagen, ontbreekt
ontbreekt niet gansch.
gansch. 12
12October,
October, kort
kort
gaarne
vóór
de kinderen
kinderen met
met Geel
GeelenenGrootmoeder
Grootmoedernaar
naarLeiden
Leiden
v66r de
zullen
terugkeeren, schrijft
vriend, dat
datGerards
Gerards ouders
ouders
zullen terugkeeren,
schrijft de
de vriend,
stellig
tot hem
hem zouden
zouden gezegd
gezegd hebben,
hebben, zoo
zoo zij
zij zich
zich van
van den
den
stellig tot
naderend en dood
waren bewust
bewust geweest
geweest:: «Geel,
«Geel, zorg
zorg voor
voor
naderenden
dood waren
«onze
kinderen, zooveel
Dàtheeft
heefthij
hijgedaan,
gedaan, ten
ten
«onze kinderen,
zooveel gij
gij kunt.»
kunt.» Mt
zegen voor
voor de kinderen,
kinderen, vooral
vooral den oudsten
oudsten zoon
zoon —
- tot
tot een
een
zegen
voor zijn
zijn vereenzaamd
vereenzaamd gemoed.
gemoed.
troost voor
Met den
den dood
doodvan
vandede
Hamakersbegint
begintde
deperiode
periode van
van
Met
Hamakers
Geel'
leven, die
diehet
hetbest
bestisisbekend
bekendgeworden.
geworden.Van
Vanzijn
zijnjeugd,
jeugd,
Geel'ss leven,
van zijn gouverneurschap
gouverneurschap bij
familie Dedel,
Dedel, van
vanhet
heteerste
eerste
van
bij de familie
tiental
jaren in
in Leiden
Leidenalsals2de
2debibliothecaris
bibliothecarisdoorgebracht,
doorgebracht,
tiental jaren
weten wij
wij niet
niet veel.
veel.Slechts
Slechtsdit,
dit,dat
dathijhijveel
veelleed
leedheeft
heeftgekend.
gekend.
weten
Misschien veel
veel meer
meer vlijmend
vlijmend leed,
leed,dan
dandeze
dezeonverwachte
onverwachte
Misschien
van zijn
zijnbeste
bestevrienden
vriendenenendedeplotselinge
plotselingeuiteenscheuring
uiteenscheuring
dood van
hun gezin,
gezin, hem
hemdeed
deedondervinden
ondervinden—- maar
maar allicht
allicht nooit
nooit
van
van hun
Devriendschap
vriendschap van
van Hamaker
Hamaker en
en Geel
Geel claw
dag~
zóó
schokkend. De
z66 schokkend.
teekende waarschijnlijk
waarschijnlijk van 1806
1806 11.• Zij
waren
toen
beide
17
teekende
Zij waren toen beide 17
jaar oud,
oud, en
en staan
staan dan
dan voor
voor 't eerst
ingeschreven als student
student
jaar
eerst ingeschreven
aan
Athenaeum te
te Amsterdam.
Amsterdam. In
In de
decollegekamer
collegekamer zullen
zullen
aan het Athenaeum
zij
elkander wel
wel hebben
hebben aangetroffen,
aangetroffen, o. a.
a. bij
bij professor
professor D.
D.
zij elkander
J. van
van Lennep.
Lennep. Geel was
was de
de zoon
zoonvan
vaneen
eenkostschoolhouder,
kostschoolhouder,
J.
Hamaker koopmanszoon.
de laatste
laatste althans
althans sinds
sinds den
den
Hamaker
koopmanszoon. Beiden,
Beiden, de
den
dood van
vanzijn
zijnvader,
vader,in bekrompen
in bekrompen
omstandigheden;;
den dood
omstandigheden
maar wegens
wegens de
deschoone
verwachtingen, die
die de
deprofessoren
professoren
maar
schoone verwachtingen,
door
eenigen,
o.
a.
door
Van
Lennep,
met
van
hen
hadden,
van hen hadden, door eenigen, o. a. door Van Lennep, met
1.
Hamaker getuigt
in zijn
zijnAcademische
Academische Voorlezingen
Voorlezingen van
van 1835
«Wij althans
althans
1. Hamaker
getuigt in
1835:: «Wij
bijna dertig
dertig jaren met elkander uitgehouden.»
hebben het bijna
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raad en
en daad
daad gesteund.
gesteund. In
In een
een brief
brief van
van 99 Mei
Mei 1809,
1809, door
door
raad
Willmet, Hamakers
Hamakers leermeester
leermeester in de
de Oostersche
Oosterschetalen
talen ge,
geWillmet,
schreven, las
ik o.o.a.,
a.,dat
datdedestudent
studentHamaker
Hamaker niet
niet in
instaat
staat
schreven,
las ik
zijnstudiEn
studiënverder
verder voort
voortte
te zetten,
zetten, «schoon
«schoonProf.
Prof.v.v.Lennep,
Lennep,
was zijn
reedseen
eengeruimen
geruim entijd
tijdgeo
ge«ik, en
en nog
nogeenige
eenigeanderen
anderenditditreeds
«ik,
«deeltelijk bekostigden,
bekostigden, en
en zelfs
zelfsbekostigden
bekostigden met
metgenoegen,
genoegen,
«deeltelijk
«daar gem.
gem. Heer
Heer zo
zo wel
welalsalsik ik
nooit
beter
leerlinggehad
gehad
«dam
nooit
beter
leerling
«hebben.»
«hebben.»
Het isiseen
eenaanbevelingsbrief
aanbevelingsbrief
voorhet
hetRectoraat
RectoraatteteBommel
BommelHet
voor
—
student moest
moesthelaas
helaasdedemaatschappij
maatschappij in.
in.Een
Eenjaar
jaarlater
later
de student
verliet Geel,
Geel, nog
nog niet
niet gepromoveerd,
gepromoveerd, het
hetAthenaeum,
Athenaeum, om
om de
de
verliet
betrekking van
Gouverneur te
aanvaarden van
zoons van
van
betrekking
van Gouverneur
te aanvaarden
van de
de zoons
Baron J. W.
W.Dedel,
Dedel,nauw
nauwverwant
verwantaan
aanprofessor
professorVan
VanLennep.
Lennep.
Baron
Geel had
haddie
diebetrekking
betrekking
aan
de
voorspraak
van
zijn
leermeester
aan de voorspraak van zijn leermeester
danken. Sporen
Sporen van
vandedevriendschap
vriendschapder
derbeide
beidestudenten
studenten
te danken.
heb ik
ik niet
niet gevonden.
gevonden. Dan
Dan moet
moet het
hettot
tot1822
1822duren,
duren,eer
eerhet
het
heb
devrienden
vriendenweer
weersamenbrengt
samenbrengtinineen
eenzelfde
zelfdestad.
stad.Hamaker
Hamaker
lot de
was in
in 1815
1815 hoogleeraar
hoogleeraar te
te Franeker
Franeker geworden
geworden;; in
in 1817
1817vero
verwas
hij het
hetstadje
stadjevoor
voorLeiden,
Leiden,waar
waarhijhijeerst
eersttot
totextraoordinaris,
extra.ordinaris,
liet hij
later tot gewoon
gewoon hoogleeraar
hoogleeraar in
in de
defaculteit
faculteitder
derWijsbegeerte
Wijsbegeerte
later
was benoemd.
benoemd. Hij
Hij was
wasintusschen
intusschen getrouwd
getrouwd met
metJohanna
Johanna
was
Camper, een
een kleindochter
kleindochter van
van den
dengeleerden
geleerdenPetrus
PetrusCamper,
Camper,
Camper,
en
had alal eenige
eenigekinderen
kinderen inin1822,
1822,toen
toenGeel
Geelzich
zichals
als2de
2d•
en had
Bibliothecaris aan
Universiteitsbibliotheek teteLeiden
Leidenkwam
kwam
Bibliothecaris
aan de Universiteitsbibliotheek
vestigen.
Toen isisdaar
daarde
debekende
bekendevriendschap
vriendschap gaan
gaan bloeien
bloeien
vestigen. Toen
tusschen
Bake, Geel
Geel en
enHamaker.
Hamaker. Geel
Geelging
gingop
opkamers
kamers wonen
wonen
tusschen Bake,
bij
Van Leeuwen
Leeuwen op
op het
hetSteenschuur,
Steenschuur, misschien
misschien vlak
vlak bij
bij de
de
bij Van
Hamakers,
in ieder
iedergeval
gevalininLeiden
Leidenook
ookop
ophet
hetSteenschuur
Steenschuur
Hamakers, die in
het gezellige
gezellige leven
leven stond
stond hij
hijver
verachter
achterbij
bij
zijn
begonnen. In
zijn begonnen.
In het
zijn
vriend. Ongehuwd,
Ongehuwd, ook
ookniet
nietverloofd,
verloofd,strijkt
strijkthij
hijininLeiden
Leiden
zijn vriend.
neer.
het is
is of
ofhij
hijininhet
hetgezin
gezinvan
vanzijn
zijnvriend
vriendvoldoening
voldoening
neer. En
En het
vond
voor hetgeen
hetgeen hem
ontbrak. Nauwelijks
Nauwelijks toch
toch is de
de
vond voor
hem zelf ontbrak.
taak,
hij aan
aan den
denoudsten
oudstenzoon
zoonvan
vanzijn
zijnoverleden
overleden vrienden
vrienden
taak, die hij
hij verklaart
verklaart zijn
zijn liefde
liefde aan
aan
wilde
vervullen, volbracht,
volbracht, of hij
wilde vervullen,
«Het isisZondagavond
Zondagavondklaar
klaargeraakt,
geraakt, hoeo
hoeCarolina
Reinwardt. «Het
Carolina Reinwardt.
«wel
het eigenlijk
eigenlijk reeds
reedssedert
sedertjaren
jareneen
eensoort
soortvan
vantroebele
troebele
«wel het
schreef hij
hij inin'44
'44aan
aanGerard
GerardHamaker,
Hamaker,
«klaarheid
«klaarheid had.»
had.» Zoo schreef
'43 een
een eind
eindhad
hadgemaakt
gemaakt aan
aan hun
hun
die
zijn huwelijk
huwelijk in '43
die door zijn
samenwonen.
was dan
dan ook
ook wel
weleen
eendierbaar
dierbaarvriend
vriendvan
van
samenwonen. Geel
Geel was
ouders
kinderen, de
delaatste
laatstezoetjes
zoetjesaan
aantot
toteen
eenzevental
zevental
ouders en kinderen,
aangegroeid;
Ookin
inde
dekinderlijke
kinderlijke
aangegroeid ;vele
vele brieven
brieven getuigen
getuigen het. Ook
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briefjes
zusjes, die
die nog
nogalaleens
eensschrijven
schrijvenaan
aan den
den voor
voor
briefjes der
der zusjes,
(n.1.
haar
gewichtigen oudsten
oudsten broer,
broer, wordt
haar zoo gewichtigen
wordt «oom
«oom Koo» (n.l.
Geel) haast
haast altijd
altijd genoemd.
genoemd. «Jan
«Jan Noordziek
Noordziek' 1isisthans
thansmet
met oom
oom
«Koo bij
bij ons,
ons, van
vanmorgen
morgenhebben
hebbenwij
wijgevischt.
gevischt.Jan
Janvong
vongererzes,
zes,
«maár
Vaartwellieve
Gerard. Mijne
Mijne
«maar oom
oom Koo
Koo en
en ik geen
geen een.
een. . . Vaartwel
lieve Gerard.
«zusters
tijd om
om uuteteschrijven
schrijvenwant
wantJet
Jetschrijft
schrijft
«zusters hebben
hebben geen
geen tijd
«aan
oom Koo
Koo en
enDora
Doraaan
aan Oma
Oma Camper.
Camper.....»
» Mil
Dànweer
weer voegt
voegt
«aan oom
oom
Koo zelf
zelfeen
een grapje
grapje toe
toe aan
aan zoo'
zoo'n'n kattebelletje.
als
oom Koo
kattebelletje. En als
Geel
evenals Gerard
Gerard te
Leiden is,
is, verzoeken
verzoeken zij
zij «zooals
«zoo als van,
van~
Geel evenals
te Leiden
«zelf spreekt,
spreekt, de
degroeten
groetenaan
aanoom
oomCo
Co;»
danweer
weerisishet
hetGerard
Gerard
;» dan
die aan zijn
zijn ouders
ouders kan
kanschrijven
schrijven:: «Donderdag
«Donderdag heb
heb ik
ik met
met oom
«Ko geroeid en gezeild op
op het
het Galgewater
Galgewatertot
totbij
bij Valckenburgh.»
Valckenburgh.»
Het isiseen
eenalleraardigst
alleraardigst tafereel,
tafereel, dat
dat uit
uit al
al die
die brieven
brieven voor
voor
den lezer
den
lezer opdoemt
opdoemt;; een
eengelukkig
gelukkig gezin,
gezin, waarvan
waarvan de
deflinke,
flinke,
lieve, vroolijke
lieve,
vroolijke moeder
moeder het
het middelpunt
middelpunt is.
is. Volop
Volopgenieten
genieten
ouders
en
kinderen
van
de
vacanties,
's
zomers
buiten
door~
ouders en kinderen van de vacanties, 's zomers buiten door,
gebracht,
Velzerbosch, dan
Rozendaal of bij
bij Nij,
Nij~
gebracht, soms
soms in
in Velzerbosch,
dan in
in Rozendaal
megen,
1835op
ophet
hetoude
oudehuis
huisRhodestein
RhodesteinteteNeerlangbroek.
Neerlangbroek.
megen, in 1835
Mij kneep
aan
Mij
kneep het
hethart
harttoe,
toe,toen
toenikik
aandedelectuur
lectuurvan
vande
deeerst
eerstnog
nog
briefjes begon,
begon, van
van Rhodestein
Rhodestein geschreven.
geschreven. Want
Wantonbezorgde briefjes
—
ik
wist het
het —- vandaar
vandaar zouden
zouden de
de kinderen,
kinderen, pas
pas van
van het
het
ik wist
roodvonk hersteld,
hersteld, als
alsweezen
weezennaar
naarLeiden
Leidenterugkeeren
terugkeerenen
enzich
zich
met hun
hun oudsten
oudsten broeder
broeder hereenigen,
hereenigen, die
die de
de droevige
droevige feiten
feiten
met
uit brieven
brieven had
had moeten
moeten hooren.
hooren.
waarachtige goedheid
goedheid van
van Geel
Geel isis niet
niet alleen
alleen in
in deze
deze
De waarachtige
dagen gebleken
gebleken; ; maar
maar de indruk,
indruk, dien
dienmen
mendaarvan
daarvan hebben
hebben
dagen
kan, wordt
wordt door
door de
de volgende
volgendebrieven
brievenstellig
stelligzeer
zeerversterkt.
versterkt.
kan,
20 September
September 1835
1835 schrijft
schrijft zusje
zusjeJet
Jet::
20 Sept.
Rhodesteijn, 20
Lieve Gerard.
Gerard. Daar
Daar wij
wij hier
hiernu
nueenige
eenigedagen
dagen langer
langer blijven,
blijven, dan
dan
Lieve
wij gedacht
gedacht hadden,
hadden, moet
moet ik
ikuutoch
tocheen
een
paar
regelsschrijven
schrijven;
hoop
wij
paar
regels
; ikikhoop
dat gij
gij mij
mij ook
ookeen
eenklein
kleinbriefje
briefjezult
zultantwoorden.
antwoorden. Verleden
Verleden week
week isis
dat
ende
dejufvrouw
jufvrouwWittewaal
Wittewaalbij
bijons
onsgeweest
geweest;
zij
mijnheer, de
heer en
mijnheer,
de jonge heer
; zij
aten dien
dien dag
dag bij
bijons.
ons.DeDe
volgendedag
dagzonden
zondenzijzijvier
vieren
entwintig
twintig
aten
volgende
perzikken voor
mama en papa,
papa, en
en appels
appels en
enperen
perenvoor
voorons.
ons.Mijnheer
Mijnheer
perzikken
voor mama
Lunenburg zendt
nog wel
weleens
eenswat.
wat.Gister
GisterisisNaatje
Naatje 2 bij ons
Lunenburg
zendt ons
ons ook nog
nieuws bij
bij zich,
zich, zij
zijvertelde
vertelde ons
onsdat
dat
gekomen, maar
maar zij
gekomen,
zij had
had niet veel nieuws
roodvonk ook
ook teteLeyden
Leydenwas.
was. Hoe
Hoevaart
vaartgrootmama
grootmama?? Groet
Groet haar
haar
de roodvonk
gij Oom
Oom van
van Breda
Breda al
al eens
eens weer
weêr gezien?
gezien? Die
Diemoet
moetgij
gij
mij. Hebt gij
voor mij.
voor mij
mij groeten,
groeten, oom
oom Koo
Koo zooals
zooals van
van zelf spreekt
spreekt ook.
Nu isis
ook voor
ook. Nu
er niet
meer,
dus dus
vaarwel
lieve Gerard.
Jet.
er
nietveel
veelnieuws
nieuws
meer,
vaarwel
lieve Gerard. Jet.
1.
1. een z,usterszoon.
:z;usterszoon.
2. de dienstbode.
dienstbode.
2.
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de keerzijde
keerzijde van
van dit
dit briefje
briefje schrijft
schrijft de
de moeder:
moeder:
Aan de
Gerard
uw jas
jas al,
al, of
ofzit
zitdie
dieopgesloten,
opgesloten, ik
ikzal
zalNaatje
Naatje de
de
Gerard hebt
hebt gij
gij uw
kunnen krijgen
krijgen zoo hij
hij op
op de
de blaauwe
blaauwe
sleutel medegeven
medegeven om hem
hem te
te kunnen
sleutel
hangt. Wees
Weesniet
nietluilui
maarschrijf
schrijfeens
eensaan
aanuwe
uwemoeder
moederenenzusters,
zusters,
zolder hangt.
maar
nu wel
wel de
demoeite
moeitewaard
waard omdat
omdat wij
wij langer
langer blijven,
blijven, .... Wij
Wij
want
want het
het is nu
zijn
heel wel
wel behalve
behalve Coos,
Coos, maar
maar het
hetis isniet
niet
ontrustend ...
zijn heel
ergerg
of of
ontrustend.
..
Groet
Koo zeer
zeer als
als gij
gij hem
hem ziet,
ziet, hoe
hoegaat
gaathet
hetmet
metJan
Jan van
van
Groet oom
oom Koo
Vloten, en
1 en
metuwe
uwekennissen,
kennissen,enenhoe
hoebevalt
bevalthet
hetstudentenleven
studentenlevenU.
U.
Vloten,
met
dan verwent
verwent gij.
gij. Dag
Dag
drink niet
niet te
te veel
veel wijn
wijn bij
bij Grootmoeder,
Grootmoeder, want
want dan
drink
en hoofd.
hoofd.
lieve Gerard,
Gerard, gezondheid
lijf, voor hart
hart en
gezondheid voor
voor lijf,
Adieu.
Uwe moeder,
moeder, J.
J. Hamaker.
Hamaker.

Daags daarop
daarop wordt
wordt de
demoeder
moederziek,
ziek, en
envier
vierdagen
dagenlater
later
Daags
de 16jarige
16jarigeGerard
Gerardeen
eenbrief
brief
daarovervan
vanzijn
zijnvader
vader::
ontvangt de
daarover
Mijn
lieveGerard
Gerard!!
Mijn lieve
Doorn
Zoo op
op het
het oogenblik
oogenblikheb
hebikikOma
OmaCamper
Camperen
enOom
OomKoo
Koovan
van Doorn
afgehaald
de huifkar
huifkarvan
vanSmerenburg.
Smerenburg.ZijZijzeggen
zeggenmij
mijdat
datgij
gijgaarne
gaarne
afgehaald met de
en ikikhaast
haast mij
mij dus
dus uu
spoedig
tijding van
Mama enz.
enz. had,
had, en
spoedig eenige
eenige tijding
van Mama
daaromtrent het een
een en
en ander
ander mede
medetetedeelen.
deel en.Koos
KoosisisMaandag
Maandagacht
achtdagen,
dagen,
nauw
uwvertrek
vertrekziek
ziekgeworden
gewordenen
enBetsy
Betsytegen
tegenhet
heteinde
eindedier
dierweek.
week.
dag na
den dag
door mama
mama opgepast, en
en ik
ik vreesde
vreesde dus
dus al
al spoedig
spoedigdat
datMama
Mamahet
het
Beide zijn door
krijgen zou.
zou. Zij
Zij wilde
w,ildePiet
Pietabsoluut
absoluutdes
desnachts
nachts bij
bijzich
zichhouden,
houden,
ook krijgen
wat ik
ik ererook
ooktegen
tegenzeggen
zeggen mogt.
mogt. De
Deoverigen
overigen hield
hield ik
ik en
enhoud
houdze
ze
wat
nog
buiten de
de kamer
kamer en
en die
die zijn
zijn dan
dan ook
ook nog
nog flink
flink en
en wel,
wel, zoowel
zoowel
nog buiten
als lieve Piet,
Piet, die
dieikikzoodra
zoodraMama
Mama ziek
ziek werd,
werd, dadelijk
dadelijk aan
aan Betje
Betje heb
heb
als
overgegeven, die
volstrekt niet
niet op
opde
deziekenkamer
ziekenkamer komen
komen mag.
Mama
overgegeven,
die volstrekt
mag. Mama
uurnadat
nadatmijne
mijneboeken
boeken en
en
Maandag avond te
te klagen,
klagen, een
eenpaar
paar uur
begon Maandag
wij hier
hier voor
vooreen
eenlanger
langerverblijf
verblijfnoodig
noodighadden,
hadden,naar
naar
zaken, die
die wij
vele zaken,
zijhet
hetvrij
vrij
Leyden waren
waren afgezonden.
afgezonden. Dingsdag
Dingsdag en
enWoensdag
Woensdagheeft
heeftzij
Leyden
zijniet
niet
benauwd gehad,
gehad, vermits
vermits de roodvonk
roodvonk niet
nietuit
uitwilde
wildekomen,
komen,enenzij
benauwd
aan het zweeten
zweeten konde
konderaken.
raken.Vandaag
Vandaagbegint
begintzijzijrecht
rechtrood
roodteteworden
worden
aan
mijzedert
zedertgisteren
gisteren veel
veel aan
aan
en
dit isiseen
eengoed
goedteeken.
teek en.IkIk
verbeeldmij
en dit
verbeeld
wij gelooven
geloovengeen
geen van
van allen
allen dat
dat er
er
haar gewonnen
hebben, en
en wij
haar
gewonnen te
te hebben,
reden tot ongerustheid
ongerustheid is.
is. Het
Hetergst
ergstisisdat
dathet
hetzooveel
zoo veelmoeite
moeitekost,
kost,
reden
te houden.
houden. Ik
Ik slaap
slaap thans
thans in
inuw
uwkamer.
kamer.
Mama in
Mama
in het
het bed te
hoor met
metgenoegen
genoegendat
datgijgijuwe
uwe
collegiengetrouw
getrouwwaar
waarneemt.
neemt.
Ik
Ik hoor
collegien
Hoe verlang
verlang ik
ik de
de mijne
mijne te
te beginnen
beginnenen
enuuonder
ondermijne
mijnevlijtige
vlijtigetoehoorders
toehoorders
Hoe
te zien
zien!! Als
Alshet
hetmet
metMama
Mamagoed
goedgaat,
gaat,kom
komikikspoedig
spoedigen
enneem
neemJet,
Jet,
Dora mede
mede om
om hen
hen uit
uit de
de besmetting,
besmetting, die
die het
hetergst
ergst is,
is, wan,
wan.
Suze
Suze en Dora
zieken beter
beter worden
worden en
en vervellen,
vervellen, teteverlossen.
verlossen.
neer de zieken
neer
lieve Gerard,
Gerard, aan
aan Naatje
Naatje te
te doen weten.,
hoe
Vergeet vooral
niet, lieve
weten, hoe
vooral niet,
is. Oom
OomKoo
Kooheeft
heefthaar
haardit
ditstellig
stelligbeloofd.
beloofd.Ga
Gamaar
maar
het met
met Mama
Mama is.
het
1. Gerard
Gerard logeerde
bij de
de moeder
moeder van
vanJan
Janvan
vanVloten,
Vloten,zijn
zijntoekomstige
toekomstige
logeerde toen
toen bij
schoonmoeder.
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eens
naar haar
Gij vindt haar
haar bij
bij ons
ons aan
aan huis
huis1.1. Nu
Nuvaarwel
vaarwel
eens zelf naar
haar toe.
toe. Gij
lieve Gerard
Gerard!
en ons allen.
lieve
1 Vele groeten
groeten van Mama
Mama en
allen.
Uw
Vader,
Uw liefhebbende Vader,
Hamaker.
Hamaker.
Sept. 1835.
Rhodesteyn, 24 Sept
Rhodesteyn,

en Arab.
Arab. lectuur
lectuur niet,
niet, en
enleer
leer J.
J. van
van Vl.
VI.
NB.
Vergeet uwe
uwe Hebr.
Hebr. en
NB. Vergeet
Arabisch lezen.
Arabisch
Rhodesteyn,
Sept. 1835.
1835.
Rhodesteyn, den
den 26 Sept.

~2

Lieve Gerard!
Lieve

Gij ontvangt
bij dezen
dezen een
eenkort
kortbulletin
bulletinover
overMama's
Mama'songesteldheid.
ongesteldheid.
ontvangt bij
Zij
leidt nog
nog sterk
sterkinindede
keel
echter
langzaamruimer
ruimerwordt.
wordt. .•..
Zij leidt
keel
diedie
echter
langzaam
Wij
zijn echter
geloof, over
over het
hetergste
ergste heen,
heen, en
en het
het
Wij zijn
echter zoo
zoo ik
ik hoop
hoop en geloof,
is dus zeer
is
zeer mogelijk
mogelijk dat
dat ik
iktegen
tegendedehelft
helftder
dervolgende
volgendeweek
weekin
in de
de stad
stad
Suze en Dora
Dora medebreng,
medebreng, om
om die
die voor
voor de
debesmetting
besmetting te
te
kom
kom en
en Jet,
Jet, Suze
of het
het mogelijk
mogelijk zou
zou zijn
zijn die
die
beveiligen.
Informeer uu eens
Naatje, of
beveiligen. Informeer
eens bij
bij Naatje,
u, door
doormiddel
middelder
derbedden
beddendie
diereeds
reedsteteLeyden
Leyden zijn,
zijn,
drie dames
en u,
drie
dames en
mij dit zoo
zoo spoedig
spoedig als
als gij
gij kunt
kunt en
engeloof
geloofmij
mij steeds
steeds
te
bergen. Meld
Meld mij
te bergen.
van harte
harte
Uwen
liefhebbend en Vader
Vader .
Uwen liefhebbenden
Hamaker.
PS.
Velegroeten
groeten van
van ons
onsallen
allenaan
aanuuenenuwe
uwehuisgenooten.
huisgenooten.
PS. Vele

Twee
T
wee dagen
dagen later
later:
:

Lieve,
Lieve, beste Gerard!
Gerard!

nog
maarniet
niet
ten
besteschikken,
schikken,
De zaken
zaken willen
willen zich
zich bij
bijons
onsnog
De
maar
ten
beste
Gevaar is
er wel
wel niet,
niet, maar
maar de Crisis
Crisis is nog
nog niet
niet
Mama isis hard
Mama
hard ziek.
ziek. Gevaar
is er
nogniets
nietsvan
vante te
zeggen.Coos
Coos
weerhersteld,
hersteld.maar
maar
daar, en
er is
is dus
dusnog
daar,
en er
zeggen.
is is
weer
Suze en
en Jet
Jet hebben
hebben het
hetsedert
sedert gisteren
gisteren en
en heden
heden ook
ookweg,
weg, maar
maar zoo
zoo
Suze
schijnt in
in een
eenligter
ligtergraad
graaddan
danBetsy,
Betsy,die
dieechter
echterlangzaam
langzaambegint
begint
het schijnt
wij hier
hier van
vanvele
veledingen
dingenverstoken,
verstoken,die
diewij
wij
beteren. Intusschen
Intusschen zijn
zijn wij
te beteren.
hebben, iets
iets hetgeen
hetgeen ondragelijk
ondragelijk zou
zou worden,
worden,wanneer
wanneer er
ernog
nog
noodig hebben,
meer ziek worden,
worden, dat
dat toch
toch zeer
zeermogelijk
mogelijk is.
is.Ga
Gadus
dusnanaden
denontvangst
ontvangst
meer
en zeg
zeghaar
haardat
datikikdedevolgende
volgendeartikelen
artikelen
dezes dadelijk
dadelijk naar
naar Naatje
Naatje en
dezes
met den
den meesten
meesten spoed
spoed verlang
verlang te
te hebben.
hebben.
1°.
1°. Het
Het ledikantje
ledikantje 33 waarin
waarin oom Koo
Koo gelegen
gelegenheeft
heeftmet
methet
hetdaarbij
daarbij
behoorende
behoorende bed, en
en dekens.
dekens.
2°.
2°. Zooveel
Zooveel linnen lakens
lakens als
als er
ergemist
gemistkunnen
kunnenworden.
worden.Er
Ermoeten
moeten
kunnen dienen,
dienen,wanneer
wanneerikikmisschien
misschien
altijd eenige
eenige overblijven,
overblijven, om te
te kunnen
altijd
voor
voor eenige
eenige dagen
dagen in
in de
destad
stadkwam.
kwam.
3°.
3°. Mijn
Mijn winterhuisjas
winterhuisjas ; de
degrijze
grijzenamelijk,
namelijk,ofof
andersmijn
mijnblaauwe
blaauwe
anders
jas
jas met
met kragen.
kragen.
4°.
4°. Eindelijk
Eindelijk de
vijf mantels
mantels van
van dedekinderen.
kinderen. Deze
Dezemoeten
moetenten
ten
de vijf
1.
1. Op
Op de
deHooglandsche
HooglandscheKerkgracht.
Kerkgracht.
2.
2. Jan
Jan van
van'Vloten.
Vloten.
3.
3. Geel
Geel schreef
schreef eens
eensspottend
spottendover
overzijn
zijn(clomp
<dompgewicht»
gewicht»:
«Kozal
zaluuverteld
verteldhebben,
hebben,
: «Ko
dat
dat ik
ik 136
136 pond
pondweeg,
weeg,schoon
schoonaan
aanden
denhaak.»
haak.»
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huize van
liggen, waar
zij volgens
volgens het zeggen
zeggen van
van oom
oom
huize
van Oma
Oma Camper
Camper liggen,
waar zij
op den
denavond
avondv66r
vóórhet
hetvertrek
vertrekvan
vanOma
OmaCamper,
Camper, door
door Naatje
Naatje
Koo
Koo op
bezorgd zijn.
zijn ....
bezorgd
...
Ik sChrijf
sèhrijf dit
aan uuomdat
omdatNaatje
Naatjedie
diemeermalen
meermalenblijken
blijkengegeven
gegeven
dit aan
heeft,
van onze
onzebrieven
brievenslechts
slechtshalf
halfteteverstaan,
verstaan,misschien
misschiende
decommissie
commissie
heeft, van
het
adresniet
niet
kan
schrij_
zou volvoeren,
volvoeren,en
enbovendien
bovendientoch
tochhet
niet goed zou
adres
kan
schrij,ven. Beduid
Beduid haar
haar de
de zaak
zaak met
met de
de meeste
meeste duidelijkheid,
duidelijkheid, en
enzorg
zorgdat
datde
de
uurnaar
naar
bezending
later dan
dan Dingsdagavond
Dingsdagavond met
met de
deschuit
schuitvan
van9 9uur
bezending niet later
.... . Denk eens
eens tusschenbeide
tusschenbeide aan
aan ons,
ons,lieve
lieveGerard
Gerardinin
Utrecht vertrekt
Utrecht
vertrekt.
mij steeds
steeds
treurige omstandigheden
omstandigheden en geloof
geloofmij
onze treurige

28 Sept. 1835.
1835.
Rhodesteyn, 28

Uwen lief
liefhebbenden
Vader
hebbenden Vader
H. A.
A. Hamaker.
Hamaker.

Aandoenlijk
volgende brief:
brief:
Aandoenlijk slecht
slecht geschreven
geschreven ISis de volgende
Lieve, beste zoon
zoon!I
zal het
hetuureeds
reedsbekend
bekendgemaakt
gemaaktzijn,
zijn,
Wanneer gij
Wanneer
gij dezen
dezen brief leest, zal
gij weet
w~etniet
nietwat
wathet
hetmij
mij kost
kost
dat
uwe lieve
lieveMama
Mama niet
nietmeer
meer leeft
leeft;; gij
dat uwe
arme Gerard,
schrikkelijke woorden
daar neer te
te schrijven,
schrijven, en
en hoe
hoe
arme
Gerard, die
die schrikkelijke
woorden daar
in den
denbeginne
beginneniet
nietweenen
weenenlieve
lieve
treurig ik
toekomst inzie.
kon in
treurig
ik de
de toekomst
inzie. Ik kon
zoon;
want mijn
mijn ongeluk
ongeluk schijnt
schijnt een
een droom,
droom, aan
aanwelks
welkswezenlijkheid
wezenlijkheid
zoon ; want
nuikikaan
aanuuschrijf,
schrijf,komen
komenGoddank
Goddank
naauwlijks gelooven
gelooven kan.
kan.Maar
Maarnu
ik naauwlijks
zijeen
eenweerklank
weerklank zullen
zullen vinden
vinden in
in
mijne
tranen los,
en ik
ikhoop
hoopdat
datzij
mijne tranen
los, en
hart, en dat
dat het
het uu aansporen
aansporen zal
zal om
om de
desteun
steunen
entroost
troostvan
vanuwen
uwen
uw hart,
armen, verlaten
gij zoo
zoo innig
innigenenmeer
meerdan
dan
armen,
verlaten vader
vaderte
te worden,
worden, aan
aan wien gij
gij
weet, dierbaar
dierbaar zijt.
zijt. Gij
Gij moet
moetuuechter
echterdoor
dooruw
uwgevoel
gevoelniet
nietlaten
laten
gij weet,
wegsleepen, om buiten
buiten te
te komen.
komen. Dat
Datzou
zouzeer
zeeronvoorzichtig
onvoorzichtigzijn
zijnen
enuu
wegsleepen,
gij hier
hier eenig
eenig nut
nut kunt
kuntstichten,
stichten, aan
aan het
hetgevaar
gevaar der
der ziekte
ziekte
zonder
dat gij
zonder dat
Ik verzoek
verzoekuudus
dusernstig,
ernstig,zeer
zeerernstig,
ernstig,teteLeyden
Leydenteteblijven.
blijven.
blootstellen. Ik
Uw arme
arme en liefhebbende
liefhebbende Vader
Vader
Hamaker.
29 Sept.
Sept. 1835.
1835.
Rhodesteyn, den 29

Dit briefje,
briefje, z66
zóó droevig,
droevig, isis het
hetlaatste
laatste dat
datGerard
Gerard van
van zijn
zijn
vader heeft kunnen
kunnen ontvangen.
ontvangen. Geel
Geelzal
zalnunuverder
verderden
denjongen
jongen
vader
op
de hoogte
hoogte houden.
houden.
op de
Het is
is een
een harde
harde post,
post,beste
besteGerard,
Gerard, aan
aan UUteteschrijven,
schrijven,na
nazulk
zulkeen
een
verlies, wannneer
wannneer men
gelijk ik. Ik
Ikheb
hebdiep
diepmedelijden
medelijden
verlies,
men het
het gevoelt,
gevoelt, gelijk
met U en
en uwe
uwe zusters,
zusters, omdat
omdat ik
ik zooveel
zooveel van
van UUallen
allenhoud,
houd,enenomdat
omdat
met
ontvallen is.
Ik
misschien
niet geheel gevoelen
misschien zelfs
zelfs gij,
gij, niet
gevoelen kunt,
kunt, wat
wat U
U ontvallen
is. lk
dezeoogenblikken,
oogenblikken,beste
beste
Gerard,niets
nietsverwijten
verwijten;
maar
U,vooral
vooralinindeze
wil U,
Gerard,
; maar
gij
weet wat
wathet
hetzeggen
zeggenwil
wilwanneer
wanneerikikUUeen
eenregt
regtbedroefd
bedroefdenenver,vergij weet
gij nu Uzelven
Uzelven plegtig
plegtigbeloven
belovenmoogt,
moogt,
teederd hart
teederd
hart toewensch,
toewensch, en
en dat
dat gij
uwen vader
vader te troosten,
troosten, en lief
lief en
en hupsch
hupsch met
met hem
hem tetezijn,
zijn,zooals
zoo alshij
hij
uwen
het noodig
noodig zal
zal hebben.
hebben. Want
Want er
er zullen
zullen pijnlijke
pijnlijke dagen
dagen volgen,
volgen, en
en het
het
gijnog
nogniet
niet
harde
uwer lieve,
lieve,engelachtige
engelachtigemoeder,
moeder,wier
wierwaarde
waardegij
harde verlies uwer
geheel
hebt gekend,
gekend, zal
zal altiid
altijd gevoelig
gevoelig blijven,
blijven, enendededierbare
dierbarezal
zal
geheel hebt
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gemist worden.
worden. Ik
lk kan
nu niet
gemist
kan hierover
hierover nu
langer aan
schrijven, het
niet langer
aan U schrijven,
zal ons menigmaal
stof tot
zal
menigmaal ~tof
geven;; thans
thans ben
benik
ikhartstogtelijk
hartstogtelijk
tot onderhoud geven
en
diep, regt
regt diep
diep geschokt.
geschokt. —
- Maar
Maar mijn
mijn gezondheid lijdt
lijdt niets.
niets. Uwe
Uwe
en diep,
grootmama,
arme ongelukkige
ongelukkige vrouw,
vrouw, houdt
houdtzich
zichbedaarder
bedaarderdan
dan ik
ik
grootmama,de
de arme
gehoopt
had, maar
maar zij
zij ondervindt
ondervindt een
een bitter
bitter lijden.
lijden. Koos
Koos isis geheel
geheel
gehoopt had,
bewaard worden
worden;; Betsy
vordert en Jet
Jet en
en
beter, maar
maarmoet
moet voor
voor togt bewaard
Betsy vordert
beter,
Suze
zijn nu
nuininhet
hetmidden
middender
derziekte
ziekte;; maar
maar het
hetstaat
staat goed,
goed, en
enmet
met
Suze zijn
goede
Uw arme
arme vader
vader is
is
goede verzorging
verzorgingkunnen
kunnen zij
zij spoedig
spoedig hersteld
hersteld zijn.
zijn. Uw
schok en ligt
ligt te
te bed
bed;; maar
maar het
het schijnt
schijnt
een
een weinig
weinig ongesteld
ongesteld van
van den
den schok
hij de
de ziekte
ziekte onder
onder de
de leden
ledenheeft.
heeft.Dat
Datzal
zalzich
zichspoedig
spoedighero
her.
niet,
niet, dat
dat hij
stellen,
dokter belooft
belooft het
het ook.
ook.IkIkschrijf
schrijfmorgen
morgenweer.
weer. Groet
Groet
stellen, de
de dokter
envan
vanmij.
mij.
allervriendelijkst
van uwe
uwe Grootmama
Grootmama en
allervriendelijkstMevr.
Mevr.van
van Vloten
Vloten van
Vaarwel,
mijn lieve Gerard
Gerard
Vaarwel, mijn
Uw
vriend J. G.
G.
Uw vriend
Neerlangbroek, 30
30 Sept.
1835.
Sept. 1835.
Neerlangbroek,
Uw
vader heeft
heeft uueen
eengoeden
goedenraad
raadgegeven
gegevenininLeiden
Leidenteteblijven.
blijven.
Uw vader
Gij
wat baatte
baatte het u,
u, misschien
misschien zelf
zelf
Gij zoudt
zoudt weinig
weinig kunnen
kunnen helpen,
helpen, en wat
door
kwaal aangetast
aangetast te worden
worden?? Een
Een ding
ding smert
smert mij
mij er
erin,
in, dat
datgij
gij
door de kwaal
den
laatsten pligt der
der begrafenis
begrafenis niet aan
aan uwe
uwe lieve
lievemoeder
moedervervullen
vervullen
den laatsten
kunt.
even verneem,
verneem, dat
Breda '1 over,.
over~
kunt. Goddank,
Goddank, dat
dat ik
ik zoo
zooeven
dat uw
uw oom
oom Breda
komt ; ik
ik zou
komt;
zou anders
andersmisschien
misschien geheel
geheelalleen
alleenhaar
haar overschot
overschot aan
aan het
het
graf
moeten vergezellen
vergezellen; ; en dat
dat zou
zou mij
mij te
te zwaar
zwaar vallen
vallen:: een
een groot
groot
graf moeten
haar in
in het
hetgraf.
graf.
deel
van mijn
mijn levensgenot
levensgenot zinkt
zinkt met
met haar
deel van
(3 October.)
was een
eengoede
goedebrief,
brief,lieve
lieve
Gerard,
dien
aanuw
uwvader
vadergeschre,.
geschre.
Dat was
Gerard,
dien
gijgij
aan
hebt. Ach, ik
ik heb
heb hem
hem dien
dien voor
voorzijn
zijnbed
bedmoeten
moetenvoorlezen.
voorlezen. Gij
Gij
ven hebt.
dat de
de aandoening
aandoeningenendedeschrik
schrikzijn
zijnzenuwgestel
zenuwgestelgeschokt
geschokthebben,
hebben,
weet dat
vaneene
eeneberoerte
beroertevertoonden
vertoonden;
zichreeds
reedsdedeeerste
eersteverschijnselen
verschijnselenvan
zoodat zich
;
dat is,
is, God
God zij
zij dank,
dank, afgewend.
afgewend. Nu
Nuschijnt
schijnt het,
het, dat
dat het
hetroodvonk
roodvonk er
er
dat
bij gekomen
gekomen is.
is. Misschien
Misschien inineen
eenminder
minderhevigen
hevigengraad.
graad.Maar
Maarzijn
zijn
bij
lijdt toch
tochveel.
veel.Zijn
Zijntoestand
toestandis istusschen
tusschengezonde
gezonderedeneering
redeneering
hoofd lijdt
in;; maar
maar hij
hij is
is meestal
meestal geëxalteerd.
geëxalteerd. Ik
zie in
in zijnen
zijnen
ijlhoofdigheid in
en ighoofdigheid
lk zie
het roodvonk
roodvonkererdenkelijk
denkelijkbij
bijis,is,
toestand niets
niets bedenkelijks,
bedenkelijks, maar
maar nu het
toestand
zal ik het
het op
op den
den dokter
dokter van
van hier
hier niet
niet alleen
alleen laten
laten aankomen.
aankomen. Hij
Hij isis
zal
nogjong.
jong.WWees
overtuigd,
waarlijk kundig
bedaard, maar
maar toch
toch nog
waarlijk
kundig en bedaard,
ees overtuigd,
(maar gij
dat ik alles
alles doe
doe wat
wat ik
ik kan
kan om
om hem
hem tete
jongenlief (maar
gij weet
weet het)
het) dat
helpen en
en op
optetepassen.
passen.Onze
Onzetoestand
toestandisisakelig,
akelig,akeliger
akeligerdan
dan ik
ik uu
helpen
schilderen kan. Vermoeijing
Vermoeijing van
van ligchaam,
ligchaam, en
enhartstogtelijke
hartstogtelijkespanning
spanning
schilderen
mij toch,
toch,dat
datwij
wijelkander
elkander allen
allen in
inwelstand
welstand tete
der ziel.
ziel. Maar
Maar ik
ik vlei
vleimij
der
Leyden ontmoeten
ontmoeten zullen —
_ ane
ééneminder,
minder,lieve,
lieve,beste
besteGerard!
Gerard 1die
diezoo
zoo
Leyden
onmisbaar was;
vind uuarm,
arm,dat
datgijgijniet
nietmet
metdedeuwen
uwenzijt
zijt;
onmisbaar
was ; och,
och, ik vind
;
datgij
gij
maar het
dwaas zijn,
een gevaar
gevaar te
te willen
willen deelen,
deel en, zonder
zonderdat
maar
het zou
zou dwaas
zijn, een
nut zoudt
zoudt kunnen
kunnen stichten.
stichten. AlAldedeburen
burenzijn
zijnvoorkomend
voorkomendmet
metaaw
aan.
vanververschingen,
ververschingen,maar
maarhandenhulp
handenhulpblijft
blijftgrootendeels
grootendeelsachter
achter;
bieding van
bieding
;
men mijdt
mijdt het
het verpeste
verpeste Rhodesteyn.
Rhodesteyn.IkIkverlang
verlangzeer
zeernaar
naardedekomst
komstvan
van
men
houdikikhet
hetniet
niet
Naatje;; want
ik geen
geen behoorlijke
behoorlijke nachtrust
nachtrust heb,
heb, houd
Naatje
want zoo ik
1.
j.
1. J. G. S.
S. van
van Breda,
Breda, hoogleeraar
hoogleeraar te Leiden
leiden in
in de
de geologie.
geologie.
III.
III.
17
17

258

EEN
BLADZIJDE UIT
LEVEN VAN
VAN GEEL.
GEEL.
EEN BLADZIJDE
UIT HET LEVEN
: ikikbewonder
Uwgrootmama
grootmama isisvermoeid,
vermoeid,maar
maarwel
wel:
bewonderhare
harebedaar&
bedaarduit. Uw
heid. Jet
Jet heeft
heeftvandaag
vandaageen
eenuurtje
uurtjeopgezeten
opgezeten;
armeSuze
Suzeheeft
heefthet
het
heid.
; arme
moeilijker,
moeilijker, vooral
vooral hindert
hindert haar
haar de
de spruw,
spruw, en
en hoofdpijn
hoofdpijn;; Betsy
Betsy moet
moet
meest ininbed
bedblijven,
blijven,enenKoos
Koosis is
hersteld,maar
maarmoet
moetdedekamer
kamer
nog meest
hersteld,
nog houden.
houden. Vaarwel,
Vaarwel, lieve
lieveGerard,
Gerard, en
engroet
groetuwe
uwetegenwoordige
tegenwoordigehuis
huis_
en van
van mij.
mij.
genooten van
van uwe
uwe Grootmama
Grootmama en

Uw vriend
vriend J.
J. G.
G.
1835.
Rhodestein,
Rhodestein, 33 Oct. 1835.
Neerlangbroek, Zondag
Oct. 11
11 ure
ure voormiddag.
voormiddag.
Zondag 4 Oct.
Sedert
U gisterenavond
gisterenavond om
om 55ure
ure geschreven
geschreven heb,
heb, lieve
lieveGerard,
Gerard,
Sedert ik U
de toestand
toestand van
van uwen
uwen Vader
Vader niet
niet verbeterd.
verbeterd. Ik
Ik heb
hebProf.
Prof.Suurman
Suurman
is de
per
expresse uit
die met
met den
den Dokter
Dokter hier
hier gecow
geconper expresse
uit Utrecht
Utrecht laten
laten halen,
halen, die
sulteerd
heeft, en
en alles
alleswat
watdeze
dezegedaan
gedaanhad,
had,goedkeurde.
goedkeurde.Maar
Maarde
deHr.
Hr.
sulteerd heeft,
ineen
eengroot
grootgevaar
gevaaris.
is.
Suurman
mij verklaard,
verklaard, dat
dat uw
uwVader
Vader in
Suurman heeft
heeft mij
het eerste
eerste oogenblik
oogenblik der
der ziekte
ziekte af,
af, isiserereene
eeneopzetting
opzettingvan
vanbloed
bloed
Van het
en nu
nuis isdede
armesedert
sedert24
24uren
uren in
ineen
een
naar de hersenen
hersenen geweest,
geweest, en
naar
arme
n<\Chtheb
hebmoeten
moeten
volkomen delirium,
delirium, dat
dat ikikden
denganschen
gansehenverleden
verledenn4cht
volkomen
van den
den Hr.
Hr.Suurman,
Suurman, hebben
hebben wij
wij den
den nacht
nacht
aanhooren;
aanhooren ;op
op raad
raad van
enhet
hetbloeden
bloedenaangehouden.
aangehouden.
door,
bloedzuigers aan
aan zijn
zijn hoofd gezet,
gezet, en
door, bloedzuigers
Helaas,
nu toe,
toe, zonder
zonder effect.
effect. Volgens
Volgensafspraak
afspraak isis er
ereen
eenexpresse
expresse
Helaas, tot
tot nu
Utrecht zoo
zoo even
evenvertrokken,
vertrokken, om
omden
denHr.
Hr.Suurman
Suurmanberigt
berigt te
te
naar Utrecht
naar
Ik
geven, hoe de
de nacht
nacht geweest
geweest is
is;; hij
hij zal
zal dezen
dezen avond
avond terug
terug komen.
komen. Ik
geven,
mij ben
ben mat
mat en
en stomp,
stomp, Gerard,
Gerard, en
en eene
eenemachine
machinedie
diehelpt
helpt;
over
voor mij
; over
niet. Met
Met de
de
vooruitzichten en
denk
vooruitzichten
entoekomst
toekomst
denkikikniet,
niet,ikik kan
kan het
het ook
ook niet.
overigen
gaat het
het wel
wel;; maar
maar de
de arme
arme Piet
Piet heeft
heeft het
het kwaad
kwaad onder
onder de
de
overigen gaat
God zal
zal den
den lieveling
lieveling uwer
uwer moeder
moeder sparen,
sparen, hopen
hopen wij.
wij. Eer
Eer ik
ik
leden. God
leden.
bij;; ik
ik kan
kan nu
nu niet
niet
dezen verzend,
verzend, schrijf
dezen
schrijfik
ik er
er dezen
dezen avond
avond nog iets bij
mij geen
geentijd
tijdmeer.
meer.
meer;
lieven vader
vader laat
laat mij
meer ;de
de oppassing
oppassing van
van uwen lieven
het
namiddag. De toestand
toestand van
van uw
uwvader
vaderblijft
blijftdezelfde
dezelfde:: het
4 ure
ure namiddag.
delirium houdt
houdt aan.
aan. Indien
Indiende
dekoorts
koortstegen
tegenden
denavond
avondzich
zichverheft,
verheft,
delirium
zie
een kommervollen
kommervollen nacht
nacht te gemoet.
gemoet. Bij
Bij zulk
zulk een
eenlange
langeijlhoofi
ijlhoof_
zie ik een
digheid
het te
te vreezen,
vreezen, dat
datererzich
zicheene
eeneinflammatie
inflammatieinindedehersenen
hersenen
digheid is het
gezet heeft
heeft;; maar
maar de
de redding
redding is
is toch
toch niet
niet onmogelijk.
onmogelijk. Naatje
Naatje is
is zoo
zoo
gezet
haddie
die hulp
hulp noodig.
noodig. Bij
BijPiet
Pietbegint
begint het
het roodvonk
roodvonk
even aangekomen.
aangekomen. Ik
Ik had
sterk
uit tetebreken
breken;
daardoorkan
kandedearme
armekleine
kleineerergemakkelijk
gemakkelijk en
en
sterk uit
; daardoor
spoedig
doorheen komen.
komen. Morgen
Morgenschrijf
schrijfikikmet
metdedediligence
diligencenader.
nader.
spoedig doorheen
Bij
die het
hethardst
hardstziek
ziekis,is,begint
begint
hetteteschikken
schikken;
metde
deoverigen
overigen
Bij Suze, die
het
; met
gaat
steeds vooruit. Dora
Dora loopt
loopt nog
nogvrij,
vrij,maar
maar voor
voorhoe
hoelang
lang?
Zij
gaat het
het steeds
? Zij
kan nu
nu niet
nietmeer
meerbuiten
buitendedebesmetting
besmettingblijven,
blijven,nadat
nadatPiet
Pietaangetast
aangetast
kan
ik zijn
zijn wel,
wel, uitgenomen
uitgenomen vermoeijing,
vermoeijing, en
en ziels.
ziels_
is.
Uwe Grootmama
Grootmama en ik
is. Uwe
afmatting. Groet
Groet Mevr.
Mevr. v. Vloten
Vloten vriendelijk
vriendelijk van
van uwe
uwe Grootmama
Grootmama en
en
afmatting.
van mij,
mij, en
endeel
deeldeze
dezeberigten
berigten mede.
mede. Ik
Ikmoet
moet UUnog
nogsteeds
steedsbidden,
bidden,
van
Gerard, dat
dat gij
gij niet
nietoverkomt.
overkomt. Uwe
UweGrootmama
GrootmamaenenOom
Oomv.v.Breda
Breda
lieve Gerard,
zijn
dezelfde meening.
meening. Vaarwel
Vaarwel lieve vriend,
vriend, het
hetisismij
mijeen
eenharde
harde
zijn van dezelfde
zoonzulke
zulketijdingen
tijdingenvan
vanzijn
zijnvader
vadertetezenden
zenden;
taak geweest
geweest aan
aan een
een zoon
taak
;
maar
doe best,
best, dedewaarheid
waarheidprecies
precies te
te melden.
melden. God
Godgeve
gevemorgen
morgen
maar ik
ik doe
uitkomst.
J. G.
G.
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Maar morgen
morgen bracht
bracht geen
eenige troost,
troost, die
die
Maar
geen uitkomst.
uitkomst. De eenige
11 ure
urevoormiddag
voormiddag en
en 55ure
ure
Geel
Geel in zijn
zijn briefjes
briefjes van
van 5 Oct.
Oct. 11
namiddag
kan geven
deze, dat
dat «tijd
«tijdgewonnen
gewonnen
namiddag den
den zoon
zoon kan
geven is
is deze,
in het
het geval
geval van
vanuwen
uwenvader.»
vader.»
veel
veel is in
6 Oct.
Oct. lijkt
lijkt de
de toestand
toestandgunstiger
gunstiger:
:
Er
beterschap, lieve
ure, isis
Er is
is beterschap,
lieve Gerard;
Gerard ; sedert
sedertdezen
dezen ochtend
ochtend om
om 11
11 ure,
doorgestaan te
te hebben,
hebben,
de arme
arme lijder,
lijder,na
na verschrikkelijke
verschrikkelijke benaauwdheden
benaauwdheden doorgestaan
tot eenige
eenige kalmte
kalmte gekomen
gekomen;; de
deinflammatie
inflammatie schijnt
schijntverminderd,
verminderd, en
enhet
het
delirium is
minder vaag,
concentreert zich
geheel op
op zijn
zijn eigen
eigen
delirium
is minder
vaag, en
en concentreert
zich nu
nu geheel
bewustheid van
hebben. Ik
Ik heb
heb hoop,
hoop,
toestand.
Hij schijnt
schijnt er
toestand. Hij
er zelf bewustheid
van te
te hebben.
en onze
onze docter
docter hier
hier meent
meent ook
ookgoede
goedeteekenen
teekenentetebespeuren.
bespeuren.IkIkwacht
wacht
ongeduld den
den avond,
avond,wanneer
wanneerProf.
Prof.Suurman
Suurman mij
mij beloofd
beloofdheeft,
heeft,
met
met ongeduld
weder te zullen
zullen komen.
komen. Misschien
Misschien is de
de crisis
crisis doorgestaan,
doorgestaan, en is
is uw
uw
weder
vader gered.
gered. God
God geve
geve het.
het.Piet
Pietwas
was een
eenoogenblik
oogenblik geleden,
geleden, stil
stil en
en
vader
speelde op den
den schoot
schoot van
van Betje.
Betje.
speelde
De volheid
volheid van
van de
deborst
borstenendede
slijm
hinderenuwuw
vadererger.
erger.
De
slijm
hinderen
vader
van ons.
ons.
Vaarwel, lieve
Vaarwel,
lieve Gerard;
Gerard ;groet
groetMevr.
Mevr.v.v. Vloten van
t.
t. G.
Neerlangbroek.
t. t.

Maar de beterschap
beterschap was
was slechts
slechts schijn.
schijn.
Maar
1835.
7 October 1835.
Dezen nacht
nacht omstreeks
omstreeks 11 ure,
ure, heeft
heeftU,U,lieve
lieve
Gerard,dedezwaarste
zwaarsteslag
slag
Gerard,
getroffen,
treffen kon.
kon. Uw
Uwlieve
lievevader
vaderis is
niet
meer.IkIkschrijfhet
getroffen, die
die uu treffen
niet
meer.
schrijf het
in weinig
weinigwoorden,
woorden,omdat
omdatgij
gijreeds
reedssedert
sederttwee
tweedagen
dagendaarop
daaropvoor
voor_
U in
Gerard, ik
beklaag u zoo
zoohartelijk
hartelijk;; gij
gij weet
weet welke
welke
bereid waart.
waart. Arme
bereid
Arme Gerard,
ik beklaag
standvastige
en langdurige
langdurige vriendschap
vriendschap mij
mij aan
aan uwen
uwenvader
vaderverbond
verbond;
standvastige en
;
die band
band is
is losgescheurd,
losgescheurd, en
en ik
ik breng
breng gaarne
gaarne al
al mijne
mijne liefde
liefde en
engene.,
genedie
genheid,
voor uwe
uwe ouders
ouders had,
had, op
op U,
U,ongelukkige,
ongelukkige, ouderlooze
ouderlooze
genheid, die
die ik voor
kinderen
Ik lijd veel,
veel, Gerard,
Gerard, en
en ik
ik heb
hebdeze
dezelaatste
laatstedagen
dagenveel
veel
kinderen over.
over. Ik
en al.
al.
geleden; ; dat
geleden
dat begrijpt
begrijptgij
gij misschien
misschienniet
niet zoo
zoo geheel en
Loop
terstond na
na het
hetontvangen
ontvangenvan
vandezen
dezenbrief
briefnaar
naar uwen
uwen Oom
Oom
Loop terstond
v.
Breda, en
en spreek
spreekmet
methem
hemaf,
af,ofofhij
hijhet
hetnoodig
noodigrekent,
rekent,dat
datgij
gijten
ten
v. Breda,
minste voor
voor éénen
éénen dag
dag overkomt
overkomt om
om uwen
uwen vader
vader mede
mede naar
naar het
het graf
graf
minste
te
vergezellen. De
Debegraving
begravingzal
zalaanst.
aanst.Zaterdag
Zaterdag moeten
te vergezellen.
moeten geschieden.
zou kunnen
kunnen ingerigt
ingerigtworden,
worden,dat
datgib
gij,om
omalle
alle
mogelijkebesmetting
besmetting
Het zou
Het
mogelijke
vermijden, slechts
paar uren
uren in een
een afgezonderd
afgezonderd deel
deel van
van
te vermijden,
slechts voor
voor een
een paar
Rhodestein waart,
waart, en daarna
daarna weder naar
naar Leiden
Leiden terugkeerde.
terugkeerde. Maar
Maar ik
ik
Rhodestein
wil en
en mag
mag inindeze
dezezaak
zaakniets
nietsraden
radennoch
nochbeslissen.
beslissen. Zoo
Zoo uw
uw oom
oom
wil
misschien
reeds hierheen
hierheen vertrokken
vertrokken is, na
na de
de ongunstige
ongunstige tijding
tijding van
van
misschien reeds
gisteren,
dan moet
moet gij
gij met
metMevr.
Mevr.v.v.'Vloten
Vloten of
ofbeter
beter nog
nogmet
metdocter
docter
gisteren, dan
Salomon
raadplegen. Vaarwel,
Vaarwel, lieve Gerard
Gerard; ; ik
allen geval
geval
Salomon raadplegen.
ik verlang
verlang in allen
hand
te drukken.Het
Het
gaatmet
metdedeoverige
overige
u weder
weder te
te zien
zienenendede
u
hand
te drukken.
gaat
zieken
Uw Grootmama
Grootmama en ik
ik blijven
blijven gezond.
gezond.
zieken wel.
wel. Uw
Uw vriend
vriend G.
G.
Bezorg nog dat
dat inligg.
inligg.advertenties
advertentiesgeplaatst
geplaatstworden
wordenaanst.
aanst. Vrijdag
Bezorg
Vrydag
en Maandag.
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Het laatste
laatste briefje
briefje van
van zusje
zusje Dora,
Dora, waarop
waarop Geel
Geel in
in den
den
Het
volgenden, laatsten
laatsten brief
brief zinspeelt,
zinspeelt, isis jammer
jammer genoeg,
genoeg, niet
niet
volgenden,
bewaard gebleven.
gebleven.
bewaard
Ik heb
heb u de
de belofte
belofte laten
laten doen
doen door
doorDora,
Dora, dat
dat ik
ikUUschrijven
schrijvenzou,
zou,
Ik
houd ze,
ze, ofschoon
ofschoon het
het mij
mij moeite
moeite kost,
kost, niet
niet zoo
zoo
lieve
Gerard, en
en ik
ik houd
lieve Gerard,
ben van
vanligchaam
ligchaam en
enziel,
ziel,maar
maaromdat
omdathet
hetzulk
zulk een
een
zeer,
mat ben
zeer, omdat
omdat ik mat
den eersten
eersten keer
keer geliefde
geliefde ouders
ouders tetevervangen,
vervangen,
treurigen pligt
treurigen
pligt is,
is, voor den
pas den
den laatsten
laatsten adem
adem gegeven
gegeven hebben.
hebben. En
Entoch
toch weegt
weegt
wanneer
wanneer zij
zij pas
mij zwaar
zwaar op
op het
hethart,
hart, beste
bestejongen
jongen!I Geen
Geenvan
vanuwe
uwebeide
beide
die pligt
pligt mij
die
hebben op
ophun
hunziek%
ziek. en
ensterfbed
sterfbedkunnen
kunnenspreken
spreken of
ofeen
een wensch
wensch
ouders
ouders hebben
kunnen
hun lief
lief was,
was, en
en die
die hun
hun
kunnen uitdrukken
uitdrukkenaan
aanden
den vriend,
vriend, die
die hun
troUw
tot ininbesmettelijke
besmettelijkekrankheid,
krankheid, tot
tot in
inden
dendood.
dood.Maar
Maar
trouw bleef tot
zij hadden
hadden kunnen
kunnen spreken,
spreken, en
en zij
zij hun
huneinde
eindetegemoet
tegemoet gezien
gezien
indien
indien zij
zij het
het eerst
eerst tot
tot mij
mij gezegd
gezegd hebben?
hebben? Och
Ochzeker,
zeker,
hadden, wat
wat zodden
zouden zij
hadden,
vooronze
onzekinderen,
kinderen,zooveel
zooveelgij
gijkunt.»
kunt.»Dat
Datzouden
zoudenzijzijgedaan
gedaan
«Geel zorg
zorg voor
gijvooral,
vooral, die
dietot
tot
hebben, Gerard,
Gerard, ik
en gijl.
gijl. allen
allen weet
weethet,
het,gij
hebben,
ik weet
weet het,
het, en
jaren gekomen
gekomen zijt,
zijt, waarin
waarin het verstand
verstand begint
begint te
te onderscheiden
onderscheiden en
entete
jaren
en het
hethart
hartdieper
dieper te
te gevoelen.
gevoelen.Wat
Watde
deloop
loopder
deromstandigheden
omstandigheden
beseffen, en
welke maatregelen
maatregelen er
allen zullen
zullen moeten
zijn zal,
zal, en welke
zijn
er voor
voor u allen
moeten genomen
door drang
drang van
vanWet
Wetenengewoonte,
gewoonte,weet
weetikiknog
nogniet,
niet,maar
maar
worden,
worden, ook door
hetmij
mijdank
dankweten,
weten,dat
datikikmij
mijbijbijU,U,bijbijvoorraad,
voorraad,
zal men
men het
ongetwijfeld zal
hetmij
mijniet
nietbetwisten,
betwisten,wanneer
wanneerik,ik,dede
be.
nader aansluit,
men zal
zal het
nader
aansluit, en
en men
be%
U herdenkende,
herdenkende, UUmijne
mijnevaderlijke
vaderlijke
kommering van
vader over U
kommering
van uwen
uwen vader
mij,datdat
zegt,
u dit
onaan.
zorg
aanbied. —
- Er
Erisisiets
ietsininmij,
zorg aanbied.
mijmij
zegt,
datdat
u dit
nietniet
onaan%
inhet
hetbreede
breedeteteschrijven.
schrijven.
genaam zal
daarover behoef ik niet
niet in
genaam
zal wezen,
wezen, daarover
over al
al het
hetandere
andere kunnen
kunnenwij
wijbeter
beterspreken.
spreken.
Ook over
Wat
nu schrijven
schrijven wilde,
wilde, beste
beste Gerard,
Gerard, is dit.
dit. Gedraag
Gedraag uu in
indeze
deze
Wat ik nu
gijrekenschap
rekenschapdoen
doenkunt
kuntaan
aanuw
uweigen
eigengeweten,
geweten,
treurige dagen z66,
zóó, dat
datgij
treurige
aan
geest van
van uw
uw overleden
overledenvader,
vader, aan
aanmij.
mij.
aan den geest
voorledigheid,
ledigheid, en
enbezoek
bezoek
Arbeid, arbeid,
hoed uu voor
Arbeid,
arbeid, om
om Gods
Gods wil,
wil, en
en hoed
uwe collegiën met
met vlijt
vlijt en
en naauwkeurigheid.
oogen zullen
zullen nu
nu op
op U
U
naauwkeurigheid. De oogen
uwe
geslagen
zijn, nog
nog meer
meer dan
dananders
anders;; en
enmen
menzal
zalook
ookdaaruit
daaruitoordeelen,
oordeelen,
geslagen zijn,
gijden
denvader
vaderwaardig
waardig geweest
geweest zijt,
zijt, die
die
hoe uw
uw hart
hart gesteld
gesteld is,
is, en
en ofofgij
hoe
het land
land met
met zijn
zijn naam
naam eer
eer bijgezet
bijgezet heeft.
heeft. Lees
Leesen
enherlees
herleesenenherdenk
herdenk
Zijzijn
zijnhet
hetthema
themawaarover
waarover ik
iklang
lang
deze weinige
weinige woorden,
woorden, Gerard.
Gerard. Zij
deze
zou
kunnen uitweiden.
uitweiden. Maar
Maar met
met U
U isis dit
ditniet
nietnoodig.
noodig. IkIkzal
zalhier
hier
zou kunnen
ikvoor
voorhet
hetvervolg
vervolgnemen
nemenkan,
kan,
inmiddels nadenken
nadenken welke
welke maatregelen
maatregelen ik
inmiddels
die
nuttigenen
aangenaamzijn
zijnkunnen.
kunnen. Indien
Indiengij
gijvan
vanuwen
uwenkant
kant
die UU nuttig
aangenaam
iets op het
het hart
hart hebt,
hebt, stort
stort het
het voor
voor mb
mij uit,
uit, en
enschrijf
schrijfmij.
mij. Gij
Gij hebt
hebt
iets
van nu
nu af
af aan
aan geen
geen ouder
ouder noch
nochbeter
beter vriend
vriend dan
dan
van
J. G.
G.
Neerlangbroek, 12
12 Oct. 1835.
Het gaat
gaat ons
ons allen
allen vrij wel, uwe
uwezusters
zusters hebben
hebben reeds
reeds eens
eens opgezeten.
opgezeten.
Het
Het is
is waarschijnlijk,
waarschijnlijk, zegt de
de docter, dat
wij, zoo
zoo voortgaande,
voortgaande, heden
heden
dat wij,
kunnenvertrekken.
vertrekken. Dat
Dat geve God.
acht dagen
dagen naar
naar Leiden
Leiden zullen
zullen kunnen
over acht
kan.
spelonk wordt
wordt akeliger
akeliger dan
dan ik
ik U beschrijven
Deze spelonk
beschrijven kan.
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Zeven weezen,
Zeven
weezen, tusschen
tusschen 16
16 en
jaar oud, die
die nu
nuterug
terug
en twee jaar
zullen
het ouderlijk
ouderlijk huis
huis op
op dedeHooglandsche
Hooglandsche
zullen komen
komen in
in het
Kerkgracht,
ééne noodige
noodige:: de
dewarmte,
warmte,
Kerkgracht,maar
maarberoofd
beroofd van
van het éérie
hunjonge
jongeleven.
leven.Familie
Familiewas
wasererniet
niet
de
liefde, de
dezon,
zon,inin
de liefde,
hun.
veel.
Grootmoeder Camper
Camper leefde
en haar
haar eenige
eenige zoon
zoon;;
veel. Grootmoeder
leefde nog, en
van
hem hoort
hoort men
menechter
echterniets.
niets. Misschien
Misschiendat
dattoen
toenreeds
reeds
van hem
moreele
lichamelijke ongezondheid
ongezondheid hem
hem ongeschikt
ongeschiktmaakte
maakte
moreele en lichamelijke
om eenige
eenige verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheidtetedragen.
dragen. Professor
Professorvan
vanBreda
Breda
Dat
leefde
weduwnaar van
een jongere
jongere zuster
zuster Camper.
Camper. Dat
leefde nog, weduwnaar
van een
was al.
was
al. Maar
Maar —
- de
de vriend
vriend is er
er;; de
de vriend,
vriend, die
die de
demeeste
meeste
der
kinderen in
de wieg
wieghad
hadgekend,
gekend, die
diewist,
wist, ininwelken
welken
der kinderen
in de
geest
opvoeding was
was geleid,
geleid, die
dievan
vandezelfde
dezelfdegeestesrich,
geestesrich.
geest de opvoeding
ting was
was als
als de
devader,
vader,die,
die,bovenal,
bovenal,innig
innigveel
veelvan
van beide
beide ouders
ouders
had
gehouden. Wie
Wie zal
zalbeter
beterhun
hunplaats,
plaats,althans
althansdie
dievan
vanden
den
had gehouden.
hij?? Hij
Hij voelt
voelthet
het;
hijverwerkt
verwerkt
vader,
kunnen vervullen
vervullen dan
dan hij
vader, kannen
; hij
het gedeeltelijk
gedeeltelijk in
in die
die«spelonk»
«spelonk»Rhodestein
Rhodestein—- dedelaatste
laatstebrief
brief
vandaar
aan
Gerard
geschreven,
heeft
een
troostrijk
perspectief.
vandaar
Gerard geschreven, heeft een troostrijk perspectief.
Geel werd
werd tot toezienden
toezienden voogd
voogd der
der kinderen
kinderen benoemd
benoemd en
en
is gaan
gaan samenwonen
samenwonen met den
den oudste,
oudste, Gerard,
Gerard, in
inhet
hethuis
huisder
der
Zoowerd
werd hij
hij
Hamakers
de Hoogiandsche
Hooglandsche Kerkgracht.
Kerkgracht. Zoo
Hamakers op
op de
vanzelf
de leider
leider enenraadgever
raadgever van
van den
den jongen
jongen student
student;; de
de
vanzelf de
band tusschen
tusschen hen
is inindie
diejaren
jarenzeer
zeer
nauw
aangehaald.
band
hen is
nauw
aangehaald.
tot
Grootmoeder Camper
meisjes en
en den
den kleinen
kleinenPiet
Piet tot
Grootmoeder
Camper nam
nam de
de meisjes
zich;
wanneer
zij
sterft
in
'49,
aarzelt
Geel
niet,
de
twee
zich ; wanneer zij sterft in '49, aarzelt Geel niet, de twee
minderjarige van
meisjes bij
b~j zich
zichininhuis
huistetenemen,
nemen,alalwerd
werd
minderjarige
van de meisjes
daardoor het
gelukkig rustig
rustig samenleven
samenleven met
met zijn
zijn vrouw
vrouw min
min
daardoor
het gelukkig
of meer
meer verstoord.
verstoord. De
Debrieven,
brieven,sinds
sinds'36
'36door
doorGeel
Geelgeschreven
geschreven
of
aan Gerard,
Gerard, zijn
zijn door
door dezen
dezentetezamen
zamenbewaard.
bewaard. De
Deeerste
eerste
aan
daarvan, geschreven
zijn pupil
pupil een
een reisje
reisje deed
deed in
in den
den
daarvan,
geschreventoen
toen zijn
'36. en
enhij
hijzelf
zelfalleen
alleenwas
wasachtergebleven
achtergeblevenininLeiden,
Leiden,
zomer van '36,
zomer
getuigen nog
nog van
van het
hetverdriet
verdriet om
omdedegestorven
gestorvenvrienden.
vrienden.
getuigen
Waarom schrijft
schrijft de
toch niet
niet;; kan
kan hij
hij niet
niet begrijpen,
begrijpen,
Waarom
de jongen toch
dat zijn
zijn vaderlijke
vaderlijke vriend
vriend zich
zich nog
nog niet
nietz66
zóóeenzaam
eenzaamhad
had
dat
nu
in
de
vacantie
de
dagelijksche
plicht
kunnen
voelen
als
nu,
kunnen
als nu, nu in de vacantie de dagelijksche plicht
de uitstapjes
uitstapjesnaar
naar het
het zomerverblijf
zomerverblijf
ontbrak en
hij voor
voor 't eerst de
ontbrak
en hij
vrienden moest
moest ontberen
ontberen?
«Ik ben
ben ook
ook exigeant,
exigeant, mijn lieve
der vrienden
? cdk
«Gerard 1 kon
ik niet
niet stil
stilenentevreden
tevredenwezen
wezen inineen
eengroot,
groot,
«Gerard!
kon ik
huis, waar
waar alle
alle voorwerpen
voorwerpen mij
mij een
eenwreed
wreed verlies
verlies herin,
herin.
«hol huis,
«neren, terwijl
terwijl ik
ik niemand
niemand zie,
zie,enenniemand
niemandmij
mijtoespreekt,
toespreekt, dan
dan
«neren,
«dien
ik
uit
pligtpleging
op
zoek,
en
opdat
mijn
stem
in
mijn
«dien ik uit pligtpleging op zoek, en opdat mijn stem in mijn
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«mond niet
niet verroest?
verroest? Zoo
Zoo zit
zitikiknunu
bijnaveertien
veertiendagen.
dagen.
«mond
bijna
is vertrokken,
vertrokken, en
en zijn
zijn vertrek
vertrek doet
doet mij
mij gevoelen,
gevoelen,
«Prof. Bake
Bake is
«Prof.
dat mij
mij in Leyden
«dat
hij, ik
ik zou
zouhaast
haast zeggen,
zeggen, het
het eenigste is, dat
«dat hij,
«overgebleven isis en
mij gevoelt,
gevoelt, en
en mij
mij ondersteunt.
ondersteunt. De
De
«overgebleven
en met mij
«band,
dien vriendschap,
vriendschap, medelijden,
medelijden, en waarom
waarom ook
ook niet
niet
«band, dien
endreigt
dreigt
moestversterken,
versterken, blijkt
blijkt zwak
zwak te
te wezen,
wezen,en
«erkentelijkheid moest
mijn hart
«te breken
breken;; want
want mijn
is niet
niet tevreden
tevreden met
met koude beleefd,
beleefd~
hart is
«heid,
waar hartelijkheids
hartelijkheid' pligt
waar ik geen
geen nut
nut kan
«heid, waar
pligtwas,
was, en
en waar
«stichten, daarvan
breek dat
dat weg,
weg,
«stichten,
daarvan verwijder
verwijderikik mij
mij liever,
liever, en breek
heb 1. -— Maar
«waaraan ik
steun heb
«waaraan
ik toch
toch geen steun
Maar op U heeft mijn
«hart gerekend,
op een
een aangenomen
aangenomen zoon.
Het ge,
ge~
«hart
gerekend, als
als op
zoon.....
. . Het
«schrevene is
«schrevene
is mij
mij daar
daarzoo
zooontvallen
ontvallen;; ininmijne
mijneharde
harde leerschool
leerschool
«leer ik dagelijks
dagelijks meer
meer verkroppen
verkroppen. .. ..
.
«leer
Gelukkig, dat
dat hij
hij inineen
eenvolgenden
volgenden
brief
konschrijven
schrijven::
Gelukkig,
brief
o.o.a.a.kon
«ik
heb
maar
een
kwartier
uurs
vóór
dat
de
post
gaat,
om uu
«ik
maar een kwartier uurs v66r dat de post gaat, om
«te
meer gen~t
«te vertellen
vertellen dat
dat gij
gij een
eenbeste
bestevent
ventzijt,
zijt,enenmij
mij veel
veel meer
genot
brief geeft, dan
dan eerst
eerst verdriet door uw stilzwijgen
stilzwijgen en
en
«door uwen brief
«verzuim. -— Gij
verstand genoeg
genoeg om
om tetehebben
hebbenkunnen
kunnen
«verzuim.
Gij hebt verstand
«bespeuren
Groningsche brief
brief in
ineen
eenzwart
zwartoogenblik
oogenblik
«bespeuren dat
dat die Groningsche
«geschreven
heb anders
anders nog
nogalalvermogen
vermogenop
opmij
mij
«geschrevenwas.
was. Ik
Ik heb
Er is
is niets
niets meer
meer tegen
tegen uu in
in
«zelven
mij. Er
«zelven;; maar
maarhier
hier begaf
begaf het
het mij.
over. .. ..
.
«mijne
Gerard, en
alles is over.
«mijne ziel,
ziel, beste
beste Gerard,
en alles
«Zoo gij
gij moed
moed hebt
hebtLangbroek
Langbroek te
te bezoeken
bezoeken (doe
(doehet),
het), dan
dan
«weet
waar uw
uw pelgrimstocht
pelgrimstocht uuvoeren
voerenmoet
moet;
ensta
stadan
dan
«weet gij, waar
; en
«eens een
een poos
poostetedenken
denkenbijbijhethet
graf,
waar
zooveeldierbaars
dierbaars
«eens
graf,
waar
zooveel
«rust, en mij
mij zooveel
zooveel tranen
tranen ontrold
ontrold zijn.»
zijn.»
«rust,

0 0
0

11 Deze
zinsnede slaat
de verhouding
verhouding tot de
de oude
oude Mevrouw Camper.
Deze zinsnede
slaat op
op de
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boek van
van Prof.
Prof. Kalif
Kalffisisbree&opgezet
breed.opgezet werk,
werk, dat,
dat, zijn
zijn titel
titel getrouw,
getrouw,
Het boek
den lezer
lezer in
in waarheid
waarheid inleidt
inleidt in de
de studie
studieder
derliteratuurogeschiedenis.
literatuur.geschiedenis. En
Ende
de
den
schrijver
taak die
die hij
hijzich
zichstelde
steldeop
opeene
eenewijze
wijzedie
dieevenzeer
evenzeer
schrijver verricht
verricht de
de taak
van ontzachlijk
ontzachlijk veel
veelkennis
kennisen
enbelezenheid
belezenheidals
alsvan
vaneen
eenonbekrompen
onbekrompen
getuigt van
opvatting.
stofin
invijf
vijfhoofdstukken
hoofdstukkenin.
in.Het
Heteerste
eerstegeeft
geeftalgeo
alge.
auteur deelt
deelt zijne
zijne stof
De auteur
in
meene beschouwingen
beschouwingen over
begrippen literatuur,
literatuur, proza,
proza, poëzie
poëzie enz.
enz. in
meene
over de begrippen
onderscheidene
tijden en
en bij
bij onderscheidene
onderscheidenevolken
volken;
ookgaat
gaathet
het
lang.
onderscheidene tijden
; ook
dedelang..
zame, zich
zich door
door de
detijden
tijdenheen
heen
ontwikkelendewording
wording
literatuur'
zame,
ontwikkelende
derder
literatuur..
Debeide
beidevolgende
volgendehoofdstukken
hoofdstukkenhandelen
handelenover
overdedeschrijvers
schrijvers
geschiedenis na. De
en hunne
hunne werken
werken;; hierin
hierinwordt
wordtbreedvoerig
breedvoeriggesproken
gesprokenover
overuiterlijk
uiterlijk en
en
innerlUk leven
leven der
der auteurs,
auteurs, over
overeigenschappen
eigenschappen van
vanden
denkunstenaar
kunstenaar en
en
innerlijk
zUne
verhoudingtot
totdedewerkelijkheid,
werkelUkheid,waaruit
waaruitdedeschrijver
schrUvergaandeweg
gaandewegkwam
kwam
zijne verhouding
de rubriceering
rubriceering:: idealisme,
idealisme, realisme,
realisme, naturalisme.
naturalisme.
tot de
Het
vierde hoofdstuk
hoofdstuk handelt
handelt over
over het
hetpubliek,
publiek, enendedewijze
wijzewaarop
waarop
Het vierde
kunstenaar en publiek
publiek zich
zichverhouden,
verhouden,waarna
waarnaeen
eensloVhoofdstuk
slot,hoofdstuk duidelijke
duidelijke
kunstenaar
het wezen
wezender
derliteratuurTeschiedenis.
literatuur'geschiedenis.
begrippen bijbrengt
bijbrengt omtrent het
begrippen
Opzettelijk gaf
ik —
- zeer
zeer ininhet
hetkort
kort—- den
deninhoud
inhoudder
derhoofdstukken
hoofdstukken
Opzettelijk
gaf ik
weer; ;hieruit
opzet als
als in
inbehandeling,
behandeling, de
de
weer
hieruitblijke,
blijke,dat
dathet
het boek,
boek, zoowel
zoowel in opzet
is van
van een
eenpersoonlijk
persoonlijkgeestesleven.
geestesleven.
uiting is
uiting
kwam het
het werk
werkten
tengoede,
goede,enenal al
mogeer er
sommigebladzijden
bladzijden
Dit kwam
moge
opop
sommige
ten opzichte
opzichte
misschien wat
wat veel
veelgeclassificeerd,
geclassificeerd, wat
wat veel
veelgedefinieerd
gedefinieerd xijn
zijn ten
misschien
van kunstwerk
kunstwerk als uiting
uiting van
van gemoedsleven
gemoedsleven dat
dat zich
zich zoo
zoo moeilijk
moeilijk positief
positief
van
behandelen laat,
zeker is dat
dat de
de auteur
auteur nergens
nergens in
in eerbied
eerbied voor
voor kunst
kunsten
en
behandelen
laat, zeker
kunstwerken
kort geschoten.
geschoten.
kunstwerken is
is te kort
In verband
verband hiermede
hiermede neem
neem ikikuituit
voorrede
dezen
karakteristieken
In
de de
voorrede
dezen
karakteristieken
zin over
over::
nut kan
kan zijn,
zijn, moge
mogezijn
zijnwerking
werking
«Wat in deze
deze Inleiding
Inleiding van
van algemeen
algemeen nut
«Wat
op jongeren
jongeren niet
niet missen
missen;; wat voortgekomen
voortgekomen uit de
de individualiteit
individualiteit van
vanden
den
samensteller,
past voor
voor anderen,
anderen, moge
moge ieder
ieder vervangen
vervangen door
door hetgeen
hetgeen
samensteller, niet
niet past
dit
strookt
met zijn
zijn bijzonderen
bijzonderen aanleg.
aanleg. Dat
Datsommige
sommigeonderdeelen
onderdeelen van
van dit
strookt met
werk —
- ik
ik heb
hebhet
hetoog
oogvooral
vooralopop
Literairegenre's
genre's—
- beter
beter door
door een
een
werk
dede
Literaire
scheppend
kunstenaar, tevens
tevens kunsthistoricus
kunsthistoricus en
en kunstcriticus,
kunstcriticus, kunnen
kunnen
scheppend kunstenaar,
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daarvanben
ben ik
ik overtuigd;
worden geschreven,
geschreven, daarvan
overtuigd; moge
moge dit boek
boek een
eenofofmeer
meer
aanleiding geven,
geven,hun
hunmeerderheid
meerderheidinindezen
dezen
metterdaadtetetoonen.»
toonen.»
hunner aanleiding
metterdaad
Toch
kan ikiknaar
naaraanleiding
aanleidingvan
vandeze
deze
uiting
niet
nalatente te
vragen:
Toch kan
uiting
niet
nalaten
vragen
:
heeft niet
niet juist
juist de
deliteratuur
literatuurvan
vandedelaatste
laatstevijfentwintig
vijfentwintigjaren
jarenveel
veelbelang:,
belang~
rijks voortgebracht
dat de
de schrijver
schrijver van
van dit
dit werk
werk
rijks
voortgebrachtop
op kunst~critisch
kunst,critisch gebied,
gebied, dat
zwijgend is
voorbijgaan?? Hebben
Van Deyssel
Deyssel —
- om
om nog
nog maar
maar
zwijgend
is voorbijgaan
Hebben Kloos
Kloos en Van
Gorter, Mevr.
Mevr. Roland Holst
Holst en
enanderen
anderen 11 -—niet
zwijgen van Gorter,
te zwijgen
niet fijn
fijn geana~
geana.
lyseerd,
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baangebrokenen
ennieuwe
nieuwewegen
wegenaangewezen
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dan een
eenuitspraak
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bijv.
Is hun
in ditzelfde
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herhaaldelijk genoemd
genoemd vindt?
vindt?
Beets,
men in
Beets, die men
Overigens
werk, dat
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geschreven. Wat
Watbetreft
betreft
Overigens een werk,
nogdedevolgende
volgendeuitspraak
uitspraakaan
aan::
leveren van
vanletterkundige
letterkundigecritiek,
critiek,haal
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het critisch
critisch werk
werk van
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beroepisisgedaan
gebleken
op de
de uitspraken
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worden
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van Shelley's
Shelley's vers
vers op
op
Coleridge::
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air,
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blinking owls.
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waarlijk inzicht
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richtingenenenverschijnselen
verschijnselen
Voor wie waarlijk
voor wie
wieininhet
hetdiepere
dieperewezen
wezender
derliteratuur,geschiedenis
literatuur~geschiedenis wil
wil
wil krijgen,
krijgen, voor
doordringen, is
dit boek
boek van
vanhet
hethoogste
hoogstenut
nut;
Prof.Kalif
Kalf!isiseen
eenervaren
ervaren
doordringen,
is dit
; Prof.
en kundig
kundig leidsman,
leidsman, aan
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wien men
menzich,
zich,bij
bijvrijheid
vrijheid van
vaneigen
eigenopvatting
opvatting
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hier ruimschoots
ruimschoots gelaten
gelaten wordt,
wordt, veilig
veiligkan
kantoevertrouwen.
toevertrouwen.
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Ofschoon
minder op
op wetenschappelijken
wetenschappelijken basis
basis gesteld dan
dan het
het vorige,
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Ofschoon minder
het
werk van
van den
dendichter
dichterBastiaanse
Bastiaanse toch
tochgeenszins
geenszinsde
dearbeid
arbeidvan
van den
den
het werk
artist
Zijnekorte
korteliteratuur;historie
literatuur,historie mag
magaanspraak
aanspraak maken
maken op
op uitge
uitge~
artist alléén.
allan. Zijne
aandacht.
breide aandacht.
schrijver heeft zich
zich veel,
veel, met
metuitstekenden
uitstekendenuitslag
uitslagbekroonde,
bekroonde,moeite
moeite
De schrijver
gegeven
de stroomingen
stroomingen en
en stroompjes
stroompjes die onze
onze letterkunde
letterkunde voor
voor een
een
gegeven om de
kleiner deel
deel hebben
hebben beheerscht,
beheerscht, bijeen
bijeen te
te brengen,
brengen, en
endaardoor
daardoor
grooter of kleiner
grooter
een geheel
geheel tetevormen
vormendat
datdedewording
wordingder
derHollandsche
Hollandscheliteraire
literaire kunst
kunst in
in
een
brengt. Men
Men bemerkt
bemerktdat
datmen
menininditdit
boek
staattegenover
tegenovereen
eennaarstig
naarstig
beeld brengt.
boek
staat
en conscientieus
conscientieus werker,
werker, die
veel heeft
heeft gespeurd
gespeurd en
engevorscht.
gevorscht.
die veel
van opvatting
opvatting isiszeer
zeereigenaardig
eigenaardig en
en maakt
maakt het
het werk
werk van
van den
den
De wijze
wijze van
heer Bastiaanse
Bastiaanse tot een
een gewrocht
gewrocht van
vangeheel
geheeleigene
eigenewaarde.
waarde. Het
Hetboek
boekheeft
heeft
heer
namelijk -—zooals
schrijver in
in zijne
zijneinleiding
inleidingterecht
terechtopmerkt
opmerkt—
- het
het
namelijk
zooals de
de schrijver
1.
Adama van Soheltema's
Scheltema's Grondslagen
Grondslagen zijn
zijn vermeld;
vermeld;Verwey
Verweywordt
wordteenige
eenigemalen
malen
1. Adama
genoemd.
genoem.d.
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karakter
eene beredeneerde
beredeneerdebloemlezing
bloemlezing;
telkensvindt
vindtmen
meneen
eengrooter
grooter
karakter van
van eene
; telkens
of kleiner
kleiner onderdeel
onderdeel besproken,
besproken, en
en daarna
daarna een
eenaantal
aantalteksten,
teksten,die
dieden
den
ofhet
hettijdvak
tijdvaktypeeren
typeerenwaarover
waaroverde
devoorafgaande
voorafgaandebespreking
besprekingloopt.
loopt.
persoon of
alleen van
vande
deHollandsche
Hollandscheauteurs
auteursvindt
vindt
menfragmenten
fragmentenopgenomen,
opgenomen,
Niet alleen
men
het vastleggen
vastleggen van
van
waar het den
den schrijver
schrijver wenschelijk
wenschelijk voorkwam
voorkwam tot het
doch waar
verband met
met de
de breedere
breedere literaire
literaire strooming
strooming waaruit
waaruit zoo
zoodikwijls
dikwijlseene
eene
het verband
ookteksten
tekstenvan
vanbuitenlandsche
buitenlandsche
nationale
kunstuiting voortkwam,
voortkwam, heeft
heeft hij
hij ook
nationale kunstuiting
dichters geciteerd.
geciteerd. Zoo vindt
vindtmen
menenkele
enkelevertalingen
vertalingenvan
vanDante
Danteen
enRonsard.
Ronsard.
dichters
Het
eerste deel
en met
met de
de behandeling
behandeling van
van Hooft.
Hooft. Het
Het isis een
een
Het eerste
deel loopt
loopt tot en
doorevenwicho
evenwich~
kloek
werk dat
dat een
een helder
helder overzicht
overzicht geeft,
geeft, en
envooral
vooraldoor
kloek stuk werk
tige, onderscheidende
onderscheidende nuanceering
en bijzaken
bijzaken uitmunt.
uitmunt. Het
Het isis
tige,
nuanceering van
van hoofd~
hoof& en
het
de
arbeid van
van een
een dichter,
dichter, meer
meer dan die
die van
van een
eengeleerde
geleerde;; toch
toch heeft
heeft het
de arbeid
historische
ingeen
geenenkel
enkel opzicht
opzichtschade
schade geleden.
geleden. Doch
Dochvoornamelijk
voornamelijk
historische element in
in hare
juiste
waaide,bepaling
aesthetisch oogpunt
oogpuntbezien,
bezien,komt
komtdede
uit aesthetisch
stofstof
in hare
juiste
waarizleobepaling
vóór ons,
gesteldinineen
eenhelderouiteengezet
helder~uiteengezetverband
verbandmet
metmystische
mystische en
en
vészír
ons, en gesteld
wijsgeerige stroomingen.
kader is ook
ook de
debehandeling
behandelingvan
vanErasmus,
Erasmus,
wijsgeerige
stroomingen.In
In dit
dit kader
en het
het geciteerde
geciteerde uit
uit zijne
zijne werken
werken volkomen
volkomen goed
goed gezien.
gezien.
Enkele opmerkingen
ondergeschikt belang
bij de
de lezing
lezing
Enkele
opmerkingen van
van ondergeschikt
belang teekende
teekende ik
ik bij
Bij de
de beschouwing
beschouwingvan
vandede
ridder~romanshad
hadikikgaarne
gaarnehet
hetondero
onder~
aan.
aan. Bij
ridderoromans
scheidene
karakter der
iets dieper
dieper aangegeven
aangegeven gezien,
gezien,alalging
gingdit
ditinin
scheidene karakter
der soorten iets
den betrekkelijk
betrekkelijk kleinen omvang
omvang wellicht
wellichtbezwaarlijk.
bezwaarlijk. Ook
Ookstel
stelikikde
dekunst
kunst
het algemeen
algemeen hooger
hooger dan
dande
deschitver
schrijvervan
vandit
ditwerk
werk
der middeleeuwen
middeleeuwen over het
der
het doet,
doet, en
endedenaïeve,
naïeve,halfoonbewuste
half~onbewustevereering
vereeringvoor
vooreen
eensymbool,
symbool,de
de
het
kinderlijke uitingen dier
dierkunst,in%wording
kunst~in~wording zijn
mij Liever
liever dan
dan vele
veleuitge%
uitge~
kinderlijke
zijn mij
sponnen
analyses met
met «zielkundige
«zielkundige diepte»,
diepte», door
door den
denheer
heerBastiaanse
Bastiaanse een
een
sponnen analyses
ont~
der
kenmerken van
van poëzie
poëziegenoemd.
genoemd.IkIkwil
wilditditnatuurlijk
natuurlijkallerminst
allerminstonto
der kenmerken
kennen,
en zonder
zonder dat
dat ikikiets
ietswilwil
afdingenopop
hetgeendedeschrijver
schrijver op
op
kennen, en
afdingen
hetgeen
pag. 24-26
24-26 opmerkt
opmerkt over
overhet
hetwezen
wezender
derkunst,
kunst,toch
toch
schijnen
mijdergelijke
dergelijke
pag.
schijnen
mij
abstracte uitweidingen
van betrekkelijke
abstracte
uitweidingen
van waarde.
betrekkelijke waarde. .
Maar nog
ditzijn
zijnopmerkingen
opmerkingenvan
vanondergeschikt
ondergeschiktbelang.
belang. De
Deheer
heer
Maar
nog eens: dit
Bastiaanse
waardevolwerk,
werk,uitgaande
uitgaande van
vaneen
eenconstant
constantbeginsel,
beginsel,
Bastiaanse schreef een waardevol
en hoog-gehouden
hoog.gehouden door
door een
een doelgxwuste
doel~bewustepersoonlijkheid.
persoonlijkheid.
Minder door
door bezadigdheid,
bezadigdheid,doch
dochsterker
sterkerdoor
doorhet
hetvuur
vuureener
eenerpersoonlijke
persoonlijke
Minder
overtuiging onderscheiden
onderscheiden zich
de kritische
kritische opstellen
opstellen van
van den
den heer
heer Van
Van
overtuiging
zich de
den Oever.
Oever.
dit boek
boek spreekt
spreekt een
eenpersoonlijkheid.
persoonlijkheid. Bij
Bijhet
hetdoorlezen
doorlezenvan
vandeze
deze
Uit dit
dathet
het«Perisse
«PerisseleIemonde
mondeplutó't
plutotqu'un
qu'unprincipe»,
principe»,
opstellen gevoelt
gevoelt men
mendat
opstellen
als motto
motto gekozen
gekozen voor
voor den
dengeheelen
geheelenbundel,
bundel,hier
hiermeer
meerisisdan
daneen
eenphrase.
phrase.
als
in deze
dezewoorden
woordenligt
ligtopgesloten
opgeslotenhoudt
houdtvolstrekt
volstrektniet
niet
De waardeering
waardeering die in
in dat
dat ikikalles
alleswat
watdit
ditlijvige
lijvigeboekdeel
boekdeelaanbiedt
aanbiedtvoor
voormijne
mijnerekening
rekening zou
zou
willen nemen.
nemen.
«Voor Kristus,
Kristus, Vlaanderen
Kunst», schrijft
auteur aan
aan het
het begin,
begin,
Vlaanderen en
en Kunst»,
schrijft de
de auteur
en dit
dit standpunt
standpunt vindt
vindt men
mennader
naderomschreven
omschreven op
oppag.
pag.2525:
:
dan in
in een
eenkerkelijke
kerkelijke vorm,
vorm, moet
moet de
dekatholieke
katholieke kunst
kunst het
het
« . ....
. . . meer
meer dan
menschelijke leven omvatten,
omvatten, omdat
omdat het
het essentieele
essentieele begrip
begrip van
vanheur
heur
heele menschelijke
wezen
- let
let wel,
wel,zonder
zonderaanpassing
aanpassing —
- gansch
gansch de kem
kern van
van ons
onsalgemeen
algemeen
wezen —
zelve isisenenhet
heteigenlijke
eigenlijke
geeestelijke
bloed
vormt
waardoorieder
iederder
der
leven zelve
geeestelijke
bloed
vormt
waardoor
vannatuuro
natuur,
menschen, willens nillens,
nillens, leeft
leeftnaar
naardien
diengeest.
geest.Elke
Elke
mens eh
menschen,
mensch
is isvan
lijken aard
aard katholiek
katholiek;; iedere
iedere normale,
normale, gezonde
gezonde uiting
uiting van
van hem
hem kan
lijken
kan het
natuurlijk leven
is het
het ....
onwillekeurig
onwillekeurig zijn;
zijn ; alle
alle natuurlijk
leven is
...•
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Door deze
deze bewering
bewering omvat
omvat dedekatholieke
katholiekekunst
kunstheel
heelonze
onzealgemeene
algemeene
Door
menschelijkheid
en moet,
moet, ten
menschelijkheid en
ten noodzakelijken
noodzakelijken gevolge,
gevolge, al
al de
dezedelijke,
zedelijke,
uitheur
heur
esthetische
en begrippen
begrippen bederfelijk
bederfelijk voor
voor het
hetLeven,
Leven, uit
esthetische elementen
elementen en
innerlijk wezen
wezen wegweren,
wegweren, daar
daar het
het Leven
Leven de
de Dood
innerlijk
Dood ontkent
ontkent.
hetleven
leven
Want het
het isisaltijd
altijdde
debezorgheid
bezorgheidder
derkatholieke
katholieke idee
idee geweest
geweest het
Want
immer
naar evenwichtige
evenwichtige verhoudingen
verhoudingen te
herstellen en
en alle
alleanormale
anormale
immer naar
te herstellen
tot hunne
hunneallerjuiste
allerjuiste
afwijkingen van
onzen gewoormatuurlijken
gewoon.natuurlijken aard
aard tot
afwijkingen
van onzen
brengen;; zoo keerde
keerde de
de luxuur
luxuurweerom
weerom
betrekkingen
betrekkingen en
en middens
middens terug
terug te brengen
tot een
een gezonde
gezonde zinneNkheid,
zinnelijkheid, de
de gierigheid
gierigheid tot
toteen
eennormaal
normaal geldbezit,
geldbezit, de
de
gewoon>natuuurlijke etensveerdigheid
.....»»
gulzigheid tot
gulzigheid
tot eene
eene gewoon,natuuurlijke
etensveerdigheid
dezeaanhaling
aanhalinggenoemde
genoemdeuitgangspunten
uitgangspuntenvan
vankunst
kunst
Men gevoelt
gevoeltdat
datdedeinindeze
hebben voor
voor een
een katholiek
katholiek;; voor
voor een
een
alleen
absolute waarde
waarde kunnen
alleen absolute
kunnen hebben
is uitteraard
uitteraard de
de beteekenis
beteekenisrelatief.
relatief.De
Deauteur
auteurzal
zaltoch
tochmoeilijk
moeilijk
buitenstaander is
kunnen vergen
vergen dat
dat deze
deze op
op zijn
zijn gezag
gezag een
een stelling
stelling
van een
een niet,katholiek
niet.katholiek kunnen
van
elke uiting
uiting van
van natuurlijk
natuurlijk leven
leven zijn.
zijn.
zal aanvaarden als
als zou
zou het katholicisme in elke
totden
denpractischen
practischenzin
zinzijner
zijneruitspraken
uitspraken:
Iets verder
verder komt de
de auteur
auteur tot
Iets
:
«Lesfleurs
fleursduduMal»
Mal»van
vanCharles
Charles
«En
naar dien wel
wel begrepen
begrepen zin
zinzouden
zouden«Les
«En naar
«La Terre»
T erre» van
van Emile
Emile Zola
Zo la—
- konden
konden wij
wij ze
zevan
vanhunne
hunne
Baudelaire en
Baudelaire
en «La
anormale intrinseke verhoudingen
verhoudingen terug
terugleiden
leidentot
toteen
eennatuurlijker
natuurlijkerzedelijke
zedelijke
anormale
-loffelijk
en katholieke
katholieke
stand der voorgestelde dingen
dingen —
loffelijk voor
voor gezond~zinnelijke
gezond,zinnelijke en
kunnen geprezen
geprezen worden.»
worden.»
boeken kunnen
Hier komen
komen wij
wij tetestaan
staanvoor
vooreen
een
tweede
consequentie
van
desschrijvers
schrijvers
tweede
consequentie
van
des
door hem
hemgenoemde
genoemdemoeten
moetenzonder
zondereenigen
eenigen
beginselen; ;werken
de door
beginselen
werken als
als de
twijfel vallen
vallen buiten
buiten den
den cirkel
cirkel die
diezijne
zijnekunstbegrippen
kunstbegrippen omlijnt.
omlijnt.
twijfel
ook hierin
hierin met
met den
den schrijver
schrijver wensch
wensch mede
mede te
te gaan,
gaan, moet
moet
Zonder dat
Zonder
dat ik
ik ook
mijne waardeering
waardeering uitspreken
uitsprekenvoor
voorden
denernst
ernstenendedewaardigheid
waardigheidwaarmede
waarmede
ik mijne
de heer
heer Van
Van den
den Oever
Oeverzijn
zijnstandpunt
standpuntverdedigt.
verdedigt.
Uitgaande van
van boven,geciteerde
boven.geciteerde beginselen,
beginselen, komt
komtdedeschrijver
schrijvernatuurlijk
natuurlijk
Uitgaande
tegenover de
dedomineerende
domineerendekunstrichting
kunstrichtingonzer
onzerdagen
dagentetestaan
staan;
heftig,
vlak tegenover
; heftig,
enniet
niet
maar niet
met evenveel
evenveelovertuiging,
overtuiging,treedt
treedthij
hijop
optegen
tegenKloos,
Kloos,en
maar
niet altijd met
minder tegen
tegen prof.
prof. Vermeylen.
Vermeylen. Federik
Federik van Eeden
Eeden vindt
vindtgenade,
genade,omdat
omdathij
hij
minder
in de
dekunst
kunstnoodzakelijk
noodzakelijkacht
acht,, parallel.
ethisch.idealistisch bestanddeel
bestanddeel in
een ethisch,idealistisch
Van den
denOever
Oever:: «De
«Deschoonheid
schoonheid
opvatting van den
den heer
heer Van
loopend aan
aan de
de opvatting
minderofof
meernaar
naarmate
mate
graadvan
vanzedelijk
zedelijk
toch van
van een
eenkunstwerk
kunstwerkisisminder
meer
dede
graad
gevoel minder
minder of
of meer
meer bij
bij den
den kunstenaar
kunstenaar aanwezig
aanwezig is.»
is.» Doch als
als in
inVan
Van
gevoel
Eeden
anarchist om
om den
denhoek
hoekgluurt,
gluurt,enendedeindividueele
individueelemoralist
moralistop
opden
den
Eeden de anarchist
hij een
een vermaning
vermaning mee
mee naar
naar huis.
huis.
voorgrond
treedt, krijgt
krijgt ook hij
voorgrond treedt,
Wij,
jongsten van
van het
hetnieuwe
nieuwegeslacht,
geslacht,die
diezijn
zijnopgegroeid
opgegroeid ininde
desfeer
sfeer
Wij, jongsten
wij moeten
moeten soms
soms vreemd
vreemd staan
staan tegenover
tegenover
der
absolute kunst,aanvaarding,
kunst.aanvaarding, wij
der absolute
dit
Als wij
wij eene
eene stelling
stelling lezen
lezen als
als van
van Aug.
Aug.Vermeylen
Vermeylen:: dat
dat om
om de
de
dit boek. Als
kunst
beoordeelen men
men moet
moet uitgaan
uitgaan van
van den
deneeuwigen
eeuwigengrondslag
grondslagaller
aller
kunst te beoordeelen
kunst,
het zuiver,menschelijke,
zuiver.menschelijke, en niet
nietvan
vandedewaarheid
waarheideener
eenerbepaalde
bepaalde
kunst, het
confessie, dan
dat niet
niet eens
eens op
opals
alsiets
ietsnog
nogniet
nieteerder
eerdergehoords,
gehoords,
confessie,
dan valt
valt ons dat
dat deze opvatting
opvatting één is
is met
met ons
ons ziele,
ziele.
omdat wij
omdat
wij diep.innerlijk
diepinnerlijk gevoelen
gevoelen dat
als kunstenaar.
kunstenaar.
leven als
En
als hiertegen
hiertegen de
deheer
heerVan
Vanden
den
Oever
metvurige
vurigewelsprekendheid
welsprekendheid
En als
Oever
met
en schoonheid
schoonheidvan
vanhet
hetmensche,
mensche.
optreedt, sprekend
sprekend van
van een
eenscabreus
scabreus systeem,
systeem, en
zijne woorden
woorden voor
voor ons
onseigenlijk
eigenlijkniet
nietmeer
meer
lijke.met.meer, dan
lijke,metqneer,
dan kunnen
kunnen zijne
zijn dan
dan klanken
klankendie
diewij
wijmet
metwelbewuste
welbewustegerustheid
gerustheidopvangen
opvangenomdat
omdat ze
ze
zijn
toch niet
nietovertuigen.
overtuigen.Maar
Maarwij
wijkunnen
kunnenden
denernst
ernstenendedewaardigheid
waardigheid
ons toch
zij niet
niet de
de onze.
onze.
eener opvatting
eener
opvatting op
op prijs
prijs stellen,
stellen, ook
ook als
als is
is zij
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Absoluut genomen
Absoluut
genomen zijn
zijn die
dieartikelen
artikelende
debeste
bestewaarin
waarinde
deschrtjver
schrijver niet
niet
met
kunstopvatting van
van anderen
anderen ininbotsing
botsingkomt
komt;
voornamelijkdus
dusde
de
met de kunstopvatting
; voornamelijk
gestreden wordt
het goed
goed recht
recht van
vaneen
eenof
ofander
ander
opstellen
opstellen waarin
waarin niet
niet gestreden
wordt om het
auteurmet
met
zijne
scherpeopmerkingsgave
opmerkingsgave en
en
standpunt,
doch waarin
waarin de
deauteur
standpunt, doch
zijne
scherpe
zijne
beheerschte stijbqualiteiten
eigen terrein.
terrein. Ik
Ik noem
noem in
in het
het
zijne beheerschte
stijl,qualiteiten blijft
blijft op
op eigen
bijzonder
de waardevolle
waardevolle studies
studies over
overConscience.
Conscienee. Trouwens,
Trouwens, het
hetgeheele
geheele
bijzonder de
zegt de
de schrijver
schrijver voortdurend
voortdurend goede
goede en
enware
waredingen,
dingen,en
enomdat
omdat
boek
boek door zegt
dentegen%
tegen~
zijne
geest, is
is zijn
zijn werk
werkzoowel
zoo welvoor
voorden
zijne opmerkingen
opmerkingen tintelen
tintelen van geest,
als
denmede%stander
mede~stander van waarde.
waarde.
als voor den

De
drie hiervoor
hiervoor besproken
besproken werken
werken vormen
vormen met
dat van
van den
den heer
heer
De drie
met dat
d'Oliveira eene
eeneafdalende
afdalendereeks
reekswat
wat wetenschappelijkheid,
wetenschappelijkheid, eene
eene opklimmende,
opklimmende,
wat
populariteit betreft.
betreft. Men
Men make
make hieruit niet
niet op,
op, dat
dathet
hetboekje
boekjevan
vanden
den
wat populariteit
journalisMiterator
zijn in
in dien
dienzin
zindat
dathet
hetbestemd
bestemdware
ware voor
voor
journalist,literator populair
populair zou zijn
hen wien
wien het
het vermogen
vermogen tot
tot geestelijke
geestelijke verdieping
verdieping ontbreekt
ontbreekt
Men
komt inindeze
deze
gesprekken~met~schrijvers voortdurend
voortdurend in
inaanraking
aanraking
Men komt
gesprekken%met,schrijvers
met
psychische en
en geestelijke
geestelijke stroomingen
stroomingen waaraan
waaraan het
hetwerk
werkvan
vanden
denbe%
be~
met psychische
trokken kunstenaar
kunstenaarmeer
meerofofminder
minderverwant
verwantis.
is.Ook
Ookstrekt
strektdeze
dezeverwantschap
verwantschap
tot den
dengeestelijken
geestelijken aanleg
aanlegvan
vanden
denheer
heerd'Oliveira
d'Oliveirazelf.
zelf. Toen
Toendeze
deze
zich
zich uit tot
auteur
'80» in
het licht
licht gaf,
gaf, isis
auteur indertijd
indertijd zijn
zijn werkje
werkje over
over «de
«de mannen
mannen van
van '80»
in het
datdedeschrijver
schrijvervan
vandedeverschillende
verschillendeinterview's
interview'szelf
zelf
de opmerking
opmerking gemaakt,
gemaakt, dat
niet genoeg
genoeg achter de
de schermen
schermen bleef.
bleef. Zij,
Zij, die
die daarom
daarom zijn
zijn boekje
boekje hebben
hebben
gelaakt zullen
nog minder
minder tevreden
tevreden zijn.
zijn.
gelaakt
zullen thans nog
De
auteur spreekt
spreekt ererzelf
zelfover
overininde
deinleiding
inleiding:: ««....•
ik heb,
heb, waar
waar dit
dit
De auteut
. .. ik
pas
gaf, mijn
mijn vragen
vragenenendedeverkregen
verkregenantwoorden
antwoordenininonderling
onderlingverband
verband
pas gaf,
dan voorheen
voorheengezegd:
gezegd: waarom
waarom ik
ik een
een bepaald
bepaaldantwoord
antwoord
beredeneerd, scherper dan
onvoldoende
achtte en
en in
in een
eenbepaalde
bepaalderichting
richtingheb
hebvoortgestuurd.
voortgestuurd.En
Enzoo
zoo
onvoldoende achtte
het den
denopmerkzamen
opmerkzamenlezer
lezer—- vlei
vleiikikmij
mij—- tèch
tochwel
welduidelijk
duidelijkworden,
worden,
zal het
in den
denloop
loopvan
van
onderzoekover
overpersonen,
personen,
welke meening
mij in
welke
meening ik
ik mij
hethet
onderzoek
temperamenten, richtingen,
richtingen, heb
heb gevormd.»
gevormd.»
temperamenten,
is waar,
waar, men
menzou
zoualsals
men
kwaadwilligwilde
wildezijn,
zijn,de
deopmerking
opmerking
Het is
men
kwaadwillig
kunnen maken,
maken, dat
dat het
heteigenlijk
eigenlijk niet
nietgaat
gaat om
om de
demeening
meening van
van den
den heer
heer
kunnen
d'Oliveira, maar
maar om
omde
delevensopvattingen
levensopvattingen van
vande
detetebespreken
besprekenpersonen.
personen.
d'Oliveira,
nu eenmaal
eenmaal in
in het
het teeken
teeken van
van de
de herleefde
herleefde individualiteit,
individualiteit,
onzetijd
tijdstaat
staat nu
Doch onze
zoo heeft
heeftook
ook
boekje
dezen
geestigen
journalist~criticus een
een
en zoo
hethet
boekje
vanvan
dezen
geestigen
journalist%criticus
mij vind
vind het
hetzoo
zooerg
ergniet,
niet,en
enikikzou
zou
persoonlijk karakter
gekregen. Ik
persoonlijk
karakter gekregen.
Ik voor mij
zelfs zeggen
zeggen: : het kan
kan erermoeilijk
moeilijkbij
bijverloren
verlorenhebben,
hebben,vooral
vooralomdat
omdatde
de
zelfs
bewerker tegenover
tegenover de
de verschillende
verschillende kunstenaars
kunstenaars volkomen
volkomenobjectief
objectiefblijft.
blijft.
bewerker
onderhoud met
metCouperus,
Couperus,dat
dat—- niet
nietplaats
plaatshad.
had.Voor
Voor
Interessant is
Interessant
is het onderhoud
hetboekje
boekjeis is
portret
afgedrukt,
met
in faosimile een
eenpaar
paarregels
regels
in het
zijnzijn
portret
afgedrukt,
met
in fac%simile
van Couperus'
Coupe rus' verrukkelijk
verrukkelijkhandschrift
handschrift:
:
denheer
heerE.
E. d'Oliveira
d'Oliveiramet
metde
degroeten
groetenvan
vanzijn
zijnontsnapt
ontsnaptslachtoffer
slachtoffer ....
«Aan den
Louis Couperus. Miinchen,
München, Oct.
Oct. '13.»
'13.»
Louis
deinleiding
inleidingschrijft
schrijftde
deheer
heerd'Oliveira
d'Oliveiraererover.
over.Hij
Hijgeeft
geeftfragmenten
fragmenten
In de
van een
een brief
briefvan
vanCouperus,
Couperus,waarin
waarindeze
dezezijne
zijne
«ontsnapping»verklaart
verklaart;
«ontsnapping»
; ikik
het volgende
volgende::
citeer het
«Werkelijk, ik heb
heb over
over de
demeeste
meeste dingen
dingendie
dieu umij
mijvraagt
vraagtnooit
nooitnage%
nage~
«Werkelijk,
dacht;; eigenlijk
eigenlijk denk
denkikiknooit
nooitnanaenenlaat
laatikikmij
mijleven
levenvolgens
volgensmijn
mijngevoelens,
gevoelens,
dacht
dat ik
ikmeer
meervoel
voeldan
dandenk.
denk.Welnu,
Welnu,hoe
hoe
danhierover
hierover
ik geloof
geloof dat
want ik
zalzal
ikikdan
uitweiden?? U
U vindt
vindt alles,
alles,wat
watmisschien
misschienlicht
lichtkan
kanontsteken
ontstekenover
overmijn
mijn
uitweiden
persoonlijkheid, inin mijn
boeken, te meer
meer omdat
omdat ik
ikmij
mijinindie
dieboeken
boeken
persoonlijkheid,
najn boeken,
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eigenlijk geheel
ben, en
en uu dus,
dus, zoo
zoouuzezeaandachtig
aandachtigleest,
leest,mijn
mijn
eigenlijk
geheel geef
geef als
als ik
ik ben,
en dan
daninineen
eenkunstvoller
kunstvollerenen
eigenaardigerwijze
wijze
eigen analyse
analyse daar
daar vindt en
eigenaardiger
dan ik uu nog
nog zou
zoukunnen
kunnen geven,
geven, in
inbrief
briefofofzelfs
zelfsinininterview.»
interview.»
dan
Ik
vind ze
ze teekenend
teekenendvoor
voorCouperus
Couperus: :die
dieenkele
enkelebeminnelijke
beminnelijkeregels,
regels,en
en
Ik vind
de lichte
lichte spot
spotvan
vandedefoto
foto
Hijdenkt
denktniet
niet
over
kunstopvattingen;; hij
hij
de
. . ...
. Hij
over
kunstopvattingen
redeneert
over theorieën
theorieën—- hij
hijschrijft.
schrijft.En
Enwat
wathijhijschrijft
schrijftbehoort
behoort
redeneert niet
niet over
het heerlijkste
heerlijkste wat
wat de
de Hollandsche
Hollandsche proza4(unst
proza_kunst ooit
ooit heeft
heeft
immers
immers tot
tot het
voortgebracht11
voortgebracht
Johan de
deMeester,
Meester,
verschillende studies
studies geven
geven gesprekken
gesprekken weer
weer met
met Johan
De verschillende
Karel van de
deWoestijne,
W oestijne,mevr.
mevr.SimonsMees,
Simons_Mees,Cyriel
CyrielBuysse,
Buysse,Frans
FransBastiaanse,
Bastiaanse,
Karel
van Eyck
Eyck en
enDr.
Dr.
Herman Robbers,
Herman
Robbers, Quérido,
Quérido, Adama
Adama van
van Schelterna,
Scheltema, P.
P. N. van
J.
D. Bierens
Bierens de
de Haan.
Haan. Carel
CarelScharten
Scharten gaf
gafeen
eeninterview
interviewper
perbrief.
brief.
J. D.
De belangrijkheid
belangrijkheid van
van de
de verschillende
verschillendegesprekken
gesprekkenhangt
hangtnatuurliik
natuurlijkveel
veel
van de
de personen
personen met
met wie
wiezezegevoerd
gevoerdwerden,
werden,enenzonder
zonderdat
datikikde
dekeuze
keuze
af van
van de
de betrokken
betrokken kunstenaars
kunstenaars telkens
telkens even
even gelukkig
gelukkig zou
zou willen
willen noemen,
noemen,
van
schrijver is er
er toch
toch in
ingeslaagd,
geslaagd, in
inruimen
ruimen omvang
omvang en
enveelzijdigen
veelzijdigen zin,
zin,
de schrijver
een schat
schat van
van materiaal
materiaal te
te verzamelen.
verzamelen.
hetvolgende
volgende:
Betreffende de hoofdlijnen
hoofdlijnender
derverschillende
verschillendegesprekken
gesprekkennog
noghet
Betreffende
:
auteur begon gewoonlijk
gewoonlijk met
met de
de vraag,
vraag, hoe
hoe en
enwanneer
wanneer hun
hunbewust
bewust
De auteur
zij als
alstaalkunstenaar
taalkunstenaar zouden
zoudenoptreden.
optreden.Waarop
Waaropnatuurlijkerwijze
natuurlijkt:rwijze
dat zij
werd dat
voorde
de
verhaal volgde
volgde van
van persoonlijke
persoonlijke omstandigheden,
omstandigheden, die
die dikwijls
dikwijls voor
een verhaal
hetbegrip
begripvan
vandes
desschrijvers
schrijversproductie
productievan
vanhet
hethoogste
hoogstenut
nutkunnen
kunnen
kennis en
en het
zijn. Hieruit
Hieruit ontsponnen
ontsponnen zich
zichbelangrijke
belangrijke vraagpunten,
vraagpunten, door
door den
denschrijver
schrijver
zijn.
in de
de inleiding
inleiding genoemd
genoemd::
«Weet de
de representatieve
representatieve persoonlijkheid
persoonlijkheid reeds
reeds in
in zijn
zijneerste
eerstejeugd
jeugddat
dat
«Weet
Watisisininhem
hemprimair
primair:
een
hij publicist
publicist (in
(inhoogeren
hoogerenzin)
zin)zal
zalworden
worden??Wat
hij
: een
totuiting
uitingdringt
dringt;; ofofwel:
wel:
zekere wereldkijk,
wereldkijk, een bepaalde
bepaalde overtuiging
overtuiging die
die tot
zekere
min ofofmeer
meeronbepaald
onbepaaldvormgevend,
vormgevend,datdat
poëtisch
vermogen,dat
datnaar
naar
een min
is is
poëtisch
vermogen,
inhoud
smacht? Op
Opwelke
welkewijze
wijzehebben
hebbenzich
zichIdee
IdeeenenKunstenaars,aanleg
Kunstenaars-aanleg
inhoud smacht?
in zijn
zijn latere
latere ontwikkeling
ontwikkeling verstaan
verstaan?? Zijn
Zijn ze
zeharmonisch
harmonisch versmolten?
versmolten?
ontmoeting?
Stooten ze
ze elkaar
elkaar af?
af?Heeft
Heeft
Trachten
steeds naar
naar een
een ontmoeting
Trachten ze
ze nog steeds
? Stooten
de een
een den
denander
anderaan
aanzich
zichondergeschikt
ondergeschiktgemaakt
gemaakt?
?
Naast deze
deze vraag
vraagvan
vanalgemeene
algemeenestrekking
strekkingdeed
deeddedeschrijver
schrijveruitkomen,
uitkomen,
Naast
in hoeverre
hoeverre de
debetrokken
betrokkenkunstenaars
kunstenaars beïnvloed
beïnvloedzijn
zijndoor
doordedebeweging
beweging
der
tachtigers, en
in verband
verband hiermede,
hiermede, hoe
hoezijzijdeze
dezebebeweging
definieeren.
der tachtigers,
en in
weging definieeren.
tendoel,
doel,de
demeening
meeningder
derkunstenaars
kunstenaars
Eveneens stelde
stelde de
deheer
heerd'Oliveira
d'Oliveirazich
zichten
weten betreffende
betreffende dedeverhouding
verhouding
tusschenkunstenaar
kunstenaarenenmassa
massa;"
hun
te weten
tusschen
;. hun
standpunt
leuzen van
van de
desocialistische
socialistischekunst
kunst;
dewaarde
waardevan
van
standpunt tegenover
tegenover de
de leuzen
; de
Persoonlijkheid, enz.
enz.
de Persoonlijkheid,
andere vraagpunten
vraagpunten hebben
hebbende
debovengenoemde
bovengenoemdekunste,
kunsteOmtrent
Omtrent deze
deze en andere
ontvouwd;; en ik
ik behoef
behoefhier
hierzeker
zekerniets
nietsmeer
meerbij
bij
naars hunne
meeningen ontvouwd
naars
hunne meeningen
te voegen,
voegen, om
omden
denlezer
lezertetedoen
doenbegrijpen
begrijpendat
dathet
hetwerk
werkvoor
voorde
dekennis
kennis
te
voor een
een recht
recht
van de
de verschillende
verschillende dichter,persoonlijkheden
dichter-persoonlijkheden zoowel als
als voor
van
is.
begrip
de wording
wording onzer
onzer cultuur,
cultuur, een
eenallerbelangrijkst
allerbelangrijkst boek is.
begrip van
van de
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POËZIE.
PORZIE.
Het
HetJaar
Jaarder
derDichters,
Dichters, Muzenalmanak
Muzenalmanak voor
voor 1914,
1914, samengesteld
samengesteld
Bij S.
S. L.
L. van
vanLooy
LooyteteAmsterdam,
Amsterdam,
door
Greshoff. -— Bij
door J.
J. Greshoff.
MCMXIII.
MCMXIII.
van
Joan
den Heuvel.
Heuvel. Gedichten.
Gedichten. —
- Amsterdam.
Amsterdam. P. N. van
Joan van
van den
Kampen
Kampen en
en Zoon.
Zoon.
Bernard
Amersfoort, Valkhoff
Bernard Canter.
Canter. Dramatische
Dramatische werken.
werken. Amersfoort,
1914.
en
en Co. 1914.

Om
maar dadelijk
dadelijk te zeggen
zeggen:: de
de Muzenalmanak
Muzenalmanak voor
voor 1914
1914 heeft
heeftmij
mij
Om het maar
teleurgesteld.
mij zette tot
tot de
delezing,
lezing,dacht
dachtikikaan
aandedegelijknamige
gelijknamige
teleurgesteld.Toen
Toen ik
ik mij
hetvorige
vorigejaar,
jaar,indertijd
indertijddoor
doormij
mijininden
denTijdspiegel
Tijdspiegelbesproken.
besproken.
uitgave
uitgave van het
de keuze
keuze van
van toen
toenvoor
voorgelukkiger
gelukkiger dan
dan die
dievan
vanthans
thans;
ikben
benin
in
Ik
lk houd de
; ik
dit
boekje gestuit
gestuit op
opeen
eenvrij
vrijgroot
groot
aantalgedichten
gedichtendie
diemij
mijtamelijk
tamelijknuchter
nuchter
dit boekje
aantal
engewichtig,
gewichtig,
aandoen,
deftigen
aandoen, als
als een soort van verstandelijke
verstandelijke gevoels_uitingen,
gevoelsuitingen, deftig
hunne
alsof
de dichters
dichters eigenlijk
eigenlijk tetevoornaam
voornaamzijn
zijnzich
zichgansclverval
gansch-en-al aan
aan hunne
alsof de
stemmingen
geven. Daardoor
Daardoorisishet
hetboek
boekvoor
vooreen
eengroot
grootdeel
deelgevuld
gevuld
stemmingen over
over te geven.
met
moobklinkende rhetoriek.
rhetoriek. De
De«schoonheidsconceptie»
«schoonheidsconceptie»waarvan
waarvande
deheer
heer
met mooMdinkende
de evenzeer
evenzeerdeftige
deftigeenengewichtige
gewichtigevoorrede
voorredespreekt,
spreekt, van
van «de
«de
Greshoff
Greshoff in
in de
saamgekomen
had iets
ietsminder
mindergereserveerd
gereserveerdmoeten
moetenzijn.
zijn.Trouwens,
Trouwens,
saamgekomen dichters» had
den
grond
der
zaakbelachelijk
belachelijk;
een woord
woord als
als «schoonheidsconceptie»
«schoonheidsconceptie»isisininden
grond
der
zaak
;
doorhet
hetleven
levenontroerd
ontroerd
er
maar één conceptie
conceptie voor
voor een
eendichter
dichter:: dat
dat isis door
er is maar
enteteschrijven
schrijvenomdat
omdathijhijhethet
niet
laten
kan.
Menredeneert
redeneertweer
weer
te worden
worden en
niet
laten
kan.
Men
te veel
veel over
over kunst
kunsttegenwoordig.
tegenwoordig.
Intusschen staan
dit boekje,
boekje, dat
dat door
door den
den heer
heer Van
VanLooy
Looykeurig
keurig
staan er in dit
werd
uitgegeven, een
een aantal
aantal zeer
zeer mooie
mooie gedichten
gedichten;; de
de beste
beste zijn
zijn van
van de
de
werd uitgegeven,
hand van
van P.P.N.N.van
van
Eyck,G.G.
Gossaert,J.J.I. I.dedeHaan,
Haan,Franqois
FrançoisPauwels
Pauwels
hand
Eyck,
Gossaert,
A. Roland
Roland Holst,
Holst, wier
wierafgestaan
afgestaan werk
werk ik
ik in
inhet
hetkort
kortzal
zalbespreken.
bespreken.
en A.
dichter P.
P. N.
N.van
vanEyck
Eyckstond
stondo.o.a.a.het
hetvolgende
volgendesonnet
sonnetaf,
af, dat
dat hij
hij
De dichter
Adagio noemde
noemde::
Hier heeft het
het leven
leven heet
heetgeweend,
geweend, hier
hierheeft
heeft
Hier
wee der
der donkre,
donkre, dof
dofbedwongen
bedwongen stonden
stonden
Het wee
zwegen tot
tot zij
zij niet
nietmeer
meerzwijgen
zwijgen konden,
konden,
Die zwegen
Zijn
in luide
luideklachten
klachtenuitgeleefd.
uitgeleefd.
Zijn pijn in
Toen heeft
heeft zich
zich 't zware
zware lied in
in stilte
stilte ontbonden
ontbonden
En stilte
stilte wacht
wacht of
ofvrede
vredeweerklank
weerklank geeft,
geeft,
En
de zang
zang weer
weer beeft
beeft
Maar vrede
Maar
vrede zwijgt,
zwijgt, en
en als de
smart de
de weemoed
weemoed haar
haar gewaad
gewaad bevonden.
bevonden.
Heeft smart
0
o zachte
zachte ziel, van
van zooveel
zooveelleed
leedverzaad,
verzaad,
zóó bedroefd,
bedroefd, daar
daar z66veel
zóóveeldroomen
droomendrijven,
drijven,
Hart z66
kon nog
nog66it
óóituw
uwloome
loometroostberaad
troostberaad
Hoe kon

In uu dien
diendiepen
diepenweemoed
weemoed doen
doenbeklijven,
beklijven,
In
Wiens teederst
teederst is, dat
dat geen
geenverdriet
verdriet kan
kan blijven,
blijven,
Wiens
Wiens bitterst
bitterst is,
is, dat
datalle
allevreugd
vreugdvergaat
vergaat?
Wiens
?
Het isiswel
weleigenaardig
eigenaardigdat
datnaast
naastdededonkere,
donkere,zwaargedragene
zwaar_gedrageneweemoed
weemoed
Het
«schoonheidsconceptie»van
van
den
samenstellerplaats
plaatsisis
van dit
ditgedicht
gedichtinindede«schoonheidsconceptiey
van
den
samensteller
voor een
eenexpressie
expressie als
als de
devolgende
volgende:
voor
:
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boven m'n
m'n bier
bier
Ik
Ik ben boven
Van plezier!
plezier !
Jandorie, 'k ga
liggen, languit
languit in de
de wei,
wei,
ga liggen,

enz., -— een aantal
aantal Adamawan,Scheltema'sche
Adama_van-Scheltema'sche malligheden,
afgestaan door
door
malligheden, afgestaan
heer W.
W. van
van Doorn.
Doom.De
Deheer
heerVan
VanEyck
Eyckplaatst
plaatstverder
verdereen
eendrietal
drietal weeden heer
wee
moedig_mooie «Mijmerliedjes.»
«Mijmerliedjes.»
moedigdnooie
0.&. een passievol
passie-vol fragment
in Aegypte;»
Van G.
G. Gossaert is er o.a.
Van
fragment uit »Helena in
Aegypte ;»
van
Jacob Israël
de Haan,
door zijne
exotische fantasie
grillige
van Jacob
Israël de
Haan, die door
zijne exotische
fantasie en
en de grillige
diepten
zijn dichtergevoel zeker
zeker een der bijzondersten onder
onder de
de jongere
diepten van zijn
gedichten, waarin
waarin de
de qualiteiten die zijne kunst kenmerken
dichters
dichters is,
is, zeven gedichten,
eigenaardig uitkomen.
François Pauwels plaatste
plaatste een prachtig
prachtig schilderend
schilderend gedicht
gedichtDe
DeSteeg,
Steeg,dat,
dat,
Franqois
in sinistere
sinisteregrijsheid
grijsheidgehouden,
gehouden,een
eenvechtpartij
vechtpartijinineen
eenachterbuurt
achterbuurt
opzettelijk in
dichter A.
A. Roland
Roland Holst
Holststond
stondtwee
tweegedichten
gedichtenaf,
af,waarvan
waarvan
beschrijft. De
beschrijft.
De dichter
het·- eerste
beste door
door de
de hoog-gedragene
en beste
hoog,gedragene stemming
eerste en
stemming herinnert
herinnert aan
aan De
het
de Stilte.
Stilte.
belijdenis van de
ik ten
tenslotte
slottenog
noghet
het
fantastischegedicht
gedicht«De
«Degedroomde
gedroomdereis»
reis»van
van
Noem ik
fantastische
muzen,almanak aangehaald.
J. van Nijlen, dan ik heb het beste deel van dezen muzen<almanak
Laat ik mijne bespreking
den Heuvel
Heuvel
bespreking van
van de gedichten des heeren Van
Laat
Van den
den auteur
auteur voor
voorhet
hetverdere
verdere deel
deel van
van zijn:leven
beginnen met
met den
zijnIleven een excellente
gezondheid toe te
te wenschen. De lezer
lezer zal
zal allicht
allicht verwonderd
verwonderd zijn
zijn over
over dit
gezondheid
zonderlinge
hem uit verder te lezen
lezen;; dan zal hij alles
zonderlinge begin, maar
maar ik
ik noodig hem
begrijpen
begrijpen....
..
dit verrassende
verrassende voorbericht
voorbericht::
Ziehier eerst dit
«De navolgende
navolgende verzen
verzen zijn
zijnalle,
alle,gelijktijdig
gelijktijdigmet
metnog
nogvele
veleandere,
andere,gedicht
gedicht
van gevorderden
gevorderden leeftijd,
leeftijd, gedurende
gedurende het
het snel
snelverloop
verloop
man van
door eenen man
harer genezing.
plotseling opgekomen
opgekomen drang
drang tot
tot uiting
uiting
eener ziekte
ziekte en harer
genezing. De plotseling
in dezen
dezen bepaalden
bepaalden kunstvorm
kunstvorm isiseven
evenplotseling
plotselingverdwenen
verdwenenna
naherstel.
herstel.
Het
blijft denkbaar,
denkbaar, dat
dat gedichten
gedichten op
op zulk een wijze
wijze ontstaan,
ontstaan, ook al
Het blijft
ontzegt
men hun de
de gewenschte poëtische
poëtische waarde,
ontzegt men
waarde, toch
toch een oogenblik van
mogen vragen
vragen voor
voorhun
hunsecondaire
secondairehoedanigheid
hoedanigheid
zouden mogen
belangstelling zouden
van psychiatrische curiositeit.»
cu~iositeit.»
iets tetebegrijpen,
begrijpen, scherpzinnige
scherpzinnige lezer
lezer?? De heer
heer Van den Heuvel
Begint ge iets
dat zou voor onze Hollandsche verskunst
mocht
weer ziek
ziek worden, en dat
mocht eens weer
zeer noodlottig
weet, hoeveel
hoeveel «poëzie»
«poëzie» er
er nog
nog zou
zou
zeer
noodlottig kunnen
kunnen zijn.
zijn. Want
Want wie
wie weet,
ontstaan
dit gehalte
gehalte::
ontstaan van
van dit
De T
empel.kat.
Tempebkat.
Een kat
kat
zat
Zit
Zit en zat
Op
den zonnigen
zonnigen drempel
drempel
Op den
Van
Oosterschen tempel
tempel
Van een Oosterschen
En
vangt muizen.
muizen.
En vangt
De luizen,
luizen,
ze heeft
heeft en
en had,
had,
Die ze
Vangt ze
ze nimmer,
nimmer,
De kat.
kat.
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Komt een
een muis
Komt
Stil
gaand naar
naar huis,
Stil voorbij,
voorbij, gaand
Springt
kat van den
den drempel
drempel::
Springt de
de kat
%Waar isis mijn stempel
«Waar
stempel?»
?»
Pakt de
de muis,
tot exempel
exempel::
Pakt
muis, tot
«Daar moet
moet ik
ik voor zorgen
zorgen
«Daar
worgen .. . .
.. .. . Door
Door je
je even
even te
te worgen
por! Ge
Ge
Zie
Zie zoo,
zoo, nog
nog een por!
geborgen
Zijt nu
nu goed geborgen
Zijt
Voor heden
heden en morgen.
Voor
morgen.
Vooral ja.
ja . , . voor
Vooral
voor morgen,
morgen,
Alle katten
Alle
katten zijn
zijn borgen.»
borgen.»
Niet waar
Niet
waar lezer,
lezer, nu
nuhelpt
helptgegeme
mewel
weldezen
dezendichterling
dichterIingeen
eenbloeyende
bloeyende
gezondheid toe te
Ofgegemoest
moestzijne
zijnegeesteskinderen
geesteskinderenals
alsamuse,
amuse'
gezondheid
te wenschen?
wenschen?Of
ment
bezigen; ; dan
wellicht iets
iets voor
vooruu:
ment willen
willen bezigen
dan is
is dit wellicht
:

Het uitspansel
uitspansel daarboven
daarboven
daarboven dicht,
Sluit
Sluit al 't daarboven
Doch in de
Doch
de duisternissen
duisternissen
Sprak God:
God : het
het worde licht!
licht!
Sprak
Want in mijn
Want
mijn zwarten
zwarten hemel
hemel
Plaatste de
de Heere
God
Plaatste
Heere God
De zon
zon van
van vrouwenliefde,
vrouwenliefde,
De maan
maan van
van kunstgenot.
kunstgenot.
is z66
zóóidioot,
idioot,dat
datmen
menzich,
zich,om
om
alles
voorbereidtetezijn,
zijn,eigenlijk
eigenlijk
Het is
opop
alles
voorbereid
is hier
hier niet
niet de
deeen
eenofof
anderegrappenmaker
grappenmaker aan
aan het
het werk
werk
moet
afvragen: is
moet afvragen:
andere
geweest, die
eens wil
wilzien
zienhoever
hoeverdede
serieuzecritiek
critiekgaat?
gaat? Een
Eentweede
tweede
geweest,
die eens
serieuze
Julia,poëet
Julia~poëet of zoo
zoo iets.
iets.
Maar het
boek ziet
ziet er
erzoo
zoowaardig
waardigenenernstig
ernstiguituit;
firmaVan
VanKampen
Kampen
Maar
het boek
; dede
firma
Zoon gaf
gaf het
het —
- 't'tisisgedecideerd
gedecideerd zonde!
zonde! —
- zoo
zoo allerkeurigst
allerkeurigst uit; en
en er
er
en Zoon
invoor,
voor,
van die
die bijkans
bijkans onverdenkbare
onverdenkbare wijsgeerige
wijsgeerige beschouwingen
beschouwingen in
komen van
al
:
ze dan
dan ook
ook van
van een
een cent
centde
deelel:
al zijn
zijn ze
In uwe
uwe hand
hand ligt
ligtd'd'eigen
eigenlevenslust
levenslust::
totrust.
rust.
Deugd blijft de
de eenige,
eenige, zekere
zekere weg
weg tot
Deugd
Geluk?? een God,
God, dien
dienmen
mengeschapen
geschapenheeft
heeft!
Geluk
I
geluk voor
voorwie
wierechtschapen
rechtschapenleeft.
leeft.
God isis geluk
benauwend~ernstiguit,
uit,datdat
men
even~opgevatte
ver~
zietererzoo
zoo
Dit ziet
benauwend,ernstig
men
de de
even,opgevatte
vet.%
onderstelling weer laat
laat varen,
varen, en
en peinzensmoede
peinzensmoede besluit
besluitdat
dathet
hetniet
nietalleen
alleen
onderstelling
lichamelijke krankheid
heer Van
Van den
denHeuvel
Heuvelnaar
naarde
depen
pen
een lichamelijke
krankheid was
was die
die den heer
deed
deed grijpen.
grijpen.
Vanwaar
Vanwaar anders
anders uitingen
uitingen als
als deze
deze::

Ziet hoe
hoe de
defloersen
floersender
deraarde
aardezich
zichlichten
lichten!
Ziet
I
Hoe zich
zich haar
haar boezem
boezem verheft
verheft tot
tot den
denGod
God!
Hoe
!
Och, wat
wat een
een roep
roep om
omtetedansen
dansenenendichten1
dichten I
Och,
Duizenden doen
doenhet
hetverrukkelijk
verrukkelijk zot.
zot.
Duizenden
Inderdaad
Inderdaad —
- de
de dichter
dichter is
is een
eenlevend
levendbewijs
bewijsvoor
voordedewaarheid
waarheidvan
vanden
den
laatsten
laatsten regel.
regel.
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allemaal eender.
eender. En
Enwaar
waardedeauteur
auteuropoppag.
pag.7777vertelt
vertelt:
«Janjasses
Jasses
Het isis allemaal
: «Jan
mijn buurman,»
buurman,» daar
daar zou
zoumen
menzich
zichtot
totdezen
dezenbeminnelijken
beminnelijken Helicon,
Helicon~
is mijn
bestormer willen
richten met
met de
de opmerking
opmerking dat
dat hij
hijzeker
zekeralallang
langnaast
naast
bestormer
willen richten
hem woont. ....
hem
Minder vreemdsoortig
heer Van
Van den
denHeuvel
Heuvel de
de
Minder
vreemdsoortigdan
dan de
de wijze
wijze waarop
waarop de
de heer
aandacht vraagt
zijne dichterlijke
dichterlijke voortbrengselen,
voortbrengselen, isisdie
dievan
vanden
den heer
heer
aandacht
vraagt voor zijne
Bij deze is
is het
het evenwel
evenwelook
ookgeene
ge ene«psychiatrische
«psychiatrische curio,
curio~
Bernard
Bernard Canter.
Canter. Bij
siteit»,
een gewoon,menschelijk
gewoon~menschelijkgevoel
gevoelvan
vaneigenwaarde,
eigenwaarde,gemengd
gemengdmet
met
siteit», doch een
een ietsje
ietsje ijdelheid.
ijdelheid. Ik
Ik heb
hebeens
eensergens
ergensgelezen
gelezendat
datdedeheer
heerCanter
Canter een
el!n
een
miskend
heb het geloofd
geloofd en
en ik
ik ben
bennbg
nogwel
weleen
eenbeetje
beetje
miskend kunstenaar
kunstenaar is.
is. Ik
Ik heb
te gelooven
geloovenmaar
maar na
nadedelezing
lezingvan
van
deze
«dramatischewerken»
werken»
geneigd
geneigd het te
deze
«dramatische
ben ik
ik toch
toch gaan
gaan twijfelen.
twijfelen. Niet
Nietdat
datde
dedrie
driehier
hieraangeboden
aangebodenspelen
spelenwaar.,
waar~
deloos zouden
zouden zijn,
zijn,en
endus
duselke
elke
mogelijkheidopopmiskenning
miskenningvan
vanden
denauteur
auteur
mogelijkheid
tot nul
nul zouden
zoudenreduceeren,
reduceeren, maar
maar ik
er toch
toch veel
veel minder
minder van
van genoten
genoten
ik heb er
meeralsalsfeit
feitvooropgesteld,
vooropgesteld,had
hadgedacht.
gedacht.
dan ik
ik mij,
mij, de
de miskenning
miskenningmin
minofofmeer
dan
Wie wel
wel aan
aan de
de miskenning
miskenning van
van dit
ditkunstenaarschap
kunstenaarschap gelooft,
gelooft, is
is de
de heer
heer
blijkt genoegzaam
genoegzaam uit
uit de
deinleidende
inleidendevergelijking,
vergelijking,
Bernard Canter
Bernard
Canter zelf;
zelf; het blijkt
hetdramatische
dramatische werk
werkvoorafgaat
voorafgaat:
die het
:
DE WITTE
WITTE PAUW.
De geluwbleeke
geluwbleeke pauw,
pauw, met
metopgeschroefde
opgeschroefdetreden,
treden,
ren en
en zet
zetzijn
zijnpronksteert
pronksteert hoog,
hoog,
Stapt
Stapt in
in de ren
Hij schuift de
de waaierveeren,
waaierveeren, vol
vol hoogmoedigheden,
hoogmoedigheden,
Hij
Tot
blankvergulden, weidschen
weidsehen boog.
boog.
Tot een in 't zonlicht blankvergulden,
volk van
van duiven,
duiven,kippen,
kippen,
Rondom
krielt het lage volk
Rondom hem
hem krielt
Dat naar
naar hem
hem tuurt,
tuurt, maar
maar 't pronken niet
niet verstaat,
verstaat,
Bevreesd
ter zijde
zijde wijkt,
wijkt, met
met domme,
domme, preutsche
preutsche trippen,
trippen,
Bevreesd ter
de hanen
hanen gaat.
gaat.
En
naar de
doffers en de
En naar
de doffers
Tot in den
den laten
laten avond
avond hoort
hoort men
men 't klagend
lokken,
klagend lokken,
Tot
Des schoonen
schoonen vogels,
vogels, die
die om
om 't vrouwtje krijt,
krijt,
den nacht,
nacht, 't geloken
intreurend
treurend mokken,
mokken,
En in den
geloken oog in
En
Nog soms
soms zijn
zijn kreet,
kreet, de
de stilte
stiltestroef
stroefdoorsnijdt.
doorsnijdt.
klaagt, die
die 't heerlijkst
te pronken,
pronken,
heerlijkst schoon
schoon heeft
heeft om te
Zoo klaagt,
bij duiven,
duiven,
Maar
Maar eenzaam
eenzaam blijft,
blijft, bij
bij kippen
kippen en bij
wezenloos zijn
zijn prachtgeveert
prachtgeveert zien
zien schuiven,
schuiven,
Die wezenloos
En
weet, zijn
zijn stralend
stralend hart,
hart, wad
werdnutteloos
nutteloosgeschonken.
geschonken.
En weet,
mijsympathiek
sympathiekaandoet
aandoetinindeze
dezeeerlijke
eerlijkeijdelheid,
ijdelheid,deze
deze
Er is
is iets
ietswat
watmij
Er
onverholen ingenomenheid
eigen kunnen.
kunnen. Een
Eenietsje
ietsjenaieveteit,
naieveteit,niet
niet
onverholen
ingenomenheid met
met eigen
onaardig
inde
degelijkenis
gelijkenisvan
vanden
denOosterschen
OostersehenSoliman,
Soliman,hofdichter
hofdichter
onaardig verbeeld in
Haroun~al~Raschid, die
den kalif
kalifwerd
werd uitgezonden
uitgezonden om
om de
de iry
in~
van
van Harourval,Raschid,
die door den
woners van
van Bagdad
Bagdad te
te tellen,
tellen, en
eneen
eenveel
veel
groot
aantalopgaf
opgafomdat
omdat
woners
te te
groot
aantal
hij —
- zooals
zooalshijhijzeide
zeide
verschijningenvan
vanzijne
zijnedichterlijke
dichterlijkeziel
ziel
hij
—-al al
de de
verschijningen
had medegeteld.
medegeteld.
Ook deze
deze vergelijking
vergelijking gaat,
gaat, in
in den
denkleurigen
kleurigentrant
tranteener
eenerOostersche
Oostersche vey
ver~
telling, vooraf.
vooraf.
De drie
drie spelen
spelen—
- Medea,
Medea, De
Debron
bronder
derJeugd,
Jeugd,enenDe
DeGijzelaars
Gijzelaars—
- die
die
in het
hetkort
kortmoge
mogebespreken,
bespreken, zijn
zijn alle
alle lenig
lenigvan
vanver,
ver.
achtereenvolgens in
ik achtereenvolgens
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woording; men
glijdt er
er bij
bijdedelezing
lezingals
alshet
hetware
waredoorheen.
doorheen.Maar
Maar ook
ook
men glijdt
vrijwel
emotie, zonder dat
dat men
menvan
vaneene
eenegeestelijke
geestelijkeverdieping
verdiepingder
der
vrijwel zonder
zonder emotie,
kunstenaars-ziel
heer Canter
Canter maakt
maakt het zich
zich te ge,
ge_
kunstenaars,zielwordt
wordtovertuigd.
overtuigd.De
De heer
makkelijk,Of
bf -— als
als zijn sentiment
makkelijk,
sentiment nu
nu eenmaal
eenmaal niet
niet dieper
dieperkan
kangraven
graven dan
dan
het
doet, dan
dan is
is het
hetzijn
zijnschuld
schuldniet.
niet.Maar
Maarhet
hetresultaat
resultaat blijft
blijfter
erhetzelfde
hetzelfde
het doet,
om: werk
om:
werk dat
dat niet
nietdoor
doordiepten
dieptenvan
vanhartstocht
hartstochtenenschoone
schoonemenschelijke
menschelijke
bewogenheden
voert, maar
maar dat,
dat, hoe
hoe woordenrijk,
woordenrijk, tamelijk
tamelijk kleurloos
kleurloos voort,
voort_
bewogenheden voert,
vloeit naar
naar een
een eindpunt
eindpuntzonder
zonderverrassing.
verrassing.
heteerste
eerstestuk
stukis is
zeer
hinderlijk.De
Deschrijver
schrijver heeft
heeft de
de
Vooral
Vooral in het
ditdit
zeer
hinderlijk.
van Euripides
Euripides samengevat
samengevat in
in een
een wel
welhandig
handigineen.ineenontzachlijke
tragedie van
ontzachlijke tragedie
gezetten
één-acter, maar
maar —
- nog
nog afgezien
afgezien van
van het
het gemis
gemis aan
aan eigen
eigen vinding
vinding
gezetten an,acter,
en ziening,
ziening, aan
aan oorspronkelijkheid
oorspronkelijkheid door
door eene
eene vernieuwing
vernieuwingvan
vandramatisch
dramatisch
uitbeelden
- hij
hij slaagde
slaagde er
er niet
nietinindedehuivering,wekkende,
huivering_wekkende,angstige
angstigeheer,heer_
uitbeelden —
DeMedea
Medeavan
vanCanter
Canter isis weinig
weinig
lijkheid dezer
dezer schepping
lijkheid
schepping te behouden.
behouden. De
meer
dan eene
eeneslechtTeslaagde
slecht-geslaagdereproductie
reproductie van
van het
het antieke
antieke origineel,
origineel, en
en
meer dan
als de
uiterste
tothethet
uiterstegedrevene
gedrevenemoeder
moeder na
na den
den moord
moord op
op
als
de schrijver
schrijver de
de tot
hare
J ason doet
doet zeggen:
zeggen:
hare kinderen
kinderen tot
tot Jason
ik zeg u,
Dood mij
mij —
- ik
u, gij
gij kunt
kunt mij
mij niet
niet dooden,
dooden,
Want die gij
Want
gij dooden
dooden wilt,
wilt, isisreeds
reeds doorstoken,
doorstoken,
Dood mij
mij —
- gij,
gij, die
die mijn
mijn vaders
vaders brein
breinverstoorde,
verstoorde,
Dood mij
mij —
- gij,
gij, die
die mijn
mijn broeders
broeders leven
leven naamt,
naamt,
Dood mij
mij —
- gij,
gij, die
die mij
mij aan
aan mijn
mijn land
land ontroofdet,
ontroofdet,
Dood mij
mij —
- gij,
gij, wien
wien ik
iktweemaal
tweemaal 't leven redde,
redde,
mij —
- het
het gulden
gulden Vlies
Vliesbeschermt
beschermt mij
mij nu
nuniet
nietmeer,
meer,
Dood mij
Doorsteek deez'
diengij
gijhebt
hebtontwijd,
ontwijd,
Doorsteek
deez' boezem
boezem ...
. . . dien
duizend steken
steken van
van uw
uw valsche
valsche kussen,
kussen,
Door duizend
Doorsteek deez'
deez' borsten,
borsten, waar
waar zoo
zoo vaak
vaak g'g'aan
aan rustte,
rustte,
Doorsteek
~
staat Medea,
Medea, Grieken
Grieken —
- een
eenbarbaarsche
barbaarsche —
Hier staat
alles heeft
heeft geofferd
geofferd voor uw
uw heil,
heil,
Die alles
loon kreeg
kreeg laffen
laffen smaad
smaad en
en breuk
breuk der
der trouw,
trouw,
Tot loon
Ik zeg
zeg u,
u, steek
steek toch
toch toe,
toe, wat
wat draalt
draalt gij
gij nog?
nog?
lk
Men wenscht
wenscht uu te Thessalië
Thessalië all
één,
Men
allan,
werd uu beetre
beetre kans
kans dan
dan nu
nu geboden.
geboden.
Nooit werd
inplaats
plaats
dan gevoelt
gevoelt men
mendedegroote
grootesensatie
sensatielangs
langszich
zichheen
heengaan,
gaan, in
— dan
van dat
dat zij
zijoverweldigend
overweldigenddoor
doormeesleepend
meesleependmenschelijk
menschelijkontroeren
ontroeren over
over
den lezer
lezer heen
heen bruist.
bruist.
«De bron
bron der
der Jeugd»
Jeugd» kan
kan beter
betervoldoen.
voldoen. In
Indit
ditstuk
stukkomt
komt de
de eigen,
eigen.
«De
aardige aanleg
aanleg van
van den
denschrijver,
schrijver,wiens
wienskunnen
kunnenklaarblijkelijk
klaarblijkelijk neigt
neigtnaar
naar
aardige
luchtige beweeg
beweeg van
kluchtspel, meer
In dit
dit genre
genre isis
het luchtige
van het kluchtspel,
meer naar
naarvoren.
voren. In
werkelijk iets bereikt,
bereikt, dat
datde
deaandacht
aandachtverdient;
verdient;tetemeer
meeropmerkenswaar,
opmerkenswaar_
werkelijk
ensympathieketebegroeten,
sympathiek=te-begroeten, omdat
omdatde
deHollandsche
Hollandscheliteratuur
literatuurwaarlijk
waarlijk
dig en
niet rijk
rijk isis aan
aangezonde,
gezonde,d. d.
z. niet
kwalijk-riekende
pikanterie
niet
w.w.
z. niet
doordoor
kwalijk,riekende
pikanterie
bedorven kluchtspel,kunst.
kluchtspel-kunst.
bron der
derjeugd»
jeugd»isiseen
eentooverspel
tooverspelininvier
vierbedrijven,
bedrijven, dat
dat in
in menig
menig
«De bron
van geestig
geestigwoorden,spel.
woorden-Spel.
wel.geslaagd fragment
fragment tintelt van
welTeslaagd
vandit
ditstuk
stukalsalskluchtspel,qualiteit
kluchtspel_qualiteit
Wanneer ik
de goede
goede zijde
zijdevan
Wanneer
ik evenwel de
prijs, dan
dan blijf
blijf ik
ik toch
toch nog
noggrootendeels
grootendeelsbuiten
buitendedestrekking
strekkingvan
vanhet
hetstuk
stuk
prijs,
als geheel;
geheel; een
eengeheel
geheelwaarvan
waarvandede
schakelsworden
wordenverbonden
verbondendoor
doorde
de
als
schakels
figuur van den
den Magiër,
Magiër, die
diebuiten
buitenhet
hetkader
kadervan
vanhet
hetkluchtigauchtige
kluchtig_luchtigevalt,
valt,
figuur
IIII.
II.
18
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indrukmaakt
maakten
en
met zijne
zijne tamelijkogoedkoope
tamelijk_goedkoope wijsheid
wijsheid een
eenonprettigen
onprettigenindruk
met
daardoor veel van
van het
hetaardige
aardigeeffect
effectverzwakt.
verzwakt.
daardoor
Ook isis de
dedramatische
dramatische kracht
kracht van
van dit
dit werk
werk niet
nietgroot.
groot.Maar
Maarwat
wataan
aande
de
Ook
wordtdoor
doorde
de
woorden-wapperende phrasen
«Medea» niet
niet gelukte,
gelukte, wordt
woordenowapperende
phrasen van
van «Medea»
ver_
speelsche, dartele
dartele grilligheid
grilligheiddezer
dezerkaartspel.typeeringen
kaartspel.typeeringenbereikt
bereikt:
eenigevero
speelsche,
: eenige
goeding tetegeven
gevenvoor
voorwat
wat
schrijver
aan
diepteenen
ontroeringontbreekt.
ontbreekt.
goeding
denden
schrijver
aan
diepte
ontroering
Jammer,
reedsopmerkte
opmerkte—- zoo'n
zoo'npedant
pedantheero
heerJammer, dat
dat de
deMagiër
Magiër —
- zooals
zoo alsikikreeds
schap is;
is; trouwens,
trouwens, deze
dezewijze
wijzeman
mandreigt,
dreigt,doordat
doordatzijne
zijne
menschelijke
aan_
schap
menschelijke
aano
doeningen hem
hem gaan
gaan overmeesteren
overmeesteren bij
bij het
hetonverwacht
onverwachtweerzien
weerzienvan
vanzijne
zijne
dochter, het spel
spel te
te bederven
bedervendoor
dooreen
eensentimenteelen
sentimenteelenklank
klanktetebrengen
brengeninin
dochter,
het geluid
geluid van
vandedecarnavalomandolines.
carnaval-mandolines. En
Enom
omaan
aandedePierrototragedie
PierroMragedie te
te
er in
in dit
dittooverspel
tooverspelgeen
geenaanleiding.
aanleiding.
denken is er
denken
Gijzelaars,» een
een blijspel
blijspel inindichtmaat
dichtmaatininvier
vierbedrijven,
bedrijven,wilwil
mijweer
weer
«De Gtizelaars,»
m'ij
minder goed bevallen.
bevallen. Minder
Minder opopeen
een
plan
verdichte
werkelijkheid
minder
plan
vanvan
verdichte
werkelijkheid
gebracht, en dus
dus onze
onzemenschelijke
menschelijke besnaardheden
besnaardheden directer
directer beroerend
beroerend dan
dan
gebracht,
het vorige,
vorige, geeft
geeft dit
ditblijspel
blijspeldoorzichtiger
doorzichtiger blijk
blijkvan
vanzeker
zekergebrek
gebrekaan
aan
het
geestelijke distinctie.
distinctie. Er
Er is
is eene
eenedochter
dochtervan
vanden
denhertog
hertogvan
vanToscane,
Toscane, Beata,
Beata,
geestelijke
hethof
hof
van
haarvader
vaderverveelt.
verveelt.ErErisisook
ookeen
eendronkaard
dronkaard
die zich
zich aan
aan het
die
van
haar
van een
een vrouw
vrouwen
eenmooie
mooiedochter.
dochter. De
Dehertog
hertogvan
van
met een
een Xantippe
Xantippe van
met
en een
gijzeling, doch
dochde
dehofmaarschalk
hofmaarschalk van
van den
denhertog
hertog
Modena eischt
eischt Beata
Beata in gijzeling,
Modena
plaats
verzint een list
list:: n.l.
n.l. om
om de
dedochter
dochtervan
vanden
dendronkaard
dronkaardtetezenden
zendenininplaats
verzint
de hertogin.
hertogin. Dit
Ditgeschiedt,
geschiedt,doch
dochdededrinkebroer
drinkebroerenenzijne
zijnevrouw
vrouwmoeten
moeten
van de
envorstin
vorstinmee.
mee. De
Deromantischoaangelegde
romantisch-aangelegde
nood_gedwongen als
als pseudoovorst
pseudo-vorsten
noodogedwongen
Beata neemt
neemt echter
echter deze
deze gelegenheid
gelegenheid waar
waar om
omhet
hethof
hof
haarsvaders
vaderstete
Beata
haars
en als
alsdienstmeisje
dienstmeisjeverkleed
verkleedhet
hetdrietal
drietalnaar
naarModena
Modenatetevero
ver_
ontvluchten en
ontvluchten
gezellen. Een
Een geestigoopgezette
geestig_opgezette intrigue,
ook hier
hierinindedeuitwerking
uitwerking
gezellen.
intrigue, die
die ook
grappige situaties
komische tooneeltjes
tooneeltjes aantrekt.
aantrekt. Maar
Maar
meermalen
meermalen door
door grappige
situaties en komische
tevergeefs
heeft de
deschrijver
schrijvergetracht
getracht de
de hertogin
hertoginBeata
Beatanaar
naarhaar
haar staat
staat tete
tevergeefs heeft
tooyen;; wie innerlijk
innerlijk zoo
zoo weinig
weinigvorstelijkheid
vorstelijkheid voeIt
voeltdat
dathare
haretaal
taalnauweo
nauwe_
tooyen
te onderscheiden
onderscheiden is,
is, kan
kanmen
men
lijks
van die
dieder
dernieuwbakken
nieuwbakken hoogheden
hoogheden te
lijks van
moeilijk,
in blijo
blij- of
of kluchtspel,
kluchtspel, als
als hertogin
hertogin ten
ten tooneele
tooneelevoeren,
voeren,
moeilijk, al
al is
is het in
of aanschouwer
aanschouwer een
een oog
oog dicht
dicht knijpt.
knijpt. Trouwens,
Trouwens, ook
ook
zonder
lezer of
zonder dat
dat de
de lezer
de overige
overige vorstelijke
vorstelijke personages
personages van
vanden
denheer
heerCanter
Canterhebben
hebbenmaar
maarweinig
weinig
blauw
bloed in
indedeaderen,
aderen,zoodat
zoodat
soms
leelijkhun
hun
zuidelijkenaard
aard
blauw bloed
zijzij
soms
leelijk
zuidelijken
verlegenheid brengen,
brengen, die
die zich
zichinspande
inspande
verloochenen
den schrijver
schrijver in verlegenheid
verloochenen en den
personen zéér
zéér Italiaansch
Italiaansch voor te
te stellen.
stellen.
om
handeling en personen
om handeling
Summa
: wat
onderden
denweidschen
weidsehentitel
titelvan
van«Dramatische
«Dramatische
Summa summarum
summarum:
wat hier onder
werken»
verzameld, draagt
de kenmerken
kenmerken van
van niet
nietzeer
zeerfijnen
fijnen
werken» is
is verzameld,
draagt al
al te
te zeer de
geest
niet zeer
zeer diep
diepgevoel;
gevoel;ontdaan
ontdaanvan
vanden
den
would_be-artistieken omo
omgeest en niet
wouldobeoartistieken
schrale wezen
zijn
hang,
hang, dien
diende
de schrijver
schrijvervruchteloos
vruchteloos trachtte
trachttemet
met het
het schrale
wezen van zijn
arbeid
te doen
doenworden,
worden,blijft
blijftvoor
voordedebeide
beidelaatste
laatstestukken
stukkengenoeg
genoeg
arbeid een
een te
komisch
om er
er bij
bij opvoering
opvoering iets
iets van
van teteverwachten.
verwachten. Vooral
Vooral
komisch effect
effect over
over om
bij
picturaal opvatten
regie, waartoe
waartoede
debeeldendoscènische
beeldend-scènischeaanwijzing
aanwijzing
bij picturaal
opvatten van regie,
van
schrijver veel aanleiding
aanleiding geeft.
geeft.
van den schrijver
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J. Elkema
Elkema de
Ree. «De
"De man
man van
vanveertig
veertigjaar».
jaar". —
- Amsterdam,
Amsterdam, H.
J. W.
W. Becht.
Becht.
J.
de Roo.
H. J.
Deze romanschrijver
drietal jaren
jaren kranig
kranig met
met
romanschrijverdebuteerde
debuteerdevoor
voor een
een drietal
«Dubbele
Levens,» een
werk van
van frisschen
frisschen en
enpittigen
pittigentoon
toonwaarin
waarin de
de
«Dubbele Levens,»
een werk
wijde
bruine heide
heide meeneurde.
meeneurde. Zijn
Zijn tweedeling.
tweedeling. «De
«De man
manvan
vanveertig
veertig
wijde bruine
ook aan
aan een
een «dubbel
«dubbel leven»
leven» het
hetleven
levenverliest
verliest—
- isiseveneens
eveneens
jaar» —
- die ook
jaar»
een
kloeke arbeid.
arbeid. In
In forschen
forschen trant,
trant, totaal
totaal meester
meester van
van omgeving
omgeving en
en
een kloeke
atmosfeer, beschrijft
beschrijft hij
hij accuraat
accuraat het
hetkarakter
karakter van
vanzijn
zijn veertigjarige.
veertigjarige. Hetwelk
Hetwelk
atmosfeer,
zijnvorig
vorigboek
boekleefde
leefde
hij
niet geheel
geheelnieuw
nieuwteteontwerpen
ontwerpenhad,
had,want
wantininzijn
hij niet
van heden
het
en bovendien
bovendien —
- in de
de (psycho
(psycho-pathologische)
literatuur van
heden
het al, en
,pathologische) literatuur
is
het een
eenbekende
bekende type
type voor
voorden
denverouderenden
verouderenden
geworden. Het type
is het
type geworden.
uitgemis
gemisaan
aanoorsprong
oorsprong-,
mensch
zich maar
maar niet
niet vernieuwen
vernieuwen kan,
kan, daar
daar uit
mensch die zich
houdende persoonlijkheid hij zich het leven rondom door sleur vergiftigenhoudenprslijkhzcetvnrodmsleuvgiftn
liet en
en nu
nutetemidden
middender
derwondere
wonderewerkelijkheid
werkelijkheidaan
aanbanale
banalealledaagsheden
alledaagsheden
verkommert. Lang
tweede ziel
ziel inindedeborst
borsttegen
tegen
verraad,
verkommert.
Lang verzet
verzet zich
zich de tweede
ditditverraad,
met al
al de
deheete
heeteopstandigheid
opstandigheiddie
diehet
hetheimwee
heimwee ingeeft,
ingeeft, tot
tot de
de poel
poelder
der
met
goren adem
adem verstikt.
verstikt. Deze figuur
figuur van
van het
het ont,
ont_
gemoedelijkheid
gemoedelijkheid het
het al
al met goren
brekende levensinzicht
levensinzicht en
en dedemislukte
misluktelevensbestemming
levensbestemming behoort
behoort tot
totde
de
brekende
boeken van af.
af=
aanklachtsliteratuur, tot
aanklachtsliteratuur,
totde
deboeken
boeken van
van ondergang,
ondergang, tot
tot de
de boeken
en verleefdheid,
verleefdheid, tot
totdedeboeken
boeken
minderscheppingsdaden
scheppingsdadenzijn
zijn
geleefdheid en
diedie
minder
van het
het levende
levendeininhun
hun
schrijversdan
danwel
weldedemono(tono)grafiën
mono(tono)grafiënhunner
hunner
van
schrijvers
Zooook
ookditdit
karakter,waarvan
waarvandedewaarnemer
waarnemerzelf
zelfwaarge,
waarge_
levensbeklemming. Zoo
karakter,
nomen wordt
wordt daarin
daarin dat
dat hij
hij de
de behandelde
behandeldefiguur
figuur niet
nietvollediger
volledigerdoorzag,
doorzag,
maar
zich heen
heen ofofwel
welaan
aanzich
zichzelf
zelf
opmerkte.Met
Meteen
eenwelhaast
welhaast
maar alleen
alleen om
om zich
opmerkte.
ervaren schrijverschap
een kijk
kijk op het wezen, minder
minder in het wezen
ervaren
schrijverschapgeeft
geeft hij
hij een
Dat geeft
geeftden
denroman
romaneenerzijds
eenerzijdszijn
zijnverdienste
verdienste
der behandelde
behandelde personen.
personen. Dat
der
serieus leesbaar
leesbaartetezijn
zijn—- anderzijds
anderzijds laat
laathet
hetgeestelijk
geestelijkonverrast
onverrast:: de
de
van serieus
grens van het
het kunnen,
kunnen, waarbinnen
waarbinnen de
devarianten
variantenop
opeen
eenoud
oudthema
themaworden
worden
grens
afgespeeld,
strak afgespannen
afgespannen en
en doet
doetnu
nuverder
verderniets
nietsmeer
meerverwachten
verwachten
afgespeeld, is
is strak
dat
wezenlijk nieuw zou
zou zijn.
zijn.
dat wezenlijk
Daarom wordt
werk, met
met verdienste
verdienste en
en al,
al,weer
weersnel
snelvergeten
vergeten
Daarom
wordt zulk
zulk een werk,
als een van
van de
de zoo
zoovele
veleinstandhouders
instandhouderseener
eenersoort,
soort,welke,
welke,uit
uithet
hetnatura,
naturaals
lisme
voortgekropen, aan
psycho_pathologie ten
ten onder
onder gaat.
gaat.
lisme voortgekropen,
aan de psycho,pathologie
is het
het vruchteloos
vruchteloos vlucht
vlucht-, en
en vrijheidsver
vrijheidsver-,
Kenmerkend voor
Kenmerkend
voor deze
deze soort is
langen dat den romanheld wordt ingegeven. Een verlangen, goed verstaan,langedtromhlwdingev.Erlan,goedvst
dat
meer de
de kreet
kreet isisvan
vandie
dieliteratuur
literatuuren
envan
vandie
dieschrijvers
schrijvers zelf,
zelf, om
omtete
dat meer
ontkomen aan
aan de
detroebele
troebeleziening
zieningdie
dieslaat
slaatmet
met doffe
doffe verveling
verveling en
en onmachtige
onmachtige
Daarzijn
zijndie
dieBoeken
Boekender
derkleine
kleine
ergernis, om
te ontkomen
ontkomen aan
aan zichzelf.
zichzelf. Daar
ergernis,
om te
zielen van
van doorhijgd.
doorhijgd. Zoo
dit boek.
boek.
zielen
Zoo ook dit
door de
deromanciers
romanciers meest
meest bevoorkeurde
bevoorkeurde Parijs
Parijs is het
het hier
hier ook
ook
Naast het door
Naast
veertigjarige romanheld
romanheld uitzoekt
uitzoekt voor
vooreen
eenkorten
kortenvergetel,
vergetel_
Amerika, dat
Amerika,
dat de veertigjarige
heidsdronk
ingedufd Hollandsch
Hollandsch burgergezinsleven.
burgergezinsleven. En,
En,evenals
evenals
heidsdronk over
over zijn ingedufd
zoo vele
veleandere
andereHollandsche
Hollandscheromanhelden,
romanhelden, met
metboeken
boekenvan
vanNietsche,
Nietsche,
zoo
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Maeterlinck e.
e. a.
a. bij
bij zich,
zich, met
met het
hetkennelijk
kennelijk doel,
doel, wat
watmeer
meer.Europaan
Europaan tete
Maeterlinck
worden. Met
Met doorzicht
doorzicht blijkt
blijkt de
de zinloosheid
zinloosheiddezer
dezeruitwendige
uitwendigeschijn,
schijn~
worden.
manoeuvres:
allervèrste tochten
tochten reist
reist de
dezwarte
zwarte schim
schim in
in de
de ver,
ver~
manoeuvres :bij
bij de
de allervèrste
floerste
mee;; bij
lezen hat
laatgemis
gemisaan
aandiepe
diepeoorspronkelijkheid
oorspronkelijkheid
floerste ziening
ziening mee
bij het lezen
groote liefde
liefde isishet
hetindividu
individu zijn
zijn
elk wezenlijk
wezenlijk contact
contact uitblijven
uitblijven;; voor groote
elk
vanden
denouden
ouden
energie
kwijt -— kortom
eindeloos en
cntroosteloos
troosteloosrelaas
relaasvan
energie kwijt
kortom het eindeloos
mensch
die niet
nietmeer
meerwedergeboren
wedergeborenkan
kanworden,
worden, die
dieafgetakeld
afgetakeld en
en ont,
ont~
mensch die
redderd ten
gaat. Met
literatuur van
over hem,
hem, die
die
redderd
ten onder
onder gaat.
Met hem
hem de
de literatuur
van hem
hem en over
het ook
ook niet
nietbrengen
brengen kon
kontottotmutatie,
mutatie,maar
maarzich
zichuitput
uitputinineen
eenslechte
slechte
het
oneindigheid van
van variaties.
variaties.
met inzicht
inzicht deze
deze literatuur
literatuur volgt,
volgt, begrijpt
begrijptwaarom
waarom daar
daar altijd
altijd weer
weer
Wie met
Ibsen gesproken
gesprokenwordt
wordt—- dien
diengrimmigen
grimmig engrootmeester
grootmeesterin
inhet
hetafsnijden
afsnijden
van Ibsen
ookwaarom
waaromdeze
dezeverongeestelijkende
verongeestelijkendeliteratuur,
literatuur,
levend leven.
leven.Begrijpt
Begrijptook
van levend
die
over de
de realiteit
realiteit van
van den
dengeest
geestininhet
hetonklare
onklareraakt,
raakt,geen
geenonderscheid
onderscheid
die over
meer
maakt tusschen
tusschen de
de woorden
woorden«eenzaamheid»
«eenzaamheid» en
en«verlatenheid,»
«verlatenheid,»terwijl
terwijl
meer maakt
daar
eennegatie,verschil
negatie~verschiltusschen
tusschenbestaat
bestaatals
alstusschen
tusschenlicht
lichten
enduisternis,
duisternis,
daar toch een
als
tusschen de
levend ademende
ademende zee
zee en
en de
dedorre,
dorre, doodsche
doodschewoestijn.
woestijn.
als tusschen
de levend
Ja —
ge in uw
Ja
- noemt
noemt ge
uw boeken
boeken Nietzsche,
Nietzsche, dan
dan zult
zult ge
ge ook
ook alles
alles teteover,
over~
denken
hebben wat
wat hij
hij vernemen
vernemen liet. En
En daaronder
daaronder dit
dit in
in het
hetbijzonder,
bijzonder,
denken hebben
regelrecht
en tegen
tegende
dekunstenaars
kunstenaarsgericht:
gericht:
regelrecht tot
tot en
Het Gethsemané
Gethsemané van
vanden
denwijze
wijze:
kunstenaars, kunt
kuntge
geniet
nietéén
éénuur
uurmet
met
Het
: «0,
«0, kunstenaars,
mij waken
waken»» Anders
Anders gezegd
gezegd:: «wees
«weesover
overde
delevende
levendewerkelijkheid
werkelijkheiduitgedacht
uitgedacht
mij
voor dat
dat ge
ge schept.»
schept.»
In
het boek
boek van
van Eilkema
Eilkema isis dit
geeft hij
hij het
het mislukt
mislukt
In het
dit niet
niet gebeurd.
gebeurd. Al
Al geeft
huwelijksleven
van een
eenverkantoorden
verkantoordenveertiger
veertigermet
metverborgen
verborgendichterader
dichterader
huwelijksleven van
van een
eenvrouw,
vrouw,die
dieniet
nietzijn
zijn«drang
«drang
en een
een vervelende
vervelende schoonmaakster
schoonmaakster van
en
naar
en zijne
zijne«neiging
«neigingtot
totwijsbegeerte»
wijsbegeerte»volgt,
volgt,nèg
nogzoo
zoouitvoerig
uitvoerig
naar kunstgenot» en
gewichtig aannemelijk,
aannemelijk, als
als noch
noch die
die drang
drang noch
noch die
dieneiging
neigingvan
vandiep
diep
en gewichtig
oorspronkelijke beteekenis
blijft het
het boek
boekmaar
maar bij
bij een
eenzielige,
zielige, niet
niet
oorspronkelijke
beteekenis zijn,
zijn, blijft
ziels
diepe schildering.
En teekenend
teekenend voor het
het genre
genre is,
is,
zielsdiepe
schildering. Oppervlakkig
Oppervlakkigdus.
dus. En
dat de eenige
eenige figuur
fi~uur van
van «levenswijsheid»
«levenswijsheid» in dit
dit boek,
boek, die
die het
het«plukt
«pluktden
den
dat
dag I»1»predikt,
eenrolstoeltje
rolstoeltjeisis:
«uitpratendzijn
zijnovermaat
overmaat
dag
predikt,een
een invalide
invalide in een
: «uitpratend
van ongestild
ongestild leven.»
leven.» Zulk
Zulkeen
eenfiguur
figuur—- zijn
zijnuitspraak
uitspraak isistreffend
treffendjuist
juist—
is ook
ook al
al verre
verre van
van nieuw,
nieuw,en
enkan,
kan,nanaZarathustra,
Zarathustra, de
de levenswijsheid
levenswijsheid niet
niet
gezonde beenen
beenen gaan
gaan?
«Sitzfleisch ist
ist Sande
Sünde wider
widerden
denheiligen
heiligenGeist.»
Geist.»
op gezonde
? «Sitzfleisch
boek isis vol
volzitvleesch,
zitvleesch, er
erisisgeen
geenovermoedig
overmoedigdansen
dansenin,
in,geen
geenzweven,
zweven,
Dit boek
geen springen;
springen; het isis zoo
zooverdrietig,
verdrietig, zoo
zoo vol
volvermoeienis,
vermoeienis, zoo
zoo vol
vol zorg,
zorg~
geen
noteering van
van banaliteiten,
banaliteiten, leelijkheden,
leelijkheden,vervelendheden,
vervelendheden,ergernissen,
ergernissen,
vuldige noteering
onmachtigheden.
En toch
toch isisdeze
dezeschrijver
schrijver meer
meer dan
dan gewoon,
gewoon, toch
toch isis er
ernog
noggezondheid
gezondheid
En
in hem,
hem, taalplastiek
taalplastiekwaar
waarhij
hijbeschrijft
beschrijft:
:
eerst gedurende
gedurendede
dereis
reiswas
wasde
dewind
winddie
diemiddag
middaggekrompen
gekrompen;
«Voor het eerst
;
kleurden tussen
tussen de grauwe
grauwe wolkstapelingen.
wolkstapelingen. Nu
Nu
blauwe flarden
flarden lucht
blauwe
lucht kleurden
brak een
een schoof
schoofzonnestralen
zonnestralen door
door;; zachte
zachte groenen
groenen en
en diepe
diepe indigo's
indigo's
brak
legden zich over
over 't witdooraderd water.»
legden
herlezen zijn
bladzijden banale
banale conversatie
conversatie of
of
regeltje wil
wil herlezen
zijn na bladzijden
Zoo'n regeltje
sentimenteele beter,ik,uitingen.
beter~ik~uitingen.
Zijn burgerlijke
burgerlijke milieu's,
milieu's, zijn
zijn Parijs
Parijs en
en New,York
New~Yorkbeschrijft
beschrijft Eilkema
Eilkema de
de
Zijn
gewoontjes, foutloos
foutloosmaar
maarook
ookfutloos.
futloos.Zoo
Zoo
laathijhijook
ookPaul
PaulKenis
Kenisnaar
naar
Roo gewoontjes,
laat
Parijs
Hollands~duffe kleeren.
kie eren. Maar
Maar om
omdat
datalles
allesheen
heenwaart
waarteerv
eenParijs gaan
gaan -— in
in Hollands,duffe
naar zelfbevrijding
zelfbevrijding duidelijker
duidelijker gezegd,
gezegd, die
diealalhet
hetwaar
waar
zucht naar
naar vrijheid,
vrijheid, naar
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genomene nog
nog greller
grelIer doet
doet uitkomen.
uitkomen. En
het boek
boek dan
dan geen
geen resultaat
resultaat
En al
al is het
genomene
er door.
door. Een
Een
var. eenig blijvende
blijvende waarde,
waarde, de
de adem
adem eener belofte
belofte luwt er
van
belofte die
die wellicht
wellicht in
in een
eenander
ander genre
genre dan
dan dat
dat van
vanden
denroman
roman zich
zich ver.
ver=
belofte
wezenlijken zal.
zal. Want
Want zoo
zoo iets
iets als
als dit
dit loopt
loopt uit
uit op
op psychoTathologische
psycho-pathologische
wezenlijken
Huysmans'-literatuur A
à la
Mertens'levenspiegel,»
«Heleen,»enz.
enz. enz.,
enz.,
levenspiegel,» «Heleen,»
la «Willem
«Willem Mertens'
Huysmane,literatuur
m<!esterschap verstikt
verstikt is.
is.
waarin die
die zucht naar zelfbevrijding met meesterschap
waarin
ben mij
mijbewust
bewustdat
dat
den
schrijvereen
eenoordeel
oordeelalsalsditdit
verwonderen
Ik ben
den
schrijver
verwonderen
zal, temeer
temeer daar
daar ik hemzelf
hemzelf uit
uit sympathie
sympathie voor
voor -43ubbele
~,Dubbele Levens» dit werk
werk
zal,
ter bespreking
bespreking aanzocht.
aanzocht. Opzettelijk
Opzettelijk liet ik
ikmijn
mijnbeschouwing
beschouwingniet
nietaan
aan
ter
detailleerende kritiek toekomen
- het oordeel
oordeelvooruit
vooruitmaakte
maaktedat
datoverbodig.
overbodig.
toekomen —
detailleerende
A. Z.
Z.

o
CD
Heyligers. Uitgave
de tijden
tijden rijpen,
rijpen, door
doorE.
E. Overduyn
Overduyn-Heyligers.
Uitgave L.
1. J.
J. Veen.
Veen. - Amsterdam.
Wat de
—

—

Het zij
zij mij
mij veroorloofd
veroorloofd een
een eeresaluut aan onze
onze uitgevers
uitgevers te
te brengen, die
deze benarde
benarde tijden den
den moed
moed bezitten,
bezitten, een
een roman
roman het
het licht
licht te
te doen
doen
in deze
zien. Het
Het licht
licht?
Is het
het dan
dan niet
niet zeer
zeer donker
donker in
inEuropa
Europa?? Moet
Moet ik niet
niet eer
? Is
zien.
schemering spreken? Doch
Doch deze
deze H.
H.H.H.uitgevers
uitgeversalthans
althanswanhopen
wanhopen
van schemering
niet;; zij
zij bewijzen
bewijzen door een
een daad,
daad, hoe
hoe zij
zij gelooven aan
aan een herleving
herleving uit
uit
niet
duister, aan
aan een herrijzenis
der vredeszonne. Laat
Laat ons ook deze teekenen
herrijzenis der
dit duister,
als een
een «omen»
«omen» beschouwen,
beschouwen, dat
dat de
dezwartste
zwartste nacht
nacht eindeloos
eindeloos kan
kan schijnen,
als
waarheid een
een morgen aankondigt
aankondigt:: dat
hoe reusachtig en
maar in waarheid
dat oorlogen, hoe
maar
verschrikkelijk, met
hun nasleep,
nasleep, ten
ten slotte
slotte moeten
moeten ophouden;
ophouden ; dat
dat op
verschrikkelijk,
met al
al hun
dat de
en om
om ruïnen weer
nieuw leven,
leven, nieuwe
nieuwe schoonheid
schoonheid ontbloeit;
ontbloeit ; dat
weer nieuw
en
bitterste tranen
tranen eindelijk weigeren
weigeren te
te vloeien
vloeien;; dat de
de felste
felste haat
haatsterft.
sterft.
bitterste
dacht Holland
Holland over
over Spanje
Spanje in
invroegere
vroegere tijden...
tijden ... hoe
hoe denkt het nu
nu??
Hoe dacht
Wat
was Duitschland na
den dertigjarigen,
dertigjarigen, Pruisen
Pruisen na
na den
den zevenjarigen
na den
Wat was
jaren streden
streden Engeland
Engelanden
enFrankrijk
Frankrijk tegen
tegen elkander...
elkander...
krijg? Meer dan honderd jaren
schouder aan
aanschouder.
schouder.Niets
Nietsveranderlijker
veranderlijker
Verbroederd staan
staan zij thans
thans schouder
Verbroederd
dan de
de geschiedenis
geschiedenis der
der menschheid.
dan
Wat de
detijden
tijdenrijpen
rijpen—- doen rijpen
rijpen had
had ik
ik taalkundig
taalkundig juister
juister geacht
- de
geacht —
tijden brengen verzoening,
grievendste beleedigingen, ook
ook na
na het
verzoening, ook na de grievendste
ondragelijkst lijden.
leert ons
onsdeze
dezeboeiende
boeiende roman
roman van
van de
de ons
ons zoo
zoo
lijden. Dit leert
het zwakheid of een
een geheimzinnige
natuurkracht.
geheimzinnige natuurkracht,
welbekende schrijfster. Is
Is het
die
de èchte vrouw
er toe brengt,
brengt, haar
haar hart
hart nooit geheel
geheel te onttrekken aan
vrouw er
die de
den man,
man, wien zij
eens in volle
volle overgave
overgave toebehoorde?
zij eens
toebehoorde ? In het laatste geval
is het
het een
een natuurwet,
natuurwet, die
diezeer
zeernauw
nauwsamenhangt
samenhangtmet
methet
hetberoemde
beroemde woord:
«De
liefde vergeeft
vergeeft alle
alle dingen».
dingen».
«De liefde
Maar
Mary, de heldin
heldindezer
dezergeschiedenis
geschiedenis had
had zich
zich in
inhare
hare hulpelooze
Maar Mary,
verlatenheid wel zeer
zeer ver
ver weg
weglaten
latenlokken
lokkennaar
naareen
eenander
anderlevensdoel.
levensdoel.Had
Had
zij
niet van
een «jong
«jonggeluk»
geluk»gedroomd,
gedroomd, dat
dat voor
voor haar
haar en
en den
den nobelen
van een
zij niet
Dolf zou
zou opbloeien? De lezer
lezer gunt
guntechter
echterdien
dien«stevigen,
«stevigen, robustenjongen»
robusten jongen»
met
medelijdend hart,
hart, een
eenflinker
flinkervrouwtje
vrouwtje dan
dan zijne beminnelijke maar
maar
met zijn medelijdend
voortdurende «reconvalescente», die
ons wel
wel eens
eensongeduldig
ongeduldigmaakt.
maakt.
die ons
de gelegenheid
gelegenheid is,
is, wil
wilikik
lezingvan
vandit
ditspannend
spannend
Wie
hiertoe in
Wie hiertoe
in de
dede
lezing
geschreven
gaarne aanbevelen.
aanbevelen.
geschreven boek gaarne
EUSE
ELISE SOER.
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Overduyn-Heyligers. Veen's
Veen's Gele
Gele Bibliotheek.
Bibliotheek.
door E. Overduyn,Heyligers.
Balmoedertje, door

vrij wat
watbeter
betergehalte
gehaltemaar
maartoch
tochverre
verrebeneden
benedenhaar
haar«Als
«Alsde
deSennah's
Sennah's
Van vrij
bloeien,» zijn
zijn de
detwee
tweenovellen,
novellen,ons
onshier
hieraangeboden.
aangeboden. Balmoedertie
bloeien,»
Balmoedertje isis mij
minder sympathiek
sY-Illpathiek dan Kruisweg.
Kruisweg. AI
beide schetsen
schetsen zelfverloochening
zelfverloochening
Al hebben beide
onderwerp. Waar
Waar de
de eene
eenevrouw
vrouwzich
zichwegcijfert
wegcijfertvoor
voorhaar
haar kind,
kind, de
de
tot onderwerp.
andere voor het
het verdriet
verdriet eener
eenerverjaagde
verjaagde moeder.
moeder.
andere
Kan
men nog
nog tijd,
tijd, lust
lust en
engelegenheid
gelegenheid vinden
vinden tot
tothet
hetlezen
lezendezer
dezer eetv
eenKan men
de ziel
zielvan
vangeheel
geheelandere
anderedingen
dingenvervuld
vervuldis,is,nu
numen
men
voudige verhalen,
verhalen, nu de
voudige
den
enkeling ziet
ziet opgaan
opgaan in
in het
hetlot
lotvan
van
millioenen,dan
danbeveel
beveel ik
ik dit
dit
den enkeling
millioenen,
nommer van
Gele
Bibliotheek
gaarne
aan. aan. ELISE
EusE
SOER.
nommer
vanVeen's
Veen's
Gele
Bibliotheek
gaarne
SOER.
C
e
hoogsteGeluk,
Geluk,door
doorJean
JeanStapelveld.
Stapelveld.Modern
ModernBibliotheek.
Bibliotheek.Holkema
HolkemaenenWarendorf.
Warendorf.
Het hoogste

In deze
deze ernstige
ernstige dagen
dagen valt
valtdedenietigheid,
nietigheid,het
hetonbenullige
onbenulligevan
vaneen
eenwerkje
werkje
besten wil
wil niets
niets
als bovenstaand
als
bovenstaanddubbel
dubbelininhet
hetoog.
oog.IkIkkan
kanerermet
met den
den besten
aanbevelends
zeggen.
aanbevelends van zeggen.
Het
verhaal boeit
boeit niet,
niet, alalisishet
hetonderwerp
onderwerp ook
ookmodern
modern en
en de
de afloop
afloop
Het verhaal
is vol
volvan
vanbijeengeraapte,
bijeengeraapte,zonderlinge
zonderlingeonwaarschijnlijkheden.
onwaarschijnlijkheden.
tragisch. Het is
tragisch.
matte beschrijving
beschrijving van
vanLourdes
Lourdeskan
kanhet
hetniet
nietredden.
redden.Schr.
Schr.overlaadt
overlaadt
De matte
zijn
stijl o.a.
o.a. met
met verkleinwoordjes.
verkleinwoordjes. Ik
op p,
p. 21
21:: «0,
«0,zezevond
vondhem
hemhaar
haar
zijn stijl
lk sla op
lief ver*,
ventje,met
met
zijn
mooi,
Engelsch
profieltje
zijn
zwartegolfharen
golf harenonder
onder
zijn
mooi,
Engelsch
profieltje
enen
zijn
zwarte
deftighoedje
hoedjeuit.
uit.Ook
Ookhad
hadhijhijzijn
zijn
aardig
pakjeaangetrokken...»
aangetrokken ...»pag.
pag.137
137:
een deftig
aardig
pakje
:
(Het betreft
betreft een
een onweder
onweder ininhet
hetgebergte.)
gebergte.)«In
«Ineen
eenoogenblikje
oogenblikjewas
wasde
deweg
weg
nat. Gestadig
Gestadig vormden
vormden zich
zichplasjes.
plasjes. Allengs
Allengshadden
haddenzij
zij het
het gebouwye
gebouwtje
geheel nat.
zoowaar een
eenkerkje.
kerkje. En
Endaar
daarnaast
naastwas
waseen
eenkerkhofje....»
kerkhofje ....»
bereikt, 't was
was zoowaar
Sommige
vergelijkingen treffen
treffen meer
meer door
doorhunne
hunneeigenaardigheid
eigenaardigheiddan
dan
Sommige vergelijkingen
doordat men
men ze
ze juist
juist of
ofmooi
mooikan
kannoemen,
noemen, b.v.
b.v. p.p.30
30:: «Een
«Eenorkaan
orkaan zou
zou
doordat
hunliefde
liefdeweg
wegteteblazen.
blazen.Want
Want(?)
(?)brieven
brievenonderhielden
onderhielden
bij machte
machte zijn
zijnhun
niet bij
band van
vanliefde,
liefde,hecht
hechtalsals
drijfriem,waarvan
waarvan de
destof
stofsteeds
steeds inin
den band
den
eeneen
drijfriem,
werking is,
bereikend en
en verlatend
verlatend de
deeindpunten.»
eindpunten.»Ook
Ookvan
vanvreemde
vreemde
werking
is, bereikend
smetten isis dit
ditHollandsch
Hollandsehniet
niet
pleiten;
«Zijwilde
wildeininAmsterdam
Amsterdam
vrijvrij
te te
pleiten
; p. p.
4747:
: «Zij
gaan wonen, dat kostte
kosttewel
welduur....»
duur .... » Gallicisme;
109:: «Steeds
«Steeds had
had zij
zij den
den
gaan
Gallicisme ; p. 109
druk gevoeld, die
die haar
haargewe,ten
gew~ten belastigde
....» Germanisme.
druk
belastigde....»
Wat denkt
denkt de
de lezer
lezer van
van:: «In
«InWanda's
Wanda's kinderlijke
kinderlijke inborst
inborst had
had de
deliefde
liefde
allengs zoozeer
zoozeer gewoed,
gewoed, dat
dat zij
zij den
dennaam
naamvan
vanbakvisch
bakvisch ontloopen
ontloop enging.»
ging.»
allengs
p.
10. Aan
Aan keukenmeidenlectuur
keukenmeidenlectuur herinneren
herinneren zinnen
zinnen als
als deze,
deze, op
op p.p.103.
103.
p. 10.
«Zij
hem een
eenverderfelijken
verderfelijkensnaak,
snaak,zwart,
zwart,maar
maarliefelijk
liefelijkenendaarom
daarom
«Zij vonden hem
hadden hem
hem de maagden
maagden lief...»
lief... » Wat is
is een
een «heftige
hadden
c<heftige lichaamsbouw»,
lichaamsbouw», p. 81?
Maar genoeg
genoeg van
vandit
ditonsmakelijk
onsmakelijkproduct
producteener
eenerziekelijke
ziekelijkeverbeelding,
verbeelding,tete
Maar
de Modern
Modern Bibliotheek
Bibliotheekverzeild
verzeildgeraakt.
geraakt.
kwader
kwader ure
ure in de
EUSE
SOER.
ELISE SOER.
o0
Else
Berner. Lieder
lieder aus
aus Holland.
Holland. —
- Amsterdam,
Amsterdam, P.
van Kampen
Kampen en
en Zoon.
Zoon.
Else Berner.
P. N. van

Wanneer men
verhalen heeft
heeft gehoord
gehoord —
- het
het eene
eene losrakend
losrakend na
na en
en
Wanneer
men vele verhalen
door het
het andere
andere —
- van
van de
de onbeschaamdheid
onbeschaamdheid der
der Hollandsche
Hollandsche jeugd
jeugdtegew
tegenover vreemdelingen,
vreemdelingen, dan
dan isishet
heteene
eeneverademing
verademingalsalsmen
meneen
eenstem
stemverneemt
verneemt
die zich,
zich, van
van uit
uit den
den vreemde,
vreemde, milder
milder over
over Holland's
Holland's volk
volk uitlaat.
uitlaat.
die
Zulk een
dit boekje,
boekje, zooals
zoo als uit het eerste
eerste gedicht
gedicht al
al
stem klinkt
een stem
klinkt op
op uit dit
blijkt;:
dadelijk blijkt
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Du Land
Land der
der graden
graden Wege,
Wege,
Du Land
Land der
der schimmernden
schimmernden Luft,
Luft,
Du Land
Land der
der Farbenwunder,
Farbenwunder,
Du Land
Land im
im blauen
blauen Duft,
Duft,
Du Land
Land der
der graden
graden Herzen,
Herzen,
Du Land
Land des
des sinnenden
sinnenden Blicks,
Blicks,
Du Land
Land der
der harten
harten Hande,
Hände,
Du Land
Land des
des stillen
stillen Gliicks,
Glücks,
Du Land,
Land, da
da draussen
draussen nennen
nennen
Sie
ein Landchen
Ländchen bloss,
blo ss,
Sie dich ein
Ich
weiss es,
Land und
und Menschen
Menschen
Ich weiss
es, Land
rein und
und gross.
grosso
Sind
schön und rein
Sind schiin
doet na
na de
deHarderwijksche
Harderwijksche misère
misère zoo
zooweldadig
weldadigaan,
aan,dat
datmen
menbijna
bijna
Dat doet
over het
het hoofd
hoofd zou
zouzien
ziendatdat
gehalte
van
Else
Berner'spoëzie
poëzieniet
niet
over
hethet
gehalte
van
Else
Bemer's
altijd
is.
altijd schitterend is.
sympathiek doorgaans,
doorgaans, deze
dezeininversvorm
versvormweergegeven
weergegevenindrukken
indrukkenvan
van
Wel sympathiek
zich~zelven zeggen
zeggen:: «het
«het isistete
Holland,
maar men
men gaat
gaat onwillekeurig
onwillekeurig tot zichaelven
Holland, maar
niet,») De
De dichteres
dichteres is
is nog
nog wat
wat alaltete
mooi,» en
en vooral
vooral: : «zoo
naïef zijn
mooi,»
«zoo ndief
zijn we niet,»
elkenHollander
Hollandereen
eenZeeuw
Zeeuwofofeen
eenVolendammer
Volendammer te
te
zeer
geneigd om
om ininelken
zeer geneigd
endus
dusook
ookvan
van
zien. En
En dan
dan zooveel
zoo veel moois,
moois, zooveel
zooveel edels
edels van
van eigen
eigen volk
volken
zien.
zich~zelf te
te hooren
hooren —
- men
menwordt
wordtererverlegen
verlegen mee,
mee, en
enikikvoor
voormij
mij heb
heb
zichzelf
Gansendonck~geest genoeg om zooveel
zooveellof
kunnenverwerken.
verwerken ...
Baas Gansendonck%geest
geen Baas
lof tetekunnen
..
Ik heb bij
bij de
de lezing
lezing van
van deze
dezegedichten
gedichten gedacht
gedacht aan
aan het
het wonder.mooie
wonder=mooie
Ik
Holst::
sonnet van
van mevrouw
mevrouw Roland
Roland Holst
Holland gij
gij hebt
hebt zwellende
zwellende wolken,stoeten.
wolken_stoeten.
Niet om
om dedeovereenkomst
overeenkomstmaar
maarom
omhet
hetverschil.
verschil. Bij
Bijde
deHollandsche
Hollandsche
Niet
één~worden met
met de
de einde.
einde.
dichters
zich voelen
voelen opgaan,
opgaan, het
hetgeestelijk
geestelijk éétpworden
dichters het zich
loosheid van
van Holland's
Holland's luchten
luchten en
enlijnen,
lijnen,bij
bijdedeDuitsche
Duitsche
tamelijknuchter
nuchter
tamelijk
weergegeven indrukken,
de verdieping
verdieping van
vaneen
eengroot
grootdichterlijk
dichterlijk
weergegeven
indrukken, zonder
z6nder de
tot een
een gebeurtenis,
gebeurtenis, tot
toteen
eenverschijnsel
verschijnselhad
had
ontroeren, dat
dat ieder
ieder gedicht
gedicht tot
ontroeren,
kunnen maken.
maken. Het
Het zijn
zijn gemoedelijke
gemoedelijke versjes
versjes gebleven.
gebleven.
bundeltje, schrijf
schrijf ik
ik nog
nog
typisch-vertegenwoordigend gedicht
Als typisclpvertegenwoordigend
gedichtin
in het
het bundeltje,
het volgende af:
af:
In
der Sonne.
Sonne.
In der
Auf der
der Sonne,
Sonne,
der Weide,
Weide, in der
Steht
Häuschen ganz
ganz allein,
allein,
Steht ein Hauschen
im Kranze
Kranze
Bäume
deckens rings
rings im
Fiume deckens
~ie ein
ein brHutlich
bräutlich Magdelein.
Mägdelein.
Wie
Blüten
fliegen um
urn den
den Giebel,
Giebel,
Bliiten fliegen
Der wie
wie rote
rote Wangen
Wangen lacht,
lacht,
Ach,
was ists
ists doch,
doch, dass
dass mich
mich immer
immer
Ach, was
An ein
ein Madchen
Mädchen denken
denken macht.
macht.
Wie
das Briicklein,
Brücklein, in der
der Sonne,
Sonne,
Wie das
übern Graben
Graben biegt,
biegt,
Weiss
Weiss sich iibern
Wie ein
einweisser
weisserMadchenarm
Mädchenarm wohl
wo hl
Sich
urn seinen
seinen Liebsten
Liebsten schmiegt.
schmiegt.
Sich um
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Blitzt da
nicht ein
eill goldnes
goldnesStirnband,
Stirnband,
da nicht
Zaun?
Klappts
kicherts dort
Klappts nicht,
nicht, kicherts
dort am Zaun?
Ach,
glaub, die helle
helle Sonne
Sonne
Ach, ich glaub,
Lässt
Gespenster schaun.
schaun.
Lasst mich
mich gar Gespenster

het:: het isis wel
welaardig,
aardig, wel
welgoed
goedbedoeld,
bedoeld,wel
weleerlijk
eerlijkgemeend.
gemeend.
Men
Men ziet het
Maar
nietdoorschreid,
doorschreid, doorjubeld,
doorjubeld, doorlafd,
doorlééfd,
danisishet
hetimmers
immers
Maar het
het is niet
en en
—-dan
ook
geen èchte,
èchte, geen
HERMAN
MIDDENDORP.
ook geen
geen lévende
lévende poëzie.
poëzie.. .. . HERMAN
MID DENDORP.

o
Hoofdpunten van het
het Oorlogsrecht,
Oorlogsrecht, losse
losse aanteekeningen van actueel
actueel belang,
belang, door
door
Hoofdpunten
De Louter.
Louter. -— 's Gravenhage, Martinus Nijhoff.
Prof.
Prof. J. De

«Treurig
ooggetuigen het
het noodlottige,
noodlottige,
«Treurig en treffend blijkt uit de
de verhalen van ooggetuigen
levensgevaarlijke van
van onkunde
onkundeomtrent
omtrentde
deelementaire
elementaire beginselen
beginselen van
van
ja levensgevaarlijke
het volkenrecht,
volkenrecht, met
metname
namevan
vanhet
hetoorlogsrecht.»
oorlogsrecht.»«Daarom
«Daaromkan
kanvoorlichting
voorlichting
noodig zijn
zijn en
en acht
acht ik
ikzelfs
zelfsde
deregeeringen
regeeringen in
insommige
sommigeomstan,
omstan~
nuttig en noodig
nuttig
verplicht tot
totwaarschuwing.
waarschuwing.Ook
Ookprivaatpersonen
privaatpersonenkunnen
kunnendaaraan
daaraan
digheden verplicht
medewerken
zich daartoe
daartoe verplicht
verplicht achten.»
achten.»
medewerken en zich
in des
desschrijvers
schrijvers eigen
eigen woorden
woorden de
deverklaring
verklaring van
van het
hetontstaan
ontstaan
Ziehier
Ziehier in
dit beknopte
beknopte geschrift.
geschrift.
van dit
de absolute
absolute wetenschappelijke
wetenschappelijke rust
elk spoor
spoor
Weldadig doen
doen de
rust en
en de
de van elk
van tendenz
tendenz vrije
vrije objectiviteit
objectiviteit aan,
aan, waarmede
waarmede de schrijver
schrijver de taak,
taak, die
diehij
hij
Ditboekje
boekjezou
zouininelke
elketaal
taalvertaald
vertaaldkunnen
kunnen
zich
stelde, volbracht
volbracht heeft.
heeft. Dit
zich stelde,
worden
niets van
vanzijn
zijnwaarde
waardeverliezen.
verliezen.
worden en niets
enbevattelijke
bevattelijkevorm
vormmaken
maken het
hettot
totgeschikte
geschiktelectuur
lectuur
Zijn
beknoptheid en
Zijn beknoptheid
voor iedereen.
iedereen.
ernstig~wetenschappelijk zonder
zondereenig
eenigvertoon
vertoonvan
vangeleerdheid
geleerdheid:
Het isisernstig,wetenschappelijk
:
populair, in
edelsten zin
zin des
des woords.
woords.
populair,
in den edelsten
De behandelde
behandelde onderwerpen
onderwerpen zijn
zijn alle
alle van
van hoog
hoogactueel
actueelbelang
belang:: rechten
rechten
en plichten
plichten van
van oorlogvoerenden
oorlogvoerendenenenburgerbevolkingen
burgerbevolkingen;;oorlogsbezetting,
oorlogsbezetting,
requisitiën
contributiën;; oorlog
oorlogter
terzee,
zee,blokkade,
blokkade,prijsrecht
prijsrecht;; rechten
rechten en
en
requisitiën en contributiën
plichten der
der neutralen;
neutralen; handel
handelder
derneutralen,
neutralen,oorlogscontrabande,
oorlogscontrabande,visitatie
visitatie;
;
ten slotte
slotte onze
onzeeigene
eigeneneutraliteit
neutraliteit:: ziehier
ziehier aangelegenheden,
aangelegenheden, die
diethans
thansalle
alle
zijn aan
aan de
de orde
orde van
van den
den dag.
dag.
zijn
korte overzicht,
overzicht, dat
datde
deSenior
Seniorder
derNederlandsche
N ederlandschehoogleeraren
hoogleeraren in
in
Het korte
Volkenrecht er
er van
vangeeft,
geeft,isiseen
een
betrouwbare
vraagbaakvoor
voorieder,
ieder,die
die
het Volkenrecht
betrouwbare
vraagbaak
zich daarover
daarover wil orienteeren.
orienteeren.
Meer nog. Menigeen
Menigeen staat
staat in
indeze
dezedagen
dagenvan
vanspanning
spanningenenopwinding
opwindingmet
met
Meer
een
oordeel gereed,
gereed, dat
dat niet
niet altijd
altijd berust
berust op
opeen
eenkennis
kennis van feiten, die
een oordeel
niemand thans
en onbetwijfelbaar
onbetwijfelbaar kan
op een
een
thans wel
wel volledig en
kan bezitten,
bezitten, noch op
hoogte kan
kan #jn.
zijn.
kennis
van rechtsregelen, waaromtrent
kennis van
waaromtrentmen
menwèl
wèlop
op de
de hoogte
Daarom ware
wel te
te wenschen
wenschendat
datieder
iederNederlander,
Nederlander,die
diede
degebeur,
gebeur.
Daarom
ware het
het wel
tenissen met
met belangstelling
belangstelling volgt
volgt—
- en
enwie
wiezou
zoudat
dat
niet?
totjuist
juistbegrip
begrip
tenissen
niet
? —- tot
hetgeen dagelijks
dagelijks vermeld
vermeld wordt,
wordt, zoodra
zoodra mogelijk,
mogelijk, zoo
zoohij
hijhet
hetnog
nogniet
niet
van hetgeen
deed,
een uurtje
uurtje voor
voor de
de lezing
lezingvan
vanhet
hetboekje
boekjevan
vanProfessor
ProfessorDe
DeLouter
Louter
deed, een
V. K.
afzondert.
V. K.
afzondert.
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Dr. Phil., Professor
The Siege
Siege of
of Liège,
Liège, bij
bij Paul
Paul Hamelius, Dr.
Professor of
of English
EnglishLiterature
Literature at
at
The
the
University of
of Liège.
Liège. -— London,
T. Werner
Werner Laurie
Laurie Ltd.
Ltd.
London, T.
the University

Dit boekje
boekje verdient
verdientvolstrekt
volstrektniet
nietdedegeringschatting,
geringschatting,waarmede
waarmede het
het in
in een
een
waar bevat het
het geen
geen
recensie
recensie als
als«spoorweglectuur»
«spoorweglectuur»werd
werdaangeduid.
aangeduid.Wel
Wel is
is waar
maakt het
het
sensatieverhalen,
sensatieverhalen, schimpt
schimpthet
hetook
ookniet
nietop
op de
deDuitsche
Duitsche barbaren
barbaren en maakt
echter het
hetnauwgezette,
nauwgezette,kalme
kalme
evenmin literair,artistieke
literair-artistieke pretenties.
evenmin
pretenties. Het isis echter
31 Juli
Juli en
en1111Augustus
Augustus teteLuik
Luik ge,
geonopgesmukte
tusschen 31
onopgesmukte verhaal
verhaal van
van tusschen
beurde feiten,
een ooggetuige
ooggetuige die
dievertrouwen
vertrouwen verdient.
verdient. Wetenschap,
Wetenschapbeurde
feiten, door een
en geboorte
geboorte (blz.
(blz.6868«mother,
«motherpelijk man,
man, Belg
Belg van
vannationaliteit
nationaliteit(passim)
(passim) en
pelijk
al wat
wathij
hij
land»).
schrijver met
land»). -— stelt
stelt de
de schrijver
met kennelijke
kennelijke objectiviteit
objectiviteit te
te boek al
persoonlijk zag
waarnam. Hoogst
zelden geeft
geeft hij
hijweer
weerwat
wathij
hijvan
van
persoonlijk
zag en waarnam.
Hoogst zelden
anderen hoorde;
hij er
er dit
dit steeds
steeds uitdrukkelijk
uitdrukkelijk bij
bij en
enhet
hetisiseigen,
eigen_
anderen
hoorde ; dan
dan zegt
zegt hij
aardig dat
weinig talrijke
talrijke passages
passages dan
dan dadelijk
dadelijkeen
eenmeer
meerfantastische
fantastische
aardig
dat zulke weinig
kleur krijgen,
krijgen, waar
waar de schrijver
schrijver zelf
zelfaanstonds
aanstondstegen
tegenwaarschuwt.
waarschuwt.
dit boekje
boekje niet
niet alles aan,
wat in Luik
Luik voorviel
Wij treffen
treffen derhalve
aan, wat
voorviel -—
Wij
derhalve in dit
bijvoorbeeld geen
woord over
over den
denoverval
overvalop
opeen
eenDuitsch
Duitschregiment
regimentbij
bij
bijvoorbeeld
geen woord
-;; maar
maar blijkbaar
de schrijver
schrijver zelf
zelf zag
en beleefde
beleefde en
den intocht
intocht —
zag en
blijkbaar alles
alles wat de
dit met
met den
denonmiskenbaren
onmiskenbaren stempel
stempel der
der volle
vollewaarheid
waarheid en
en niets
niets dan
dan de
de
dit
waarheid.
Dientengevolge
vernemenwij
wijenkele
enkelemilitaire
militaire&tails,
détails,zoowel
zoowelvan
vanBelgische
Belgische
Dientengevolge vernemen
zeerveel
veelfeiten
feitenterterillustratie
illustratieder
dervolkspsychologie
volkspsychologie
van Duitsche
Duitschezijde,
zijde,enenzeer
als van
gedurende
oorlog.
gedurende den
den oorlog.
Lees blz. 60
60:: «een
«een belangrijke
belangrijke oorzaak
oorzaak van
van bezorgheid
bezorgheidwas
wasde
dealgemeene
algemeene
Lees
hetoorlogsrecht.
oorlogsrecht. Men
Menwist
wist
onbekendheid
volk met
met de
de regels
regels van
vanhet
onbekendheid van
van ons volk
dandedegemiddelde
gemidd@lde
EngelschmanofofAmerikaan,
Amerikaan,die,
die, veilig
veilig
er
nietmeer
meervan,
van,dan
er niet
Engelschman
aan de
de overzijde
overzijde van
van het
hetwater,
water,geen
geenkennis
kennisbehoeft
behoefttetehebben
hebbenvan
vande
de
aan
overgave, bezetting
bezettingofofkrijgswet.»
krijgswet.»(?)
(?)
techniek van overgave,
Zijn oordeel over physiek,
physiek, uitrusting
uitrusting en
en optreden
optreden der
der Duitsche
Duitsche troepen,
troepen,
Zijn
volstrekt gunstig.
gunstig. Op
Op10
10Augustus
Augustus
deschrijver
schrijverteteLuik
Luikwaarneemt,
waarneemt, isisvolstrekt
die de
maakt
hij kennis
kennis met
meteen
eenDuitschen
Duitschenluitenant
luitenanten
enconstateert
constateert dat,
dat, hoewel
hoewel
maakt hij
hij het
het militaire
militaire beroep
beroep geen
geenaangenaam
aangenaam beroep
beroepvindt,
vindt,hij
hij«toch
«tocheen
eensoldaat
soldaat
hij
had ontmoet,
ontmoet, die
die tevens
tevenseen
een
gentlemanwas.»
was.»De
Denaïviteit
naïviteitwaarmede
waarmedede
de
had
gentleman
eenverder
verderbewijs
bewijs
auteur in dit
dit geval
gevaldus
dusblijkbaar
blijkbaareen
eenuitzondering
uitzonderingziet,
ziet,isiseen
auteur
voor zijn
zijn oprechtheid.
oprechtheid.
Het
Over
dezen oorlog
oorlog zullen
zullennatuurlijk
natuurlijktallooze
talloozeboeken
boekenverschijnen.
verschijnen. Het
Over dezen
boekje
van professor
professor Hamelius
Hamelius wil geen
geen roman
roman of
ofverhaal
verhaal zijn,
zijn, het
hetisis
boekje van
slechts
het bescheiden
bescheiden dagboek
dagboek van
van een
eenernstig
ernstig ooggetuige.
ooggetuige. Als
Als zoodanig
zoodanig
slechts het
zal
onder de
de historische
historische bronnen
bronnen voor
voordezen
dezentijd
tijdeen
eenbescheiden
bescheidenmaar
maar
zal het onder
eerlijke plaats blijven
behouden.
V.K.
eerlijke
plaats
blijven behouden. V.K.

oEl
The Secrets
Secrets of
ofthe
theGerman
German War
War Office,
Office, bij
bij Armgaard Kar!
the
The
Karl Graves,
Graves, late
late Spy
Spy to
to the
German Government. -— London.
T. Werner
Werner Laurie,
Laurie, Ltd.
Ltd.
German
London. T.

Wie
kim in
indeze
dezedagen
dagenden
denoorlog
oorloguit
uithet
hethoofd
hoofdbannen
bannen?
Men zoekt
zoekt
Wie kan
? Men
afleiding
kan soms
soms zijn
zijn aandacht
aandacht toch
toch niet
nietbepalen
bepalenbij
bijernstige
ernstigelectuur.
lectuur.
afleiding en kan
Voor zulke oogenblikken
oogenblikken is dit
dit boek
boekover
over«de
«degeheimen
geheimenvan
vanhet
hetDuitsche
Duitsche
Voor
Departement van
Oorlog», dat
dat ons
onsechter
echteralleen
alleenverhalen
verhalen over
overgepreten,
gepreten_
Departement
van Oorlog»,
hetMinisterie
Ministerievan
vanBuitenlandsche
Buitenlandsche Zaken
Zaken doet,
doet, aan
aan
deerde geheimen
geheimen van
van het
deerde
te
bevelen. Men
Men behoeft
behoefthet
hetniet
nieteens
eensinin
geregeldevolgorde
volgordeachter
achterelkaar
elkaar
te bevelen.
geregelde
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door
door te
te lezen
lezen;; elk
elk hoofdstuk
hoofdstuk houdt
houdt ons
onsininverloren
verlorenoogenblikken
oogenblikkenop
op
Sherlock.Holmes_manier aangenaam
aangenaam bezig.
bezig. Op
Op blz.
blz. 117
117verwijst
verwijst de
deauteur
auteur
Sherlock,Holmes,manier
zoek is.
is.
naar een vorig
vorig hoofdstuk,
hoofdstuk, dat
dat ....
zelfs naar
. . zoek
is ook
ooknaar
naar het
het model
modelvan
vanSherlock,Holmes
Sherlock.Holmes en
en Jules
Jules Verne
Verne dat
datde
de
Het is
auteur zich introduceert
introduceert met
met een
een bespreking,
bespreking, die
die «op
«op12
12.1Juni
1913 te
te half
half
auteur
uni 1913
ure 's's namiddags»,
namiddags», in het
het Lagerhuis
Lagerhuis te
te Londen
Londenaan
aanzijne
zijnearrestatie
arrestatieals
als
vier ure
dannog
nogmeer
meer
Duitsch spion
spion te
te Edinburg
Edinburg zou
zouzijn
zijngewijd.
gewijd.Wij
Wijworden
wordendan
Duitsch
griezelig gemaakt
gemaakt door de
de mededeeling,
mededeeling,dat
datachter
achterden
denon,Duitschen
on.Duitschenschuil
schuil.
griezelig
naam Graves,
Graves, drie
dingen verborgen
verborgen zijn, die
die den
denlezer
lezerniet
nietaangaan
aangaan:: des
des
naam
drie dingen
enzijn
zijnkarakter.
karakter. «Er
«Er zijn
zijn drie
drie personen
personen
schrijvers naam,
naam, zijn
zijn nationaliteit
nationaliteit en
schrijvers
leven, die
die weten
weten wie
wie ikikben.
ben.Een
Eenvan
vanhen
henis isdede
grootsteheerscher
heerscher op
op
in leven,
grootste
wereld. Geen
Geenvan
vandrieëen
drieëenzal,
zal,om
omvoor
voorhemzelf
hemzelfafdoende
afdoenderedenen,
redenen, er
er
de wereld.
licht toe
toe overgaan
overgaan mijn
mijn identeit
identeit openbaar
openbaar tetemaken.»
maken.'>
elk geval
gevalisisdede
schrijvervan
van
wereldpolitiektamelijk
tamelijk wel
wel op
opde
de
In elk
schrijver
dede
wereldpolitiek
spannend door
door
hoogte. De
De geheimen,
geheimen, die
diehij
hijzegt
zegtteteverklappen,
verklappen,worden
wordenspannend
hoogte.
verteld;; maar
de gebeurtenissen
gebeurtenissen der
derlaatste
laatstejaren
jarenmet
meteenige
eenige
hem verteld
maar ieder
ieder die de
en over
over voldoende
voldoende fantasie
fantasie beschikt,
beschikt, had
had ze
ze even
even
aandacht gevolgd
gevolgd heeft en
aandacht
kunnen verzinnen.
verzinnen.
goed kunnen
ditgenre
genregebruikelijke
gebruikelijkeslordigheid.
slordigheid.
Hij werkt
werkt echter
echter wel zeer
zeer met
met de
de inindit
Hij
Zijn chef,
chef, die
die hem
hem aan
aanhet
hetbegin
beginvan
vanelk
elkhoofdstuk
hoofdstukop
opeen
eennieuwe
nieuwe en
en
Zijn
gevaarlijke missie
op blz.
blz.48
48graaf
graaf Botho von
von Wede/
Wedelmet
met één
één /,I,
gevaarlijke
missie uitzendt,
uitzendt, heet op
blz. 77
77 (met
(met een
eenbaronnekroon
baronnekroonop
opzijn
zijnkaartje)
kaartje)graaf
graaf Udo von Wede//
Wedell
op blz.
twéé l's
verder bij
bij afwisseling
afwisseling zus
zus of
ofzoo.
zoo.Veldmaarschalk
Veldmaarschalk Von
Vonder
der
/'s en verder
met twéé
Goltz wordt
wordt als
als Von
Von der
der Golz
Golz gespeld.
Goltz
blz. 156
156worden
worden de
deFreiherr
Freiherr von
vonStein
Steinenendedegeneraals
generaalsScharnhorst
Scharnhorst
Op blz.
tot een
eengeneraal
generaalvon
von
Stein
samengesteld;; op
op blz.
blz.157
157
en Gneisenau
Gneisenau tot
en
Stein
(1)(1)
samengesteld
worden Generaloberst
Generaloberst von
Hülsen Haeseler
Haeseler en
en
worden
von Heeringen,
Heeringen,generaal
generaalvon
von Hillsen
veldmaarschalk graaf Haeseler
Haeseler op
opde
dewonderlijkste
wonderlijkstemanier
manier dooreengehaspeld,
dooreengehaspeld,
veldmaarschalk
nadat op
op blz.
blz.108
108dedebeeltenissen
beeltenissenvan
vanvon
vonHeeringen,
Heeringen,graaf
graafHaeseler
Haeseler en
en
nadat
graaf Moltke
al dooreengeloopen
dooreengeloopen zijn
zijn om
omde
degelijkenis
gelijkenismet
metRamses
RamsesII
II
graaf
Moltke ook al
te kunnen
kunnen maken.
maken. Den arendsneus
arendsneus had alléén
alléén graaf
graaf Moltke,
Moltke, hebben
hebben nbch
noch
Heeringen, nbch
nochgraaf
graafHaeseler
Haeseler;
laatstgenoemdehoogbejaarde
hoogbejaarde veld,
veld.
von Heeringen,
; laatstgenoemde
maarschalk heeft
echter wel het
hetdoorgroefde,
doorgroefde,mummieachtige
mummieachtigegelaat
gelaatdat
dataan
aan
maarschalk
heeft echter
Ramses
denken; ; maar
maar zijn
hooge leeftijd
leeftijd belette
belette hem
hem niet
niet nog
nog
Ramses11II doet
doet denken
zijn hooge
onlangs
Frankrijk persoonlijk
Fransehen soldaat
soldaat gevangen
gevangen tete
onlangs in
in Frankrijk
persoonlijk een
een Franschen
nemen.
was geen lief
liefhebber
het schaak,,
schaak., maar
maar van
van het
hetwhist,.
whist.
nemen. Moltke
Moltke was
hebber van het
hetsignaleeren
signaleeren van
van slordigheden
slordigheden aan
aan den
den gang
gang
spel;
zou men
men met
met het
spel; en
en zoo zou
kunnen blijven.
blijven.
Niettemin beschikt
beschikt de
deauteur
auteurover
overeen
eenzeker
zekerjournalistiekaiterair
journalistiek.literairtalent,
talent,
Niettemin
dat
hooger staat
staatdan
danzijn
zijnmodel,
model,dede
bekende
Sherlock.Holmes.producten
dat hooger
bekende
SherlockoHolmes,producten
en eenigszins
eenigszins nadert
naderttot
tothet
hetvroeger
vroegerberoemde
beroemdemerk
merkGregor
GregorSarnarow.
Samarow. Er
Er
is
eenige verwantschap
verwantschap met
eenige jaren
jaren zooveel
zooveelopgang
opgang
is ook eenige
metden
den voor
voor eenige
«Seestern» getiteld
getiteld 01906.»
«1906.»
makenden
roman van «Seestern»
makenden roman
De auteur
auteur weet
weetaardig,
aardig, hoewel
hoeweldan
danvluchtig,
vluchtig, tetebeschrijven
beschrijven en
en boeiend
boeiend
Voor oogenblikken
oogenblikken van
vanontspanning
ontspanning zal
zalhij
hij inindeze
dezedagen
dagen
te
vertellen. Voor
te vertellen.
menigeen
een welkome
welkome gast
gastkunnen
kunnenzijn,
zijn,naar
naarwiens
wiensverhalen,
verhalen, in
inleeren
leeren
menigeen een
onder een
ee!1 sigaar
sigaar na
na het
hetdiner
dinerininvlot
vlotconversatie,Engelsch
conversatie.Engelsch vooy
voor'
fauteuil
fauteuil onder
gedragen,
daarna ook met
met een
een glimlach
glimlach
gedragen, men
men gaarne
gaarne luistert,
luistert, -—alal zal
zal men
men daarna
opstaan.
V. K.
opstaan. V. K.
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Schetsen uit de
Schetsen
de Middeleeuwen
Middeleeuwendoor
doorDr.
Dr.Mr.
Mr.S.S.Muller
Muller Fzn.
Fzn. Nieuwe
Nieuwe Bundel.
Bundel. Amsterdam
Amsterdam
S. 1.
L. van
S.
van Looy.
Looy.

De
geleerde, onlangs
onlangstot
totDoctor
Doctorhonoris
honoriscausa
causabevorderde
bevorderdeUtrechtsche
Utrechtsche
De geleerde,
archivaris,
dezen nieuwen
nieuwenbundel
bundelschetsert
schetsenuituitdedeMid,Midarchivaris,verloochent
verloochent zich
zich in dezen
deleeuwen
Als weinigen
weinigen verstaat
verstaat hij
hij de
de kunst,
kunst, een
een kennis
kennis van
vanfeiten
feiten
deleeuwen niet. Als
en toestanden, wier
en
wier omvang
omvangbuitengewonen
buitengewoneneerbied
eerbiedafdwingt,
afdwingt,teteverwerken
verwerken
tot
levend geheel
geheel en
en dat
dat op
opzoo
zooonderhoudende
onderhoudendewijze
wijzevoor
voorteteiragen,
Iragen,
tot een levend
dat
tafreelen voor
lezer gaan
gaan leven als
als zag
zag hij
hij ze
ze voor
voorzich.
zich.
dat de
de tafreelen
voor den
den lezer
De «Naturalwirtschaft»
«N aturalwirtschaft» der
der Utrechtsche
U trechtschekapittelen,
kapittelen,waar
waarde
dekapittelheeren
kapittelheeren
behaaglijk
drinken in een
eenhuishouding
huishoudingzonder
zondergeld
geld;
deuitvoerige
uitvoerige
behaaglijk eten
eten en
en drinken
; de
bisschoppelijke
ruimen voet
voet geschoeide
geschoeide
bisschoppelijkeadministratie
administratieenendes
desbisschops
bisschopsop
op ruimen
hofhouding;
middeleeuwsche geleerdheid
geleerdheiden
enmiddeleeuwsche
middeleeuwscheliefdadigheid
liefdadigheid;
hofhouding ; middeleeuwsche
;
en nog
nog tal
talvan
vanonderwerpen
onderwerpenmeer
meerworden
wordenmet
metrijkdom
rijkdomvan
vanbijzonderheden
bijzonderheden
voor onze oogen
oogengebracht.
gebracht. Geheel
Geheelnieuw
nieuwis is
reconstructievan
vanhet
hetbestuur
bestuur
dede
reconstructie
van
den middeleeuwschen
middeleeuwschen Utrechtschen
Utrechtschen kerkvoogd
kerkvoogd Jan
Jan van
vanNassau,
Nassau,tij&
tijdvan den
genoot van
van Floris
Floris V.
V. Op
Opdedeontwikkeling
ontwikkelingvan
vaneen
een
stad
Utrechttot
toteene
eene
stad
alsalsUtrecht
stedelijke
juridischen zoowel
als architectonischen
architectonischen zin,
over de
de
stedelijke eenheid
eenheid in
in juridischen
zoowel als
zin, over
\` overblijfselen
montaden heen,
heen, wordt
wordt helder
helder
overblijfselen der
der kapittels,
kapittels, immuniteiten
immuniteiten of
of montaden
licht geworpen.
geworpen.
Kortom,
de vruchten
vruchtenvan
vandes
desschrijvers
schrijvers grondige
grondige geleerdheid,
geleerdheid, zijn
zijn smake{ijk
Kortom, de
smakelijk
door den volkomen
rijpheid, waarin
door
volkomen staat
staat van
van rijpheid,
aangeboden.
waarin zij
zij worden aangeboden.
V.K.
V. K.

TIJDSCHRIFTEN.

Onze Eeuw.
Eeuw. Maandschrift
Staatkunde, Letteren,
Letteren, Wetenschap
Wetenschapen
enKunst,
Kunst,
Maandschrift voor Staatkunde,
P. J.
J. Blok,
Blok, P.P.D.
D.Chantepie
Chantepie de
delalaSaussaye,
Saussaye, G.
G. F.F.
onder redactie
redactie van
onder
van P.
Haspels,
E. B.
B. Kielstra,
Kielstra, K.
K. Kuiper,
Kuiper, Jhr.
Jhr. H.
H. Smissaert
Smissaert en J.
J. D.
D. van
vander
der
Haspels, E.
F. Bohn.
Bohn.
Waals Jr.
Jr. Haarlem,
Haarlem, de
Erven F.
Waals
de Erven
In de
de October,aflevering
October_aflevering bespreekt
bespreekt Jhr.
Smissaert onder
den titel
titel
Jhr. Mr.
Mr. H.
H. Smissaert
onder den
enProf.
Prof.
«these, synthese,
synthese, antithese,
antithese, demoratie»
demoratie» de poging
poging van
vanDr.
Dr.de
deSopper
Sopperen
«these,
W.J.J.M.
M.Benschop
Benschop besluit
besluit zijn
zijn
Kohnstamm tot
synthese der
der democratie.
democratie. Mr.
Mr. W.
Kohnstamm
tot synthese
studie
Mr. J.
J. R.
R. Thorbecke
Thorbecke als
als verzorger
verzorger van
van 's lands weerbaarheid.
weerbaarheid. Prof.
Prof. J.
J.
studie over Mr.
vander
derWaals
Waals
geeft
eene
critiek
pragmatisme
van
WilliamJames.
D. van
Jr.Jr.
geeft
eene
critiek
op op
hethet
pragmatisme
van
William
James.
Dr. A. H.
H. Kan
Kan besluit
besluit het
het verhaal
verhaal van
Nicolaas Heinsius
verblijf in
Italië. De
De
Dr.
van Nicolaas
Heinsius verblijf
in Italië.
heer J.
C. Grasé
Grasé bespreekt
bespreekt Dante Gabriel
Gabriel Rosetti.
Rosetti. Prof.
Prof. Dr.
Blok en
en de
de
heer
J. C. C.
Dr. P. J. Blok
heer C.
C. K.
K.Elout
Eloutbehandelen,
behandelen,elk
elkop
opzijn
zijnwijze,
wijze,den
denoorlog.
oorlog.Gedichten
Gedichtenworden
worden
heer
geleverd door
door J.
J. J.
J. Zeldenthuis
en Dr. P.
geleverd
Zeldenthuis en
P. Otten.
Otten.
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.W.
W.Hubrecht,
Hubrecht, E.E.J.J.De
DeMeester,
Meester,
van Deventer,
Deventer, J.
N. van
van Hall,
Hall, A.
A.A.
van
j. N.
1. P.P.A.A.Molengraaff
Molengraaff en
enR.R.P.P.J. J.Tutein
TuteinNolthenius.
Nolthenius.Amsterdam,
Amsterdam,
W.
W. L.
P. N. van
van Kampen
Kampen &
s.. Zoon.
Zoon.
P.
het Octobernummer
Octobernummer bezingt
heer Jacob
Jacob Israël
Israël de
de Haan
Haanden
denoorlog.
oorlog.Mr.
Mr.
In het
bezingt de heer
H. de
deBeaufort
Beaufort geeft
geefteene
eenedoorwrochte
doorwrochte verhandeling
verhandeling over
over den
den oorlog
oorlogen
enhet
het
W. H.
volkenrecht. Mr.
Fromberg vangt
studie aan
aan over de
de Inlandsche
Inlandsche be,
be_
volkenrecht.
Mr. P.
P. H. Fromberg
vangt eene
eene studie
weging
Java. Na liederen
liederen van
Isoude door
door Dr.
Dr. P. C.
C. Boutens,
Boutens, looft
looft de
de heer
heer
weging op
op Java.
van Isoude
G. J. Hoogewerff
Hoogewerff Roomsche
Roomsche schoonheid.
schoonheid. De
Deheer
heerC.C.Kramer
Kramerbespreekt
bespreektAlfred
Alfred de
de
nieuwenroman
roman Daphné.
Daphné.Prof.
Prof. J.J.F.F.Niermeijer
Niermeijer bepleit
bepleitmeer
meer vrijheid
vrijheid in
in
Vigny's nieuwen
opleiding onzer
onzer jongelingschap.
jongelingschap. J.
Witdeelt
deeltiets
ietsmede
medeover
overdedebeteekenis
beteekenis
de opleiding
J. de Wit
N. van
van Hall
Hall
der
Hegelsche philosophie.
Swarth bezingt
Mr. J.
der Hegelsche
philosophie. Hélène
Hélène Swarth
bezingt de
de liefde.
liefde. Mr.
J. N.
geeft herinneringen
herinneringen aan het
het Théatre
Théatre Franqais
Français gedurende
gedurende den
den oorlog
oorlog1870/71.
1870{71.Dr.
Dr.
Jan Veth bespreekt
bespreekt den
den Amerikaanschen
Amerikaanschen schilder
schilder Winslow
WinslowHomer.
Homer.
Jan

De Nieuwe
Nieuwe Gids,
Gids, [mede
serie van
van de
deTwintigste
Twintigste Eeuw
Eeuwen
hetTwee
Twee_
[mede nieuwe serie
en het
maandelijksch Tijdschrift],
kunst, wetenschap
wetenschap
maandelijksch
Tijdschrift], maandschrift
maandschrift voor
voor letteren, kunst,
van:: Dr.
Dr.H.
H.J.J.Boeken,
Boeken,Lodewijk
Lodewijk van
van
en wijsbegeerte,
wijsbegeerte, onder redactie
redactie van
en
Deyssel, Mr.
Mr. Frans
Frans Erens,
Erens, Willem
Jac. van
van Looy,
Looy,Frans
FransNetscher.
Netscher.
Willem Kloos, Jac.
Uitgegeven te
te 's Gravenhage door
N.V.
V.Electr.
Electr.Drukkerij
Drukkerij «Luctor
«Luctor
Uitgegeven
door de N.
et Emergo».
Emergo».
In de
de October,aflevering
October_aflevering begint
begint de
de heer
heer G.
G. van
van Hulzen
Hulzen het
het tweede
tweede deel
deel van
van
zijn roman
roman «aan
«aan 't lichtende strand.»
strand.» «De
«De Witte
WitteHindev
Hinde»isisde
detitel
titelvan
vaneen
eensprookje
sprookje
zijn
door
Frits van
Raalte. Aart
de Wande,
Wande_
door Frits
van Raalte.
Aart van
van der
der Leeuw
Leeuw geeft
geeft een
een schets:
schets :«Joost
qoost de
laar.» Frans
Frans Erens
Erens vervolgt
vervolgt zijn
zijn dagboek
dagboek van
vaneen
eengrensbewoner.
grensbewoner.Maurits
MauritsWagen,
Wagen_
Ian.»
voort behandelt
behandelt het
het pausdom
pausdom en
en de
de opheffing
opheffing der
der Jezuitenorde
Jezuitenorde in de
de 18e
18e eeuw.
eeuw.
voort
Johan de Zeeuw
Zeeuw deelt
deelt mede
mede hoe
hoe Duitschland en Oostenrijk bondgenooten werden.
Johan
François Pauwels bezingt
Franqois
bezingt een saltimbanque.
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J. Molenaar,
Molenaar, Dr. J.
J. C. De
De Moor,
Moor, Dr.
Dr. E.
E. H.
H.Renkema,
Renkema,
Dr. P.
Mr.
H. Rutgers,
Rutgers, Dr.
Dr. J.J.R.
R.Slotemaker
Slotemakerde
deBruine,
Bruine,Dr.
Dr.j.J.Th.
Th.De
DeVisser,
Visser,
Mr. V. H.
Dr.
B. Wielinga.
Wielinga. Utrecht,
Utrecht, G.
G. J.
J. A.
A. Ruys.
Ruys.
Dr. B.
deOctober,aflevering
October,afleveringverhaalt
verhaaltoud,minister
oud,ministerH.
H.Colijn
Colijnzijne
zijnereiservaringen
reiservaringen
In de
in Midden,China.
Midden,China. Dr.
Dr.J.J.R.R.Slotenmaker
SlotenmakerdedeBruine
Bruinebehandelt
behandeltdedechristelijk,sociale
christelijk,sociale
overtuigingen in Frankrijk.
Dr. J.
J. Riemens
overtuigingen
Frankrijk. Dr.
Riemens geeft een
een studie
studie over
overPeter
PeterRosegger.
Rosegger.
Dr.
C. van
vanGelderen
Gelderenbesluit
besluitzijne
zijnebespreking
bespreking van
van het
het boek
boek van
vanAage
AageSchmidt
Schmidt
Dr. C.
over oude religies.
religies. Heinrich
Heinrich Petermeijer
Petermeijer geeft
gedicht «Dien
«DienAvond».
Avond».
geeft een gedicht
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van
Christelijk letterkundig
letterkundig maandblad
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Ons Tijdschrift.
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J. van
van der
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het Septembernummer
Septembernummer laat
ons in
in een
eeninteressante
interessante be,
be,
In het
laatDr.
Dr.J.J. van
van der
der Valk
Valk ons
schouwing Cleopatra
zien als
schouwing
Cleopatra zien
als het
hetmodel
modelvan
vanVergilius'
Vergilius'Dido.
Dido.Franck
FranckGericke
Gericke
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eenige actueele
actueele disticha.
disticha. André
André Schillings
Schillingshoudt
houdteene
eenebeschouwing
beschouwingover
over
geeft
Walther von
Peter van Maarn
Maarn dicht vier
vier liederen.
liederen. Jhr.
Jhr. Mr.
Mr. W.
W.
Walther
von der Vogelweide. Peter
H. de
de Savornin
Savornin Lohman
Lohman doet
doet verschillende
verschillende mededeelingon
mededeelingon uit
uit Groen's
Groen's jeugd.
jeugd.
De Beweging,
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maandschrift voor letteren,
letteren, kunst,
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De
Storm.
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behandelt
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Storm. Prof. T.
dede
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Albert Verwey
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geefteenige
eenige«onzijdige
«onzijdige over,
over,
draagt
wegingen» en «begrippen
«begrippen van nu»,
nu», Jacob
Jacob Israël
Israël de
deHaan
Haan«Tijdzangen»,
«Tijdzangen», Maurits
Maurits
wegingen»
Uyldert een
een weeklacht
weeklachtopopFrankrijk.
Frankrijk. Na
Nagedichten
gedichtenvan
vanJ.J.C.c.Bloem,
Bloem,bespreekt
bespreekt
Uyldert
Prof. Dr.
de Vooys
Vooysde
desteunbeweging.
steunbeweging.
Prof.
Dr. P. de
De Levende
Levende Natuur,
Natuur, onder
redactie van
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E. Heimans
Heimans en
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Jac.P.P.Thijsse,
Thijsse,
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uitgave van W.
W. Versluys
Versluys teteAmsterdam.
Amsterdam.
uitgave
In het
hetnummer
nummer van
van 11October
October behandelt
behandelt de
de heer
heer J.
J. Heimans
Heimans de
de bestuivings,
bestuivings,
inrichting
Aronskelken. de
heer Jac.
zet zijn
zijn studie
studie over
over vogelge,
vogelge,
inrichting van
van de
de Aronskelken.
de heer
Jac. P.
P. Th. zet
vanLaren
Larenbesluit
besluitdedezijne
zijneover
overdagroofvogels.
dagroofvogels. Den
Den
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endedeheer
heerJ.J.van
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blauwen sprinkhaan
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beschrijft de
heer Jac.
- C.
C. E.
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Dr.verhaalt
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van
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de heer
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mevr. Else
Else Kalse
Kalse Kalshoven—Biermann
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evenonderhoudende
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zijn pastorietuin,
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dieperbeschouwd,
beschouwd," .belangwekkende
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Over hypnose
bij dieren
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mededeelingen .
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het nummer
nummer van
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Jac.P.P.Thijsse
Thijsse over
over bollen.
bollen.
. In het
water op alicularia
alicularia behandelt
behandelt Dr.
Dr. A.A.J.J.M.
M.Garjeanne.
Garjeanne. Mooie
Mooie
Den invloed
invloed van
van 't water
vlinders
heeft de
deheer
heerA.A.
Jomanbijbijdede
havezateSlangenburg
Slangenburgbij
bijDoetinchem
Doetinchem
vlinders heeft
Joman
havezate
gevonden. De heer
heer K.
K. Boedijn
Boedijn vertelt
vertelt een
een en
en ander
ander van
vande
detarwe.
tarwe.
gevonden.
De Hollandsche Revue,
Revue, geredigeerd
Frans Netscher en uitgegeven door
door
geredigeerd door Frans
Loosjes te
te Haarlem.
Haarlem.
Vincent Loosjes
de aflevering
aflevering van
van2525September
Septemberwordt
wordthet
hetkarakter
karaktergeschetst
geschetstvan
vanmej.
mej.Anna
Anna
In de
Polak, directrice
directrice van
het nationaal
nationaal bureau
bureau voor
voorvrouwenarbeid.
vrouwenarbeid.
Polak,
van het
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dwalende schemering van den vroeg
vroeg over
over de
de stad
stadvallenden
vallenden
D ESeptember-avond
D
doezelde het
blauw-met-bruin van
van
Septembevavond doezelde
het blauw,mebbruin
Truusjes salonnetje
salonnetje weg
weg in
invage
vagevormen.
vormen. De
Dependule
pendule sloeg
sloeg
Truusjes
zeven;; een
een kort
kortschril
schrilklank,gerucht
klank-geruchtsnerpte
snerpte éven
éven een
een
half zeven
stoornis
door het
het vertrek
vertrek;; toen
toen zonk
zonk weer
weerzwijgen
zwijgenneder,
neder,
stoornis door
zwaar
stoorloos, als
alseen
eendiep
diepgedenken.
gedenken.Duister
Duisterschimde
schimde
zwaar en stoorloos,
uit de
de plooyingen
plooyingen van
vandederoerloos
roerloosneerhangende
neerhangendeportières
portières en
en
gordijnen, kroop
inniger aanzwellende
aanzwellende somberte
somberte langs
langs de
de
gordijnen,
kroop met inniger
wanden, wegschemerend
wegschemerend alle
scherpte van
lijning om
om de
de
wanden,
alle scherpte
van lijning
schilderijen,
spiegelend terug,wierpen
terug-wierpen het
het nog
nogschaars
schaars
schilderijen, die
die spiegelend
door de
de vensters
vensters invallende,
invallende, late
late licht.
licht.
Truus van Waarden
Waarden zat
zat op
opeen
eenlaag
laagstoeltje
stoeltjevoor
voorhet
hetraam.
raam.
Truus
Schijnbaar
gedachten, maar
maar ininwerkelijkheid
werkelijkheid
Schijnbaarverzonken
verzonken in
in gedachten,
denkeloos, in doellooze
doellooze mijmering,
mijmering, staarde
staarde ze
zenaar
naarbuiten,
buiten,
denkeloos,
waar de
omhuivend
deschemering
schemeringkwijnde
kwijnde over
over den
den verlaten singel, omhuivend
den zwaren
zwaren bladertooi
bladertooi van
de roerlooze
roerlooze boomen
boomen tot
tot één
één
den
van de
immense
onbewogen zwart.
zwart.
immense massa
massa van
van onbewogen
Er was
was iets
ietsvreemds,
vreemds,iets
ietsonwerkelijks
onwerkelijks in
indit
ditbewegelooze
bewegelooze
Er
zwijgen
de kamer
kamer en
en daar
daar buiten,
buiten, als
als was
was alles
alles in
in den
den
zwijgen hier
hier in de
ban van
van booze
boozekrachten
krachten verstard
verstard; ; geen
geen gerucht,
gerucht, dat
dat den
den
ban
droom
van stilte
stilte stoorde,
stoorde, geen
geen beweging
beweging die
dieden
denindruk
indrukbrak
brak
droom van
van versteende
versteende rust.
rust. Alleen
Alleende
detinten
tintenvaagden
vaagdenweg,
weg,smolten
smolten
van
wazigend tezamen
tezamen tot
eenerlei kleur,
kleur, en al
al de
de dingen
dingenborgen
borgen
wazigend
tot eenerlei
hunne innigheid,
innigheid, voorzichtig
voorzichtiggetoond
getoondiningetemperden
getemperden schemev
schemer_
glans,
in wade
wade van
van nacht.
nacht.
glans, weg in
Truus
werd
er
bijna
bangvan,
van,enenvagelijk
vagelijkherinnerde
herinnerde ze
ze
Truus werd er bijna bang
zich
den tijd,
tijd, toen
toenze,ze,klein
klein
kindjenog,
nog,niet
nietgaarne
gaarnealleen
alleen
zich den
kindje
was in donker. Toch
T och beminde
beminde ze
ze de
de bekoring
bekoringvan
van den
dendalenden
dalenden
schemer,
haar mijmering
mijmering bracht
bracht zonder
zonder gedachten
gedachten van
van
schemer, die
die haar
verdriet
vreugde, een
een doelloos
doelloos denken
denkenaan
aanniets.
niets.
verdriet of vreugde,
Plotseling
werd zacht
zacht de
de bel
belovergehaald.
overgehaald.
Plotseling werd
ze
verstrooid te
te zinnen,
zinnen, wie
wie op
op
Eenige oogenblikken
oogenblikken zat
Eenige
zat ze verstrooid
dezen
tijd aan
aan de
dedeur
deurzou
zoukunnen
kunnenzijn;
zijn;want
want het
hetwas
was niet
niet
dezen tijd
III.
lIl.
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haar jour, en
en niet
niethet
hetuur
uurvan
vanbezoek
bezoek;
toenbracht
brachtde
dedienstbode
dienstbode
haar
; toen
een
binnen. Ze
Ze ging
een visitekaartje
visitekaartje binnen.
ging bij
bij het
hetvenster,
venster, en
en boog
boog
hetschaarsche
schaarsche
zich over
overhet
hetkaartje
kaartje;; met
met moeite
moeiteontcijferde
ontcijferdezezeininhet
zich
Verheyde.
licht:: W. Verheyde.
licht
een
Een visioen
visioen uit
uithet
hetverieden
verledendoemde
doemdeplotseling
plotselingopop:
Een
: een
zomerdag, zon
en wind,
wind,eneneen
een
weide,
wijd~gestrektonder
onder
zomerdag,
zon en
weide,
wijd,gestrekt
blauwen hemel
hemel;; een
een seconde
seconde stond
stond zij
zij met
met de
dehand
handaan
aanhet
het
blauwen
voorhoofd; ; toen
zeide zij
zij:: «Steek
«Steek het
hetlicht
lichtaan,
aan,Jansje,
Jansje, en
en
voorhoofd
toen zeide
meneer dan
dan binnen.»
binnen.»
laat meneer
Zij~zelve trok
trok de
de gordijnen
gordijnen toe
toe;; de meid
meid stak
stak het
het gas
gas aan,
aan,
Zij,zelve
uit~plompte.
dat even
even met
met een
een gele
gele vlam
vlam boven
bovende
delamp
lampuit,plompte.
dat
knipte nog
nog met
met hare
hare oogen
oogen tegen
tegen dedeplotselinge
plotselinge
Truus knipte
scherpte van het
het licht,
licht, toen
toendedebezoeker
bezoekerbinnentrad.
binnentrad. Hij
Hij boog,
boog,
scherpte
verontschuldigde zich,
zich, dat
dat hij
hij haar
haar op
op dit
dit ongewone
ongewone uur
uur
en verontschuldigde
kwam storen.
storen. «Vanmiddag
«Vanmiddag was
wasikikverhinderd,»
verhinderd,»ging
ginghij
hijvoort,
voort,
kwam
morgen ga
gaikikwaarschijnlijk
waarschijnlijk weer
weervertrekken.»
vertrekken.»
«en morgen
Een zachte,
zachte, zangerig,welluidende
zangerig~welluidende stem
een licht
licht ge,
ge~
Een
stem met
met een
prononceerd
voornaam accent
accent —
prononceerd voornaam
- een
een slanke
slanke gestalte,
gestalte, blond
blond
haar en
groote oogen,
oogen, die
die al,door
al~door een
eenstreepje
streepje wit
wit onder
onder het
het
haar
en groote
blauw vrij
vrij lieten
lieten —
- hij
hij was het,
het, Willem.
Willem.
blauw
«Meneer
met éven
éven een
een licht,nerveuze
lichtmerveuze
«Meneer Verheyde,»
Verheyde,» zeide
zeide ze, met
trilling in hare
hare stem,
stem, «hoe
«hoe aardig,
aardig, dat
dat uu eens
eens komt.
komt. Gaat
Gaat uu
trilling
zitten.»
Ze
schoofeen
eenblauwen
blauwenfauteuil
fauteuil bij,
bij,waarin
waarin hij
hij zich
zich lang,
lang..
Ze schoof
zaam
neerliet;; al
zijne bewegingen hadden
hadden heel
heel lichtelijk
lichtelijk iets
iets
zaam neerliet
al zijne
..vermoeids, bijna
bijna iets bestudeerds,
bestudeerds, dat
dat ook
ookkwijnde
kwijnde in
in de
de
loom
loom.vermoeids,
zachte
nuance zijner
zijner stem.
stem.
zachte nuance
«u
onverwacht,» zeide
weer in haar
haar laag
laag
komt onverwacht,»
zeide Truus,
Truus, die
die weer
«U komt
stoeltje
gaan zitten,
zitten, «ik
niet, dat
dat uu in
in de
destad
stadwas.
was.
stoeltje was
was gaan
«ik wist niet,
Het
is lang
lang geleden,
geleden, dat
datwe
weelkaar
elkaarvoor
voorhet
hetlaast
laastgezien
gezien
Het is
hebben.»
was zestien,
zestien, en u vijftien.»
«Ja
cdk was
«Ja negen jaar,»
jaar,» antwoorde hij. «Ik
hij :
Een poosje zwegen zij beiden;
toen
vervolgde hij:
toen
vervolgde
beiden ;
het laatste
laatste jaar
jaar heb
«Ik
geweest ; het
ben lang
lang in 't buitenland geweest;
<dk ben
naar
Maar ik verlangde
ik
in Berlijn
Berlijn gewoond.
verlangde plotseling
plotseling naar
gewoond., Maar
ik in
waarom,dat
datweet
weetik
ik niet.
niet. Soms
Soms heb
heb ik
ik wel
terug;; waarom,
wel
Holland
Holland terug
ik heb vroeger
lust
om hier
hier nog
nog af
af te
te studeeren;
vroeger in Leiden
Leiden
studeeren ; ik
lust om
candidaats
de letteren.
letteren. Pas
Pas gisteren
gisteren ben
de
gedaan in
in de
ben ik
ik in de
candidaats gedaan
stad
gekomen;
ik
heb
een
vriend
bezocht.
Toen
gevoelde
ik
gevoelde ik
stad gekomen ; ik heb een vriend bezocht.
ik wist
bezoeken ; ik
plotseling
eens te bezoeken;
wist dat
nog eens
een behoefte, uu nog
plotseling een
uu getrouwd
getrouwd was.»
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«Ja», hernam
hernam ze,
was Willem,
Willem, of
ofer
er een
eenklank
klank van
van
«Jay,
ze, en
en het
het was
berusting
zweefde in
berusting zweefde
in haar
haar stem,
stem,«ruim
«ruimtwee
tweejaar.
jaar. Henry
Henry isis
even naar
naar de
de fabriek
fabriek;; er
er isis een
eengeschil
geschilmet
metdedearbeiders,
arbeiders,
nog even
maar
niet ernstig.»
ernstig.»
maar het
het is niet
Weder kwam
kwam er
er een
eentoevriezing
toevriezing van
vanzwijgen
zwijgen tusschen
tusschen hen
hen
beiden.
heb uwe
uwe verzen
verzen gelezen»,
gelezen», zeide
zeide Truus
Truus plotseling.
plotseling.
«Ik heb
«Heusch?»?»vroeg
blij om.
om.
c<Heusch
vroeg hij
hij geïnteresseerd,
geinteresseerd, «daar
«daar ben
ben ik blij
«En mijn
mijn roman
roman ....
. .»»
ze. «Ik
«Ik heb
hebzezebeide
beidegekocht,
gekocht,
uw roman,»
roman,» hernam
hernam ze.
«Ja, ook uw
uw verzenbundel
verzenbundel en
heberervan
vangenoten
genoten;; ik
ik
uw
enuw
uw boek.
boelc 0,
0, ikikheb
herkende
in,zoo
zoo...
Zooalsikiku uvroeger
vroegergekend
gekendheb.
heb.
herkende er
er uu in,
. . . Zooals
zijn wel
wel smartelijk,
smartelijk, zoo droevig
droevig en
en zoo
zoo donker,
donker, uw
uw
Maar ze zijn
Maar
verzen. Is
leven z66
zóó moeilijk
moeilijk voor
vooruugeweest
geweest?»
verzen.
Is het leven
?»
«Och,» zeide
zeide hij
een glimlach,
glimlach, «ik
«ik had
had niet
niet erg
erg veel
veelte
te
hij met een
«Och,»
verliezen. Een hevige
nooit geweest.
geweest.Maar
Maarik
ik geloof
geloof
hevige idealist ben
ben ik nooit
dat
ik toch
tochnog
nogteteveel
veelvan
vanhet
hetleven
levenverwacht
verwachtheb.»
heb.»
dat ik
Truus
dacht na.
na. «Er
«Er zijn
zijn meer
meermenschen,
menschen, die
diedaardoor
daardoor
Truus dacht
teleurgesteld
ze zeggen;
zeggen; doch
dochzij
zijbedacht
bedachtzich,
zich,en
en
teleurgesteld zijn,»
zijn,» wilde
wilde ze
hield de
de woorden
woorden op
op de
delippen
lippenterug.
terug.
hield
«Mag ik
ik weer
weerTruus
Truuszeggen,
zeggen,net
netalsalsvroeger
vroeger?»
vroeg hij
hij
«Mag
?» vroeg
plotseling.
«Ja,
goed,» hernam
hernam ze
ze;; «het
zoo officieel
officieel met
met dat
dat
«Ja, dat
dat is goed,»
«het is zoo
we denken
denkentoch
tochalle
alle twee
twee aan
aan de
de
meneer
mevrouw. En
En we
meneer en
en mevrouw.
vóórnamen.»
véómamen.»
«Truus.. .... Truus,»
zeide hij
hij halbluid,
half~luid, als
als bij
bij zichzelven,
zich~zelven,
Truus,» zeide
«Truus
alleen maar
maar om
den naam
naam te hooren,
hooren, «het
«het is
is een
een lieve
lievenaam.
naam.
alleen
om den
En
lieve herinneringen
herinneringen zijn
zijn er aan
aan verbonden.
verbonden. Mag
Mag ik
ik er
er nog
nog
En lieve
over spreken
spreken?»
wel over
?»
ze met
een glimiach,
glimlach, «waarom
«waarom niet
niet.....
«Och
ja,» zeide
zeide ze
«Och ja,»
met een
. . .»»
«Het is
is wel
wellang
langgeleden,»
geleden,»hernam
hernam hij,
hij, «maar
«maar ik
ik weet
weettoch
toch
nog alles.
alles. Het
Hetzijn
zijnde
deinnigste
innigstedingen
dingenuit
uitmijn
mijnleven.
leven. Jij
Jij zat
zat
nog
een klas
klas lager
lager op
de H.
H. 13,
B.. S.
S. dan
dan ik,
ik, en
enikikknoeide
knoeideexpres,
expres,
een
op de
jouinindezelfde
dezelfdeklas
klaste te
komen.
Maardat
datisisme
memislukt.»
mislukt.»
bij jou
om bij
komen.
Maar
Ze
lachten beiden,
beiden, en
enwaren
warengelukkig
gelukkigininhet
hetherdenken.
herdenken.
Ze lachten
nog veel
veeltetedanken
dankenuituitdien
dientijd,»
tijd,»ging
ginghij
hijvoort.
voort.
«Ik heb
heb je nog
weet niet,
niet, hoe
hoeikikdat
dattoen
toen
«Jij was
vriendelijk voor
«Jij
was vriendelijk
voor me;
me ; 0,
o, je weet
gewaardeerd
gewaardeerd heb.»
was een
een eenzame
eenzame jongen,»
jongen,» zeide
zeideTruus
Truuszacht,
zacht, «ik
«ik voelde
voelde
«Je was
aangetrokken. Er
Er waren
waren er
er veel,
veel, die
diejejestijf
stijfen
en
me
tot jejeaangetrokken.
me tot
onhartelijk
maar ik wist
wist beter.»
beter.»
onhartelijk vonden,
vonden, maar
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«Ik had
had een
een natuurlijke
natuurlijke vrees,
vrees, om
om mijne
mijne gevoelens
gevoelens aan
aan de
de
menschen uit tetezeggen,»
zeggen,» vervolgde
vervolgde Willem.
Willem.«Tegenwoordig
«Tegenwoordig
menschen
doe ik
ik het
hetheelemaal
heelemaal niet
niet meer.»
meer.»
wij ver,
ver~
«Wij begrepen
begrepen elkander
elkander wèl,»
wèl,» zeide
zeideTruus.
Truus. «En
«En wij
«Wij
trouwden
je alles.
alles. Dat
Datwas
wasjuist
juistzoo
zooheerlijk,
heerlijk,
trouwden elkander.
elkander. Ik
Ik zei je
dat volle,
volle, innige
innige vertrouwen.
vertrouwen. Weet
Weet jejenog
nogvan
vanonze
onzeverre
verre
dat
spraken over
over alles,
alles,
tochten
op Woensdagmiddagen
Woensdagmiddagen ?? We spraken
tochten op
God, en
enover
overhel
helenenhemel
hemel;
jij vertelde
vertelde dat
dat je
je dat
dat niet
niet
over
over God,
; jij
decatechisatie
catechisatie geleerd
geleerd hadden.
hadden.
zoo geloofde,
zoo
geloofde, als
als we
we 't op de
luisterde altijd
altijd maar
maar stil
stil naar
naar je,
je,en
envertrouwde,
vertrouwde, dat
datalles
alles
Ik luisterde
Hetvertrouwen
vertrouwen van
van
goed
was, en
enhad
hadvrede
vredemet
metalles
alles. .....
goed was,
. . Het
Groote menschen
menschen hebben dat
dat niet
niet zoo
zoo::
een paar
paar kinderen
kinderen ...
een
. . . Groote
die zijn
zijn teteverstandig
verstandig....
. .»»
ver~weg in
in de
de sfeer
sfeer van
van
«Ja,» hernam
hernam hij
clroomerig, als
«Ja,»
hij ciroomerig,
als ver,weg
het
verleden, «het
«het was
was een
een tijd
tijd van
vangeluk.
geluk. En
Enniemand
niemand wist
wist
het verleden,
er iets van
van;; het
het was
was een
een lief
liefgeheim
geheim tusschen
tusschen ons
ons tweeën.
tweeën. Ik
Ik
er
voelde zoo'n
zoo'n heerlijke
heerlijke kracht
kracht in me,
me, als
als jij
jij me
mealles
allesvertelde,
vertelde,
voelde
en ik
ik betreurde
betreurde het
heteigenlijk,
eigenlijk, dat
daterernooit
nooiteen
eengelegenheid
gelegenheid
en
kwam, om je
je tetebeschermen.»
beschermen.»
kwam,
«We zijn
zijn toch
tocheens
eensiningevaar
gevaargeweest,»
geweest,» zeide
zeide zij
zij met
met een
een
zachten
lach.
«Dien
avond
in
het
moeras.
Weet
je
nog,
dat
zachten lach. «Dien avond in het moeras. Weet je nog, dat
we
op een
eenavond
avonddaarover
daarover geloopen
geloopen zijn?
zijn? Het
Hetwas
wasmijn
mijn
we op
schuld.
We konden
konden terug
terugden
denweg
wegniet
nietvinden
vinden;
toen werd
werd
schuld. We
; toen
het heel
heel angstig.»
angstig.»
«Ja,» zeide
zeide hij,
«maar je was
was toch
tochniet
nietbang.
bang. Je
Je hebt
hebt je
je
«Ja,»
hij, «maar
dapper gehouden.
hielden elkaar
elkaar bij
bij de
de hand
hand vast.
vast. De
De
dapper
gehouden. We hielden
nevel sloeg
sloeg klam
klam aan
aantegen
tegenonze
onzekleeren.
kleeren. Maar
Maar op
op 't laatst
nevel
zagen we de
de wieken
wieken van
van den
denwatermolen
watermolen boven
boven den
denmist
mistuit.
uit.
zagen
Toen waren
waren we
we gauw
gauw gered.»
gered.»
«Toen ik
ik 's avonds
in bed
bedlag
lagwas
wasikikbang,»
bang,»hernam
hernam zij.
zij.
avonds in
«Toen
«Ik
zag
ons
beiden
in
het
veen
wegzinken.
En
het
werd
zoo
«Ik zag ons beiden in het veen wegzinken. En het werd zoo
mistig, dat
elkaar niet
meer konden
had het
het wel
wel
mistig,
dat we elkaar
niet meer
konden zien.
zien. Ik had
kunnen uitgillen. Maar
Maar het
het was
was een
eenromantisch
romantischavontuur.»
avontuur.»
kunnen
was heelemaal
heelemaal een
eenromantische
romantische tijd,»
tijd,» zeide
zeide hij.
hij. «Ik
«Ik
«Het was
Voormij
mijwas
wasjejeveel
veel
je niet
nietals
alseen
eengewoon
gewoonmeisje.
meisje. Voor
beschouwde je
ik alleen
alleen was,
was, noemde
noemde ik
ikjejealtijd
altijdmet
metvreemde
vreemde en
en
meer. Als
meer.
Als ik
Ik wist
wistaltijd
altijdalles
allesvan
vanje,je,jejestrikken
strikkenen
enjejeblouses.
blouses.
lieve namen.
namen. Ik
Het was
was eigenlijk
eigenlijk geen
geenliefde,
liefde,onze
onzeomgang.
omgang. We
Wehebben
hebben
Het
oensdag~
elkander maar
elkander
maareenmaal
eenmaalgekust.
gekust.Bij
Bijden
denmolen,
molen,op
op een
eenW
Woensdag,
middag, toen
samen in
in Heine
Heine gelezen
gelezen hadden.»
hadden.»
middag,
toen we samen
«Ik weet
weet het
het nog,»
nog,» zei
zei ze.
ze. «Jij
«Jij las
las de
deverzen
verzen voor.
voor. Ik
Ik
«Ik
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begreep
nog nietalles, maar
het was
begreep nog
niet' alles,
maar het
was veel
veel van
van tranen
tranen en
en
kussen.»
Stilte
zeeg tusschen
tusschen hen
hen beiden
beiden neder,
neder,maar
maar het
het was
was nu
nu
Stilte zeeg
vredig
wel~vertrouwd;; de gouden
gouden deuren
deurenvan
vanhet
hetverleden
verleden
vredig en wel,vertrouwd
hadden zich
zich voor
voor hen
hen ontsloten.
ontsloten.
hadden
«Kort
daarna ben
ben ik vertrokken,»
vertrokken,» zei
toen. «Ik
«Ik
zei Willem
Willem toen.
«Kort daarna
weet nog,
nog, hoe
hoe ikikbijbijons
onsafscheid
afscheidtegen
tegen je
je zei,
zei, dat
dat ik
ik voor
voor
weet
je bidden
bidden zou,
zou, ofofjejeheel
heel
gelukkig
wordenmocht.
mocht. Ik
Ik had
had
je
gelukkig
worden
nog zoo'n
zoo'n vertrouwen.
vertrouwen. Ik
Ik heb
heb het
het gedaan
gedaan ook,
ook, dat
dat bidden,
bidden,
toen nog
en later
later ook
ook nog
nog meer
meer dan
dan eens.
eens. Truus,
Truus, is
is het
het zoo
zoo uit,
uit~
en
gekomen? ....
. .»»
Ze
zag hem
hem aan
aan met
meteen
eenblik
blikvolvol
weemoed,enentranen
tranen
Ze zag
weemoed,
zachtantwoordde:
antwoordde:
welden in haar
haar diepe
diepe oogen,
oogen, toen
toen zezezacht
welden
«N
een. Ik
Ik zou
zouerernooit
nooittegen
tegen
iemand
andersover
overgesproken
gesproken
«Neen.
iemand
anders
hebben,
maar
jij
mag
het
wel
weten.»
hebben, maar jij mag
wel weten.»
zelfde oogenblik
oogenblik hoorden
gerucht aan
aan de buiten,
buiten~
hoorden ze
ze gerucht
't zelfde
Op 't
deur; ; een
sleutel werd in
in het
hetslot
slotgestoken,
gestoken,enenerertrad
tradiemand
iemand
deur
een sleutel
de vestibule
vestibule in.
in.
«Het
Henry,»zeide
zeideTruus.
Truus.Haar
Haar
éven
naarzijn
zijn'gelaat
gelaat
«Het isisHenry,»
éven
naar
op-smeek
endeoogen
oogenschenen
schenenhem
hemiets
ietstetevragen,
vragen,enensnel
snelzeide
zeidehij
hij::
op,smeekende
«Ik ga morgen
morgen nog
nogniet
nietweg
weg;
komnog
nogeens
eensmet
metjejepraten.»
praten.»
; ikikkom
Henry
trad de
dekamer
kamer binnen.
binnen. Truus
Truus stelde
stelde de
deheeren
heerenaan
aan
Henry trad
elkander
voor,
en
Henry
zeide,
dat
het
hem
genoegen
deed,
elkander voor, en Henry zeide, dat het hem genoegen deed,
een
vroegeren vriend
zijner vrouw
zijn huis
huis tetezien.
zien.
een vroegeren
vriend zijner
vrouw in zijn
zachte stemgerucht
stemgerucht van
van Truus
Truus gonsde
gonsde Willem
Willem in
in de
de
Het zachte
ooren.
Zij was
was niet
niet gelukkig
gelukkig —
- zij
zij was
wasniet
nietgelukkig
gelukkig. ....
ooren. Zij
...
Henry
was gaan
gaanzitten;
zitten;hij
hijpresenteerde
presenteerde sigaren,
sigaren, en
en Truus
Truus
Henry was
belde om
om thee
theetetelaten
laten
brengen.Henry
Henrymaakte
maakteden
denindruk
indruk
belde
brengen.
van
een plomp,joviaal
plomp-joviaal mensch,
mensch, zooals
zooals hij
hij daar
daar zat
zat in
in zijn
zijn
van een
licht~grijs costuum
kleurige zijden
zijden das.
das.
licht,grijs
costuum met kleurige
Er was een
een klein
klein conflict
conflict aan
aande
defabriek,
fabriek,vertelde
verteldehij.
hij.Maar
Maar
Er
het zou
zou wel
welgesust
gesustworden.
worden.De
Deluilui
wildenaltijd
altijdmeer
meerver,
ver~
het
wilden
dienen,
en die
die beroerde
beroerde socialisten
socialisten ruiden
ruiden het
het volk
volk op,
op, en
en
dienen, en
stuurden
op een
eenstaking.
staking.Maar
Maar dat
datzou
zouzezeditmaal
ditmaal niet
niet
stuurden aan
aan op
werkvolk had
had het
hetgoed
goedbijbijhem
hem;
driemaanden
maanden
gelukken. Het werkvolk
gelukken.
; drie
halve uitkeering
uitkeering bij ziekte,
ziekte, en
en de
devrouwen
vrouwenkonden
kondeneen
eenmaand
maand
halve
loon krijgen
krijgen bij
bij bevalling
bevalling. ....
half loon
...
Willem deed
deed zijn
zijn best,
best, belangstelling
belangstelling te
te toonen.
toonen. Truus
Truus
Willem
De deuren
deurenvan
vanhet
hetverleden
verledenwaren
warengesloten
gesloten.....
sprak
weinig. De
sprak weinig.
...
eenkwartiertje
kwartiertje bleef
bleefWillem
Willempraten
praten:: toen
toen stond
stond hij
hij
Nog een
op om
om heen
heen te
te gaan.
gaan.
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«Kom morgen
morgen bij
bij ons
ons eten,»
eten,» noodigde
noodigdezezevriendelijk.
vriendelijk.
cKom
ondersteunde haar
haar vraag,
vraag, en
en voegde
voegdeererbij
bij:
Henry ondersteunde
:
«Dan kunt
kunt uu als
alsu wilt,
u wilt,
morgenavondmeegaan
meegaannaar
naar het
het
morgenavond
cDan
concert in Musis.
Musis. Het
Hetisiseen
eenvan
van
laatstevan
vanhet
hetseizoen.
seizoen. Ik
Ik
concert
dede
laatste
geef er
er niet
nietveel
veelom,
om,maar
maarmijn
mijn vrouw
vrouw houdt
houdt nog
nogal
al van
van muziek.
muziek.
geef
ben lid,
lid,enenvreemdelingen
vreemdelingenkunnen
kunnengeintroduceerd
geïntroduceerdworden.»
worden.»
Ik ben
beloofde dat
dat hij
hij komen
komen zou,
zou,en
envertrok.
vertrok.
Willem beloofde
Langs den
eenzamen singel
hij stil
stil tete denken.
denken.
Langs
den eenzamen
singel liep
liep hij
een lief
lief enenzoet
zoetvrouwtje
vrouwtjewas
waszijzijgeworden
geworden....
De
. . . . De
Wat een
laatste jaren
jaren had
hij weinig
weinig aan
aan haar
haar gedacht.
gedacht. Het leven
leven was
was
laatste
had hij
met een
een breede
breede golf
golfvan
vanpassies
passiesover
overhem
hemheengegaan,
heengegaan, die
die
met
van zijn
zijn vroeger
vroeger vertrouwen
vertrouwen hadden
hadden weggespoeld.
weggespoeld.
veel van
En nu
nu hij
hijhaar
haarterug.gezien
terug~gezien had,
had, —
- nu
nu welde
welde hem
hem in
in de
de
En
ziel een
eindeloos~diepe weemoed.
weemoed. Zij
Zij was
was niet
nietgelukkig,
gelukkig,had
had
een eindeloos.cliepe
gezegd. Wellicht
Wellichthad
hadhet
hetleven
levenook
ookhaar
haarteleur.gesteld
teleur~gesteld .....
ze gezegd.
. ..
was nog
nog even
evenmooi
mooials
alsvroeger,
vroeger,met
methare
harewitte
wittehanden,
handen,
Ze was
en haar
haar fijne
fijne vingers,
vingers, die
hij zoo
zoo dikwijls
dikwijls in
inteeren
teeren druk
druk om.
om~
en
die hij
vat had
had gehouden
gehouden;; met hare
hare diepe oogen,
oogen, en
en de
dewonderfijne
wonderfijne
vat
omlijning van
haar lief gelaat.
gelaat. Alleen
Alleen heur
heur haar,
haar, dat
dat was
was
omlijning
van haar
veranderd; dat
had hij
hij vroeger
vroeger nooit
nooitanders
anders gezien
gezien dan
dan in
in
veranderd;
dat had
eene lange
lange vlecht,
vlecht, en
ennunuwaren
warendede
zware,
donkeretressen
tressen
eene
zware,
donkere
gewonden om
om haar
haar hoofd.
hoofd.
gewonden
's Avonds
Avonds laat,
laat, op
op zijn
zijn65telkamer,
hotelkamer, mijmerde
mijmerde hij
hij nog
nog door
door
over
het fijne
fijne vrouwtje,
vrouwtje, dat
dat niet
niet gelukkig
gelukkig was,
was, en
enplotseling
plotseling
over het
een~
zeide
hij zacht
zacht haar
haar lieven
lieven naam,
naam, en
enkuste
kuste haar
haar in
in de
de een.
zeide hij
goêmacht.
zaamheid go&nacht.
Den
volgenden middag
middag bezocht
bezocht hij
hij de
de omgeving
omgeving van
van de
de
Den volgenden
stad;
was een
eenbedevaart
bedeyaartnaar
naar de
deplaatsen,
plaatsen, waar
waar hij
hij een.
een~
stad ; het
het was
maal
Truus gelukkig
gelukkig was
was geweest.
geweest.
maal met
met Truus
Achter
stadje waren
waren uitgestrekte
uitgestrekte heidevelden
heidevelden en
en lage
lage
Achter het stadje
veenlanden;
gronden en
en stukken
stukken
veenlanden ; daartusschen
daartusschenlage
lage drassige
drassige gronden
moeras.
Het was
wasgevaarlijk,
gevaarlijk, daarover
daarover te
te gaan
gaan;; hier
hier was
was het,
het,
moeras. Het
dat
eens met
metTruus
Truusverdwaald
verdwaaldwas
wasgeweest,
geweest,toen
toenplotseling
plotseling
dat hij eens
de mist
mist neersloeg.
neersloeg.
De
rustige velden
velden lagen
lagen overgloord
overgloord van
van stil
stil en
enhelder
helder
De rustige
zonlicht.
Langzaam
wandelde
hij
langs
den
eenzamen
zandweg;
zonlicht. Langzaam wandelde hij langs den eenzamen zandweg ;
zwermen
gingengeruischloos
geruischloosover
overhem
hemheen,
heen, en
en wiekten
wiekten
zwermen vogels gingen
weg
in de
dewitte
witteleege
leegelucht.
lucht.Hier
Hier
daarwaren
warenboschjes
boschjes
weg in
en en
daar
van
elzen en
enberken
berken;; zilverig
zilverig glansden
glansden de
despichtige
spichtigestammen
stammen
van elzen
in het
het middaglicht.
middaglicht.
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Hoe dikwijls
Hoe
dikwijls had
had hij
hijhier
hiermet
methaar
haargewandeld,
gewandeld, hand
hand
in hand,
in
hand, niet
niet sprekende,
sprekende, maar
maar zij,beiden
zij.beiden vervuld
vervuld van
van innige,
innige,
teere
vertrouwen, dat
hechte bruggen
bruggen bouwt
bouwt tusschen
tusschen
teere vertrouwen,
dat de
de hechte
zij naast
naast elkander
elkander in
in het
het
eenzame
mens ehen. Dikwijls
Dikwijls lagen
lagen zij
eenzame menschen.
bruine
kruid, om
om uit
uit te
te rusten,
rusten, en
en hij
hij zag
zag n6g
nóg de
deteere
teere be,
beo
bruine kruid,
lijning
hare ree&ranke
reeë.ranke enkels,
enkels, waar
waar hij
hij het
hetfijne
fijnebeen
been met
met
lijning van hare
één hand gemakkelijk
kon....
..
één
gemakkelijk omspannen
omspannen kon
Negen zomers
zomers was het
het geleden.
geleden. De
Dejaren
jaren van
vanpassie
passieen
en op,
opbruisend
hadden de
deindrukken
indrukkenverduisterd,
verduisterd, maar
maar niet
niet
bruisend leven hadden
uitgewischt,
gevoelde hij,
hij, dat
dat het
hetonzeg,
onzeguitgewischt, en
en inniger
inniger dan
dan ooit
ooit gevoelde
bare,
ragfijne contact
contact van
vanhet
hetinnerlijke
innerlijkewezen
wezenisisonverbreeklijk,
onverbreeklijk,
bare, ragfijne
sterker dan
dan de
de stormen
sterker
stormen van passie,
passie, sterker
sterker dan
dan al
al de
deduistere
duistere
krachten,
daar sluimeren
sluimeren in
in een
eenmenschenhart.
menschenhart.
krachten, die daar
Onder een
een paaar
paaar alleenstaande
alleenstaande boomen
boomenhad
hadvroeger
vroegereen
een met
met
mos begroeide,
begroeide, zware
zware boomstam
boomstam gelegen
gelegen;; daar
daar hadden
hadden ze
ze
mos
dikwijls
eenig zoeken
zoeken vond
vond hij
hij het
hetplekje
plekje
dikwijls samen
samen gezeten.
gezeten. Na
Na eenig
terug.
Waarlijk, de zware
zware stam
stam lag
lag er
er nog,
nog,schamel
schameloverhuifd
overhuifd
terug. Waarlijk,
door de
de drie
drieschrale
schraleberkeboompjes,
berkeboompjes,die
diedoor
doordedestormen
stormennaar
naar
't
waren gebogen.
gebogen. Heel
Heel wat
wat boeken
boekenhadden
hadden ze
zehier
hier
't oosten
oosten waren
samen
gelezen; ; dan
hield hii
hij'den
den arm
arm om
om haar
haar middel,
middel, en
en
samen gelezen
dan hield
zijne vingers
vingers speelden
speelden met
methaar
haardonkere
donkerehaarvlecht,
haarvlecht,als
alshij
hijmet
met
zijne
zij.
lezen van
van een
een bladzijde
bladzijde eerder
eerder gereed
gereed was
was dan
danzij.
het lezen
Hij zette
zette zich
zich neder
neder op
op de
de gewijde
gewijde plek,
plek, en
enspeelde
speeldevoort
voort
Hij
met de
de schimmen
schimmen uit
uit het
hetverleden.
verleden.Maar
Maareen
eenplotselinge
plotselingesom,
sommet
berheid beving
beving hem,
hem,toen
toenhij
hijontwaarde,
ontwaarde,dat
datdedelichte
lichtegestalten
gestalten
berheid
droeviglijk waren
met de
deflarden
flardenvan
vanzijn
zijnverscheurd
verscheurd
droeviglijk
waren getooid met
geluk.

Henry was
was al
al thuis,
thuis, toen
toenWillem
Willem de
devilla
villaop
opden
densingel
singel
Henry
binnentrad. Truus
Truus had
hadook
ookden
denInidclAg
middag doorgedroomd
doorgedroomd in
in oude
oude
binnentrad.
herinneringen;
wat
zij
gestorven
had
gewaand
in
hare
ziel,
herinneringen ; wat zij gestorven had gewaand in hare ziel,
was plotseling
plotseling weer
weer met
met de
de oude
oudeinnigheid
innigheidopgebloeid
opgebloeid;
niets
was
; niets
het teedere
teedereder
dervoorbijgegane
voorbijgeganedagen
dagenwas
wasverloren
verloren;
hetwas
was
van het
; het
alleen maar
maar getemperd
getemperd door
door het
het weemoedige
weemoedige weten,
weten, dat
dat het
het
alleen
nimmer kon keeren.
keeren.
nimmer
het diner
dinerbleven
blevenWillem
WillemenenHenry
Henrytetezamen
zamen;; Truus
Truus
Na het
zich kleeden
kleeden voor
voor het
hetconcert.
concert.
ging zich
was inineen
eengoed
goedhumeur;
humeur;het
hetconflict
conHictmet
metdedearbeiders
arbeiders
Henry was
opgelost, doordat
doordat het
het werkvolk
werkvolk had
had toegegeven.
toegegeven.
was opgelost,
«'t Is ditmaal
ditmaal nog
nog goed
goed gegaan,»
gegaan,» zei
hij, terwijl
terwijl hij
hij met
met
zei hij,
een causeuse
causeuse lag, en
enkleine
kleinerookwolkjes
rookwolkjes
gestrekte beenen
beenen op een
gestrekte
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in de
de hoogte
hoogte blies,
blies, «mar
«maarererzijn
zijneen
eenpaar
paarelementen
elementenbij
bijmijn
mijn
werkvolk,
die gevaarlijk
gevaarlijk blijven.
blijven. Bij
Bij de
deeerste
eerste de
debeste
bestegele,,
gele~
werkvolk, die
genheid zal
die er
er uit
uitzien
zientetekrijgen.»
krijgen.»
genheid
zal ik die
dom~opper~
Henry
sprak geruimen
geruimen tijd
tijd door,
door, verkondigde
verkondigde dom.opper,
Henry sprak
vlakkige,
goeyige theorieEn
theorieën over
over staat
staat en
enmaatschappij.
maatschappij.
viakkige, goeyige
Tegen
zeven uur
uur kwam
kwam Truus
Truus binnen,
binnen, en
enzeide
zeidedat
dathet
hettijd
tijd
Tegen zeven
was
weg te
te gaan.
gaan. Maar
Maar ze
ze behoefde*
behoefdenn zich
niet
te
haasten,
was om weg
zich niet te haasten,
Henry;; zooveel bijzonders
bijzonders waren
waren hier
hier de
deconcerten
concerten
beweerde Henry
beweerde
Willembegon
begrijpen,waarom
waaromTruus
Truusnietgelukkigwas
niet. Willem
begon tetebegrijpen,
nietgelukkig was......
Het concert
concert was
was niet
niet druk
druk bezocht,
bezocht, ofschoon
ofschoon de
de ay.
avond
Het
ond
schoon en rustig was.
Bij een
een tafeltje
tafeltje gingen ze
zezitten,
zitten, achteraan.
achteraan.
was. Bij
De
kruinender
derzware
zwareaccacia's
accacia'sruischten
ruischten boven
bovenhunne
hunnehoofden.
hoofden.
De kruinen
Truusniet
nietgelukkig
gelukkigwas,
was,
Maar de kwellende
kwellende gedachte,
gedachte, dat
datTruus
Maar
liet
Willem niet
niet los.
los.
liet Willem
Henry
vond, dat
dathet
hettamelijk
tamelijkwas
was;
Münchenhad
hadhij
hij een
een
Henry vond,
; ininMiinchen
liederenconcert
twintig mark
mark entree
entree;; dat
dat
liederenconcert bijgewoond
bijgewoond voor
voor twintig
was
kunst. ....
was kunst.
Willem gevoelde
gevoeldeeen
eenplotseling
plotselingverlangen
verlangenom
omTruus
Truusininzijne
zijne
armen
sluiten.
armen te sluiten.
Den volgenden
volgenden morgen
morgen verwachtte
verwachtte ze
hem. Hij
Hij had
had niet
niet
ze hem.
zewist,
wist,zezevoelde
voeldedat
dathij
hijhet
het
gezegd
hij komen
komen zou,
zou,maar
maar ze
gezegd dat hij
zou
doen. Toen
Toenhij
hijhaar
haarden
denvorigen
vorigenavond
avondeen
eenhand
hand gaf,
gaf,
zou doen.
zijne oogen
oogen gesproken.
gesproken. En
Endedehare
harehadden
haddengeantwoord.
geantwoord.
hadden zijne
Van Henry
Henry had
had hij
hij alal afscheid
afscheid genomen
genomen;; hij
hij wilde
wildeden
denvoL.
vol~
Van
dag vertrekken.
vertrekken.
genden dag
Tegen drieën
drieënkwam
kwamhij.
hij.Langs
Langsden
denSingel
Singelzag
zagzezehem
hemkomen
komen;
;
ze deed
deed zelf
zelf open.
open.
ze
«Ik kom
kom nog
nog even
evenafscheid
afscheid van
vanjejenemen,»
nemen,»zeide
zeidehij.
hij.
«Ik
«Van~avond
weg.»
«Van,avond ga
ga ik weg.»
Een poosje
poosje was
was het
hetstil
stil; ;Truus
Truusvoelde,
voelde,dat
dathet
hetspreken
sprekenhem
hem
Een
kostte.
moeite kostte.
«Ik wou
wou nog
nog graag
graag even
evenmet
metjejepraten,»
praten,» ging
ginghij
hij voort.
voort.
al~door aan
gelukkig bent.»
bent.»
«Ik heb er
er ahcloor
aan moeten denken, dat je niet gelukkig
«Het is
is zoo
zooheel
heelerg
ergniet,»
niet,»zeide
zeidezeze
berustend.«Ons
«Onshuwe..
huwe~
berustend.
niet bepaald
bepaald ongelukkig.
on~gelukkig.Maar
MaarHenry
Henrybegrijpt
begrijptmij
mijniet.
niet.
lijk is ook niet
is ook
ookniet
nietdoor
doorwoorden
woordenop
optetelossen.
lossen.Een
Eensane
scènehebben
hebben
Het is
we haast
haast nooit
nooit;; een
een enkele
enkelemaal
maalverwijt
verwijthij
hijme,
me, dat
datik
ikteteweek
week
ons huwelijk
huwelijk heb
heb
ben;
kinderachtigheid. Voor ons
ben ; hij
hij noemt
noemt het kinderachtigheid.
We
het niet
niet ingezien,
ingezien, en mijn
mijn ouders
ouders waren
ik het
waren er
er erg
erg vóór.
vóér. We
zijn
maar kort
kortgeëngageerd
geëngageerd geweest.
geweest. Langzamerhand
Langzamerhand ben
ben ik
ik
zijn maar
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gaan
de groote
groote liefde,
liefde, waarvan
waarvan ik
ik vroeger
vroeger ge,
ge.
gaan inzien,
inzien, dat
dat ik de
droomd heb,
in verzen
verzen en
en romans
romans leest,
leest, niet
niet
droomd
heb, en
en waarvan
waarvan je in
gevonden
heb. Gewoonlijk
Gewoonlijk kan
kan ik
ik er
er wel
wel ininberusten,
berusten, maar
maar
gevonden heb.
soms
heb ik
ik er
er nog
nog zoo'n
zoo'n groot
groot verlangen
verlangen naar.
Ik voel
voel me
me
soms heb
naar. lk
vaak
koud, zoo
zoo koud
koud van
vanbinnen.
binnen. Maar
Maar het
het zal
zal wel
wel
vaak zoo
zoo koud,
stilletjes
doodgaan, dat
het beste.
beste...
stilletjes in
in me
me doodgaan,
dat is het
. .»»
Willem voelde,
voelde, dat
dathare
hareberusting
berustinggeforceerd
geforceerd was.
was. Kon
Konzij,
zij,
die
nog z6é•
zóó jong
jong was,
was, nu
nureeds
reedsvrede
vredegevonden
gevonden hebben
hebben in
in
die nog
het
denkbeeld, dat
dat het
het geluk
geluk haar
haar was
was voorbijgegaan
voorbijgegaan?? ...
het denkbeeld,
...
«Truusje,»
zeide hij
zacht, «mijn
«mijn arme
arme Truusje.
Truusje ...
Wie had
had
«Truusje,» zekle
hij zacht,
. . Wie
dat
vroeger gedacht;
wij zijn
zijn toch
toch z66
zóó gelukkig
gelukkiggeweest.
geweest. ...
dat vroeger
gedacht ; wij
.»»
«0,» hernam
gelaten, «clát
«dát geluk
geluk heb
heb ikiknooit
nooitmeer
meer
hernam zij
zij gelaten,
verwacht. Dat komt
komt maar
maar eens.»
eens.»
verwacht.
«Ja, dat
maar eens,»
eens,» herhaalde
herhaalde Willem.
«Maar als
als je
je
dat komt maar
W
. illem. «Maar
0, ik
ik geloof
geloofdat
dathet
hetdan
dannooit
nooitweer
weer
het eenmaal
gekend hebt,
hebt, o,
het
eenmaal gekend
geheel
weggaat. Ik
heb gisteren
gisteren de
de plekjes
plekjes bezocht,
bezocht, waar
waar wij
wij
geheel weggaat.
Ik heb
samen
zijn geweest.
geweest. Toen
Toen voelde
voelde ik,
ik, dat
dathet
hetniet
niet
samen gelukkig
gelukkig zijn
gestorven was.»
gestorven
was.»
«Het zal
lach. «In
«Het
zal niet
niet sterven,»
sterven,» zeide
zeide zij
zij met
met een
een zachten
zachten lach.
«In
jouw ziel
ziel niet,
niet, enenook
ookniet
nietinindede
mijne.Het
Het
heeftal,cloor
al.door
jouw
mijne.
heeft
geleefd.
Daarom heb
heb ik
ik jeje verzen
verzen gekocht,
gekocht, en
en jejeroman
roman;; en
en
geleefd. Daarom
daarom
sprak, als
iets van
van je
je las.
las ...
daaromwas
washet
het of
of jij
jij tot
tot me sprak,
als ik
ik iets
..
. . . Met de
de herinnering
herinnering moeten
moeten we
wetevreden
tevredenzijn.»
zijn.»
had eerder
eerder terug
terug moeten
moeten komen,»
komen,» zeide
zeide hij
hij droevig.
droevig.
«Ik had
«Misschien,» antwoordde
nietzeker,
zeker,dat
datwij
wij het
het
«Misschien,»
antwoordde ze.
ze. «Het isis niet
terug hadden
hadden gevonden.
gevonden. Er
Er had
had zooveel
zooveelkunnen
kunnen gebeu.
gebeu.
geluk terug
ren dat ons
ons van
van elkander
elkander voerde,
voerde, ook
ook alalwaren
warenwe
webij
bijelkaar
elkaar
ren
gebleven. Misschien
Misschien is het
het zoo
zoo wel
welbeter
beter;; nu
nu ligt
ligt ons
ons geluk
geluk
gebleven.
ongeschonden in het
het verleden.
verleden.Niemand
Niemandkan
kanhet
hetaanraken.»
aanraken.»
ongeschonden
Een sombere
sombere smart
de ziel
ziel;; hij
hij stond
stond op,
op, en
en
Een
smart welde
welde hem
hem in
in de
trad
trad op haar
haar toe.
toe.
«Truusje»,
«Truusje», zeide
zeide hij
hij met
met trillende
trillende stem.
stem.
Nog
eenmaal
neigden
hunne
zielen
tot,elkander.
elkander. Hij
Hij sloeg
sloeg
Nog eenmaal neigden hunne zielen tot
arm om haar
haar middel,
middel, en
enkuste
kustehaar
haarlokken,
lokken,waaruit
waaruit een
een
den arm
zoete, zachte
opsteeg. Net
zachte geur
geur opsteeg.
Net als vroeger. .... Maar
Maar hare
hare oogen
blikten droef in de
de zijne,
zijne, en
ensmeekend
smeekendzeide
zeidezeze:
blikten
:
«Wim, doe
doe het
het niet.
niet. .... Ga
Ganu
nuweg
weg;
toe,ga
ganu
nuweg.
weg...
Als
«Wim,
; toe,
. . Als
je blijft,
blijft, zullen
zullen we
we alles
alles verliezen,
verliezen, ook
ookhet
hetmooie
mooievan
vande
de
je
herinnering.
Dan is er
. .»»
er niets
niets meer.
meer...
herinnering. Dan
«Moet ik
ikweggaan
weggaan?»
vroeghij,
hij,terwijl
terwijlhijhijhaar
haarlangzaam
langzaam
?» vroeg
losliet.
losliet.
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«Ja,»
antwoordde ze
zacht; ; het
qa,» ant-vvoordde
ze zacht
het isis beter,
beter, dat
dat je
je gaat.
pat. ....»»
ze.Tranen
Tranen
Hij nam
nam hare
hare handen
handen in
in de
dezijne,
zijne,enenkuste
kusteze.
Hij
trilden in zijne
zijne stem,
stem, en
en zacht
zachtzeide
zeidehij
hij:
trilden
:
dag Truusje.
Truusje ...
«Dag
c<Dag Truus.
Truus . . . dag
. . l)z
Toen
keerde hij
hij zich
zich plotseling
plotseling om,
om, en
en ging
ging heen.
heen. De
Dedeur
deur
Toen keerde
dicht, met
met een
een slag.
slag.
viel dicht,
eenmaal zag
zag hij
hij om.
om. Truus
Truus stond
stond voor
voor het
hetvenster
venster en
en
Niet eenmaal
ze hem
hem
zag hem
hem na.
na. Even
Even flitste
Hitste het
het door
door hare
hare gedachten,
gedachten, of ze
zag
terug zou
roepen. Het kon
kon nog.
nog ...
terug
zou roepen.
..
Maar
deed het
het niet.
niet. Toen
Toenzezehetn
hemniet
nietmeer
meer zien
zien kon,
kon,
Maar ze deed
was haar
haar kracht
kracht gebroken
gebroken; ; ze
boog het
het hoofd
hoofd in
in de
de witte
witte
was
ze boog
handen, en schreide
schreide stil.
stil.
handen,
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SCHEIDING.
SCHE1DING.
0, zeg
zeg toch niet:
niet: «slechts
«slechts aanzien
aanzien doet
doetgedenken»
gedenken»
0,
gedenken
voedt,
't
Is
vaak
de
scheiding,
die
't
voedt,
't vaak de scheiding, die
vrij de
de ziel
ziel zich
zich aan
aan de
deziel
zielkan
kanschenken
schenken
Als vrij
En têer
têer verlangen
verlangen 't spoor haar
haar vinden doet.
doet.
dierbaar beeld,
dat los werd
werd van
van ons
onswezen,
wezen,
Het dierbaar
beeld, dat
wint aan
aan volheid,
volheid,aan
aanomlijnde
omlijndekracht,
kracht,
Het wint
wordt een
een ster,
ster, die
die ver
ver en
enhoog
hoogverrezen,
verrezen,
Het wordt
Ons wenkt
wenkt uit
uit 't'tduister
duistervan
vanden
denscheidings.nacht.
scheidings$nacht.

0, dan 'op
nieuw 't bemind
gelaat te
te aanschouwen,
aanschouwen,
op nieuw
bemind gelaat
Als 'k door
dien voorhof tot de
de ziel
ziel mag
mag gaan,
gaan,
door dien
geleerd dien
dien glimlach
glimlach tetevertrouwen,
vertrouwen,
Als 'k heb geleerd
geleerd dien
dienziel,klank
ziel-klankteteverstaan
verstaan11
Als 'k heb geleerd
Nooit zal
zal mij
mij 't uur
droeve scheiding
scheiding rouwen
rouwen
uur der droeve
Zij
een groot,
groot, een
eenheilig
heiligwerk
werkgedaan
gedaanIJ
Zij heeft een
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ONTHEFFING.
Als de
de Nacht
Nacht haar
haar koele
koele handen
handen
Legt
op Aardrijk's
Aardrijk's mat
mat gelaat,
gelaat,
Legt op
En
de dauw,befloerste
dauw~be.floerste landen,
landen,
En de
zonnebranden,
Aadmend vrij
vrij van 't zonnebranden,
maan~blik gadesiaat,
gadeslaat,
Met haar
haar maamblik
Lokt
z'u zacht
zacht om uit
uit tetetreden
treden
Lokt z'u
de woning
woning van
van uw
uwsmart
smart
Uit de
In haar
haar zilvren
zilvren maanlicht
maanlicht Eden,
Eden,
Waar
het licht
licht wordt
wordt om
om uw
uw leden,
leden,
Waar het
Waar
het stil wordt
wordt om
om uw
uw hart.
hart.
Waar het
uit te
te weenen
weenen
Zalig
Zalig is 't om
om uit
Heel uw
uw bittre
bittrewereldklacht,
wereldklacht,
In
de ruimte
ruimte gansch
gansch alleene
alleene .....
In de
Milder
tranen zijn
zijn er
er geene
geene
Milder tranen
Dan de
de tranen
tranen van
van de
de nacht.
nacht.
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PLOTSELING VERLIES.
VERLIES.
Gelijk een landschap,
Gelijk
landschap, mild
mild door
door zon
zon beschenen,
beschenen,
Een
langen
zomerdag
met
licht
doorvoed,
Een langen zomerdag
licht doorvoed,
Nog warmte
warmte draagt,
draagt, al
is de
de zon
zonverdwenen,
verdwenen,
al is
En
langzaam slechts
zich van
van zijn
zijn weelde
weelde ontdoet,
ontdoet,
En langzaam
slechts zich

Zoo blijft
blijft mijn
mijn wezen
wezen warm
warm nog
nog van
vanuw
uwstralen
stralen;;
Nog hoor
hoor ik,
ik, als
alsininzoele
zoelezomernacht,
zomernacht,
Een
gekweel elk
elk teeder
teeder woord
woordherhalen,
herhalen,
Een zoet gekweel
Terwijl de Smart
Terwijl
Smart zich
zich nog
nogerbarmt
erbarmtenenwacht
wacht11
0, laat
mij niet
niet uit
uit laatsten
laatsten droom
droomontwaken,
ontwaken,
laat mij
scheuren 't schamel
ommij
mijheen
heen11
Niet scheuren
schamel weefsel om
vroeg, te
te vroeg
vroegzal
zalwerklijkheid
werklijkheidgenaken
genaken
Te vroeg,
Als straks
straks de
de herfstwind
herfstwind suizelt
suizelt om
om mijn
mijn ken,
lêen,
De starren
starren fonklen
fonklen met
met heur
heur koude
koude sprake
sprake
En 't dwarlend
suist:: agij
«gij zijt
alleen 1»
tn
dwarlend loover suist
zijt alleenl»
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CONTEMPLATIE.
ANTON VAN
VANENGELEN.
ENGELEN.

Na den
den dood.
dood.

ik jejeniets
nietsmeer
meerzeggen
zeggen kan,
kan,
Dat ik
ik jejenimmermeer
nimmermeer kan
kan vragen
vragen
Dat ik
Simpel woord
toen,...
en dan
dan
'n Simpel
woord als toen,
. . . en
ik dit
ditleed
leedalleen
alleenmoet
moetdragen.
dragen.
Dat ik
Ach
Ach!1 —
- voor wie
wie eenzaam
eenzaam leeft
leeft en
en lijdt,
lijdt,
in duisternis
duisternis gebleven,
gebleven,
Alleen in
droefheid isis 'n
'nkind
kinddat
datschreit
schreit
De droefheid
Maar
licht isisleven
levenIJ—
Maar duisternis
duisternis èn
in licht

o

'VERSJE.
VERSJE.
)ULES
JULES SCHORMANN.

Ban
droefheid uit
uit uw
uw leven
leven
Ban de
de droefheid
»Pluk
den dag«
dag«
»Pluk den
Want het
het leven
leven zal
zal weer
weer geven
geven
Vreugd
en lach.
lach.
Vreugd en
Worden
d'allerdroefste dingen
Worden d'allerdroefste
Niet gewijd
gewijd
T
ot de
de liefste
liefsteerinneringen
erinneringen
Tot
tijd?
Met
den tijd?
Met den
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AGNES
VAN DER
DER MOER.
MOER.
AGNES VAN

de teere
teere torenspits
torenspits van
van de
de Notre
N otre Dame
Dame
DONKER
tintte de
O NKER tintte
D
tegen de
de zachtomauve avondlucht.
deboomen
boomenwuifden
wuifden
avondlucht . . . de
zacht~mauve

licht.. ..
en ikikheb
hebme
meingedacht,
ingedacht, hoe
hoehet
hetzou
zouzijn,
zijn, als
als niet
niet
licht
. . en
om de NotreoDame
Notre-Dame Parijs
niet was
was het
het geluid
geluid en
en
Parijs was,
was, als
als er
er niet
bin
de drukte
drukte van
van de
de stad,
stad, als
alsdedekerk
kerkalléén
alléénlag
lagaan
aande
deSeine,
Seine,
de
met
kalmte van
van den
den avond,
avond, en
enwijde,
wijde,roseolila
rose~1i1a lenteavond,
lenteavond~
met de kalmte
lucht er
er boven
boven;; als
als de
dekerk
kerkdaar
daarstond,
stond,116•5g
hóógboven
bovende
derivier
rivier
inAl
àlhaar
haar waardigen, rustigen
rustigen trots.
trots. 't'tLeek
Leek me
me zoo
zoo vreemd,
vreemd,
uit, in
dat
daar alléén
alléén was,
was, als
als een
eennon
nonuit
uitden
denouden,
ouden,buden
oudentijd,
tijd,
dat ik daar
die stil
stil staat
staat en
enininzich
zichlaat
laatbezinken
bezinkendedeAldoende
àldoende goedheid,
goedheid,
wijding, die
diehet
hetgeloof
geloof
haar
gaf,
waarzezetrachfte
trachtteteteschuilen
schuilen
de wijding,
haar
gaf,
waar
voor de
de zonden
zonden en
en ellenden
ellenden van
van het
het leven.
leven...
voor
..
Ik kon
kon nu
nu binnen
binnen in
in de
dekerk
kerkgaan
gaanen
enereralles
alleszien,
zien, zènder
zonder
hun6po
óp~enen
aanmerkingen maakten
maakten over
over
anderen,
er hun
anderen, die
die er
aanmerkingen
den
bouw.
den bouw.
Want
wàt isis dedeconstructie
constructievan
vaneen
eentempel,
tempel, als
als wij
wij niet
niet
Want wAt
worden door
doorAlàldedegeheimen
geheimenvan
vaneen
eenfanatiek
fanatiek geloof,
geloof,
gevangen worden
dat
daar onder
onder de bogen
bogen isis gebleven,
gebleven, de
destemming
stemming van
van wat
wat
dat daar
làng
is?
lAng voorbij
voorbij is
?
Er
zouden wel
welniet
nietveel
veelmenschen
menschenzijn,
zijn, nu
nuzoo
zooininden
denavond.
avond.
Er zouden
Ik ging
ging een
een portaal
portaal binnen,
binnen, en
en ineens
ineens bm
om me
me heen,
heen, voelde
voelde
de stille,
stille-, koele
koelevrede
vrede.
àllegeruisch
geruischvan
vanParijs
Parijsverdofte
verdofte
ik de
. . ..
. Alle
tot een
een ver-weg
ver-weg gerucht.
gerucht.
In die
die zéé
zéévan
vanbreede
breededuisternis
duisternisonder
onderde
degewelven,
gewelven, lichtten
lichtten
als toortsobloemen
toorts~bloemen de
de altaarkaarsen.
altaarkaarsen...
..
Menschen zag ik
ik niet,
niet, ongestoord
ongestoordkon
konikikininme
melaten
latendringen
dringen
die
machtige, plechtige
plechtige rust.
rust...
ginghéél
hééllangzaam
langzaam door
door
die machtige,
. . IkIkging
de kerk,
kerk, en
en mijn
mijn eigen
eigen stap
stap was
wastètèveel
veelgeluid
geluidinindedeimmense
immense
de
stilte.
Was daar
daar dededroom
droomuituitlangovergane
lang~vergane tijden
tijden.. .. ..een
een
stilte. 't't Was
oude, donkere
donkere droom
droom van
van brandend
brandend geloof
geloof enengeheimzinnige
geheimzinnige
oude,
mystiek; ; een
groot, wonderbaarlijk
wonderbaarlijk ièts,
ièts, dat
datalléén
all éénmaar
maar tete
mystiek
een groot,
voelen was,
was, met
met een
een huivering,
huivering, in
inde
deduisternis
duisternisvan
vandedenissen
nissen
voelen
en
stilte van
van den
den avond.
avond. En
En ikikm6est
móestwel
weldenken,
denken, hoe
hoewe
we
en de stilte
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leven
tusschen kleinigheden,
nietigheden...
hoe dikwijls
dikwijls we
we
leven tusschen
kleinigheden, nietigheden
. . . hoe
kleine, en
en hoe
hoe we
we
ons
ons gelukkig
gelukkig of
of ongelukkig
ongelukkig voelden
voelden in
in het
het kleine,
nóóit
dachten aan
aan de
dewaarlijk
waarlijkgroote
grootedingen
dingendie
dieer
erzijn,
zijn, zooals
zooals
n66it dachten
hier
was de rust
rust van
van de
de kerk,
kerk, zoo
zoooud
oudenensterk.
sterk.Het
Hetgroote
groote: :
hier was
de tot
tot blanke
blanke vrede
vredegeworden
gewordenal,clags,strijd.
al~dags~strijd.
waren we
wetoch
tocheigenlijk
eigenlijk klein,
klein, met
met alalonze
onzedoodge,
doodge~
Wat waren
wone menschelijke
menschelijke gevoelentjes,
gevoelentjes, oordeeltjes,
oordeeltjes, vooroordeeltjes,
vooroordeeltjes,
aandoeningkjes
aandoeningkjes.... !1
leder menschelijk
menschelijk gevoel leek
leek me
me plotseling
plotselingeen
eenbelachelijk
belachelijk
Ieder
aanmatigend
een niets,
nîets,bij
bijdedereusachtige,
reusachtige,overweldigende
overweldigende
aanmatigend iets,
iets, een
plechtigheid van
de kerk
kerk...
eenniets,
niets,dat
datvergaat,
vergaat,z6nder
zonder
plechtigheid
van de
. . . een
wat
na te
te laten
laten.. . .. .een
eenniets,
niets,tegenover
tegenoverde
dezwijgende,
zwijgende, eeuwige
eeuwige
wat na
gedachte, die
dieuit
uitden
dentempel
tempelspreekt,
spreekt,enenwaarin
waarinleven
leven
blijvende gedachte,
en
dood zich
zich oplossen.
oplossen.
en dood
En
tóen, terwijl
terwijl ik doorliep,
doorliep, zag
zag ik dat
dat ik
ik niet alleen
was.
En téen,
alleen was.
Voor een
een klein
klein Maria,beeld
Maria~beeld knielde
knieldeeen
eenvrouw
vrouw;
haarhanden
handen
; haar
waren gevouwen op
op de
deleuning
leuningvan
vanhet
hetbidstoeltje,
bidstoeltje,enen6p
óphaar
haar
waren
handen
lag zwáår,
zwáár, haar
haar vreemd,
vreemd, bleek
bleek hoofd,
hoofd, met
metsluike,
sluike,
handen lag
zwarte haren
hoed. En
En't'twas
wasme
me zoo
zoo
zwarte
haren onder
onder haar
haar geel~strooien
geektrooien hoed.
vreemd, die
die daar
daar sprak,
sprak, en
en bad
bad aan
aan dat
dat beeld,
beeld, dat
dat
vreemd,
die vrouw die
in koel,hooge
koel~hooge stilte
stilte op
ophaar
haarneerzag.
neerzag.
En naast
naast haar
haar stond onbewegelijk
onbewegelijk een
een klein
klein meisje
meisjevan
vaneen
een
En
jaar of acht
acht.. .... met
methaar
haarlange,
lange,amandelvormige
amandelvormige oogen
oogen keek
keek
jaar
ze naar
naar het
hetMaria,beeld,
Maria~beeld, star,
star, onafgewend.
onafgewend. ..
Maar toen
toen ik
ik
ze
. . Maar
langs
kwam,
zag
ze
naar
mij.
Een
klein,
dik
molletje
was
het,
langs kwam, zag ze naar mij. Een klein, dik molletje was het,
met een
een perzikgezichtje
perzikgezichtje en
en een
een mondje
mondjeals
als een
een kers.
kers. . . Ik
Ik bleef
bleef
met
éven staan,
staan, en
en lachte
lachte tegen
tegen haar
haar.. ... .zezewas
waszoo
zoolief,
lief,zoo
zooklein.
klein.
éven
Ze lachte
lachte terug,
terug, met
metom
omhaar
haarhalf,open
half~openmondje
mondjeeen
eengrappige
grappige
trek, en
en een
een breeden
breedenglans
glansininhaar
haaroogen,
oogen,waarin
waarin het
het licht
licht
trek,
kwam tot
tot me.
me.
van
kaarsen kaatste.
van de kaarsen
kaatste. Ik
Ik wenkte,
wenkte, en
en ze kwam
vrouw bleef
bleefonbewegelijk.
onbewegelijk. ....
De vrouw
En
vroeg het
het kind
kind zachtjes,
zachtjes, ofofdat
dathaar
haarmoedertje
moedertje was,
was,
En ik vroeg
die
daar bad?
bad?
die daar
«Oui madame,
est maman
maman...
ne parlez
parlez pas
pas sisihaut
haut....
madame, c'
c'est
. . . ne
..
elle prie
prieI»
1»
En
met devotie in
in haar
haar bruine
bruine oogen,
oogen, zag
zag ze
ze eerst
eerst naar
naar de
de
En met
moeder en
dan naar
naar het
En ik
ik zei
zeihaar,
haar, dat
datwe
wezacht
zacht
moeder
en dan
het beeld.
beeld. En
zouden praten,
praten, zoodat
zoodat maman
maman het
en ik
ik vroeg
vroeg
zouden
het niet
niet hoorde,
hoorde, en
of ze
zebroertjes
broertjes en
enzusjes
zusjeshad,
had, enenzezevertelde
verteldevan
vaneen
een
haar of
haar
broer «Sulien»,»
«Sulien»,» en
envan
vantwee
tweekleine
kleinebroertjes,
broertjes,Jean
Jeanen
en
grooten broer
André,
en
dan
maman,
die
ziek
was.
André,
dan maman, die ziek was.
111.
20
iii.
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est toujours
toujoursmalade
malade1»
1»
«Elle est
«Et
?» zei ik.
«Et elle
elle est
est lA
là?? Elle
Elle peut
peut aller
aller A
à réglise
l' église?»
ik.
«Oh
Pour prier!
prier 1Oui,
Oui, naturellementl
naturellement 1pourtant
pourtant elle
elle est maladel»
malade I»
«Oh!1Pour
Ze kwam
kwam nog
nogwat
watdichter
dichterbij,
bij, en
envertelde
vertelde me,
me, dat
dat ziiszèlf
zij~zèlf
Ninette heette,
zooveel van
van poppen
poppen hield.
Ze had
had
Ninette
heette, en
en dat
dat ze
ze zooveel
hield. Ze
er
maar
ééntje,
maar
die
had
geen
beenen
meer
...
En
nu
had
er maar ééntje, maar
had geen beenen meer. . . En nu had
ze
op een
een kermis
kermis een
een popje
popje gezien
gezien van
van 22francs,
francs, dat
datwas
waszóó
zóó
ze op
met oogen,
oogen, die
diedicht
dichtkonden,
konden,enen
échte,
blondekrullen
krullenI1
mooi, met
échte,
blonde
wou het
het erg
erggraag
graag hebben,
hebben, maar
maar 't't was
was véél
véél teteduur,
duur,had
had
Ze wou
maman gezegd. . .. Ik
Ikkeek
keekhaar
haareven
evenaan.
aan. Haar
Haaroogen
oogenpeinsden
peinsden
maman
weg,
in droom
droom over
over het
het 22francs
francs popje.
popje.
weg, in
«Wou je 't héél graag
graag hebben?»
lachte, maar
maar antwoordde
antwoordde niet,
niet, en
en ik
ikknielde
knieldenaast
naasthaar
haar
Ze lachte,
en kreeg
kreeg mijn
mijn beursje.
beursje.
«Les
voila,» zei
zei ik,
ik, en
engaf
gafhaar
haartwee
tweefrancs.
francs.ZeZebegreep
begreepme
me
«Les voila,»
en keek
keek me
me aan.
aan.
nièt, en
nièt,
«Pour
toi» drong
drongik
ik:: «pour
«pouracheter
ach eterlalapoupée
poupée1»
1»
«Pour toi»
T oén begreep
ze het
het;; ze nam
nam het
het geld,
geld, en
en met
met een
eenkleur,
kleur,
begreep ze
Toén
ze ineens
ineenshaar
haararmen
armen om
ommijn
mijnhals,
hals,met
meteen
eenspontaniteit
spontaniteit
sloeg ze
waaruit
het fransche
fransche volk
volk tetevoorschijn
voorschijntrad,
trad, en
en ik
ik voelde
voelde
waaruit héél
héél het
haar
warm,
dik
gezichtje
tegen
mijn
wang,
en
ineens
voelde
haar warm, dik gezichtje tegen mijn wang, en ineens voelde
een zoen.
zoen.
ik een
«Ah madame,
vous êtes
êtes gentille
gentilleI1Je
Je vous
vousaime
aimeI»
1»
madame, que
que vous
't Was
zoovreemd
vreemd. .. ..ik
. ik
had
kerkvergéten,
vergéten,enenAl,
àl,
Was zoo
had
al allàng
lAng dedekerk
wat om me
me was,
was, en
enikikvoelde
voeldeme
megelukkig,
gelukkig,om
omdien
dienzoen
zoenvan
van
wat
het kleine
kleine kind,
kind, dat
datnaast
naastme
mestond,
stond,haar
haararmpjes
armpjes om
om mijn
mijn
het
hals.
Ik voelde
voelde iets
ietsonmetelijks
onmetelijksininme,
me,toen
toenzeze
armpjesom
om
hals. Ik
diedie
armpjes
mijn hals
hals sloeg,
sloeg, toen
toenikik
kleine
stem
hoorde
fluisteren:
mijn
diedie
kleine
stem
hoorde
fluisteren
:
«Ah 1 Madame
aimeI»
1»
Madame 11 je
je vous aime
Een
menschelijk gevoel,
dat vergaan
vergaan zou,
zou, en
enniets
nietsachter
achter~
Een menschelijk
gevoel, dat
laten
in
den
loop
der
tijden??
laten den loop der tijden ??
Ze
liet me
melos,
los,eneninééns
inéénszAg
zàgikikbm
omons
onsde
dekerk
kerk .. .. .. de
de
Ze liet
kerk. .... . zoo
zoo koud,
koud, zoo
zoo gevoelloos,
gevoelloos, zoo
zooh6óg
hóógboven
bovenonze
onze
kerk
kind, zoo
zoo klein,
klein,
menschelijkheid
menschelijkheid...
. . .1! maar
maarnáást
nååstme
me was
was het
het kind,
zoo nietig
nietig in
in die
die statige,
statige, wijde
wijde ruimte.
ruimte. .... Om
Om dat
dat kleine,
kleine, om
om
zoo
dat
had ik
ikvergeten
vergetende
deonzegbare
onzegbareplechtigheid,
plechtigheid,die
dieik
ikin
in
dat kind, had
me
had
laten
dringen,
als
het
beste
wat
het
leven
geeft,
het
me had laten dringen, als het beste wat het leven geeft, het
grootste
àlle nietigheden.
nietigheden. En
En ikikvroeg
vroegme,
me,hoe
hoedat
datkbn,
kon,
grootste boven Alle
je dAt
dàt vergeten
vergeten kon,
kon, om
om zoo'n
zoo'nkléin,
kléin,klein
kleinmenschje.
menschje.
hoe je
wàs er
dat kleine
kleineiets
ietsgrooters
grootersdan
danininclAt,
dàt, wat
wat
Misschien wAs
er in dat
mij
even te
te voren
voren het
het hoogste
hoogstehad
hadgeschenen.
geschenen.
mij even
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Misschienisis er
er zoo
zoo in ieder
Misschien
ieder klein
klein ding,
ding, ininelke
elkenietigheid,
nietigheid,
een
enorm, ongekend
ongekend mysterie,
mysterie, dat we
we bijna
bijna nóóit
nóóitbegrijpen,
begrijpen,
een enorm,
maar dikwijls
dikwijls voelen.
maar
Ik stond
Ik
stond op.
«Adieu Ninette
1» zei ik.
«Adieu
Ninette!»
ik.
De moeder
moeder lag
lag nog
nog steeds
steeds onbewegelijk
onbewegelijk geknield.
geknield.
«Kom je iederen
?»
«Kom
iederen dag
dag hier
hier?»
«Oui....
. .»»
«Oui
Ik zei haar,
nog altijd
bidden, of
Ik
haar, dat
dat haar
haar moedertje
moedertje nog
altijd lag te bidden,
het niet te lang duurde
het
duurde??
«Oh non!
non! elle
elle prie
prie toujours
toujours comme
comme qa!»
ça!»
«Et que
«Et
que fais
fais tu
tu cependant?»
cependant?»
«Je
regarde ...
. . .»»
«J
eregarde
",' •
«Quoi
. .• .•??• •. •. •. ",
Qui. •••
. . .»
«,<-UOl
,<-UI
»
«Notre,Dame
«N
otre~Dame!»
zei
ze
zacht:: «elle
«elle écoute
écoute ma
ma mère,
mère, et
et je
je
I» zei ze zacht
regarde sisi elle écoute
. .»»
regarde
écoute bien.
bien ...
«Adieu
petite,» zei
ik, en
enstreelde
streelde even
evenover
overhaar
haarkort
kort
«Adieu petite,»
zei ik,
geknipt, zwart
zwarthaar.
haar . . .ze
ze was
was zoo
zoo lièf, zoo
..
zoo klein.
klein ...
geknipt,
«Au revoir,
revoir, madame!»
madame!»
En zachtjes
ging ik
En
zachtjes ging
ik terug,
terug, en
en omkijkend
omkijkend zag
zag ik Ninette, die
die
op haar
haar teenen
teenen tot
totnáást
náástden
denbidstoel
bidstoelliep,
liep,enendaar
daarbleef
bleefstaan,
staan,
onbewegelijk, zooals
zoo alsikikhaar
haargevonden
gevondenhad,
had,starend
starendnaar
naarMaria,
Maria,
haar kinderoogen
adoratie opgeslagen
opgeslagen naar
naar de
demoeder
moederaller
aller
haar
kinderoogen in adoratie
moeders.
..
moeders ...
Zooals ze daar
daar stond,
stond, iederen
îederen dag.
dag...
..
«Je regarde
regarde Notre,Dame,
Notre~Dame, elle écoute
écoute ma
ma mère,
mère, etetjejeregarde,
regarde,
«Je
si elle
elle écoute
écoute bien.
bien.

VER OVER ZEE.
VER
ZEE.
ELISE
ELISE SOER.

Een schitterend
schitterend schoone
schoonenajaarsdag
najaarsdag11
De luchten
luchten koepelen
koepelen hoog
hoog en
en breed,
breed,
Als tentdak
tentdak voor
voor haar
haar Majesteit
Majesteit
De zee,
zee, wier
wier lijn
lijn den
den hemel
hemel meet
meet
Rondom,
in
verre
oneindigheid
Rondom, verre oneindigheid .... ,,..
Nog straalt
straalt de zon
zon met
met gouden
gouden gloed,
gloed,
Maar
zilveren spoelen schieten
schieten staag
staag
Maar zilveren
floers van
van 't hemelruim.
hemelruim.
Door 't ijle
ijle floers
golven deinen
deinen loom
loomenentraag
traag;;
De golven
Slechts
de branding
branding vlokt
vlokt wat
watschuim.
schuim.
Slechts in
in de
Een vogel stort
stort met
met forschen
forschen slag
slag
Een
blauw, dan
dan langzaam
langzaam weer
weer
In 't golvend blauw,
hij omhoog,
omhoog, drijft
drijft op de
de lucht,
lucht,
Wiekt hij
sierlijk zwenkt hij
hij keer
keer op
opkeer
keer. ....
En sierlijk
...
Maar plotseling
krijscht hij
en vlucht.
vlucht.
Maar
plotseling krijscht
hij wild, en
donder rolt
rolt het aan,,
zware donder
aan,/
Als zware
zee....
Slag volgt op
op slag.
slag.
Ver over
over zee
Ver
. . . . Slag
aarde dreunt.
dreunt. Der
Der golven
golven zang
zang
De aarde
overstemd. Verbleekt
Verbleekt de dag?
dag?
Wordt overstemd.
klopt ons
ons 't't hart
hart zoo
fel, zoo
zoo bang?
bang?
zoo fel,
Hoe klopt

o grijze
grijze hemel, grijze
grijze zee,
zee,
0
aan des
des einders
einders boog
boog.....
...
Doodsgrauw tot aan
of Europa's
Europa's bleek
bleek gelaat
gelaat
't Is
Is of
aanziet met
met bekreten
bekreten oog,
oog,
Ons aanziet
Of
zij
een
rouwfloers
om
zich
slaat.....
Of zij een rouwfloers om zich slaat
...

o
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HET KASTEEL
KASTEEL «DOORWERTH»,
F. G.
G. A.
A.van
vanERMEL
ERMELSCHERER.
SCHERER.
wijlen LuitenantGeneraal
Luitenant-Generaal F.
wijlen

H
H

ET
mij een
een weemoedig
weemoedig voorrecht,
voorrecht, hier
hier het
hetlaatste
laatste werk
werk van
vanwijlen
wijlen
ET is mij
A. van
van Ermel
Ermel Scherer
Scherer in
in De Tijdspiegel
Luitenant-Geneneraal F.
LuitenantGeneneraal
F. G. A.
Tijdspiegel
te mogen
mogen opnemen
opnemen en
enop
opdeze
dezewijze
wijze nog
nog eene
eene hulde
hulde tetebrengen
brengen
te
van Nederlands
Nederlands groote
groote mannen.
mannen.
aan de nagedachtenis
nagedachtenis van
aan
van een van
hetoprechte
oprechteenenvoortvarende
voortvarendekarakter
karakteren
enhet
hetheldere,
heldere,
Jaren lang
lang heb
heb ik
ik het
Jaren
fijne verstand
verstand van
ontslapene eerbiedig
eerbiedig bewonderd.
bewonderd. Was
Was het
het mij
mij ook
ook
fijne
van den ontslapene
gegeven, zijne
zijne wetenschappelijke
wetensch:tppelijke verdiensten,
verdiensten,ininde
dekringen
kringenmijner
mijnerwis
wisniet gegeven,
kundige ambtgenooten
ambtgenooten hoog gewaardeerd,
gewaardeerd, te
beoordeelen, —
- wal
wèl
kundige
te kunnen
kunnen beoordeelen,
in het
hetgesprek
gesprekzoowel
zoowelalsalsinin
zijne
brieven
geschriften
heeft steeds
steeds zijne,
zijne, in
zijne
brieven
enengeschriften
op mij
mij
aan
den dag
dag tredende,
tredende, grondige
denken op
aan den
grondige en
en strenge
strengemethode
methode van
van denken
diepen
indruk gemaakt.
gemaakt. Volledige
Volledige beheersching
beheersching en
en overweging
overweging van
vanalle
alle
diepen indruk
tot een
eenzoo
zoohelder
helderoverzicht
overzicht over
over het
het
bijzonderheden leidde
hem steeds
steeds tot
bijzonderheden
leidde hem
geheel, dat
dat zijn
zijn oordeel
oordeel overtuigend
overtuigend was
was door
doorhechtheid
hechtheidvan
vangrondslagen
grondslagen
geheel,
meesleep end door wal
wèl omlijnden
omlijnden eenvoud.
eenvoud.
en meesleepend
hem waren
waren Schopenhauer's
Schopenhauer's woorden
woordentoepasselijk
toepasselijk:
Op hem
:
«Die Werke
Werke aller
aller wirklich
wirklich befahigten
befähigten Kbpfe
Köpfe unterscheiden
unterscheiden sich
si eh von
von den
den
der Entschiedenheit
Beslimmtheit, nebst
übrigen durch
durch den
denCharakter
Charakter der
iibrigen
Entschiedenheit und Bestimmtheit,
Klarheit, weil
weil solche
solcheK6pfe
Köpfeallemal
allemal
daraus entspringender
daraus
entspringender Deutlichkeit
Deutlichkeit und Klarheit,
bestimmt und
deutlich wussten
wusstenwas
wassiesieausdriicken
ausdrückenwollten.
wollten.Das
Dascharak
charak_
bestimmt
und deutlich
teristische Merkmal
Merkmal der
Geister ersten
ersten Ranges
Ranges ist
ist die
dieUnmittelbarkeit
Unmittelbarkeitaller
aller
teristische
der Geister
ihrer Urteile.»
U rteile.»
ihrer
Door deze
deze groote
groote gaven
gaven is
is hij
hij de
de ziel
zielgeweest
geweest van
van de
deinin1903
1903door
doorden
den
Door
Minister
Ellis ingestelde
ingestelde commissie
commissie tot
tot het
hetontwerpen
ontwerpen
Minister Vice-Admiraal
Vice,AdmiraalÄ.
A. G,
G, Ellis
reorganisatie onzer kustverdediging,
kustverdediging, welke
welke inin1904
1904haar
haarrapport
rapportheeft
heeft
eener reorganisatie
ingediend.
De weinige
weinige voortvarendheid,
voortvarendheid, in
in den
denloop
loopder
derjaren,
jaren, bij
bijde
deuitvoering
uitvoering
en andere
andere aangelegenheden
aangelegenheden van
van landsverdediging
landsverdediging betracht,
betracht, heeft
heeft
deze en
van deze
hem zeer
zeer gedrukt
gedrukt;; maar
maar de tragiek,
tragiek, die
die geen
geen grooten
grooten des
des geestes
geestes in
in hun
hun
hem
levensloopbaan
bespaard blijft,
heeft hem
hem nimmer
nimmer kunnen
kunnen ontnemen
ontnemen de
de
levensloopbaan bespaard
blijft, heeft
totininzijn
zijnlaatste
laatsteoogenblikken
oogenblikkenbijgebleven
bijgeblevenis.
is. Zijn
Zijn
veerkracht,
veerkracht, die
die hem ook tot
hetuitbreken
uitbreken van
vanden
den
levendige geest,
geest, die
diemet
metgespannen
gespannenbelangstelling
belangstellinghet
levendige
lang
door hem
hemvoorspelden
voorspeldenwereldoorlog
wereldoorlogvolgde,
volgde,deed
deedhem
hemlichamelijke
lichamelijke
lang door
smarten
onderdrukken.
smarten onderdrukken.
artikel dat
dathieronder
hierondervolgt,
volgt,isisvan
vanmeer
meerbeschrijvenden
beschrijvendenaard.
aard. Generaal
Generaal
Het artikel
Scherer had
onzer
van Ermel Scherer
had plan
plan andermaal
andermaal de
de pen
pen ten
ten bate
bate der
der ontwikkeling onzer
landsverdediging op
opte
tevatten
vatten en
enstellig
stelligware
ware iemand
iemand als
als hij
hij bij uitstek bevoegd
bevoegd
de ervaringen
ervaringen die
die zich
zichthans
thansvoordoen,
voordoen,dedevoor
voorons
onsvaderland
vaderland
geweest, uit de
geweest,

310

HET NEDERLANDSCH
NEDERLANDSCHARTILLER1E,MUSEUM.
ARTILLERIE,MUSEUM.

noodzakelijke
gevolgtrekkingen in
systeem te brengen.
brengen. Dit
Dit kan
kan thans
thans niet
niet
noodzakelijke gevolgtrekkingen
in systeem
zijn laatste
laatste werk
werk gelezen
gelezen worden
worden in
inden
dengeest,
geest,waarin
waarin
meer zijn.
Moge nu zijn
meer
zijn. Moge
krijgs~
geschreven werd,
geest van
van liefde
liefde voor
voorons
onsvaderlandsche
vaderlandschekrijgs..
het geschreven
werd, den
den geest
wezen,
ontsproten .uit het
het besef,
besef,dat
dathet
hetrecht
rechtder
derwapenen
wapenenhet
hetpolitieke
politieke
wezen, ontsproten
kenmerk
de souvereiniteit
souvereiniteit van
van elken
eIkenStaat.
Staat.
kenmerk is
is van de
VALCKENIER KIPS.

o
0
Augustus 1913
1913 werd,
werd, ininhet
hetkasteel
kasteel«Doorwerth»,
«Doorwerth»,
OPP 5 Augustus
O
door
Zijne Koninklijke
Koninklijke Hoogheid den
den Prins
Prins der
derNeder,
N
door Zijne

eder~

landen,
Hertog van
van Mecklenburg,
Mecklenburg, het
hetaldaar
aldaarnieuw
nieuwingerichte
ingerichte
landen, Hertog
Artillerie,Museum
Artillerie~Museum geopend.
geopend.
Terwijl
de meeste
meeste landen
landen musea
musea bestaan,
bestaan, welke
welke een
een ge,
ge~
Terwij1 in de
overzicht geven
gevenvan
vande
deontwikkeling
ontwikkelingder
derartillerie,
artillerie~
schiedkundig overzicht
wetenschap,
zoodanig museum
museum in Nederland
Nederland nog
nog
wetenschap, ontbrak
ontbrak een
een zoodanig
geheel,
en dit
ditniettegenstaande
niettegenstaande juist
juistde
deartillerie
artilleriehier
hiertetelande,
lande,
geheel, en
in vorige
vorige eeuwen,
eeuwen, een
eenzoo
zoogrooten
grooteninvloed
invloedop
opden
denvooruitgang
vooruitgang
der
artillerie~wetenschap in
algemeen heeft
heeft uitgeoefend
uitgeoefend en
en
der artillerieowetenschap
in het
het algemeen
zij
vaak als
als leerschool
leerschool voor
voor andere
andere natiën
natiën diende.
diende.
zij vaak
De artillerie
artillerie was
was in
in vroeger
vroeger tijden,
tijden, en
en isisook
ooknu
nunog
nogsteeds,
steeds,
wis~, natuuro,
natuur~, schei,
schei~
eene kunst,
kunst, welke
welke op
opdegelijke
degelijkekennis
kennisvan
van wis,,
eene
werktuigkunde berust,
berust, alsmede
alsmede op
op uitgebreide
uitgebreide bekendheid
bekendheid
en werktuigkunde
met de itgemeene
atgemeene militaire
militaire wetenschap.
wetenschap. Vroeger
Vroeger was
was dan
danook
ook
met
aan
de artillerie
artillerie dedevervaardiging
vervaardigingopgedragen
opgedragen van
van nagenoeg
nagenoeg
aan de
alle
oorlogsmateriaal, zoowel
zoowelde
dezwaardere
zwaardere vuurmonden
vuurmonden met
met
alle oorlogsmateriaal,
bijbehoorende
munitiën
en
materiëel,
als
ook
alle
draagbare
bijbehoorende munitiEn
materiëel, als ook alle draagbare
en
blanke wapenen,
wapenen, zoomede
zoomede nagenoeg
nagenoeg alalhet
hetmateriëel
materiëelen
ende
de
en blanke
voertuigen, voor
uitrusting van
van een
een leger
leger benoodigd.
benoodigd. Ook
Ook
voertuigen,
voor de uitrusting
het ingenieursvak
ingenieursvak behoorde
behoorde in
in vorige
vorige eeuwen
eeuwen tot
tot het
hetwapen
wapen
het
der artillerie.
artillerie. En
thans maken
maken nog
nog de
depontonniers
pontonniers en
enhet
het
der
En thans
bruggewezen, zoomede het
het in
indedetweede
tweedehelft
helftder
dervorige
vorigeeeuw
eeuw
bruggewezen,
ontstane defensieve
defensieve torpedoomateriëel,
torpedo~materiëel, deel
deeluit
uitvan
vande
deartillerie
artillerie
ontstane
hier
te lande.
lande.
hier te
Wanneer men
men dan
dan ook
ook de
degeschiedenis
geschiedenis der
der artillerie
artillerie in de
de
Wanneer
verschillende
dat dit
dit wapen,
wapen,
verschillende landen
landen nagaat,
nagaat, bemerkt
bemerkt men
men dat
vooral in
in vorige
vorige eeuwen,
eeuwen,steeds
steedszeer
zeernauw
nauwverband
verbandhoudt
houdtmet
met
vooral
den trap
trap van
van kunst
kunst enenwetenschap,
wetenschap, welken
welken door
door het
hetvolk,
volk,
den
waartoe die artillerie
artillerie behoorde,
behoorde, werd
werd ingenomen.
ingenomen. Er
Er isis dus
dus
waartoe
ook geen
geen ander
ander wapen,
wapen, dat
dat op
opzoo'n
zoo'nverleden
verledenkan
kanbogen,
bogen, dat
dat
een zoo
zoo uitgebreid
uitgebreidenenveelzijdig
veelzijdigmuseum
museumzou
zoukunnen
kunnentot
totstand
stand
brengen en
en dat
dateene
eenezoo
zoobelangrijke
belangrijkegeschiedenis
geschiedenisheeft,
heeft,als
alsjuist
juist
brengen
wapen der
derartillerie.
artillerie.
het wapen
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Het doel
doelvan
vaneen
eenartillerieomuseum
artillerie~museum nu
nu isis om
om die
die geschiedenis
geschiedenis
zichtbaren vorm
vorm te
herleven, en
en de
deontwikkeling
ontwikkeling te
te
in zichtbaren
te doen herleven,
toonen
welke dedeartillerie
artillerieachtereenvolgens
achtereenvolgensheeft
heeftondergaan,
ondergaan,
toonen welke
ten
einde, op
opdie
diewijze,
wijze,aanschouwelijk
aanschouwelijk te
te maken,
maken, hoedanig
hoedanig
ten einde,
men van
van het
het verledene,
verledene, primitieve
primitieve oorlogstuig
oorlogstuig tot
tot het
het tegen,
tegen~
men
woórdige bijna
artil1erie~materiëel isis gekomen.
Dat
woOrdige
bijna volmaakte
volmaakte artillerieomateriëel
gekomen. Dat
een zoodanig
zoodanig artillerie,museum
artil1erie~museum eene
rijke bron
bron van
vanstudie
studie
een
eene rijke
oplevert, zal
geen betoog
betoogbehoeven.
behoeven.
.
oplevert,
zal wel geen
schijnt dat er
er vroeger
vroeger reeds
reeds sprake
sprake van geweest
geweest is
is om
om
Het schijnt
hier
lande ook
ookeen
eenartillerieomuseum
artil1erie~museum op
opteterichten,
richten,enenmen
men
hier te lande
op de
de
zelfs
een oogenblik
oogenblik daartoe
daartoe het
het oog
oog heeft
heeftgeslagen
geslagen op
zelfs een
voormalige Rijks Gieterij van Bronzen Geschut
Geschut te
te 's Gravenhage,
in welk
welk gebouw
gebouwook
ookde
deHoogere
HoogereKrijgsschool
Krijgsschoolisisondergebracht.
ondergebracht.
Echter
bleef
het
bij
wenschen
en
praten.
Bepaalde
maatregelen
Echter bleef het bij wenschen en praten. Bepaalde maatregelen
ter
uitvoering zijn
zijn daartoe
daartoe nooit
nooit genomen.
genomen. Het
Hetontbrak
ontbrak aan
aan
ter uitvoering
iemand,
die ererzijn
zijnschouders
schouders onder
onderwilde
wildeplaatsen;
plaatsen; aan
aan den
den
iemand, die
krachtigen arm,
dewenschen
wenschenenen·besprekingen
besprekingen inindaden
daden
krachtigen
arm, die de
Deregeering,
regeering, wier
wier taak
taak het
het eigenlijk
eigenlijk zou
zou ge,
ge~
zou onizetten.
omzetten. De
zou
weest
zijn een
eenNederlandsch
N ederlandschArtillerie,Museum
Artil1erie~Museum tetestichten,
stichten,
weest zijn
nam daartoe
daartoe niet het
het initiatief
initiatiefen
entrok
trokzich
zichvan
vandedezaak
zaakweinig
weinig
nam
aan.
is er
er ininons
onsland
landzeer
zeerveel
veel
materieelvoor
voorde
desamen,
samen~
aan. Toch is
materieel
stelling van
vaneen
eenflink
flink
artil1erie~museumaanwezig.
aanwezig..-rDoch
"'Doch het
het
artillerieomuseum
was opgeborgen,
opgeborgen, als
als waardeloos
waardeloos materiëel,
materiëel, in
in hoeken
hoekenen
en gaten
gaten
was
of op
op zolders
zolders;; of
ofwel
welhet
hetwas
was in
inbezit
bezit van
van steden,
steden, van
van ge,
ge~
meenten,
van vereenigingen,
vereenigingen, van
van bijzondere
bijzondere personen,
personen, die
die er
er
meenten, van
niet aan
aan dachten
dachtendat,
dat,door
door
eendrachtigesamenwerking,
samenwerking, één
één
niet
eendrachtige
schoon geheel
geheel zou
zouzijn
zijnteteverkrijgen.
verkrijgen.Bovendien
Bovendienbleef
bleefdedevraag:
vraag:
waar en
welk gebouw
gebouween
eenzoodanig
zoodanigartillerie,museum
artil1erie~museum zou
zou
waar
en in welk
ondergebracht.
worden ondergebracht.
Doch ook
hier kwam
kwam eindelijk
eindelijk redding.
redding. Een
Eender
deroudste
oudste
ook hier
kasteelen
in
ons
land,
het
in
de
omstreken
van
Arnhem
zoo
kasteelen in ons land, het in de omstreken van Arnhem zoo
prachtig gelegen
gelegen kasteel
kasteel «Doorwerth»,
«Doorwerth», geraakte,
geraakte, doordat
doordat het
het
prachtig
meer bewoond
bewoond werd,
werd,gaandeweg
gaandewegininverval
vervalen
enliep
liepdienten,
dienten~
niet meer
gevolge ernstig
ernstig gevaar
gevaar te worden
worden gesloopt.
gesloopt.
Het isis de
debuitengewone
buitengewone verdienste
verdienste van
van den
den Heer
Heer F.
F. A.
A.
Het
oud~artil1erie~officier en
enArchivaris
Archivarisvan
vande
destad
stadHattem,
Hattem,
Hoefer, oud,artillerie,officier
monu~
dat hij,
hij, bezield
bezieldmet
metdedeware
warepiEteit
piëteitvoor
voorhistorische
historische monu,
dat
menten,
zich
met
hart
en
ziel
er
aan
heeft
gegeven,
om
dit
menten, zich met hart en ziel er aan heeft gegeven, om dit
onder~
schoone
bouwwerk uit
vorige eeuwen
eeuwen van
van een
een wissen
wissen onder,
schoone bouwwerk
uit vorige
gang te redden.
redden. Daartoe
Daartoe in
in staat
staat gesteld
gesteld door
doordedewelwillende
welwillende
gang
medewerking van
Hare Majesteit
Majesteit de
de Koningin
Koningin en
en van
van Hare
Hare
medewerking
van Hare
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Majesteit
Majesteit de
de Koningin,Moeder,
Koningin-Moeder, zoomede
zoomede van
vaneen
eenaantal
aantal be,
belangstellenden, kocht
Heer Hoefer
Hoefer in
in1910
1910het
hetkasteel
kasteel
langstellenden,
kochtde
de Heer
Doorwerth, met
met voorburcht
voorburcht binnen
binnen de
de grachten,
grachten, van
van den
den
Doorwerth,
F. Scheffer
Scheffer en
en had de gelegenheid
gelegenheid
Heer J. W.
laatsten bezitter, den Heer
W. F.
later nog
nog de
degrachten
grachtenmet
methethet
omgelegen
terreinover
overtetenemen.
nemen.
later
omgelegen
terrein
richtte toen eene
eene vereeniging
vereeniging «Doorwerth»
«Doorwerth» op,
op, met
met het
het
Hij richtte
het kasteel
kasteelteteherstellen,
herstellen,waartoe
waartoehet
hetRijk
RijkenendedeProvincie
Provincie
doel het
subsidiën verleenden,
verleenden, en dat
datgebouw
gebouwdaarna
daarna voor
voor musea
musea in
in
subsidiën
richten.
te richten.
inde
dejaren
jaren1910-1914
1910-1914geschied.
geschied.Het
Hetoorspronkelijk
oorspronkelijk
Dit isis in
in het
het kasteel
kasteel een
een Geldersch
Geldersch historisch
historisch museum
museum
denkbeeld was, in
vestigen;; doch het
het zeer
zeer uitgebreide
uitgebreide gebouw,
gebouw,met
metzijn
zijn groot
groot
te vestigen
aantal lokalen,
lokalen, leverde genoegzame
genoegzame ruimte
ruimte op
op voor
vooreen
eentweede
tweede
aantal
museum.
En daar
daarin
in ons
museum. En
ons land
landeen
eenartillerie.museum
artillerie-museum geheel
geheel
ontbrak, leidde
den oud,artillerie,officier
oud-artillerie-officier F.
Hoefer erer
ontbrak,
leidde dit den
F. A. Hoefer
een deel
deelvan
vanhethet
kasteel
artillerie-museumininteterichten,
richten,
toe, een
kasteel
tottot
artillerie,museum
terwijl eindelijk
eindelijk nog
nogeen
eengenoegzaam
genoegzaamaantal
aantalzalen
zalenoverbleef,
overbleef,
terwijl
daarin de
de vergaderingen
vergaderingen van
van de
deCommandery
Commandery Nederland
Nederland
om daarin
der Johanniterorde
Johanniterorde te
kunnen houden.
houden.
der
te kunnen
Gaarne
wordt hierbij
hierbij erkend
erkend dat
dat aistoen
alstoen de
de Heer
HeerHoefer
Hoefer
Gaarne wordt
deoprichting
oprichtingvan
vanhet
hetNederlandsche
N ederlandscheArtillerie,Museum
Artillerie-Museum
voor de
alle
mogelijke medewerking
medewerking ontving
van den
dentoenmaligen
toenmaligen
alle mogelijke
ontving van
Minister
van Oorlog
Oorlog Colijn,
Colijn,zoomede
zoomedevan
vandedeverschillende
verschillende
Minister van
autoriteiten
daarbij betrokken
betrokken waren.
waren.
autoriteiten welke daarbij

De
oudstbekende
bekendebezitter
bezittervan
vanhet
hetkasteel
kasteel «Doorwerth»
«Doorwerth»was
was
De oudst
Berend of
of Barnard
Barnard van
van Dorenweerd
Dorenweerd (1260).
(1260). Daarna
Daarnavindt
vindt men
men
Berend
als
bezitters leden van
van de
degeslachten
geslachtenvan
vanDoornik,
Doornik,Wisch,
Wisch,van
van
als bezitters
Homoet, van
vanMontfoort,
Montfoort,van
vanRechteren
Rechteren genaamd
genaamd Voorst,
Voorst, Schel,
Schel..
lard
Obbendorp, Aldenburg,
Aldenburg,Bentinck,
Bentinck,van
vanBrakell
Brakell en
en van
van
lard van Obbendorp,
Rappard.
In
1908
kwam
het
kasteel
in
handen
van
den
Heer
Rappard. In 1908 kwam het kasteel handen van den Heer
W.F.F.Scheffer,
Scheffer,die
diehet
hetinin1910
1910aan
aanden
denHeer
HeerHoefer
Hoeferverkocht.
verkocht.
J. W.
Voor nadere
nadere toelichtingen
toelichtingen omtrent
omtrent de
delotgevallen
lotgevallen van
van dat
dat
wij naar
naardedebeschrijving
beschrijvingdaarvan,
daarvan,
aloude
kasteel verwijzen
verwijzen wij
aloude kasteel
gegeven door
door den
denHeer
HeerHoefer
Hoeferininzijne
zijne«Enkele
«Enkelemededeelingen
mededeelingen
&. C°,
Co,
«omtrent het kasteel Doorwerth»
Doorwerth» ('S
('s Gravenhage, Mouton &
1910),
naar de
de verdere
verdere bronnen
bronnen welke
welke omtrent
omtrent dat
dat
1910), en
en naar
zullen ons
ons hierbij
hierbij niet
niet ophouden,
ophouden, aange,
aange"
kasteel
kasteel bestaan.
bestaan. Wij
Wij zullen
wij ons
ons meer
meer bepaald
bepaald ten
ten doel
doelstellen
stellen op
op het
het Neder,
N ederzien
zien wij
landsche
Artillerie-Museum aldaar
aldaar de aandacht
aandacht te
te vestigen.
vestigen.
landsche Artillerie,Museum
Men
kan het
het kasteel
kasteel «Doorwerth»
«Doorwerth» bereiken,
bereiken, hetzij
hetzij van
van de
de
Men kan
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landzijde
Heelsum of
ofOosterbeek,
Oosterbeek, hetzij
hetzij van
vanden
denRijn.
Rijn.
landzijde via
via Heelsum
In het
In
het laatste
laatste geval
gevalvoert
voerteen
eenweg
wegover
overden
denuiterwaard
uiterwaard tot
tot
In het
heteerste
eerstegeval
gevalkomt
komt men
men
de oprijlaan
nabij het voorplein.
de
oprijlaan nabij
voorplein. In
langs
de restauratie
restauratie «De Zalmen»,
Zalmen», gelegen
gelegen nabij
nabij het
hetkasteel,
kasteel,
langs de
aan
wegvan
vanOosterbeek
Oosterbeeknaar
naar«Doorwerth»
«Doorwerth» en
en bereikt
bereikt
aan den weg
men
door de
degroote
grooteoprijlaan
oprijlaan eene
eeneophaalbrug,
ophaalbrug, toegang
toegang
men door
gevende tot een
gevende
een door
door water
water omgeven
omgeven voorplein,
voorplein, dat,
dat, aan
aan de
de
tegenovergestelde
door middel
middel van
van eene
eene brug
brug gemeen,
gemeen~
tegenovergesteldezijde,
zijde, door
schap heeft
heeft met
schap
met den
den eveneens
eveneens door
dooreene
eenegracht
grachtomgeven
omgeven
moestuin.
Op
het voorplein
voorplein bevindt
bevindt zich
zich nog
nogeen
eenoude
oudevervallen
vervallen
Op het
wachttoren.
voorplein leidt
leidt de
detoegang
toegangover
overeene
eene
wachttoren.Van
Van dit
dit voorplein
brug
tot het
hetdoor
dooreene
eenebreede
breedegracht
gracht omgeven
omgeven kasteel.
kasteel. Die
Die
brug tot
brug
door de
devoorpoort
voorpoort met
met wachterswoning,
wachterswoning, tot
tot den
den
brug vo~rt,
voW, door
voorburcht,
zijnde een
een groot
groot plein,
plein, in
in
voorburcht,voorhof
voorhofof
of Nederhof,
Nederhof, zijnde
welks midden
welks
midden nog
nog eene
eeneeeuwenoude
eeuwenoudeacaqia
acaçia staat
staat —
- de
de eenig
eenig
overgeblevene
drietal, die
die vroeger
vroeger den
den Nederhof
Nederhof
overgeblevenevan
van een
een drietal,
versierden.
Boven
den ingang
ingangvan
vanhet
hetpoortgebouw
poortgebouwzijn
zijndrie
driewapens
wapens
Boven den
in omlijsting
rechter isis van
vanSchellard
Schellard van
van
in
omlijsting zichtbaar.
zichtbaar. Het rechter
Obbendorp,
linker van
van Voorst
Voorst en
en het
hetmiddeiste
middelste van
van
Obbendorp, het
het linker
Doorwerth. In
In de
de beren
beren rechts
rechts en
en links
links van
van den
deningang
ingang zijn
zijn
Doorwerth.
gehouwen,rechts
rechts het
het mannenwapen
mannenwapen Aldenburg,
Aldenburg,
eveneens wapens gehouwen,
links het
het vrouwenwapen
vrouwenwapen Trémoille.
T rémoïlle. Aan
Aan de
dewestzijde
westzijdevan
van den
den
links
Nederhof bevonden
bevonden zich
zich de
de zeer
zeer ruime
ruime stakebouwen
staJgebouwen en
en het
het
Nederhof
koetshuis, beiden
door een
een muur
muur van
vanden
denhof
hofgescheiden.
gescheiden.
koetshuis,
beiden door
de oostzijde
oostzijdebevindt
bevindtzich
zichhet
heteigenlijke
eigenlijke kasteel.
kasteel. De
Degeheele
geheele
Aan de
Nederhof
Nederhof wordt,
wordt, voor
voor zoover
zoovergeen
geengebouwen
gebouwendedeafsluiting
afsluiting
de gracht
gracht vormen,
vormen, door
door een
eenmuur
muuromgeven.
omgeven.
met de
met
kasteel zelf
zelf isisook
ookdoor
dooreene
eene
natte
graèhtvan
vanden
den
Het kasteel
natte
gracht
gescheiden. Eene
Eene brug
brug voert
voert door
doorhet
hetpoortgebouw
poortgebouw
Nederhof gescheiden.
naar een
een binnenplein,
binnenplein, de
deOpperhof
Opperhofgenaamd.
genaamd. Aan
Aanbeide
beidezijden
zijden
naar
de brug
brugstaan
staanop
opvoetstukken
voetstukkengeplaatste
geplaatsteleeuwen,
leeuwen, elk
elkeen
een
van de
houdende. Het
Hetrechter
rechterwapen
wapenmet
metgevierendeeld
gevierendeeldschild
schild
wapen houdende.
boven~enenlinker
linker
dat van
vanSchellard
Schellardvan
vanObbendorp
Obbendorp(rechter
(rechterboven,
is dat
benedenkwartier) met
boven~ en
en
benedenkwartier)
metdat
datvan
van Doorwerth
Doorwerth (linker
(linker bovew
linker wapen
wapen heeft
heefteen
eengedeeld
gedeeld
rechter benedenkwartier).
benedenkwartier). Het linker
rechter
schild,
nl'. het
het wapen
wapen van
van Baedberg
Baedberg met
met dat
dat van
vanOije.
Oije.
schild, nt.
Het eigenlijke
eigenlijke kasteel
kasteel vormt,
vormt,met
metden
denafsluitmuur
afsluitmuuren
enhet
het
Het
ingesloten poortgebouw,
poortgebouw,een
eenrechthoekigen
rechthoekigenvierhoek
vierhoeken
enbestaat
bestaat
ingesloten
uit verschillende
verschillende gedeelten,
gedeelten, ininden
denloop
loopder
dertijden
tijdenontstaan.
ontstaan.
uit
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Het Oostelijke
Oostelijke gebouw,
gebouw, een
een rechthoek,
rechthoek, is het
het oudste.
oudste. Dit
Dit ge,
ge~
deelte dagteekent
van de
en bevat,
deelte
dagteekent van
de 13e
13e eeuw
eeuwen
bevat,behalve
behalvehet
het
onderhuis,
boven elkander
elkander drie
drie groote
groote zalen.
zalen.Oor,
Ooronderhuis, opvolgend
opvolgend boven
spronkelijk waren de eerste
eerste en tweede
tweede verdieping
verdiepingdoor
doorbaksteenen
baksteen en
trappen,
den weitmuur
westmuuringebouwd,
ingebouwd,bereikbaar,
bereikbaar,waarvan
waarvan
trappen, in den
overblijfselen aanwezig
aanwezig zijn.
zijn. Aangezien
Aangezien de loop
loop van
van de
de
nog overblijfselen
rivier
Rijn in
in de
de 13e
13eeeuw
eeuwanders
anders was
was dan
dan thans
thans en
enlangs
langs
rivier de
de Rijn
het kasteel
kasteel voerde,
voerde, was
was het
hetmogelijk
mogelijkdit
ditper
perschip
schiptetebereiken.
bereiken.
de boogopening
boogopeningininhet
hetonderhuis
onderhuisaan
aandedeoostzijde
oostzijdeziet
zietmen
men
In de
nog de
de boogvormige
boogvormige laad,
laad~ en
en losplaats
losplaats van
van dien
dien tijd.
tijd.
eerste uitbreiding,
uitbreiding, die
die het
hetkasteel
kasteelinindede14e
14eeeuw
eeuwonder,
onder~
De eerste
ging,
bestond uit
uit den
denaanbouw
aanbouwvan
vanden
denNoordelijken
Noordelijkenvleugel,
vleugel,
ging, bestond
voorzien van
aanwezige spietorens
oord~, Zuid,
Zuid~
voorzien
van nog
nog aanwezige
spietorensop
op de
de N
Noord,,
en Oosthoeken
Oosthoeken—- eens
eensonderling
onderlingverbonden
verbondendoor
dooreen
eenweergang.
weergang.
Behalve het
onderhuis bestaat
bestaat deze
deze vleugel
vleugel thans
thans uit
uit twee
twee
Behalve
het onderhuis
vertrekken driemaal
driemaal boven
elkander. Een
Een baksteenen
baksteenen trap
trap in
in
vertrekken
boven elkander.
zuidelijken muur
muur voert
voertnog
nogvan
vandedetweede
tweedeverdieping
verdiepingnaar
naar
den zuidelijken
weergang.
den weergang.
De tweede
tweede uitbreiding
uitbreiding van
van het
het kasteel,
kasteel, in
in de
de 15e
15eeeuw,
eeuw,
bestond
uit
den
aanbouw
van
een
zuidelijken
vleugel
ter
bestond uit den aanbouw van een zuidelijken vleugel ter
grootte van
van eene
eene kamer,
kamer, later
later verhoogd
verhoogd tot
totdriemalen
driemalen boven
boven
grootte
elkander.
De derde
derde uitbreiding,
uitbreiding, eveneens
eveneens in
in de
de 15e
15e eeuw,
eeuw, had
hadwederom
wederom
aan de zuidzijde
zuidzijde plaats,
plaats, door
dooraanbouw
aanbouwvan
vaneene
eenekamer,
kamer, welke
welke
aan
later verhoogd
werd tot drie
drie kamers
kamers boven
boven elkander.
elkander. Gelijk,
Gelijk~
later
verhoogd werd
tijdig hiermede
hiermede werd
werd de
deronde
rondetraptoren
traptoren gebouwd in
inden
den hoek
hoek
van
oudste gebouw
gebouw van
van dezen
dezen vleugel.
vleugel.
van het oudste
De vierde
vierde uitbreiding,
uitbreiding, omstreeks
omstreeks 1550,
1550, omvatte
omvatte het
hetoverige
overige
aan
de
zuidzijde.
Hiertoe
behooren
dus
drie
kamers
boven
aan de zuidzijde. Hiertoe behooren dus drie kamers boven
elkander, en
kapel ininden
denvierkanten
vierkanten toren
toren in
in den
den zuid,
zuid~
elkander,
en de kapel
westbuitenhoek ; ;dedegang
noordelijken wand
wand van
van
westbuitenhoek
ganglangs
langs den
den noordelijken
afslui~
den
zuidelijken vleugel,
poortgebouw en de
de thans
thans afslui,
den zuidelijken
vleugel, het poortgebouw
tende
rechthoekige ringmuur,
ringmuur, overblijfsel
overblijfsel van
van vroeger
vroeger hier
hier
tende rechthoekige
aanwezige
den toren
toren op
op de
de begane,
begane~
aanwezigelagere
lageregebouwen.
gebouwen. De
De in den
gronds verdieping
verdieping gelegen
gelegen kapel
kapel is
is eenvoudig
eenvoudig ingericht,
ingericht, doch
doch
gronds
houdt de
de herinnering
herinneringlevendig
levendigaan
aan ae
eleHertogin
Hertoginde
delalaTrémoille,
T rémoïlle,
Graafvan
van Aldenberg,
Aldenberg, heer
heervan
vanDoorwerth.
Doorwerth.
de weduwe
weduwevan
vanden
denGraaf
Onde.r
het orgel
orgeltreft
treftmen
mennog
noghet
hetdoor
doorhaar
haarzelve
zelvevervaardigde
vervaardigde
Onder het
verSje aan
aan::
versje
Qu'importe
quand on dort
dort dans
dans la
la nuit
nuit du
du tombeau
tombeau
Qu'importe quand
D'avoir
porté le
Ie sceptre,
sceptre, ou
ou trainé
trainé leIerateau.
rateau.
D'avoir porté
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De vierkante
vierkante toren
toren in
inden
denzuidwestbuitenhoek
zuidwestbuitenhoekwerd
werdtot
totzijn
zijn
tegenwoordige hoogte opgetrokken
tegenwoordige
opgetrokken omstreeks
omstreeks 1840.
1840.
Het portaal
portaal en
en de
detrap
trapvél6r
vóórden
denhoofdingang
hoofdingangvan
vanhet
hetoudste
oudste
gebouw
bestonden reeds
midden der
der 18e
18e eeuw.
eeuw.
gebouw bestonden
reeds in
in het midden
De bestemming
bestemming der
der verschillende
verschillende zalen
zalen en
en lokalen
lokalen in
in het
het
kasteel is thans
kasteel
thans als
als volgt
volgt::
De
kelderverdieping met
met keukens,
keukens, bergplaatsen,
bergplaatsen, gevangenissen
gevangenissen
De kelderverdieping
enz.
laten
'wij
buiten
beschouwing,
aangezien
deze
thans hoofd,
hoofd~
enz. laten \wij
aangezien deze thans
zakelijk
dienen tot
tot berging
bergingvan
vanverschillende
verschillendevoorwerpen,
voorwerpen,
zakelijk dienen
emballage
trap voor
voorden
denhoofdingang
hoofdingangopgaande,
opgaande,
emballage enz.
enz. Den
Den trap
heeft
men aan
aan de linkerzijde
linkerzijde eene
zaal, die door
door den
den Heer
HeerE.
E.
heeft men
eene zaal,
Ph.
M. Scheidius
Scheidius teteArnhem
Arnhemgeheel
geheelvoor
voorzijne
zijnerekening
rekening is
is
Ph. A. M.
ingericht
gemeubeld, en
en waarin
waarin men
men vele
vele voorwerpen
voorwerpen aan,
aan~
ingericht en
en gemeubeld,
treft
met reden,
reden,onder
onderdederubriek
rubriekbelangrijke
belangrijkeantiquiteiten
antiquiteiten
treft die, met
debegane,grond,verdieping
begane~grond~verdieping
zijn
rangschikken. Overigens
Overigens isisde
zijn te rangschikken.
geheel bestemd
geheel
bestemd voor
voordedevergaderingen
vergaderingen van
vandedeCommandery
Commandery
Nederland
der johanniterorde,
Johanniterorde, welke
welke deze
deze zalen
zalen zal
zal meube,
meube.
Nederland der
leeren en
en inrichten,
inrichten, doch
doch zezetevens
tevenster
terbezichtiging
bezichtiging van
van het
het
leeren
publiek zal
zal laten.
laten. Ook
Ook de
dekapel
kapel isisaan
aan·dedeCommandery
Commandery ten
ten
publiek
gebruike gegeven.
gegeven.
gebruike
Het Artillerie,Museum
Artillerie"Museum isis ininhoofdzaak
hoofdzaakondergebracht
ondergebrachtop
opde
de
eerste verdieping,
verdieping, voor
zooveel althans
althans betreft
betreft de
de lichtere
lichtere
eerste
voor zooveel
voorwerpen en
van geringen
geringen omvang.
omvang. Alle
Alle vertrekken
vertrekken op
op
voorwerpen
en die van
verdieping zijn
zijnvoor
voorplaatsing
plaatsingvan
vanartilleriemateriëel
artilleriemateriëel be,
be~
die verdieping
stemd,
met uitzondering
uitzondering van
van de
de groote
groote zaal,
zaal, welke
welke voor
voor het
het
stemd, met
Geldersch
Historisch Museum
Museum wordt
wordt ingericht.
ingericht. Alzoo
Alzoozijn
zijnaan
aan
Geldersch Historisch
Noordzijde van
vanhet
hetgebouw
gebouwtwee
tweezalen
zalenenentwee
tweekleinere
kleinere
de Noordzijde
kamers door het
het Artillerie,Museum
Artillerie"Museum in
in beslag
beslaggenomen
genomenen
enaan
aan
kamers
de Zuidzijde
Zuidzijde de
de drie
driezalen
zalenten
tenWesten
Westenvan
vandedegroote
grootezaal,
zaal,
de
zoomede de
de zoogenaamde
zoogenaamde Torenkamer,
Torenkamer, welke
welke boven
bovende
dekapel
kapel
zoomede
is.
gelegen is.
De drie
drielaatstvermelde
laatstvermeldewestelijke
westelijke zalen
zalen zijn
zijnbenoemd
benoemdnaar
naar
drie eerste
eerste Stadhouders
Stadhouders van de
de Vereenigde
Vereenigde Provinciën
Provinciën nl.
nl.
de drie
naar Prins Willem
WillemI,I,Prins
PrinsMaurits
MauritsenenPrins
PrinsFrederik
FrederikHendrik.
Hendrik.
naar
Aan de
de twee
tweenoordelijke
noordelijkezalen
zalenzijn
zijndedenamen
namengegeven
gegevenvan
van
Aan
UIenenvan
vanErnst
ErnstCasimir,
Casimir,terwijl
terwijldedebeide
beidekleine
kleine
Prins Willem
Willem III
Prins
kamers, oostwaarts
gelegen, naar
naar den
den
kamers,
oostwaarts van
van laatstbedoelde
laatstbedoelde zaal
zaal gelegen,
artillerist"vestingbouwkundige Menno
MennoBaron
Baronvan
vanCoehoorn
Coehoornzijn
zijn
artillerist,vestingbouwkundige
genoemd.
detweede
tweedeverdieping
verdiepingbevindt
bevi~dtzich
zich
nog
eenezaal,
zaal,waarin
waarin
Op de
nog
eene
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voorwerpen
voorwerpen van
van het
hetArtillerie.Museum
Artillerie-Museum zijn
zijnondergebracht.
ondergebracht.
Deze zaal
zaal isis genoemd
genoemd naar
naar Koning
Koning Willem
Willem II.
11.
Deze
Eindelijk is in
in de
debijgebouwen,
bijgebouwen, nl.
nl.het
hetvoormalige
voormaligewagem
wagen~
Eindelijk
huis en
en ininhet
hetvoormalige
voormalige stalgebouw,
stalgebouw, zoomede
zoomede in
in de
deopen
open
huis
lucht
eene
groote
hoeveelheid
artillerie%
lucht op
opden
denNederhof,
Nederhof,
eene
groote
hoeveelheid
artilleriematerieel opgesteld
opgesteld en
enwel
welvoornamelijk
voornamelijkzoodanige
zoodanigevoorwerpen
voorwerpen
materieel
de omvang
omvang eene
eene plaatsing
plaatsing ininhet
het
waarvan het
waarvan
het gewicht
gewicht of de
ofondoenlijk
ondoenlijkmaakte.
maakte.
eigenlijke hoofdgebouw bezwaarlijk
bezwaarlijk of
eigenlijke
slotte zijn
zijn op
op het
het voorplein,
voorplein, dat
dat toegang
toegang geeft
geeft tot
tot het
het
Ten slotte
kasteel, twee zware
zware vuurmonden
vuurmonden als
als wachters
wachters opgesteld.
opgesteld.
kasteel,
aldus in
in grove
grovetrekken
trekken tetehebben
hebbenaangegeven
aangegeven in
in welke
welke
Na aldus
en ininwelke
welkeopen
openofof
geslotenruimten
ruimtenhet
hetNederlandsch
N ederlandsch
lokalen en
gesloten
Artillerie.Museum in
«Doorwerth» isis ondergebracht,
ondergebracht,zalzal
hierArtillerie%Museum
in c<Doorwerthz
hier%
onder
onder in
in het
hetkort
kortworden
wordenvermeld
vermeldwelk
welksoort
soortmaterieel
materieel zich
zich
elkder
dervorenvermelde
vorenvermelde plaatsen
plaatsen of
ofininelk
elkder
dergenoemde
genoemde
op elk
lokalen bevindt,
bevindt, waarbij
waarbij op
op enkele
enkelebelangrijke
belangrijkevoorwerpen
voorwerpen
lokalen
meer bepaald
bepaald de
de aandacht
aandacht zal
zal worden
worden gevestigd.
gevestigd. Wellicht
Wellicht
meer
moge in
ofnieuwsgierigen
nieuwsgierigen
indie
dievermelding
vermeldingdoor
doorbelangstellenden
belangstellendenof
aanleiding worden
worden gevonden
gevonden een
een bezoek
bezoek tetebrengen
brengen aan
aan het
het
aanleiding
kasteel c<Doorwerth»,
«Doorwerth», ten
kennistetenemen
nemenvan
van
voorkasteel
ten einde kennis
dede
voor%
werpen uit het
het verleden,
verleden, aldaar
aldaar tentoongesteld.
tentoongesteld.
werpen

Tot recht
rechtbegrip
begripvan
vanhetgeen
hetgeen
een
Artillerie-Museumeigenlijk
eigenlijk
Tot
een
Artillerie%Museum
is, behoort
behoort men
meneen
eenkorten
kortenblik
blik
te slaan
«verleden»
is,
te slaan
in in
hethet
c<verledenz
van het
het wapen
wapender
derArtillerie,
Artillerie, waaraan
waaraan zich
zich het
het chedenz
«heden» uit
uit
van
den
aard der
der zaak
zaak aansluit
aansluit;; terwijl
terwijl hetgeen
thans tot het
het nog
nog
den aard
hetgeen thans
bruikbare of tot
tothet
hetnieuwere
nieuweremateriëel
materiëel behoort,
behoort, tengevolge
tengevolge
bruikbare
van
den wedstrijd
wedstrijd in
in de
debewapening
bewapeningder
derverschillende
verschillendenatiën,
natiën,
van den
binnen
korteren of
of langeren
langeren tijd
tijdaanspraak
aanspraak verkrijgt
verkrijgt om
om mede
mede
binnen korteren
in het
het Artillerie%Museum,
Artillerie-Museum, onder
onder de
derubriek
rubriekvervallen
vervallenofof
verver%
ouderd
materiëel, te worden
worden opgenomen.
opgenomen.
ouderd materiëel,
z00%
Reeds
de toepassing
toepassing van
van het
het buskruit
buskruit bestond
bestond er
er zooReeds vóór
v66r de
genaamde «Artillerie»,
welkebenaming
benamingafstamt
afstamtvan
vanhet
hetLatijnsche
Latijnsche
cAttilleriez, welke
woord cArs»,
«Ars», dat
datkunst
kunstbeteekent.
beteekent.De
Detoenmalige
toenmaligeArtilleristen
Artilleristen
waren
dekunstwerkers
kunstwerkers die,
die, v66r
vóórdedeaanwending
aanwendingvan
van
waren dan
dan ook de
behet
vuurgeschut, zich
zich toelegden
toelegdenopopdede
vervaardigingenenbe%
het vuurgeschut,
vervaardiging
diening
van toestellen,
toestellen, waarmede
waarmede het
het mogelijk
mogelijk was
was zware
zware
diening van
ofsteen
steenenen
voorts
pijlen
brandende
voorstukken
ijzer of
stukken ijzer
voorts
pijlen
en en
brandende
voor%
werpen
slingeren. Deze
Deze toestellen
toestellen worden
worden
werpen naar
naar den
den vijand
vijand te
te slingeren.
aangeduid
benaming (cSpangeschuty,
«Spangeschut», omdat
voortaangeduid met
met de benaming
omdat de
de voort.
drijvende
kracht werci
werd verkregen
verkregen door
spanning van touwen,
touwen,
drijvende kracht
door spanning
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stangen of
of dergelijke.
dergelijke. De
Delatere
lateretoestellen
toestellenwaarin
waarinbus,
bus~
veeren, stangen
werd gebezigd,
gebezigd, noemde
noemdemen
men(wuurgeschut».
«vuurgeschut».
kruit werd
1291, onder
onder den
den Franschen
Franschen koning Philips
Philips IV,
IV, toen
toendus
dus
In 1291,
totEuropa
Europa was
was doorge,
doorge~
het gebruik
gebruik van
van buskruit
buskruit nog
nogniet
niettot
het
bestond reeds
reedsde
debetrekking
betrekkingvan
van«Maitre
«Maîtrede
del'Artillerie
l' Artillerie
drongen, bestond
Louvre».
du Louvre».
onrechte wordt
wordt veelal
veelalde
deuitvinding
uitvindingvan
vanhet
hetbuskruit
buskruit
Ten onrechte
aan Barth°ld
Barthold Schwarz
Schwarz toegeschreven
toegeschreven (1354).
(1354). Voor
Voorde
debewering
bewering
aan
dat de
deChineezen
Chineezenreeds
reedslangen
langentijd
tijddedevoortdrijvende
voortdrijvendekracht
kracht
dat
eensalpetermengsel
salpetermengselkenden,
kenden,bestaat
bestaatalle
allewaarschijnlijkheid.
waarschijnlijkheid.
van een
En bekend
bekend is
is het
het ininelk
elkgeval,
geval,dat
datdedeArabieren
Arabierenreeds
reedsvroeg,
vroeg~
En
tijdig een
een schiettoestel
schiettoestel gebruikten,
gebruikten, dat
dat men
menterecht
terecht als
als den
den
tijdig
voorvader van het
het schietgeweer
schietgeweer kan
kanaanmerken.
aanmerken.
voorvader
toestel bestond
bestonduit
uiteen
eenholle
hollelans,
lans,waarin
waarineene
eeneijzeren
ijzeren
Dit toestel
werd geschoven,
geschoven, die
dieaan
aanhet
hetachtereinde
achtereindegesloten
geslotenwas
wasen
en
buis werd
die
die geheel
geheel of
often
tendeele
deelewerd
werdgevuld
gevuldmet
meteen
eenmengsel
mengsel van
van
salpeter, zwavel
houtskool, waarop
waarop alsdan
alsdan een
een pig
pijl of
ofkogel
kogel
salpeter,
zwavel en houtskool,
werd
achtergedeelte
werd geplaatst.
geplaatst. Een
Een gaatje
gaatjeininhethet
achtergedeelteder
derijzeren
ijzeren
buis aangebracht
aangebracht enendat
gaatje in
de holle
hollelans
lans
buis
dat met
met een
een gaatje
in de
correspondeerde, gaf
gelegenheid de lading
lading teteontsteken.
ontsteken.
correspondeerde,
gaf de
de gelegenheid
Reeds in
in 1326,
1326, dus
dus 28
28jaren
jarenv66rdat
vóórdatdedezoogenaamde
zoogenaamde
Reeds
vinding van
van Barthold
Barthold Schwarz
Schwarz bekend
bekend was,
was, werd
werd ininItalië
Italië
vinding
vuurgeschut gebezigd,
1351 werden
werden in
in's'sGraven
Graven Hof
Hofte
te
vuurgeschut
gebezigd, en
en in 1351
,'ss Gravenhage
gaten gehouwen
gehouwen voor
voordedezoogenaamde
zoogenaamde
Gravenhage reeds
reeds gaten
JanRosen,
Rosen,ageschutmeester»
«geschutmeester» van
van
donderbussen van Meester
Meester Jan
donderbussen
graaf Willem
graaf
Willem V.
De eerste
eerste vuurwapenen
vuurwapenenvervaardigde
vervaardigde men
menuit
uitsaamgesmeede
saamgesmeede
De
ijzeren
geschiedde zoowel
zoowelvoor
voorde
delichtere
lichteresoorten,
soorten,
ijzeren staven.
staven. Dit geschiedde
die meestal
meestal door één
één persoon
persoon konden
konden bediend
bediend worden
worden en
en die
die
donderbus,
knipbus, loodbus,
loodbus, haakbus,
haakbus, enz.
enz. werden
werdengenoemd,
genoemd,
donderbus, knipbus,
als
voor de
dezwaardere,
zwaardere,met
metname
namededepothonden,
pothonden,vogelaers,
vogelaers,
als voor
snellekens,
kartouwen, slangen
enz., waarvan
waarvan de
de bediening
bediening
snellekens, kartouwen,
slangen enz.,
meerdere
er toe
toeover,
over,
meerdere personen
personen eischte.
eischte. Later
Later echter
echter ging
ging men er
het
zwaardere geschut
geschut van
van brons
brons te gieten
gieten en
en dit
dit dan
dan veelal
veelal
het zwaardere
kunstig
te versieren
versieren en
en van
van opschriften
opschriften te
te voorzien.
voorzien. Ook
Ook bij
bij
kunstig te
ons
tegenwoordig stalen
stalen snelvuurveldgeschut
snelvuurveldgeschut heeft
men de
de
ons tegenwoordig
heeft men
vroegere
opschriften toegepast.
toegepast. Men
Men leest
leest op
op
vroegere gewoonte
gewoonte van opschriften
het kanon
kanon::
Het Vaderlandt
Vaderlandt getrouwe
getrouwe
Blijf
den Doot.
Doot.
Blijf ick
ick tot
tot in den
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Vermits brons
brons als
als geschutmetaal
geschutmetaal vrij
vrij kostbaar
kostbaar was,
was, ging
ging
Vermits
men,
men, in
in het
hetmidden
middender
der16e
16eeeuw,
eeuw,erertoe
toeover
overvuurmonden
vuurmonden
Ditmateriaal
materiaal was
was veel
veel
van gegoten
gegoten ijzer
ijzer tetevervaardigen.
vervaardigen. Dit
van
goedkoop er dan
brons, doch
doch daarentegen
daarentegen niet
niet zoo
zoo taai
taai en
en
goedkooper
dan brons,
wêerstandbiedend, zoodat
veel meer
meer gevaar
gevaar opleverde
opleverde dat
dat
wéerstandbiedend,
zoodat het veel
vuurmonden bij
bij het schot
schot uit
uit elkiar
elkaarsprongen.
sprongen.
de vuurmonden
In de
de tweede
tweede helft
helft der
der 19de
19de eeuw
eeuw gelukte
gelukte het,
het, bij
bij de
dever.
ver~
In
beterde staalfabricage,
staalfabricage, de vuurmonden
vuurmondenvan
vanstaal
staaltetevervaardigen,
vervaardigen,
welk rnateriaal
materiaal gaandeweg
gaandeweg onder
onder verschillende
verschillende vormen
vormen tot
tot
welk
geschutmetaal werd
wordt gebezigd.
gebezigd.
geschutmetaal
werd en
en nog wordt
ligt ininden
den
aard
zaakdat
dat
eerstevuurmonden
vuurmonden
Het ligt
aard
derder
zaak
dede
eerste
van zeer
zeer primitieve
primitieve constructie
middelen om
om
van
constructiewaren;
waren ;ook
ook de
de middelen
vuurmonden op
op tetestellen,
stellen,tetebedienen
bedienenenente te
richtenwaren
waren
de vuurmonden
richten
uitermate gebrekkig.
kan dan
dan ook
ookgerust
gerustverklaren,
verklaren, dat
dat
uitermate
gebrekkig. Men
Men kan
het destijds
destijds in
in gebruik
gebruik zijnde
zijnde geschut
geschut feitelijk
feitelijk meer
meer leven
leven
het
maakte
dan dat
maakte dan
dat het
het den
denvijand
vijand kwaad
kwaad deed,
deed, en
en tot
tot zelfs
zelfs in
in
midden der
der 19de
19de eeuw
eeuwgold
goldnog
nogmeestal
meestaldedewaarheid
waarheidvan
van
het midden
Duitscherijmpje
rijmpje::
het Duitsche
Schiessen
Kunst
Schiessen ist Artilleristen
Artilleristen Kunst
Treffen
aber Gottes Gunst.
Gunst.
Treffen aber
vroeger tijden
tijdenkon
konmen
mendede
vijandelijkeprojectielen
projectielenals
als
In vroeger
vijandelijke
het ware
ware uit
uitden
denweg
weggaan.
gaan.Heden
Hedenten
tendage
dageisismen
mendaaren,
daaren~
het
niet tevreden,
tevreden,als
alshet
hettrefpunt,
trefpunt,op
opafstanden
afstandenvan
vanmeerdere
meerdere
tegen niet
kilometers, niet
ware met
met het
het mik,
mik~of
ofdoelpunt
doelpuntsamen,
samen~
kilometers,
niet als
als het ware
valt;
men elkiar
elkàar vroeger
vroeger op
opzeer
zeerkorte
korteafstanden
afstanden
valt ; terwijl
terwijl nadat
nadat men
beschoot, de
de werking
werking van
vanhet
hethedendaagsche
hedendaagschemoorddadige
moorddadige
beschoot,
vijandelijke vuur,
het rookzwak
rookzwak buskruit,
buskruit, dikwijls
dikwijlsvan
van
vijandelijke
vuur, wegens
wegens het
dien
aard is,
is, dat
datmen
menininden
denoorlog
oorlogdoor
doorprojectielen
projectielenover,
over~
dien aard
stelpt
zonder zich
zich spoedig
spoedigrekenschap
rekenschaptetekunnen
kunnen geven
geven
stelpt wordt, zonder
van
de zijde
zijde waarvan,
waarvan, of
of van
van het
hetpunt
puntwaaruit
waaruitdat
datvuur
vuur
van de
wordt afgegeven.
afgegeven.
De vooruitgang
vooruitgang der
der artillerie,
artillerie, vooral
vooral in
in de
delaatste
laatste5050jaren,
jaren,'
'
is dan
dan ook
ook reusachtig
reusachtig geweest.
geweest. En
En toch
tochisishet
hetniet
nietalles
alles nieuw
nieuw
wat
op dat
datgebied
gebiedverschenen
verschenen is,
is,alalwordt
wordttoegegeven
toegegeven dat
dat
wat op
hetgeen
vroeger ruw,
onbeholpen en gebrekkig
gebrekkig werd
werd ver,
ver"
hetgeen vroeger
ruw, onbeh6lpen
vaardigd,
ten dage,
dage, door
doordedekolossale
kolossalevorderingen
vorderingen
vaardigd, heden
heden ten
welke
de techniek
techniekheeft
heeftgemaakt
gemaakt en
en door
doorde
detoepassing
toepassingvan
van
welke de
vindingen
op
dat
gebied,
der
volkomenheid
nagenoeg
nabij"
vindingen op dat gebied, der volkomenheid nagenoeg nabij,
Zoo werden
werden b.v.
b.v.reeds
reedsinindede
14de
eeuwachterlaad"
komt.
komt. Zoo
14de
eeuw
achterlaad,
kanonnen
vervaardigd. Revolverkanonnen
Revolverkanonnen kwamen
reeds in
in
kanonnen vervaardigd.
kwamen reeds
de
15de eeuw
eeuwvoor.
voor.Mitrailleurs
Mitrailleurstrof
trofmen,
men,natuurlijk
natuurlijkininprimi,
primi"
de 15de
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tieven vorm,
aan, terwijl
terwijl zij
zij door
door de
deFranschen
Franschen in
in
vorm, reeds
reeds 1382
1382 aan,
den
oorlog van
van 1870-1871
1870-1871 ininvrij
vrijgrooten
grootengetale
getalewerden
werden
den oorlog
gebruikt.
Getrokken geweren
geweren en
en geschut
geschut werden
werden reeds
reeds in de
de
gebruikt. Getrokken
17de
eeuw ininstudie
studiegenomen.
genomen.Achterlaadgeweren
Achterlaadgeweren werden
werden
17de eeuw
terzelfder tijd
tijd als
terzelfder
als dedeachterlaadkanonnen
achterlaadkanonnen beproefd.
beproefd. Schilden
Schilden
voor
dekking van
van de
debedieningsmanschappen
bedieningsmanschappen van
van het
hetgeschut
geschut
voor dekking
werden
reeds in
indede16e
16eeeuw
eeuwtoegepast,
toegepast,doch,
doch, daar
daar ze
ze
werden ook
ook reeds
eerst v66r
vuurmond
eerst
vóór het
het schot
schotover
overden
den
vuurmondwerden
werdengeplaatst,
geplaatst,
zag de
kon
hijhij
zich
gemakkelijk
zag
de vijand
vijand dat
datook
ookenen
kon
zich
gemakkelijk aan
aan de
de
uitwerking
van het
het schot
schotonttrekken.
onttrekken.Duikaffuiten
Duikaffuitenbezigden
bezigden
uitwerking van
de
Amerikanen in
in den
densuccessie,00rlog.
successie.oorlog. Zwaar
Zwaar geschut
geschut ver,
ver.
de Amerikanen
vaardigde men
men reeds
vaardigde
reeds in
in dede15de
15deeeuw.
eeuw.Gewapende
Gewapendebooten
booten
(uitleggers)
werden reeds
reeds in
in 1351
1351 beproefd.
beproefd.Het
Hetautomatisch
automatisch
(uitleggers) werden
weder in
weder
in batterij
batterij loopen
loopen van
van het
het geschut
geschut —- zooals
zooalsthans
thans
algemeen
bij het
hetsnelvuurveldmaterieel
snelvuurveldmaterieel wordt
wordt toegepast
toegepast —
algemeen bij
trachtte men
men te
te bereiken
bereiken door
door het kanon,
trachtte
kanon, na
na het
het schot,
schot, tegen
tegen
een gebogen
een
gebogen vlak
vlak te doen
doen oploopen.
oploopen.
In
hetNederlandsche
NederlandscheArtillerie—Museum
Artillerie-Museum op
op het
hetkasteel
kasteel
In het
Doorwerth treft
Doorwerth
treft men
men verschiliende
verschillende voorwerpen
voorwerpen aan,
aan, die ge,
ge.
van de
de
tuigen
van de
de hierboven
hierboven medegedeelde
medegedeelde feiten
tuigen van
feiten en
en van
in
in die
dierichting
richtingvoortgaande
voortgaandeontwikkeling
ontwikkelingvan
vande
deArtillerie,
Artillerie.
wetenschap.
indedezeventiger
zeventigerjaren
jarender
der19de
19deeeuw
eeuwbeheerschte
beheerschte de
de
Tot in
artillerie zelve
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van dat
dat wapen
wapen en
en het
hetwaren
waren
artillerie
zelve de
dan ook
ookdedeartilleristen,
artilleristen,dedekunstwerkers,
kunstwerkers, onder
onder wier
wier lading
lading
dan
en toezicht
toezicht het
hetartillerie,materieel
artillerie.materieel en
en het
hetbuskruit
buskruitwerden
werden
en
vervaardigd.
Sedert echter
echter de
departiculiere
particuliere nijverheid
nijverheid eene
eene groote
groote vlucht
vlucht
Sedert
genomen, in
in het
hetbijzonder
bijzonderdedemetaalindustrie
metaalindustrieo.o.m.
m. door
door
heeft genomen,
staalhaar
haarafzetgebied
afzetgebied
betere vervaardiging
vervaardiging van
van ijzer
ijzerenenstaal
de betere
op het
hetterrein
terreinder
derlegerbehoeften
legerbehoeftenheeft
heeftgezocht,
gezocht,kan
kanmen
men
ook op
artillerie.materieel, als
een' broodje
broodje bij
bij den
denbakker,
bakker, koopen
koopen
het artillerie,materieel,
als een
en wordt
wordt door
doorondeskundigen
ondeskundigendoorgaans
doorgaansmeer
meernaar
naarden
denprijs
prijs
dan naar
naar de
deintrinsieke
intrinsiekewaarde
waardeenennaar
naardededoeltreffendheid
doeltreffendheid
dan
van het
het materieel
materieel voor
vooroorlogsgebruik
oorlogsgebruik gezien.
gezien. Het
Hetisisechter
echter
van
daarom des
des te
te meer
meer dringend
dringend noodig,
noodig, dat
dat in
in het
het wapen
wapen
juist daarom
der artillerie
artillerie de
de techniek
techniek hoog
hooggehouden
gehouden worde,
worde, opdat
opdat men
men
der
kunne beschikken
beschikken over
overpersonen
personen die,
die,door
doorlangdurige
langdurige
steeds kunne
studie en
en groote
groote ondervinding
ondervinding en
endoor
doorvoortdurende
voortdurendeaan,
aan.
studie
raking en
en bemoeienis
bemoeienis met
met de
de praktijk
praktijk van
van het
hetwapen,
wapen,de
de
raking
bevoegdheid bezitten
bezitten om
omover
overtechnische
technischeartillerie.
artillerie.
volkomen bevoegdheid
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aangelegenheden te
oordeelen en de
de bevoegdheid,
bevoegdheid, om
om
aangelegenheden
te kunnen
kunnen oordeelen
na
te gaan
gaanofofhethet
beoogdematerieel
materieelwel
welininallen
allendeele
deeleaan
aan
na te
beoogde
de eischen
eischen voor
vooroorlogsbruikbaarheid
oorlogsbruikbaarheid voldoet,
voldoet, niet
niet alleen
alleen
de
aan
hun toevallig
toevallig verkregen
verkregen ambt
ambt ontleenen.
ontleenen. Zoo
Zoo ooit,
ooit, dan
dan
aan hun
geldt
op dat
dat gebied
gebied de
dewaarheid
waarheid van
van het
hetgezegde
gezegde:: que
quepour
pour
geldt op
savoir
quelque~chose il faut
faut l'avoir
l'avoir apprise.
apprise.
savoir quelque.chose
En niet
niet alleen
alleen in gevallen
gevallen als bovenbedoeld,
bovenbedoeld, doch
doch ook
ook om
om
En
onder
de moeilijkste
moeilijkste omstandigheden
omstandigheden het
het dikwijls
dikwijls zeer
zeer ge.
ge~
onder de
compliceerde
hedendaagsche artillerie.materieel
artillerie~materieel doeltreffend
doeltreffend
compliceerde hedendaagsche
kunnen gebruiken,
gebruiken, of wel
wel om
omden
denstrijd
strijdtetekunnen
kunnenvoeren
voeren
te kunnen
en volhouden
volhouden met
met gebrekkig
gebrekkigmateriëel
materiëel en
enmet
metminderwaardig
minderwaardig
geschut, en clAn
dàn nog
daaruit te
halen wat er
er uit
uit tetehalen
halenvalt,
valt,
geschut,
nog daaruit
te halen
dient
de
artillerist,
de
kunstwerker,
technisch
en
ballistisch
dient de artilierist, de kunstwerker, technisch en ballistisch
degelijk
onderlegd te
te zijn.
zijn.
degelijk onderiegd
te betreuren
betreuren is
is het
het dat
dat men,
men, ininde
delaatste
laatstejaren,
jaren, hier
hier
Zéér te
lande, door
door gebrek
gebrek aan
aan oorlogservaring
oorlogservaring en geheel
geheel in
in tegen.
tegen~
te lande,
stelling met
met hetgeen
hetgeen ininandere
anderelanden
landengeschiedt,
geschiedt,bovenbedoeld
bovenbedoeld
heeft prijs
prijs gegeven en,
en, uitsluitend
uitsluitend steunende
steunende
zeer juiste beginsel heeft
vredestoestanden, als het
het ware
ware opzettelijk
opzettelijk de
de techniek
techniek uit
uit
op vredestoestanden,
het wapen
wapen der
der artilierie
artillerie tracht
tracht te
te bannen.
bannen. Het
Het isis dan
dan ook
ook
het
aan
twijfel onderbevig,
onderhevig, dat
dat de nadeelen
nadeelen van
van dezen
dezen kort.
kort~
aan geen
geen twijfel
zichtigen
maatregel
later,
doch
vooral
op
het
werkelijke
zichtigen maatregel later, doch vooral op het werkelijke
oorlogsveld,
geducht zullen
zullen worden
wordenondervonden.
ondervonden.
oorlogsveld, geducht
Hoezeer eerst
eerst sedert
sedert korten
korten tijd
tijd opgericht,
opgericht, geeft
geeft het
het Neder.
Neder~
Hoezeer
landsche
Artillerie Museum
Museum —
- zonder
zonder thans
thans reeds
reeds op
op volledig.
volledig~
landsche Artillerie
heid
kunnenaanspraak
aanspraak maken
maken—- reeds
reedseen
eengroot
grootaantal
aantal
heid tete kunnen
voorwerpen tete zien,
voor de
de studie
studie van
van het
hetverleden
verleden der
der
voorwerpen
zien, die
die voor
artillerie
ook bij
bijden
denbezoeker
bezoeker
artillerie van
van groote
groote waarde
waarde zijn,
zijn, en
en die ook
voorzeker groote belangstelling
belangstelling zullen
zullen opwekken.
opwekken. Zonder
Zonder in
in
voorzeker
eene
dorre
opsomming
van
al
het
voorhanden
materiëel
te
eene dorre opsomming van al het voorhanden materiëel te
vervallen,
wij hieronder
hieronder de
de aandacht
aandacht op
op eenige
eenige der
der
vervallen, zullen
zullen wij
belangrijke aldaar
aldaar aanwezige
aanwezige voorwerpen
voorwerpen vestigen.
vestigen.
meest belangrijke
Zooals mij
reeds hebben aangestipt,
aangestipt, zijn,
zijn, op het
het Voorplein
mij reeds
buiten de
dekasteelgracht,
kasteelgracht, nabij
nabij den
denvervallen
vervallenwachttoren,
wachttoren, twee
twee
buiten
eene isiseen
eengetrokken
getrokkenijzeren
ijzeren
zware kanonnen
zware
kanonnen opgesteld.
opgesteld. Het eene
achterlaadkanon
e.M., zooals
zoo als deze,
deze, iningroot
grootaantal,
aantal,
achterlaadkanonvan
van24
24 c.M.,
achtereenvolgens,
laatst der
der zestiger
zestiger en
en het
het begin
begin der
der
achtereenvolgens,in
in het laatst
onze kust.
kust~
zeventiger jaren
voorgaande eeuw,
zeventiger
jarenvan
van de
de voorgaande
eeuw, op onze
batterijen zijn
eerst voor
voor korten
korten tijd
de be.
be~
batterijen
zijn opgesteld
opgesteld en
en eerst
tijd uit de
wapening zijn
zijn vervallen.
vervallen. Het
Hetzijn
zijngegoten
gegotenijzeren
ijzerenvuurmonden,
vuurmonden,
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zijn, d. w. z. met
gecercleerd zijn,
met stalen
stalen ringen
ringen
welke zoogenaamd gecercleerd
omgevt::P. De ringen
ringen zijn
zijnafkomstig
afkomstiguit
uitFrankrijk,
Frankrijk, de
dekanonnen
kanonnen
omgeve,,,n.
van
de gieterij
gieterij Finspong in Zweden,
Zweden, alwaar
alwaar ook
ook de
deafwerking
afwerking
van de
heeft plaats
plaats gehad.
gehad.
voorplein is
is een
Het tweede
tweede kanon op dit voorplein
een in
in 1812 te Luik,
in
de
Fonderie
Impèriale,
gegoten
ijzeren
granaatkanon,
dat
ijzeren
Fonderie
Impèriale,
in de
was aangemaakt
ten einde
einde na
na te
te gaan
of het
het
als proefkanon was
aangemaakt ten
gaan of
kaliber in
in 29.8
e.M.
als kustkanon geschikt
zou wezen. Het kaliber
29.8 c.M.
geschikt zou
de
lengte der
der ziel is 2.384 .M.
of 8 kalibers.
kanon
M. of
kalibers. Het kanon
de lengte
4250 KG.,
de granaat
plaat
weegt -+K.G. Eene koperen
koperen plaat
granaat 43 KG.
K.G., de
:-1---- 4250
geeft eenige
eenige nadere
gegevens omtrent
vuurmond aan,
omtrent dezen vuurmond
nadere gegevens
geeft
met dezen
dezen vuur~
watbetreft
betreft het
hetaantal
aantal proefschoten dat
dat met
ook wat
vuur,
mond
gedaan is.
is. Het
Hetresultaat
resultaat der
der beproeving gaf
geen
mond gedaan
gaf geen
aanleiding om
een verderen aanmaak
kanonnen aan te
te
aanmaak dezer
dezer kanonnen
aanleiding
om een
bevelen.
Op den
den Voorhof of NederhoJ
een paar
paar ijzeren
ijzeren
Nederhof zijn, behalve een
12 c.M.
e.M. K
en 12
e.M. 1.,
opgesteld een
een
15 c.M.
K. en
L., nog opgesteld
affuiten van 15
een ijzeren
ijzeren
glad ijzeren kanon
van 6 IJ:
24 u:u;;; voorts een
Leen
en een
een van 24
kanon van
kanon met
kanon
met bronzen
bronzen voering
voering en
en een
een bronzen
bronzen achterlaadkanon.
In
het Wagenhuis
opgesteld een
eenaantal
aantalmitrailleurs,
mitrailleurs,
zijn opgesteld
In het
Wagenhuis zijn
die
hier tete lande
lande aan
aan beproeving zijn
onderworpen geweest,
geweest,
die hier
zijn onderworpen
waaronder
de stelsels
N ordenfelt, Gading,
waaronder van
van de
stelseis Nordenfelt,
Gatling, Christophe,
een aantal
aantal van
van 30,
10,
Palmerantz en Winborg, enz.
enz. met een
30, 27, 10,
8,
loop en ;; voorts
een revolverkanon en
een stalen
stalen
8, 66 en 3 loopen
voorts een
en een
kanon
affuit, in
in 1860 in
de Gussstahifabrik
Fried.
Gussstahlfabrik van Fried.
kanon op
op affuit,
in de
Krupp te Essen
Essen vervaardigd
vervaardigd -— alzoo
alzoo een
der eerste
eerste stalen
stalen
Krupp
een der
vuurmonden.
Verder treft
treft men
men aldaar
aldaar aan
aan verschillende
verschillendesoorten
soortenvan
vanthans
thans
vervallen affuiten,
affuiten, zoomede
met beddingen
beddingen voor
zoomede stoelen met
vervalien
voor mor~
mor,
tieren,
een rolwagen tot vervoer
vervoer van
van 4 zware projectielen van
tieren, een
24 c.M.
e.M. een
en een
een granaat
granaat van
van 24 c.M.,
e.M., een kustbak
een kogel en
tot het
het opheffen
opheffenvan
vanzwaar
zwaar geschut,
geschut, een
een lichtfakkelrolwagen,
het afschieten van vuurpijlen
vuurpijlen enz.
enz.
toestellen tot het
toestellen
In
het stalgebouw
bronzen mortier
mortier
stalgebouw zijn ondergebracht
ondergebracht een bronzen
In het
e.M. met
stoel, bedding,
bedding, vervoerraam,
beurston, ge~
met stoel,
15 c.M.
vervoerraam, beurston,
ge,
van 15
voorts een
een aantal
aantal uitrustingstukken en
reedschapskist, enz.,
enz., voorts
toebehooren, zoomede laad~
laad, en bedieningsgereedschap voor
c.M:: een oud~model
het bronzen
bronzen veldkanon
veldkanon van 8 c.M
oud,model zieken~
zieken,
wagen, een
een lonthaspel en
eindelijk een
een vestingbok op het
het 2/3
en eindelijk
wagen,
der
ware grootte
grootte eneneen
een
schrank
met
kaapstandereveneens
eveneens
der ware
schrank
met
kaapstander
op
het 2/3 des
ware grootte.
grootte.
op het
des ware
lIl.
III.
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Ons thans
thans naar
naar het
heteigenlijke
eigenlijkekasteel
kasteel begevende,
begevende, gaan
gaan wij
wij
Ons
den
den steenen
steenen wenteltrap
wenteltrap ininden
denhierbovenvermelden
hierboven vermeldenronden
ronden
traptoren
en komen
komen dan,
dan, op
op de
deeerste
eersteverdieping,
verdieping, in
in het,
het,
traptoren op
op en
naast de
de groote
groote zaal
zaalgelegen,
gelegen,eerste
eerstezuidelijke
zuidelijkevertrek,
vertrek, aan
aan
naast
hetwelk, ter
ter nagedachtenis
nagedachtenis aan
aan den
den Grooten
Grooten Zwijger,
Zwijger, de
de
hetwelk,
naam
gegeven van
van Zaal Prins
Prins Willem
Willem 1.
bevinden
L Hier bevinden
naam is
is gegeven
zich
een aantal
aantal projectielen,
projectielen, zoowel
zoowel vvoor
vroegere voor,
voor~
zich een
. oor het vroegere
laadgeschut,
voor de
deeerste
eersteachterlaadvuurmonden
achterlaadvuurmonden;; verder
verder
laadgeschut, als voor
brand~ ,,en
lichtkogels, driivende
drijvendepetroleumlichten,
petroleumlichten, marine,
marine~
brand,
en lichtkogels,
stankkogel,
bluschstangen, brandpijl,
brandpijl, flambouwen,
flambouwen, enz.
enz. meest
meest
stankkogel, bluschstangen,
allen
thans niet
niet meer
meer bij
bij de
deartillerie
artillerie in
ingebruik.
gebruik. Verder
V erder ge,
ge~
allen thans
reedschappen
hetvervaardigen
vervaardigenvan
vanvuurpijlen,
vuurpijlen,lichtkogels,
lichtkogels,
reedschappen tot het
kardoezen en
andere ernstvuurwerken,
ernstvuurwerken, een
tot het
het
kardoezen
en andere
een toestel
toestel tot
equilibreeren
projectielen, een toestel
toestel Navey
N aveytot
tothet
hetmeten
meten
equilibreeren van
van projectielen,
van aanvangssnelheden
aanvangssnelheden van
van projectielen
projectielen;; slagtoestellen
slagtoestellen en
en
van
slagkamers
geschut, laad,
laad~en
enbedieningsgereedschap
bedieningsgereedschap oud,
oud~
slagkamers tot
tot geschut,
lonthaspel, buskruitproefmortier
buskruitproefmortier àa bilboquet enz.
enz.
model, lonthaspel,
De volgende
volgende zaal is genoemd
genoemd naar
naar Prins Maurits
Maurits die,
die, zelf
uitstekend artillerist
artillerist zijnde,
degrondlegger
grondleggerder
derNeder..
N eder~
uitstekend
zijnde, als de
landsche
artillerie kan
kan worden
worden beschouwd.
beschouwd. In
In deze
dezezaal
zaaltreft
treft
landsche artillerie
ons oog
oog alaldadelijk
dadelijk eene
eeneOranjevlag
Oranjevlag met
met het
het wapen
wapen van
van
ons
Groningen
het midden
midden en
en ininelkelkder
dervier
vierhoekeii
hoeke'neene
eene
Groningen in
in het
het vaandel
vaandel van
van het
hetregiment
regiment
springende granaat.
springende
granaat.Het
Het isis het
Oranje van
Stad en
en Lande,
Lande, uit
uithet
hetlaatst
laatstder
der18e
18eeeuw.
eeuw. Voorts
Voorts
Oranje
van Stad
zien wij
wij hier
hier een
een aantal
aantal modellen
modellen van
vangeweren,
geweren,karabijnen
karabijnen en
zien
enz., van
van verschillende,
verschillende, meest buitenlandsche
buitenlandsche fabrikanten
buksen enz.,
uitvinders. Mede
Medezijn
zijnhier
hiertentoongesteld
tentoongesteld:: een windroer met
en uitvinders.
eenige hellebaarden;
hellebaarden; sabeltasschen,
sabeltasschen, gibernes
gibernes en een
luchtdomp ;; eenige
halster
singel van
van wijlen
wijlen den
den Ordonnans~officier
Ordonnans,officier Baron
halster met
met singel
vitrinesmet
metstaalkaarten
staalkaarten
van Heeckeren
Heeckerenvan
vanMolecaten
Molecaten; .. eenige vitrines
wrijvingspijpjes, pyrotechnische
pyrotechnische lichten
lichten enz.
enz.
van wrijvingspijpjes,
Verder modellen
modellen en
enontwerpen
ontwerpenvan
vanopzetten,
opzetten,kwadranten,
kwadranten,
Verder
vizierhoekmeters,
spreidingslinialen,
en
eindelijk
modellen in
in
vizierhoekmeters, spreidingslinialen, en eindelijk modellen
metaal en papier
papier van
vanverschillende
verschillendesoorten
soortenvan
vanverouderde
verouderde
metaal
vuurmonden.
volgende, meest
meest Westelijke
Westelijke zaal is genoemd
genoemd naar
naar den
den
De volgende,
Hendrik en bevat eene
eene groote
groote verzameling
verzameling
Stadhouder Frederzk
Fredertk Hendrik
vuursteen~, percussie,,
percussie~, voorlaad,,
voorlaad~, achterlaad,
achterlaad~ en
en repeteer,
repeteer~
van vuursteen,,
van
geweren van
van verschillende
verschillende steisels
stelsels; ; zoowel
die slechts
slechts ont,
ont~
geweren
zoowel die
worpen, als
wel die
diehier
hiertetelande
landeofofininhet
hetbuitenland
buitenlandzijn
zijn
worpen,
als wel
ingevoerd
geweest; ; voorts
voorts eenige
eenige jagerbussen,
jagerbussen, een
een walbus,
walbus,
ingevoerd geweest
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een
paar lansen
lansen van Engelsch
Engelsch en
en van
vanWurtembergsch
W urtembergsch model.
model.
een paar
komende, welke
Uit deze
deze zaal
zaal in
in de
de Torenkamer
welke boven
boven
Uit
Torenkamer komende,
de
kapel gelegen
gelegen is,
is, treffen
treffen wij
wijaldaar
aldaaraan
aandrie
driegesmeede
gesmeede
de kapel
haakbussen uit
XVIeeuw,
eeuw,afkomstig
afkomstigvan
vanden
denGelderschen
Gelderschen
haakbussen
uit de XVI
Toren of het
het Huis
Huiste te
Spankeren;
voortseen
eenwalgeweer
walgeweer
Toren
Spankeren
; voorts
van fransch
fransch model,
model, 1831
1831;
eenvuursteendubbelhaak,
vuursteendubbelhaak, verder
verder
van
; een
een
groot aantal
aantal verschillende
verschillende soorten
soorten van
van gladde,
gladde, getrokken,
getrokken,
een groot
achterlaad~ en repeteerkarabijnen
repeteerkarabijnen en
aantal modellen
modellen van
van
achterlaad,
en een aantal
pistolen en revolvers,
revolvers, waaronder
waaronder een
revolver, in 1871
1871 toege,
toege~
pistolen
een revolver,
kend
aan den
den cadet
cadet F.F.A.A.Hoefer
Hoefervan
vandedekoninklijke
koninklijkeMilitaire
Militaire
kend aan
Academie, als
als prijs
prijs voor het
het uitmunten
uitmunten in
inpractische
practische geschiktheid.
geschiktheid.
Eindelijk
men hier
hier een
eenaantal
aantal degens
degens en
ensabels
sabels aan,
aan,
Eindelijk treft
treft men
zoowel
soorten die
hier te
te lande,
lande, als
als die
die in
in het
het
zoowel van
van de
de soorten
die hier
buitenland in
gebruik zijn
zijn geweest.
geweest. o.
o. a.a.ook
ookeen
eenfranschen
franschen
buitenland
in gebruik
sabel
voor Marine-officieren
Marine-officieren met dubbelpistool.
dubbelpistool.
sabel voor
begeven ons
ons nu
nu naar
naar de
deNoordelijk
Noordelijkgelegen
gelegenzalen
zalenvan
van
Wij begeven
het kasteel
kasteel en
en wel
welhet
heteerst
eerstnaar
naarhet
hetmeest
meestNoord,Westelijk
N oord~\V estelijk
het
naarClen
den Stadhouder,Koning
Stadhouder~Koning
gelegen vertrek,
vertrek, dat
dat genoemd
genoemd isisnaar
Prins Willem
Willem III.
IIl. Deze zaal
zaal bevat
bevat een
een groot
groot aantal
aantal zéér
zéér be,
be~
Prins
langrijke voorwerpen,
a. eene
eene verzameling
verzameling welke,
welke, in
in 1856,
1856,
langrijke
voorwerpen, o.
o. a.
door Z. M.
M. Koning
Koning Willem
WillemIII
111aan
aandedeKoninklijke
KoninklijkeMilitaire
Militaire
door
Academie
werd geschonken
geschonken en
en welke
welkethans
thanswelwillend
welwillendaan
aan
Academie werd
Museum ininbruikleen
bruikleenisisafgestaan.
afgestaan.Bedoelde
Bedoeldeverzameling
verzameling
het Museum
was oorspronkelijk
oorspronkelijk afkomstig
afkomstig van
van den
denArtillerie,Generaal
Artillerie~Generaal
was
Geisweit
van
der
Netten.
Geisweit van der Netten.
In
dezaal
zaalhangt
hangteen
eenschild
schildmet
methet
hetopschrift
opschrift:: Hulde
Huldeaan
aan
In de
gesneuvelden! Het
Hetdaaronder
daaronderafgebeelde
afgebeeldezwaard
zwaardmet
metschild
schild
de gesneuveldenl
en overige
overige wapens
wapens geven
gevenhet
hetzinnebeeld
zinnebeeldvan
vanden
denstrijd
strijdaan.
aan.
en
Eene slang
slang in den
den vorm
vorm van
van 00 is het
het teeken
teeken der
der eeuwigheid.
eeuwigheid.
Eene
De
wolken stellen
stellen de
de nevelen
nevelen voor,
voor, die
dieons
onsvan
vanvroeger
vroeger
De wolken
tijden scheiden,
scheiden, en
endoor
doorwelke
welkededehedendaagsche
hedendaagschelichtstralen
lichtstralen
tijden
heenschieten.
meest merkwaardige
merkwaardige voorwerpen
voorwerpen van
hoogst belang,
belang~
De meest
van de hoogst
rijke verzameling
verzameling in deze
dezezaal
zaalzullen
zullenwij
wijhieronder
hierondervermelden
vermelden:
rijke
:
Een
spaansch
geweer,
vervaardigd
door
den
beroemden
Een spaansch geweer, vervaardigd door den beroemden
Ximenes
Madrid, met
metsierlijk
sierlijkbewerkten
bewerkten met
met goud
goud gëin,
gëin~
Ximenes te Madrid,
crusteerden loop;
gegraveerd, voorts
voorts heeft het
het een
een
crusteerden
loop ;het
het slot
slot is gegraveerd,
gouden zundgat
zundgat en
en zilveren
zilveren gamituur.
garnituur. Daamaast
Daarnaast ligt
ligt een
een
gouden
Italiaansch bandietengeweer
Calabrië;; met
met langen
langen loop,
loop,
Italiaansch
bandietengeweer uit
uit Calabrië
geheele lade
lade en
en Spaansch
Spaansch slot,
slot, vervaardigd
vervaardigd door
door den
den be,
be~
geheele
roemden
Venetiaanschen
meester,
Lazaro
Lazarimo
Legitimo,
roemden Venetiaanschen meester, Lazaro Lazarimo Legitimo,
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1640. Dan
Dannog
nogeen
eenkamergeweer
kamergeweermet
meteen
eenkistje
kistjemet
met13
13 losse
losse
in 1640.
kamers, welk
zoodanig isisingericht,
ingericht,dat
datdoor
doorhet
hetdrtik,
dw k.
kamers,
welk geweer zoodanig
ken op
op een
eenhaak
haakvóór
vóórden
denbeugel
beugeltelkens
telkenseene
eenegeladene
geladenekamer
kamer
met
pan kan
kan ingestoken
ingestoken worden.
worden.
met pan
Een
zeer kostbaar
kostbaar Albaneesch
Albaneesch geweer
geweer was
was bestemd
bestemd tot
tot
Een zeer
geschenk aan
Sultan van
Marokko. De lange
lange loop
loopisismet
met
geschenk
aan den
den Sultan
van Marokko.
versierd, terwijl
terwijl het
het verguld
verguld zilveren
zilveren beslag,
beslag,evenals
evenalshet
het
goud versierd,
slot,
lade en
en de
dekolf
kolfkunstig
kunstigzijn
zijnbewerkt.
bewerkt.
slot, de lade
Verderop
een verzameling
verzameling zadel,
zadel~ en
enandere
anderepistolen
pistolen
Verderop ligt
ligt een
van verschillend
verschillend model;
van de
de garde
garde tetepaard
paard van
van
van
model ;o.o. a.a. van
den
Stadhouder (begin
(begin 18de
18de eeuw)
eeuw);; zadelpistolen
zadel pistolen met
mettwee
twee
den Stadhouder
loop en boven
boven elkander,
elkander, enentwee
tweedraaibare
draaibarepannen
pannen;; twee
twee
loopen
Spaansche
met hooge
hoogefiguren
figurenkunstig
kunstigbewerkt
bewerkt;
Spaansche pistoolloopen met
;
verder nog
een pistool
pistool met
met vier
vier loopen
loopen en
entwee
tweepannen
pannen
verder
nog een
boven elkaar,
elkaar, dan
dan twee
tweegetrokken
getrokkencampagne,pistolen
campagne.pistolen ver,
verboven
vaardigd naar
naar de
de modellen
modellen van
vanden
denGeneraal
GeneraalGeisweit
Geisweitvan
van
vaardigd
der
Netten.
der Netten.
Van
een Turksche
T urksche kogelbuks,
kogelbuks, groot
groot kaliber,
kaliber, zijn
zijn slot
slot en
en
Van een
van ouden
ouden vorm.
vorm.
kolf van
Onder vijf
vijf zinkroeren
zinkroeren met
er een
een van
van 1520
1520 met
met
Onder
met radslot,
radslot, is
is er
een
zeer kunstig
kunstig bewerkten
en lade en
en zijn
zijn er
er twee
twee van
van
een zeer
bewerkten loop
loop en
Hütten en
en Giitz
Götz von
von
1550
met atbeeldingen
atbeeldingen van
van Ulrich
Ulrich von
von Hiitten
1550 met
Berlichingen en
en twee
tweeovereenkomstig
overeenkomstighet
hetpistool,
pistool,door
doorBalthazar
Balthazar
Gerardts
gebruikt.
Gerardts gebruikt.
en een
een
Plomp is
is het
hetuiterlijk
uiterlijkvan
vaneen
eenmetalen
metalendonderbus
donderbus en
Plomp
grooten
donderbus met
met ovalen
ovalentromp,
tromp, een
eentegenstelling
tegenstelling vor,
vorgrooten donderbus
mende met
met twee
twee zeer
zeer kunstig
kunstigbewerkte
bewerkte buksen
buksenmet
metradslot
radslot
mende
van het
het eerste
eerste stelsel
stelsel van
van zeer
zeerklein
kleinkaliber
kalibermet
metdrie
drietrekkers,
trekkers,
van
zeermerkwaardig
merkwaardigslot
slot;
gegraveerd en
en gedamasceerd
gedamasceerd en
en met
met een zeer
;
een
buks met
met radslot
radslot van
van het
hettweede
tweedestelsel
stelsel;
eenDuitsche
Duitsche
een buks
; eneneen
buks met
met radslot
radslot van
van het
het derde
derde stelsel.
stelsel.
buks
deloop
loopvan
vaneen
eenoud
oud
geweer,waarvan
waarvan het
het
Zonderling is
is de
geweer,
kamerstuk
vierkantig
en
het
voorste
gedeelte
achtkantig
is.
kamerstuk vierkantig en
voorste gedeelte achtkantig is.
vuurwapens worden
worden afgewisseld
afgewisseld door
dooreen
eenaantal
aantalsabels,
sabels,
De vuurwapens
waaronder een
een officierssabel
officierssabel van
van de
degrenadiers
grenadiers tetepaard
paard der
der
waaronder
Waterloogevonden
gevonden;; het
het gevest
gevest isis door
door een
een
oude garde,
garde, bij
bijWaterloo
oude
kogel
beschadigd. Voorts
Voorts een
eenTurksche
T urksche sabel,
sabel, zeldzaam
zeldzaam oud
oud
kogel beschadigd.
gedamasceerd,
kling met
met gouden
goudenArabische
Arabische letters
letters gëin,
gëingedamasceerd,de
de kling
crusteerd, het
gevest met
met kunstig
kunstig zilveren
zilveren figuurwerk,
figuurwerk, de
de
crusteerd,
het gevest
schede
van chagrijnleder.
chagrijnleder. En
En nog
nog een
een sabel
sabel der
derhuzaren
huzaren van
van
schede van
Ziethen.
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Er
nog een
eenreeks
reeksblanke
blankewapenen
wapenen::
Er volgt nog
ofTurksche
T urkschetweesnijdende
tweesnijdende kling,
kling,inwaarts
inwaarts
Een
handgier of
Een handgier
gebogen, fijn
fijn gedamasceerd.
gedamasceerd.
Een wolfskling
Een
wolfs kling gemerkt
gemerkt 1414.
1414.
Een
scherprechterszwaard van
Op het
hetlemmet
lemmet staat,
staat,
Een scherprechterszwaard
van 1628.
1628. Op
In
een fraaie
fraaie omlijsting,
omlijsting, aan
aan de
de eene
eenezijde
zijde:
in een
:
Wan dem
dem Siinder
Sünder ist
ist abgesprochen
abgesprochen das
das Leben
Leben
So
wird er
er dan
dan unter
unter meine
meine Hand
Hand gegeben
gegeben —
- 1628
1628
So wird
en
aan de
de andere
andere zijde
zijdeeveneens
eveneens::
en aan
Die Herren
Herren steurren
steurren den Unheil
Unheil
ich exequire
ich
exequire Ihr
Ihr Urtheil.
Urtheil.
Een tweesnijdende
tweesnijdende Spaansche
Spaansche kling
klinguit
uithet
hetbeleg
belegvan
vanLeiden.
Leiden.
Een ridderzwaard
ridderzwaard met
met tweesnijdende
tweesnijdendekling
klingmet
metportretten
portrettenop
op
de
greep. Boven
Boven eene
eene vrouw,
vrouw, daaronder
daaronder Karel
Karel V
V met
met het
het
de greep.
omschrift:
Daaronder Nero
Nero met
met
omschrift :Carlo
Carlopar
parlala grace
gracede
de Dyeu. Daaronder
het omschrift
omschrift:: Nero.
tal van
van stukken
stukken zijn
zijn inindeze
dezezaal
zaalopgesteld
opgesteld:
Nog tal
:
Een groote
groote Germaansche
Germaansche voetboog
voetboogmet
metwindas
windasenenkatrollen,
katrollen,
zoomede
zoom ede voetbeugel.
voetbeugel.
Lansen,
pieken, hellebaarden,
hellebaarden,handbogen,
handbogen,enterbijlen,
enterbijlen, dolken,
dolken,
Lansen, pieken,
waaronder de
van den
denAdmiraal
AdmiraalPiet
PietHein
Hein;; helmen,
helmen, een
een
waaronder
de dolk van
stormhoed
1500;; het
het v66r
vóór en
enachterstuk
achterstuk van
vaneen
eenharnas
harnas
stormhoed van
van 1500
het jaar
jaar 1740
1740;; een
een corselet
corselet of
ofharnas
harnas der
der Spaansche
Spaansche voet.
voet~
uit het
het beleg
beleg van
van Leiden,
Leiden, enz.
enz.;
tevenseen
eenzonnewijzer,
zonnewijzer,
knechten uit het
; tevens
vervaardigd dat
dat de
de zonnestralen
zonnestralen op
op een
eenbepaald
bepaalduur
uur
zoodanig vervaardigd
klein kanon
kanon doen
doen ontbranden.
ontbranden.
een klein
Eindelijk treft
men in
in deze
dezezaal,
zaal,behalve
behalvetal
talvan
vanandere
andere
Eindelijk
treft men
merkwaardigheden, nog
een groot
groot aantal
aantal modellen
modellen aan
aan van
van
merkwaardigheden,
nog een
vervallen Nederlandsch
N ederlandsch materiëel,
materiëel, alles
alles op
op 1/10
vervallen
Vio der ware grootte,
waaronder een
bronzen kanon
kanon van
van 66toft: met
met affuit
affuit en
en voor
voor~
waaronder
een bronzen
wagen, model
1827, bespannen
bespannen met
met 66paarden,
paarden, benevens
benevens een
een
wagen,
model 1827,
officier en
een wachtmeester,
wachtmeester, beiden
beiden te
te paard.
paard. De
Deharnasche,
harnascheofficier
en een
menten zijn
marokijnleder en
Het
menten
zijn van
van marokijnleder
enhet
het beslag
beslag van
van zilver.
zilver. Het
stelt voor
voor een
eenkanon
kanonvan
vandedeRijdende
RijdendeArtillerie
Artillerie uit
uitde
dejaren
jaren
stelt
1816-1842.
Oost~Indiëafkomstige
afkomstige
Merkwaardig isis ook nog
nogeen
een uit
uit Ned.
N ed. Oost,Indië
Merkwaardig
lillah op
op drievoet.
drievoet.
Wij verlaten
verlaten thans
thans deze
deze zaal
zaal en
entreden
tredenininhet
hetvolgende
volgende
Wij
ErnstCasimir,
Casimir, naar
naar Ernst
Ernst
vertrek dat
dat genoemd
genoemd wordt
wordt Zaal Ernst
vertrek
Casimir, graaf
graaf van
van Nassau,
Nassau, Diez,
Diez,Vianden,
Vianden,Katzenelnbogen,
Katzenelnbogen,
Casimir,
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Dillenburg enz.,
stadhouder van
van Friesland,
Friesland, Groningen
Groningen en
en
enz., stadhouder
December 1573,
1573, gesneuveld
gesneuveldvoor
voorRoermond
Roermond
Drenthe, geboren 22 December
Juni 1632.
1632.
2 Juni
Onder
de in
indeze
dezezaal
zaalaanwezige
aanwezigevoorwerpen
voorwerpenzijn
zijnmede
medeeen
een
Onder de
aantal
geschenk, dat
dat Z.
Z. M.
M. Koning
Koning Willem
aantal afkomstig
afkomstig van
van het geschenk,
in1856
1856aan
aande
deKoninklijke
KoninklijkeMilitaire
MilitaireAcademie
Academieheeft
heeftgedaan.
gedaan.
III in
Daaronder bevindt
zich een
eengroot
grootaantal
aantalvuurwapenen,
vuurwapenen, als
als
Daaronder
bevindt zich
karabijnen, buksen
buksen enz.
enz.Bepaalde
Bepaaldeaandacht
aandachtverdienen
verdienen
geweren, karabijnen,
enkele donderbussen,
donderbussen,een
eenaantal
aantal vuursteen,
vuursteen~ en
en percussiegeweren,
percussiegeweren,
geweren en
en karabijnen,
karabijnen, een
eenPruissisch
Pruissischzundnadelgeweer,
zundnadelgeweer, een
een
geweren
getrokken buks
buks naar
naar de
dedenkbeelden
denkbeelden van
van den
denGeneraal
Generaal van
van
getrokken
der Netten,
Netten,een
eengeweer
geweer
metlangen
langengedamasceerden,
gedamasceerden,gesmeeden
gesmeeden
met
loop.
Voorts een
eenwindbuks,
windbuks, een
een blaasgeweer
blaasgeweer dat
kolf
loop. Voorts
dat in
in de kolf
een blaas
blaas bevat
bevat die, opgeblazen
opgeblazen zijnde,
zijnde, door
dooreen
eensterke
sterkeveer
veer
een
kan worden
wordensaamgedrurd.
saamgedruI<t.
plotseling kan
Verder
zijn in deze
deze zaal
zaal opgesteld
opgesteldeen
eenaantal
aantalmodellen
modellenvan
van
Verder zijn
ontworpen
uitgevoerd materiëel
materiëel en
kanonnen, van
van een
een
ontworpen of
of uitgevoerd
en kanonnen,
duikaffuit, van een
een kustaffuit
kustaffuit met
met raam,
raam, van
van een
eenstoomhamer
stoomhamer
duikaffuit,
met
onderbouw, van
van een
een vestingbok,
vestingbok, enz.
enz. alsmede
alsmede een
een veld,
veldmet onderbouw,
bureau zonder onderdeelen,
eene officierscantine
officierscantine en
en twee
twee mahonie,
mahonie_
onderdeelen, eene
houten
kisten, de
de eene
eenemet
metgeweer,
geweer,karabijn
karabijnen
eneen
eenaantal
aantal
houten kisten,
geweermakersgereedschappen,
sabels en
en onder.
ondergeweermakersgereedschappen,de
deandere
andere met
met sabels
deelen daarvan,
daarvan, kapmes,
kapmes, zaagmes
zaagmes enz.
enz.
In
de aan
aanditdit
vertrekaansluitende
aansluitendetwee
tweekleinere
kleinerekamers
kamers
In de
vertrek
genoemd naar
naar Menno Baron
Baton van
van Coehoorn,
Coehoorn, den Nederlandschen
genoemd
vesting-bouwkundige
17de eeuw,
eeuw, treft
treft men
men kasten
kasten aan
aan
vesting,bouwkundige uit
uit de 17de
met keurig
keurig uitgevoerde
uitgevoerde plans
plans cen
«enrelief»
relief»van
vanverschillende
verschillende
met
vestingen,
als Gorinchem,
Gorinchem, Schoonhoven,
Schoonhoven, Brielle,
Brielle, Naarden,
Naarden,
vestingen, als
Hellevoetsluis,
Geertruidenberg, Willemstad,
Willemstad, Weesp,
Weesp,Breda,
Breda,
Hellevoetsluis, Geertruidenberg,
Loevestein enz.
enz.
de tweede
tweedeverdieping
verdiepingzijn
zijn in
in de
de zaal,
zaal, genoemd
genoemdnaar
naar Koning
Op de
Willem
II
verschillende
meeten
visiteerinstrumenten
voor
verschillende
meet,
en
visiteerinstrumenten
voor
Willem II
vuurmonden ondergebracht,
ondergebracht, alsmede toestellen
toestellen voor
voor verschillende
verschillende
vuurmonden
richtmethoden, voor waarneming, afstandmeting, snelheidmeting,
gasdrukmeting, zoomede een
eenstandaard,Meter.
standaard-Meter.
gasdrukmeting,
Hiermede
wij een
een kort
kortoverzicht
overzicht gegeven
gegeven van
van
Hiermede hebben
hebben wij
hetgeen
N ederlandsch Artillerie,Museum
Artillerie-Museum op
op het
het oogenblik
oogenblik
hetgeen het Nederlandsch
in dit Museum
bevat. Genoegzaam
Genoegzaam blijkt
zich in
bevat.
blijkt hieruit,
hieruit, dat
dat zich
reeds een
een rijke
rijke verzameling
verzamelingmateriaal
materiaalbevindt,
bevindt,dat
datden
denernstigen
ernstigen
zal inboezemen
inboezemen en
en voor
voor hen
hen die
die
bezoeker voorzeker
voorzeker belang
belang zal
bezoeker
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het verleden
het
verleden van
vanhet
hetwapen
wapender
derartillerie
artilleriewillen
willennagaan
nagaan een
een
waardevolle
bron van studie
waardevolle bron
studie zal
zal opleveren.
opleveren.
Mogen
dan ook
ookdedebovenstaande
bovenstaanderegelen
regelen erertoe
toebijdragen
bijdragen
Mogen dan
om
het aantal
aantal bezoekers
bezoekers van
vanhet
hetkasteel
kasteel«Doorwerth»,
«Doorwerth», zoo
zoo
om het
merkwaardig wegens
zijne ligging,
ligging, en
en zijne
zijne historie
historie en
enthans
thans
merkwaardig
wegens zijne
ook
wegens zijn
zijn Musea,
Musea,belangrijk
belangrijk tetedoen
doentoenemen.
toenemen. Een
Een
ook wegens
bezoek aan
aan «Doorwerth»
«Doorwerth» mag
mag werkelijk
werkelijk in
in alle
alleopzichten
opzichten
bezoek
loonend genoemd
genoemd worden.
worden.
Nog één'
één' wensch
wensch voegen
voegenwij
wijhierbij.
hierbij.Aangezien
Aangezienzoo
zoomenige
menige
Nog
stad of dorp
dorp nog
nog in
in het
hetbezit
bezitisisvan
vanvoorwerpen
voorwerpen die
diefeitelijk
feitelijk
stad
'in
hetNederlandsche
N ederlandscheArtillerie,Museum
Artillerie.Museum zouden
zouden te
te huis
huis be,
be.
in het
hooren
en daarin
daarin eene
eeneuitstekende
uitstekendeplaatsing
plaatsing zouden
zouden vinden,
vinden,
hooren en
wij dat door
door de
debesturen
besturendier
diergemeenten
gemeentenmoge
mogebedacht
bedacht
hopen vvij
dat Eendracht
Eendracht Macht
Macht maakt,
maakt, en
endat
dathet
hetdoeltreffender
doeltreffender
worden dat
is, de
de voorwerpen,
voorwerpen, die op
op 's lands historie
historie betrekking
betrekking hebben,
hebben,
is,
bij elkander
elkander te
vereenigen tot
één schoon
schoon geheel,
geheel, dan
danze
ze
bij
te vereenigen
tot één
afgezonderd en
daar op te
te bergen.
bergen.
afgezonderd
en vergeten
vergeten hier
hier en
en daar
Men bedenke
bedenke dat
dat het
hetmuseum
museumopophet
hetkasteel
kasteelc<Doorwerth»
«Doorwerth»
het::
is het
Artillerie=Museum.
Nederlandsch Artillerie.Museum.
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WILLEM DE MtRODE.
MÉRODE.
WILLEM

linkerarm bezwijkt van
van 't zware
zware pak
pak
Mijn linkerarm
Dat ik
ik reeds
reeds torschte,
torschte, sinds,
sinds, de
detreuzeling
treuzeling
twijfelmoedigen ten leste
leste zat,
zat,
Des twijfelmoedigen
engels greep
greep mijn
mijn ander
ander pols
pols omsloot,
omsloot,
Des engels
stevig, dat
dat des
des levens
levens zware
zware slag
slag
Zoo stevig,
Onder
der vingren
vingren persing
persing voelbaar
voelbaar werd.
werd.
Onder der
Onwillig volgde
volgde ik,
ik, maar
maar zijn
zijn taaie
taaie drang
drang
Onwillig
sterk en
en sterker,
sterker, trok
trok en
en stuwde
stuwde mij,
mij,
Werd sterk
mij overal,
overal, en
en overwon.
overwon.
En greep
greep mij
En
Ik voelde
voelde mij,
mij, alsof
alsof een
een stijve
stijve wind
wind
Mij onverhoeds
onverhoeds ter rugge
rugge stiet,
stiet, en
en 'k boog
Mij
Mij achterover
achterover en
toch gezwind,
gezwind,
Mij
en ging toch
gedweeën dwangs,
dwangs, zijn
zijn vlugge
vluggevaart,
vaart,
Volgend, gedweeEn
Tot plots
plots...
mijnarm
armwas
wasvrij
vrijenen
viel
zwaar
neer.
... mijn
viel
zwaar
fleet%
Wij stonden
stonden voor
voor den
den God,
God, dien
dienLot
Lotaanbidt.
aanbidt.
En z66
zóó doordringend
doordringend was
was zijn
zijn felle
felle blik,
blik,
En
Dat ik,
ik, doch
doch mokkend,
mokkend, de
de oogeleden
oogeleden look,
look,
was gansch
gansch doof
doof
En zwijmde,
zwijmde, schoon
schoon ik
ik stond,
stond, en was
En
flauw en
en des
des bezwijkens
bezwijkens na
na
En voelde flauw
Des levens
levens stuwing
stuwing als
als een
een zwakke
zwakke vloed
vloed
In 't hart,
berstens toe schier
schier uitgezet.
uitgezet.
hart, tot berstens
Toen
ik mijn
mijn eigen
eigen oogen
oogen blind,
blind,
Toen voelde ik
Maar
der bollen
bollen steeds
steedsverzwartend
verzwartend zwart
zwart
Maar in der
Zijn
scherpe licht,
altijd feller
feller stip.
stip.
Zijn scherpe
licht, een altijd
trof mijn
mijn oor
oor een
een klank,
klank, en
en ongestuim
ongestuim
Toen
Toen trof
mijn polsen
polsen door,
door,met
metscherpen
scherpengrens
grens
Vloog 't bloed mijn
Verwde
blos zich
zich op
opmijn
mijnbleek
bleekgelaat,
gelaat,
Verwde de blos
Dat vreemd
vreemd doorschijnend
doorschijnend werd,
den mond
mond
werd, met
met om den
De woeste
woeste doorbraak
doorbraak van
vanmijns
mijnsharten
harten toorn
toorn:
:
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Hij
sprak verderving
verderving van
van mijn
mijn Sodoma.
Sodoma.
Hij sprak
mijn oogen wijd
wijd en
en driest,
driest,
En 'k opende
opende mijn
Doodelijk hatend
hatend Hem,
zoo mijn
mijn hart
hart
Doodelijk
Hem, die zoo
Doodelijk trof
trof in
in 't delgen
van mijn
mijn stad.
stad.
Doodelijk
delgen van
Hij sprak:
sprak: (mijn
lippen stil)
stil)
Hij
(mijn adem
adem stond
stond ter lippen
niet in
in 't vuur
veege vleesch
vleesch verga,
verga,
Dat niet
vuur uw veege
naar 't gebergte
uw lijf,
lijf,
Vliedt naar
gebergte en
en behoudt uw
En keer
keer u niet
niet met
met draai
draai van
van hoofd
hoofd of
of hiel.
hiel.
En
T
er zonne,opgang
zonne~opgang zinkt
zinkt dees
dees gantsche
gantsche kreits
kreits
Ter
Van Sodoma
Sodoma en
en Zoar,
Zoar, Zeboïm,
Zeboïm,
Van
Adama, Gomorra,
Gomorra, vademloos,
vademloos,
Van Adama,
Onder
laaien regen
regen van
van mijn
mijn toorn.—
toorn.Onder den laaien
Toen haalde
aêm, toen
toen zwol
zwol mijn
mijn enge
enge borst
borst
haalde ik
ik aêm,
En in mijn
mijn hoofd
hoofd een
een ijle
ijle tinteling,
tinteling,
En
dood nabij,
nabij, opnieuw
opnieuw den
den dag,
dag,
Als, die
die den
den dood
Als,
En
den dag
dagdes
deslevensschijn
levensschijnontwaart,
ontwaart,
En in den
zijn zwijgen
zwijgen mij
mij de
de spraak?
spraak?
Borst 'k uit....
ontnam zijn
uit .... ontnam
Geen
woord ontging
ontging mijn
mijn mond,
mond, doch,
doch,zeer
zeergeperst,
geperst,
Geen woord
Ontweek
mijn adem
adem fluitend
fluitend aan
aan de
de spleet,
spleet,
Ontweek mijn
Der lippen,
lippen, die
die ikikgrimmiger
grimmigerverbeet,
verbeet,
machteloos, hoe
Lot·Hem
Hem bad,
bad,
Toen 'k hoorde,
hoorde, machteloos,
hoe Lot
Bevende
en
veJ;vaard,
om
Bela's
schut
...
Bevende en vervaard, om Bela's schut ...
Wij gingen.
gingen. Met
Met hun
hun vader
vader op
op een
een rij
rij
Gingen
mijn dochters,
dochters, roepend,
de wind
wind
Gingen mijn
roepend, doch
doch de
Waaide hun
hun stem,
stem, die
die recht
recht naar
naar voren
voren ging,
ging,
Waaide
van mijn
mijn ooren,
ooren, die,
die, nog
nog vol
volgerucht,
gerucht,
Weg van
Verward
gebroken,
hoorden
schralen
klank,
Verward gebroken, hoorden schralen klank,
Boven
den nadreun
na dreun van
van zijn
zijn grammen
grammen vloek.
vloek.
Boven den
moe om
om naar
naar hun
hun zwak
zwak geroep
geroep te
te raén,
raên,
Te moe
Kwam ik alleen,
alleen, hijgend
hijgend en
enhatende
hatende. ...
Kwam
••

o0 wee mijn
mijn hart,
hart, welks
welks pijnigende
pijnigende slag
slag
Mij maant
maant terug
terug naar
naar mijnen
mijnen schoonen hof,
hof,
Mij
Welks kruinen
kruinen nu,
nu, vlammende
vlammende wiegeling,
wiegeling,
In 't altijd
feller wordend
wordend hemelvuur
hemelvuur
altijd feller
blad
Stormende
Stormende ruischen
ruischen zullen,
zullen, tot
tot hun blad
Knetterend berst
springt, en,
en, zwart
zwart verkoold,
verkoold,
Knetterend
berst en
en springt,
Verstrooid,
waaien door het
het diep
diep kozijn.
kozijn.
Verstrooid, zal
zal waaien
o0 mij,
mijn dak,
vader zelf
zelf gedekt
gedekt
mij, mijn
dak, door vader
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bladren, zorgzaam
zorgzaam in
in figuur
figuur gelegd,
gelegd,
Met bladren,
HeiIge traditie
traditie en
en gewijd
gewijd symbool.
symbool.
Heilge
ligt, en
enzwart,
zwart,het
hetsterk
sterkgebinte
gebintebloot
bloot1I
Hoe ligt,
kraakt de
de balk,
balk, terwijl
terwijl hij,
hij, brekend,
brekend, stort,
stort,
Hoe kraakt
ploft op
op alalmijn
mijnhuiselijk
huiselijk gerei.
gerei. —
En ploft
o mijl
mij I mijn
mijn keur
keur van
van kostelijk
kostelijkgewaacl
gewaad!
!
O
Wièr lijnwaad
lijnwaad had
had zoo
zooteedren
teedrenwederschijn,
wederschijn,
Wiér
wijle was
was zoo
zoozacht
zachtenenwateroklaar
water~klaar?
Wièr wijle
?
o mij
mij1I mijn
mijn keur van
van kostelijk
kostelijk gewaad,
gewaad,
O
dunner dan
dan de
de vleuglen
vleuglen van
van een
een mug
mug
Dat, dunner
versche vochte
vochte web der
der wijze.
wijze spin,
spin,
En 't versche
o mij
mij !I mijn
mijn keur van
van kostelijk
kostelijk gewaad
gewaad
O
Zengt, vlugger
vlugger dan
dan ik
ik mijnen
mijnen adem
adem haal,
haal,
Zengt,
een zwart
zwart stuifsel,
stuifsel, tot
tot een
eenluchtig
luchtigniets.
niets.—
Tot een
En
midden
in
de
heete
ontreddering
En midden in de heete ontreddering
op 't witte
witte stutsel
stutsel aan
aan den
den wand
wand
Waggelt op
kleine terafim,
terafim, die,
die, machteloos,
machteloos,
Mijn kleine
stort, terwijl
terwijl zijn
zijn strak
strak gelaat
gelaat
Voorover stort,
te keeren
keeren val.
val.
Verweekt, verwringt,
verwringt, in
Verweekt,
in niet te
o mij
mij1I mijn
mijn ketenen
ketenen!I de zware
zware spang,
spang,
O
glans tezaérn
tezaêm smolt
smolt met den
den glans
glans der
der lach,
lach,
Wier glans
zij flonkend,
flonkend, om
om mijn
mijn voorhoofd
voorhoofdsloot
sloot;
Wanneer zij
Wanneer
;
lange dunne
dunne goudene
goud enespiraal,
spiraal,
De lange
Wier koelte
koelte om
om mijn
mijn blanken
blanken arm
arm zich
zich wond,
wond,
oO mij
mij11 een
vormelooze klomp
klomp
een vuile vormelooze
alles...
alles...
àlles op den
den deel,
deel,
Ligt
Ligt alles
. . . alles
. . . Mies
zaagsel vliegt,
vliegt, een gouden
gouden wolk,
wolk,
En 't gloeiend
gloeiend zaagsel
Verblindend,
het opgeborsten
opgeborsten dak,
dak,
Verblindend, door het
Wijd,
met het
het stof
stofvan
vanieder
iederbrandend
brandend huis,
huis,
Wijd, met
totmij.
mij.tot
totmij
mijl
Ten
hoogen hemel
hemel in,
in, tot
Ten hoogen
1—
Is
niet zoo?
zoo? voel
voel ik
ik de
de hette
hette niet
niet
Is het niet
wind?
Achter
zengend, als een
een heeten
heeten wind
Achter mij,
mij, zengend,
?
Ruik
de prikkelende
prikkelende geuren
geuren niet
niet
Ruik ik de
Van brandend
brandend sulfer,
sulfer, welks
welks vergifte
vergifte stank
stank
't Hijgen der
der longen
longenpijnelijk
pijnelijkbenauwt
benauwt?
?
Blkkert
koperroode hemel
hemel niet,
niet,
Blkkert de
de koperroode
goud~geraad
Zwakker
zwakker in
in het
hetgoudogeraad
Zwakker en
en zwakker
Der dochtren
dochtren vóélr
vóór mij,
mij, al naar
naar zij
zij den
den arm
arm
hun vlucht
vlucht?
Heffend
dalend zwaaien
zwaaien in
in hun
Heffend en dalerid
?
En
zijn
die
armen
zelve
rooder
niet,
En zijn die armen zelve rooder niet,
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Dan wanneer
wanneer zij gesta6g
gestaêg den
den heeten
heeten damp
damp
Verdroegen bij
bij 't bereiden
maal?
bereiden van
van het maal?
zie!! daar
daar vloeit
vloeit een
een rosse
rosse schijn
schijn
O zie!
zie I o0 zie
zwart des
haars, dat
en neer
neer
Langs 't blauwe
blauwe zwart
des haars,
dat op en
rugge wipt
wipt en
enrecht
rechtnaar
naarachtren
achtren waait.
waait.
Ten rugge
van hun
hun ter
ter knie
knie geschort
geschort gewaad
gewaad
Zelfs 't wit van
rood getint;
getint; het
het heeft
heeft een
een gloed,
gloed, die
diestijgt!
stijgt!
Wordt rood
Mijn
mijn Sodoma
Sodoma vergaat,
vergaat,
Mijn Sodoma, mijn
En
staat in vlam
vlam van
van hemel
hemel en
en van
vanaardi
aard J. •••
En staat
..

o

(Zij
staat stil)
stil.)
(Zij staat
oO schamel
dees linnen
linnen doek
doek
schamel deel,
deel, dat
dat in
in dees
moeizaam draag,
draag, gouden kleinoodiën,
kleinoodiën,
Ik moeizaam
En
en boot
boot mijn
mijn eigen
eigen goem
goön gewijd.
gewijd.
En bag en
Och, of
of ik,
ik, met
met uw
uwrijken
rijken tooi
tooigesmukt,
gesmukt,
Och,
Binnen de blijde
blijde stede
stede van
van mijn
mijn volk,
volk,
Binnen
Ter
reidans ging om
om 't nederzinkend
nederzinkend heem,
Ter reidans
En
mèt mijn
mijn volk,
volk, mijn
mijn schat,
schat, mijn
mijn grond
grondverzonk.
verzonk.
En mèt
voel mijn
mijn armen
armen zwellen
zwellen van
van een
eenkracht,
kracht,
Ik voel
Alsof mijn
mijn ondergaande
ondergaande gotfin
goön hun
hun drift
drift
Alsof
Stierden
oogenblik door
door mijnen
mijnen wil,
wil,
Stierden een
een oogenblik
En met
met een
een wijden
wijden overhoofdschen
overhoofdschen zwaai
zwaai
En
Slinger
het bundelken
bundelken terug
terug
Slinger ik
ik heel het
Om
met mijn
mijn alles
alles te
te vergaan
vergaan .....
Om met
.. .
Mijn al
al?
?
Mijn maagschap
maagschap isis ten
ten gelen
gelen horizont
horizont
Mijn
schaduw van
van den
den hoogen
hoogenmuur
muurgenaakt,
genaakt,
De schaduw
Waarin
póort, hen
hen ter
terbehoudnis,
behoudnis, draait.
draait.
Waarin de p6ort,
let mij,
mij, zijn
zijn zij
zijniet
nietmijn
mijnharte
hartevreemd,
vreemd,
Wat let
Terug
gaan, reeds
reeds ging
ging mijn
mijn hart
hart den
den weg,
weg,
Terug te gaan,
Sneller
dan het
hetmorgenlicht.
morgenlicht.
Sneller gevleugeld dan
oO stad,
mijn stad,
wier hoog
hoog geschuimde
geschuimde lust
lust
stad, mijn
stad, wier
hoogen sidderenden
sidderenden hemel
hemel zwoll
zwol!
Ten hoogen
oO stad,
wier brand
brand dezelfde
dezelfde hitte
hitte is,
is,
stad, wier
nu, ter
ter eigen
eigenstond,
stond,mijn
mijnhart
hartverteert.
verteert.
Als nu,
Ik wil, wil,
wil, wil
wil de
dediepe
diepedompeling
dompeling
Ik
ondergrondsche vuur bestaan
bestaan .....
Met
in 't ondergrondsche
Met u in
...
(Zij keert zich
zich om en
verandert inin d'
eigen oogenblik
oogenblik m
d'eigen
en verandert
in
een
zoutpilaar.)
een zoutpilaar)
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(30 September
September 1827.) **
JHR.
IHR. MR.
MR. W.
W. H.
H. DE SAVORNIN LOHMAN.

Doelen», het
het
D EN 26sten September
September1827,
1827, in
in den
den «Ouden Doelen»,
D
welbekende
logement van
van de
de weduwe
weduwe Bulsing,
Bulsing, aan
aan de
de
welbekende logement
h~i zich
zichbeyond
bevondom
omkennis
kennis
Groote
Markt te Groningen,
Groningen, waar
waar hij
Groote Markt
gaan maken
maken met
metde
defamilie
familiezijner
zijneraanstaande
aanstaande vrouw,
vrouw, ont,
ont~
te gaan
Mr. Guillaume
GuillaumeGroen
Groenvan
vanPrinsterer
Prinstererde
detijding,
tijding,dat
datzijne
zijne
ving Mr.
aanstelling
Referendaris bij
het Kabinet
Kabinet elken
eIken dag
dag kon
kon
aanstelling tot
tot Referendaris
bij het
verwacht '•1.
worden verwacht
Willem—- schreef
schreefzijne
zijne jongste
jongstezuster
zuster 2 - zoo even
Lieve Willem
brengt Henry
Henry 3 aan
Papa de volgende
volgende brief
brief van
van den
den Hr.
Hr.
brengt
aan Papa
de
Mey van
van buiten
buiten mede.
mede.
de Mey
.s.
Brussel,
Brussel, 20 S.
Bij gelegenheid
eener nadere
nadere regeling
regeling van
van 's Konings
gelegenheid eener
Kabinet,
welke geene
geene vermeerdering
vermeerdering van
van het
het getal
getal van
van
Kabinet, welke
Hoogstdeszelfs
Kabinetssecretarissen zal
zalmeebrengen
meebrengenheeft
heeft
Hoogstdeszelfs Kabinetssecretarissen
Z. M.
M. het
hetvoornemen
voornemen uw
uwzoon
zoonals
alsReferendaris
Referendaris aan
aan het,
het~
te verbinden.
verbinden. Ik
Ikmag
maguit
uitde
de mededeeling
mededeeling welke
welke Z.Ed.
Z.Ed.
zelve te
mij
nagenoeg een
eenjaar
jaargeleden
geledenomtrent
omtrent Z.Ed.
Z.Ed.verlangen
verlangen
mij nagenoeg
en gezindheid
gezindheid heeft
heeft gedaan,
gedaan, de
deveronderstelling
veronderstelling afleiden
afleiden
en
UH.EG.enenhem
hemaangenaam
aangenaam
dat
zoodanige benoeming
benoeming UH.EG.
dat zoodanige
zal zijn
zijn en het
het isisdaarom
daarom dat
datikikUH.EG.
UH.EG.met
meteen
eendubbel
dubbel
zal
genoegen bij
bij deze
deze van
van dat
datvoornemen
voornemen verwittige.
verwittige.
genoegen
heb de
deeer
eermij
mijmet
metde
demeeste
meesteHoogachting
Hoogachtingtetenoemen
noemen
Ik heb
Hoog Edel
Edel Gestr.
Gestr. Heer
Heer
Uw
De Meij
Meij van
vanStreefkerk.
Streefkerk.k1
-

cOnze
"s' Men vergelbke
vergelijke bij
behalve de
de door
door mij
mij in
in den
den 13den jaargang van .Onze
bij dit opstel,
opstel, behalve
25, 161
ge~)Ubliceerde brieven, Groen's Nederl.
Neder!. Gedachten, deel
deel V,
V, pag.
pag. 25,
161 en 249.
Eeuw>
Eeuw) ge,publiceerde
1. Hij
Hij werd
van 30 Sept. 1827 met ingang
ingang van
van 1 Nov. d.a.v.
werd benoemd
benoemd bij
bij K.
K. B. van
Voorburg 19
Juny 1806,
1806, overl.
over!. te 's Hage 9 Juny
Juny 1868,
1868,
19 Juny
geb. te Voorburg
2. Maria Clasina geb.
later gehuwd
gehuwd met
met Mr.
Mr. J.
J. A.
A. Phillipse president
het provinciaal Gerechtshof
Gerechtshof
president van
van het
later
van Zuid-Holland
Zuid·Holland en de
deEerste
EersteKamer
Kamerder
derStaten
Staten
Generaal,geb.
geb.tete
Middelburg
van
Generaal,
Middelburg
19 Maart
Maart 1800, overl.
over!. te 's Hage 10 Mei 1884.
3. Groen's zwager. Mari Aart
Rotterdam 19 April
A artFrederik
Frederik Hendrik
Hendrik HofTman
Hoffman geb. te Rotterdam
1795,
over!. te 's Hage
Febr 1874.
1874.
Hage 3 Febr
1795, overl.
4. Mr.
G. de Meij
Meij van
van Streef
kerk geb. 6 April 1752
1752 over!.
overl. 5 Jan. 1841.
Streefkerk
Mr. J.
J. G.
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Papa
met de
de post
postvan
vandezen
dezenavond
avondop
opdien
dienbrief'
brief
Papa zal
zal met
antwoorden en
en aan
DeMeij
Meijschrijven
schrijven gij
antwoorden
aan den
den Heer
HeerDe
gij te
te
Groningen
met de
de reden
reden waarom
waarom er
er bij,
bij, en
en dat
dat hij
hij
Groningen zijt
zijt met
gelooft
tijd verzuimen
verzuimen zult om
om zelf met hem over
gelooft gij
gij geen tijd
de
zaak te
te Brussel
Brussel te
te komen
komen spreken.
spreken. Morgen
Morgen zal
zal Papa
Papa
de zaak
aan U
rustige tijd
tijd is
is nu
nu uit
uit
U schrijven.
schrijven.Lieve
LieveWillem,
Willem, uw
uw rustige
en
aanstaande benoeming
benoeming zal
zal U
zeker niet
weinig
in
en die aanstaande
U zeker
niet
de verlegenheid
de
verlegenheid brengen.
brengen. Het is
is zeker een zeer honorable
post en
post
en onder
onder het
hetoog
oogvan
vanden
denKoning
Koningzonder
zonderandere
andere
directie
maakt hem
hem zeker voor U aangenamer,
directie te
te werken maakt
doch met
met dat
doch
dat al
al is
is het
het dunkt
dunkt mij
mij om
omtetebeslissen.
beslissen. Het
Hetisis
mij maar
maar zou het
het ook
ookmogelijk
mogelijk
enkel
suppositie van
van mij
enkel een
een suppositie
zijn
die benoeming
benoeming met
N .G. 11 zamenhing
zamenhing:: dat
men
zijn die
met de
de N.G.
dat men
daarin soms
soms een beslissing
daarin
beslissing wou
wouhebben
hebbenen
enmen
men U daarom
ter vergoeding
eene zeker
ter
vergoeding eene
zeker zeer mooijen post offreerde.
offreerde.
Denk eens
Denk
eens na
na of
of dit
dit niet
niet zou
zou kunnen
kunnen zijn.
Nu
dag beste
beste Willem
Willem U en
Betsy 22 alle
mogelijke
Nu dag
en Betsy
alle mogelijke
succes
uwe deliberatie
deliberatie alle
alle gelukkige
gelukkige gevolgen
gevolgen op
op uw
uw
succes op uwe
beslissing wenschende en U van
een hartelijke
hartelijke zoen
zoen aan
aan
van een
mijne
aanstaande zuster
zuster chargeerende blijf ik zooals altijd
mijne aanstaande
U
we opregt
Uwe
opregt liefhebb.
Mimi.
Zeg toch
toch eens
eensaan
aanBetsy
Betsyikikrecht
rechtnaar
naar een
een brief,
brief, een
een
Zeg
met iets
iets over
over deze
deze zaak
zaak verlang.
verlang.
langen brief
langen
brief ook met
De jonge
jonge man
man stond
stond gansch versteld
versteld;; hij
hij had
had niet
niet anders
anders
gedacht
gedacht dan
dan dat
dat het
het onweder
onweder reeds
reeds lang
langwas
wasafgedreven.
afgedreven.
den Mei,
Ten vorigen jare,
de Kabinetssecretaris,
Kabinetssecretaris,
jare, den 13
13den
Mei, toen de
de Heer
Heer van
van de
de Po113,
Poll 3, in den
den Raad
Raadvan
vanState
State was
was opgenomen
opgenomen
hij, na
na lang
langdralen,
dralen, op
opverlangen
verlangenzijns
zijnsvaders
vaders 4,4, zich voor
had hij,
den post
post aangemeld en
en was
was Z.
Z. M.
M. het
hetverzoek
verzoek eerst
eerst gunstig
gunstig
Vol hoop
hoopschreef
schreefDoctor
DoctorGroen
Groenhem
hemden
den 2den
2den Sep
Sep.
geweest. Vol
geweest.
tember 1826
1826 naar Parijs
Parijs::
1. d. i.i. Nederlandsche Geschiedenis.
Geschiedenis.
2. Zijne
Zijne verloofde
verloofde Elisabeth
Elisabeth Maria
MariaMagdalena
Magdalenavan
vander
derHoop,
Hoop,geboren
geboren teteGroningen
Groningen
66 Febr.
Febr. 1804
1804;; overl.
over!. te
te 's Hage
Hage 14 Maart
Maart 1879.
1879.
3. Jhr.
Willem Gerrit
Gerrit van
van de
de Poll, geb.
Jhr. Mr.
Mr. Willem
geb.teteAmsterdam
Amsterdam 11 April 1793, overl.
over!.
te
te 's Hage
Hage 22 Mei
Mei 1872,
1872, later Vice-President
Vice· President van den
den Raad
Raad vsn State en
en Minister
Minister
van
van Staat.
Staat.
4. De
De Heer
Heer v.
v. d.
d. P.
P. werd
werd als
als Secretaris
Secretaris van
van het
het Kabinef
Kabinet ontvangen
ontvangen;; ik
ik had geen
lust naar
naar de
de open
open gevallen
gevallen plaats
plaats te solliciteeren,
solliciteeren,maar
maarna
naeene
eeneserieuse
serieuseconversatie
conversatie
met
met Papa,
Papa, die
die b'emerkt
bemerkt had
had dat
dat de
de practijk
practijk mij
mij niet
nietbijzonder
bijzonder beviel,
beviel, besloten
besloten wij
wij
toch eerst
eerst vier
vier maanden
maanden later
later om
om met
met den
den Heer
Heer de
de Meij
Meij daarover
daarover te
te spreken.
spreken.
toch
Groen
aan Mevr.
Mevr. v.
v. d.
d. Hoop,
Hoop, 10
10 October
October 1827.
1827. R.
R. A.
A.
Groen aan
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«De bewuste
bewuste zaak,
zaak, Lieve
Lieve Willem,
Willem,isisininzooverre
zooverregevor,
gevorderd, dat
dat Z.
Z. M.
M.kennis
kennisdraagt
draagt van
van het
het verlangen
verlangen en
en op
op
derd,
wijze zich
zichdaarover
daaroverheeft
heeftuitgelaten,
uitgelaten, dat
datde
deaangeduide
aangeduide
die wijze
zwarigheid mij
mij toeschijnt
toeschijnt niet
niet onoverkomelijk
onoverkomelijk te
te wezen.
wezen.
zwarigheid
Voor!. Woensdag
Woensdag heeft
heeft dedeKoning
Koningaudientie
audientiegegeven,
gegeven,
Voorl.
maar ik
begrepen, dat
dat het
het inindedegegeven
gegevenomstandig,
omstandigmaar
ik heb begrepen,
heden verkieselijk
verkieselijk was
een volgende
volgendegelegenheid
gelegenheid te
te
heden
was tot
tot een
wagten en daar
daar Z.
Z. M.
M.weder
wedernaar
naarhet
hetLoo
Loovertrokken
vertrokkenis,
is,
wagten
zal deze niet
niet voor
voor tegen
tegen het
heteinde
eindevan
vandeze
dezeofofhet
hetbegin
begin
zal
1».
der volgende maand
maand plaats
plaats hebben
hebben '».
der
dagen later
later had
had de
de doktor
doktor hem
hem daarop
daarop laten
laten weten
weten 2 :
Vier dagen
Hr. Mollerus
Mollerus 3 heeft
heeft als
als Vice,President
Vice~President eene
eene aan,
aan~
«De Hr.
schrijving
ontvangenom
om den
den Raad
schrijving ontvangen
Raad van
van State
State op
op den
den
2den Oct.
Brussel tete doen
doenvergaderen
vergaderen;; dit
ditisisveel
veelvroeger
vroeger
2den
Oct. te Brussel
dan men
men gedacht
gedacht had
hadenenmaakt
maakthet
hetwaarschijnlijk,
waarschijnlijk, dat
datde
de
dan
Koning ook vroeger
vroeger van
van het
hetLoo
Looininden
denHaag
Haagkomen
komen
Koning
sten of
zal en
en den
den 20
20sten
of27sten
27sten van
van dezen
dezen maand
maand audientie
audientie
zal
van afscheid
afscheid zal
zal geven
geven;; maar
maar misschien
misschien zal
zal ikikpas
pasop
opons
ons
van
diner van
van aanst.
aanst. Vrijdag
Vrijdag wel
wel gelegenheid
gelegenheid vinden
vinden om
om
diner
daaromtrent
iets naders
daaromtrent iets
naders te
te vememen
vernemenen
enhet
hetUUdan
dandadelijk
dadelijk
schrijven
het zou jammer
schrijven; ;het
jammer wezen, indien
indien het
hetnoodig
noodigware
ware
spoediger dan
dan Gij
GijUUhad
hadvoorgesteld
voorgesteldteteretourneren
retourneren;; maar
maar
in die
die onzekerheid
onzekerheid isishet
hetook
ookons
onsdubbeld
dubbeidaangenaam,
aangenaam,
dat
Gij zoo spoedig
spoedig en
en goed
goed en
en train
train zijt
zijt gekomen,
gekomen, om
om
dat Gij
van iedere
iedere dag
dag de
debeste
bestepartij
partijtetetrekken
trekken en
en ininkorten
korten
van
tijd
veel af te
te doen.
doen.
tijd veel
Uw manuscript
manuscript is
in handen
handen van
van den
den Heer
HeerMollerus
Mollerus;
is in
;
Uw
zoodra
hetzelve terug
terug ontvang
ontvang zal
zal ik
ikhetzelve
hetzelvemet
met Uw
zoodra ik hetzelve
briefje aan
Copello "4 zenden.
briefje
aan den
den Hr. Copello
Gisteren
in den
denHaag
Haagtijding
tijdingontvangen
ontvangenvan
van
Gisteren heeft
heeft men in
datzijzijvertrokken
vertrokken naar
naar
den
Hr. Dominicus
Dominicus uit
uit Zeeland,
Zeeland, dat
den Hr.
Brussel
bij te
te voegen
voegen ofofzijzijvoornemens
voornemenswaren
waren
Brussel zonder
zonder er
er bij
verder
te
reizen».
verder reizen».
En
den 9den
9den Sepember
bij gevoegd
gevoegd::
En deh
Sepemberhad
had deze
deze er bij
«Ik wenschte
wenschte wel waarde zoon U
U meer
meer bepaalde
bepaalde berigten
berigten
omtrent de
de komst
omtrent
komst van
van den
denKoning
Koningen
ende
deaudientie
audientie te
te
1. Archief
Van der
der Hoop.
Hoop.
Archief der
der familie Van
,
2. Als
Als voren.
H. Baron
BaronMollerus,
Mollerus, Secretaris
Secretaris van
vanStaat,
Staat,Vice-President
Vice-Presidentvan
vanden
denRaad
Raad
3. J.
J. H.
van
State.
van State.
van de
de Copello
Copello geb.
geb. teteMiddelburg
Middelburg 77 Maart
Maart 1790,
1790, overl.
over!.
4. Johannes
Kappeijne van
Johannes Kappeijne
te 's Hage
27 April
April 1833,
1833, Groen's
Groen's leermeester
leermeester op
opdedeLatijnsche
Latijnscheschool
schoolzijner
zijnervadervaderHage 27
dankbaar herdacht.
herdacht.
stad,
door hem, levenslang,
levenslang, dankbaar
stad, door
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geven maar
het een en
kunnen geven
maar het
en ander
ander isis geheel
geheel onzeker,
onzeker,
het eenige
eenige waarop
waarop gij
gij mijns
mijns inziens,
inziens, kunt
kuntrekenen
rekenen is,
is,
het
dat
audientie niet voor
voor den
den 27sten
27sten en meest waarschijn.
waarschijn~
dat de audientie
lijk op dien
diendag
dagzal
zalplaats
plaatshebben.
hebben.ErErisisalzoo
alzoogeen
geenreden
reden
lijk
om
uwe terugkomst
terugkomst tetedien
dieneinde
eindete teverhaasten,
verhaasten,maar
maar
om uwe
gister zijn
zijn twee
twee besluiten
besluiten van
van Z.
Z.M.
M.bekend
bekendgeworden,
geworden,
gister
waarvan het
bijzonder zal
zal interesseeren,
interesseeren, de
de aan.
aanwaarvan
het eene
eene U bijzonder
stelling
namelijk van
van Neef
NeefStratenus
Stratenus 11 om uithoofde
uithoofde van
van
stelling namelijk
den grooten
grooten omvang
omvangder
derwerkzaatnheden
werkzaamheden van
van den
den Heer
Heer
den
de
Meij een
een gedeelte
gedeelte van
vandenzelven
denzelventijdelijk
tijdelijk waar
waar tete
de Meij
N etscher 2 ad
interim hem
hem zal
zal vet..
ver~
nemen, terwijl
ad interim
nemen,
terwijl de
de Hr. Netscher
vangen
als administrateur.
administrateur. Daar
Daar ik
ik reeds
reeds eenige
eenige dagen
dagen
vangen als
geleden
door den
den Hr.
Hr. Logge
Logge vernomen
vernomen had,
dat de ge.
ge~
geleden door
had, dat
zondheid
Hr. de
de Meij,
Meij, ook
ook volgens
volgens het
hetoordeel
oordeel
zondheid van
van den
den Hr.
van den
den Hr.
Hr. Bernard
Bernard 3,
3, vermindering
vermindering van
van werk
werk volstrekt
volstrekt
van
noodzakelijk
maakte, beschouw ik
ikdeze
dezeaanstelling
aanstellingals
als een
een
noodzakelijk maakte,
gevolg daarvan
daarvan en
van opinie
opinie wezen
wezen dat
dat dezelve
dezelve de
de
gevolg
en zou
zou van
vervulling van
van de
devacature
vacatureinindedeStaatssecretary
Staatssecretaryniet
niet alleen
alleen
niet zal
zal verhinderen,
verhinderen, maar
maar veeleer bespoedigen
bespoedigen in
in 't by~
by.
zonder ook omdat
omdat de
de Hr.
Hr. Hofmann
Hofmann 4 als
zonder
als gewoonlijk
gewoonlijk voor
een geruimen
geruim en tijd
tijd in
in de
de Duitsche
DuitscheStaten
Staten zich
zich gaat ophouden
ophouden
alssecretaris
secretaris van
van het
het
en
alzoo de
deHeer
HeerCattendijke
Cattendijke55 als
en alzoo
Cabinet alleen
alleen overblijft.
overblijft. Deze
Deze consideratie
consideratie zou
zoumij
mijdoen
doen
Cabinet
S., die
dieikiksupponeer,
supponeer, dat
dat IJ
U zeer
zeer
overhellen, om
overhellen,
om Neef S.,
genegen
met verlangen
verlangen bekend
bekendtetemaken
makenenenzijn
zijnappui
appui
genegen is, met
verzoeken, maar
maar er
zijn evenwel
evenwel ook
ook bedenkingen
bedenkingen die
die
te verzoeken,
er zijn
mij doen aarzelen
aarzelen en bij
bij de
de mogelijkheid,
mogelijkheid, dat
dat ik
ikna
naalles
alles
mij
weloverwogen
hebben,het
hetverkieslijk
verkieslijkoordeeide,
oordeelde, om
om
wel overwogen tetehebben,
zulks provisioneel
provisioneel niet te
te doen,
doen, verzoek
verzoek ik
ik U
U om
om mij
mij Uwe
U we
zulks
Uw verlangen
verlangen ten
ten spoedigste
spoedigste te
te melden
melden 6.
gedachte en
gedachte
en Uw
Bij
een tweede
tweede Besluit
Besluit is
de Hr.
Hr. de
de Bije
Bijebenoemd
benoemd tot
tot
Bij een
is de
Staatsraad
de directie
directie over
over de
de
Staatsraadiningewonen
gewonendienst
dienst en
en de
gevangenissen
Hr. Broese
Broese toegevoegd
toegevoegd:: bij
bij de
de
gevangenissenaan
aande
de Hr.
Commissie voor
Culte aangesteld
aangesteld en
en in
inden
den Haag
Haag
Commissie
voor de
de Culte
moetende blijven,
blijven, schijnt
schijnt de
de Hr.
Hr. de
deBije
Bijegeen
geenreden
reden tete
moetende
1. Mr.
Mr. A.
Stratenus, destijds
destijds Staatsraad
staatsraad in
in buitengewonen
buitengewonendienst
dienstenenAdminiAdmini·
A. A. Stratenus,
Dep. van Binn.
Binn. Zaken.
Zaken.
strateur voor
Nationale Nijverheid
Nijverheid bij
strateur
voor de
de Nationale
bij het
het Dep.
2. Mr.
F. Netscher,
Netscher, Inspecteur
Inspecteur Generaal
Generaal van
van de
de Nationale
Nationale Nijverheid.
Nijverheid.
Mr. J.
J. F.
3. Prof.
Prof. Dr. J.
J. C.
C. Bernard,
Bemard, destijds
destijdsInspecteur
InspecteurGeneraal
Generaalvan
vanden
denGeneeskundigen
Geneeskundigen
bij de
de LandLand· en
en Zeemagt.
Zeemagt.
dienst bij
4. E.
W. Hoffmann,
Hoffmltnn, Kabinetssecretaris.
Kabinetssecretaris.
E. W.
6. Jhr.
W. Huijssen
Huijssen van
vanKattendijke.
Kattendijke.
5.
J hr. J. W.
6. Zie
ti.
Zie Groen's
Groen's brief in den
den Jaargang
Jaargang 1913
1913 van
van cOnze
.Onze Eeuw»,
Eeuw", dl.
dl. II
IJ pag.
pag. 107.
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hebben
om deze
dezeverandering
verandering als
alseen
eenfaveur
faveur tetekunnen
kunnen
hebben om
rekenen.
wat ik
ik UU heb
hebmede
mede tetedeelen
deelen
Ziedaar, lieve
lieve Willem,
Willem, wat
en het
het overige
overigevan
vandedeplaats
plaatsaan
aanMama
Mamaoverlatende
overlatendewensch
wensch
ik U
U verder
verder veel
veelgenoegen
genoegen en
enblijf
blijfhartelijk
hartelijk
Uw liefh.
liefh. vader
vader
Groen van
van Prinsterer.
Prinsterer.
Vreugde
Rust, 9.9.September
September 1826.
1826.
Vreugde en Rust,
Hij had
de zaak
zaakaan
aanzijn
zijnvader
vader overgelaten
overgelaten en
en de
de doctor
doctor
had de
had, alles
alles gewikt
gewikt en
engewogen,
gewogen,het
hetverkieselijk
verkieselijk gevonden
gevonden om
om
had,
er aan
er
aan geen
geen derden
derden over te
te reppen.
reppen. «De
«Degeheimhouding
geheimhouding zou
zou
twijfelachtiger
hoop op
op dededeelnemende
deelnemendeactiviteit
activiteitvan
van
twijfelachtiger en
en de hoop
twee anderen
anderen',1,indien
indienzijzijzulks
zulksbemerkten,
bemerkten,minder
minder geworden
geworden
de twee
Dekomst
komstvan
vanZ.
Z.M.
M.blijft
blijftgeheel
geheelonzeker
onzeker;
- meende
meende hij.
hij.—
- De
zijn —
;
maar ik
het voldoende
voldoende rekenen
rekenen alles
alles zoo
zooteteschikken,
schikken,dat
dat
maar
ik zou het
sten terug
Gij
den 27
kunt wezen
wezen;; intusschen
intusschen verneem
verneem ik
ik
Gij vóór den
27"en
terug kunt
«misschien wel
het een
eenen
enander
ander 't'twelk
welk kon
kon bepalen
bepalen of
ofen
en
«misschien
wel het
in hoeverre
hoeverre zulks
zulks noodzakelijk
noodzakelijk moet
gaat Gij
Gij
moet voorkomen
voorkomen en
en gaat
Uw verblijf
verblijfininParijs
Parijs de
debeste
bestepartij
partij tetetrekken»
trekken»2.2.
voort
voort van Uw
Koningwordt
wordtaanst.
aanst. Dinsdag
Dinsdagden
den19den
19den dezer
dezer in den
den
«De Koning
Haag verwagt
verwagt en
en zal
zalhoogstwaarschijnlijk
hoogstwaarschijnlijk Woensdag
Woensdagden
den 27
sten
27 sten
audientie
geven»
waarschuwde
hij
hem
drie
dagen
later
audientie
— waarschuwde hij hem drie dagen later —
«van veel
veel belang
belangreken
rekenikikhethet
dezelve
niettetemissen
missenenendaarom
daarom
«van
dezelve
niet
moet ik U
U aanraden
aanraden om
om den
den tijd
tijdtot
totUwe
U weterugreis
terugreisbestemd,
bestemd,
moet
niet te
te krap
kraptetenemen.
nemen.De
DeHr.
Hr.Mollerus
Mollerusvertrekt
vertrekt ook
ooktegen
tegen
niet
den October
om den
den 22den
het
einde van
van dedemaand
maandnaar
naar Brussel
Brussel om
het einde
de vergadering
vergadering te doen
doenbeginnen,
beginnen,maar
maarhij
hijisisthans
thansteteUtrecht
Utrecht
en zijn
zijn vertrek
vertrek zal
zal waarschijnlijk
waarschijnlijk in die
die dagen
dagenplaats
plaatshebben
hebben;;
zeker
verlangen om
spreken en
en het
het
zeker zult
zult Gij
Gij wel
wel verlangen
om hem
hem zelf
zelf te
te spreken
sten thuis
verkieslijk vinden
Maandag den
den 25
wezen ten
ten
verkieslijk
vinden om Maandag
25sten
thuis te wezen
Woensdaggeprepareerd
geprepareerd te
te wezen.»
wezen.»
einde
meer voor
voor Woensdag
einde meer
En den
den 18den
18den September
schreef
hij
nog
eens:
September schreef hij nog eens :
Ik
heb, Lieve
Lieve Willem,
Willem, den
den Hr.
Hr. Mollerus,
Mollerus, die
diegister
gister
Ik heb,
van Utrecht
Utrecht geretourneerd
geretourneerd was, dezen
dezen morgen
morgen gesproken
gesproken
van
en vernomen
vernomen dat
datzijn
zijnvertrek
vertreknaar
naarBrussel
Brusselbepaald
bepaald isis tegen
tegen
het midden
midden van
van de
de volgende
volgende week
week enendat
datde
deKoning
Koning
het
overmorgen
den Haag
Haagverwagt
verwagt wordt,
wordt, daarom
daarom hope
hope
overmorgen in
in den
ik, dat
dat gij
gij Maandag
Maandag te
te huis
huis zult
zult kunnen
kunnen wezen,
wezen, zonder
zonder
ik,
1. Wie
Wie daarmede
daarmede bedoeld
ik niet kunnen
ontdekken. Voor
Voor zooveel
zooveel ik
kunnen ontdekken.
bedoeld zijn,
zijn, heb ik
heb kunnen
kunnen nagaan wist
wist niemand van
het plan,
plan, behalve
behalve Z.
Z. M.
M.en
endedeHr.
Hr.dedeMeij.
Meij.
van het
heb
2. Dr.
Dr. Groan
Grosn aan zijn
Hoop.
Archief Van
Van der Hoop.
ztjn zoon, 12 Sept. 1826, Archief
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U aan
veel fatigues
fatigues te
te exponeeren
exponeeren ;; ik verlang
verlang om
om U
U
aan te veel
mondeling
mondeling alles
alles wat
wat ikikbetrekkelijk
betrekkelijk de
de bewuste
bewuste zaak
zaak te
te
weten gekomen
gekomen ben,
ben, mede
medetetedeelen,
deelen,wensch
wenschdat
datde
delaatste
laatste
dagen
Uwerreize
reizeniet
nietminder
minderinteressant
interessantenenaangenaam
aangenaam
dagen Uwer
voor U
U zullen
zullen zijn
zijn dan
dan de
devorige
vorigeenenblijve
blijvehartelijk
hartelijk
voor
U
w liefhebbende vader.
vader.
Uw
P.
J. Groen
Groen van
vanPrinsterer.
Prinsterer.
P. J.
Dr. Groen's verwachting
hulp
verwachting was
was echter
echterniet
nietuitgekomen.
uitgekomen. De hulp
van
van den
den Heer
HeerStratenus
Stratenus was
wasvoor
voorden
denHeer
Heerde
deMeij
Meijvoldoende
voldoende
gebleken en
en over
over de
de zaak
zaak niet
niet verder gesproken. In December
Decemberhad
had
de jonge man
man nog
nog eens
eensdedeaandacht
aandachtop
opzich
zichgevestigd
gevestigddoor
doorden
den
Heer de
de Meij
Meij zijn
zijn boekje
boekje «Over
«Over den
Oorlog in
in Poortugalz
Poortugal»
Heer
den Oorlog
daarbij ook
een exemplaar
exemplaar voor den
den Koning
Koning
toe te
te zenden
zenden en
en daarbij
ook een
doch vooral
vooralom
omzijn
zijnvader
vader
gunstigtetestemmen,
stemmen,daar
daar
te voegen, doch
gunstig
het geschriftje
geschriftje in diens
diens afwezigheid
afwezigheidter
terperse
persegelegd
gelegdwas
wasen
enhij
hij
niet
zeker
wist
of
deze
het
nu
wel
goedvinden
zou
1.
Doch
niet zeker wist of deze het nu wel goedvinden zou '• Doch
ook
daarop was
was niets
niets verder
verder gevolgd.
gevolgd. De
De heer
heer de
de Meij
Meij had
had
ook daarop
enkel
geantwoord dat
dat de
de lezing
lezing hem
hem had
had overtuigd,
overtuigd, dat
dat het
het
enkel geantwoord
werkje
strekken kon
tot bevestiging
bevestiging van
van de
de goede
goede
werkje slechts
siechts strekken
kon tot
meening
Z. M.
M. reeds
reedsvan
vanden
denschrijver
schrijver had
had en
en hij
hij het
het
meening die
die Z.
daarom dezen
zou aanbieden
aanbieden 2.
daarom
dezen zou
Een gansch
gansch andere
andere loopbaan
loopbaan lokte
lokteden
denjongen
jongenman
mandan
danook
ook
hetbureauleven
bureaulevenhad
hadhij
hijeen
eenafkeer.
afkeer.Van
Vande
deacademie
academie
aan 3. Van het
hij ininden
denHaag
Haagkomen
komenpractiseeren
practiseerenen
enwas
wasdaar
daar nog
nog weinig
weinig
was hij
tijds
geweest,
toen
hij
gelegenheid
kreeg
oin
aan
het
Ministerie
tijds
toen hij gelegenheid kreeg om- aan het Ministerie
van Binnenlandsche
Binnenlandsche Zaken
Zaken bij
bij de Afdeeling Kunsten
Kunsten en Weten,
W eten~
schappen
wordengeplaatst,
geplaatst,maar
maar daarvoor
daarvoor om
om die
diereden
reden
schappen te worden
evenmin kunnen
kunnen besluiten
besluiten om
om naar
naar het
het
bedankt had
bedankt
had44 en
en evenmin
Griffierschap der
«Zonder
Griffierschap
derStaten
Statenaan
aanNoord.Holland
Noord,Holland te
te dingen.
dingen. «Zonder
«dat wij
wij ereraan
aangedacht
gedachthadden
hadden
verhaalde
later—- maakte
maakte
— -verhaalde
hijhijlater
«zekere
die bij
bij den
denGouverneur
Gouverneurvan
vanTets
Tets55 veel
veel invloed
invloed
«zekere Heer
Heer die
«had,
de zaak
zaak aan
aan Papa
Papaenenmij
mijzoo
zooaannemelijk,
aannemelijk, dat
dat ik
ik besloot
besloot
«had, de
totdat
dateinde,
einde, bij
bijmij
mij was
was
«den volgenden
volgenden dag,
dag, nadat
nadat hij,
hij, tot
«den
«geweest, voorzien
recommandatie brief,
hij zoo
zoo
«geweest,
voorzien met
met een recommandatie
brief, die
die hij
«krachtig
mogelijk
had
opgesteld,
naar
Haarlem
te
vertrekken,
«krachtig
had opgesteld, naar Haarlem te vertrekken,
«om
denGouverneur
Gouverneurdaarover
daarover tetespreken
spreken:: doch
dochikikbragt
bragtden
den
tom den
1.
brief aan
aan zijn
zijn vader van 27 December 1825, R.
A.
1. Zis
Zie den brief
R. A.
A.
2. 28 Dee. 1826, R.
R. A.
3. Ned.
Ned. Ged.
Ged. V, pag.
pag. 161.
3.
der Hoop.
Hoop. t.a.p.
4. aan Mevr. Van
Van der
5. Mr.
Mr. A.
fi.
A. W.
W. N.
N. van
van Tets van Goudriaan.
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cnacht
«nacht slapeloos
door en
en toen
toenhet
hetoogenblik
oogenblikdaar
daar was
was om
om
slapeloos door
«met
de ochtend
ochtenddiligence
diligencemijn
mijnsollicitatie
sollicitatiereis
reisteteondernemen,
ondernemen,
emet de
«kon
ik het
hetniet
nietvan
vanmij
mijverkrijgen
verkrijgen en
enbragt
bragt den
den brief
briefmet
met
ckon ik
«de opregte
opregte dankbetuiging
dankbetuiging aan
aanden
denschrijver
schrijverterug»
terug»1.I, Maar
Maar
ede
sten December 1826
toen den
23sten
1826 het
hetKon.
Kon.Besl.
Besl.was
wasverschenen,
verschenen,
den 23
waarbij
V aderlandsche geschied,
geschied~ en
enletterkundigen
letterkundigen waren
waren
waarbij de Vaderlandsche
uitgenoodigd om
15 April
April d.a.v.
d.a.v. een
eenplan
planteteontwerpen
ontwerpen
uitgenoodigd
om vóór
vóór 15
voor eene
eene Algemeene
Algemeene Nederlandsche
N ederlandscheGeschiedenis
Geschiedenis met
meteene
eene
voor
uiteenzetting
uiteenzetting der
der wijze
wijze hoe
hoezij
zijdachten
dachtenhet
hetteteverwezenlijken
verwezenlijken
en aan
aan dengene,
dengene, wiens
wiens ontwerp
ontwerphet
hetdoelmatigst
doelmatigstgekeurd
gekeurdwerd
werd
eene aanstelling
aanstelling tot
tot Geschiedschrijver
Geschiedschrijver des
desRijks
Rijksininhet
hetvooruit,
vooruit~
zicht
gesteld was,
was, had
hadhij
hijzich
zichonmiddellijk
onmiddellijkaan
aanden
denarbeid
arbeid
zicht gesteld
sten Februari
gezet. Reeds
Reeds den
den 26
van het
het volgende
volgende jaar
jaar had
had
gezet.
26sten
Februari van
over zijn
zijnschets
schetshet
hetoordeel
oordeelvan
vanzijn
zijnboezemvriend
boezemvriendKappeijne
Kappeijne
hij over
van de Copello
Copello kunnen
kunnen vragen,
vragen, en,
en, hoewel
hoewel hetgeen
hetgeen hij
hij er
er af
af
van
toe van
van hoorde
hoorde niet
nietgeschikt
geschikt was
wasom
omhem
hemmoed
moedininteteboe,
boe~
en toe
Commissie, die
den Koning
Koning voorlichten
voorlichten
zemen 2, zoolang
zoolang de Commissie,
die den
zou, haar
haar rapport
rapport nog
nog niet
nietuitgebracht
uitgebracht had,
had, gaf
gaf hij
hij de
de zaak
zaak
zou,
niet verloren.
verloren.
nog niet
Toen hij,
hij, ininhet
hetbegin
begin
Juny
1827,
zijneredevoering
redevoering
Toen
vanvan
Juny
1827,
zijne
«Over de
de redenen
redenen om
omdedegeschiedenis
geschiedenis der
der Natie
Natiebekend
bekend te
te
eOver
maken» die hij,
hij, naar
naar aanleiding
aanleiding van
vandat
datbesluit
besluitopgesteld
opgesteldhad,
had,
maken»
aan Z.
Z. M.
M.persoonlijk
persoonlijkwas
wasgaan
gaanoverhandigen,
overhandigen, had
had hij
hij den
den
aan
Heer Stratenus
Stratenus zoomin
den Heer
Heer de
deMeij,
Meij,zijn
zijneigentlijke
eigentlijke
Heer
zoomin als
als den
begeerte verzwegen
er ook tegenover
tegenover den
den koning
koning geen
geen ge,
ge~
begeerte
verzwegen en
en er
van gemaakt,
gemaakt, zonder
zonderdaarom
daaromininronde
rondewoorden
woordente
te zeggen
zeggen
heim van
dat
hij van
vaneen
eenandere
anderebetrekking
betrekking niet
niet wilde
wilde weten
weten 3. Maar
dat hij
zoo men
men bepalen
bepalen wilde
wilde hoe
hoehet
hetwerk
werkmoest
moestworden
wordeningericht
ingericht
en
deschrijver
schrijver een
eenambtenaar
ambtenaarmoest
moestzijn,
zijn, begeerde
begeerde hij
hij den
den
en de
zelfs niet
niet te
te hebben
hebben 4. Zijn
eigen weg
wegwilde
wildehij
hij gaan.
gaan. Het
post zelfs
Zijn eigen
1. aan
Mevr. v.
d. Hoop,
Hoop, t. a.
a. p.
p.
aan Mevr.
v. d.
.
Wie ik nog
nog gesproken
gesproken heb,
heb, die
dieiets
iets·
meerdan
dangewoonlijk
gewoonlijkaan
aandedeVaderlandVaderlandmeer
2. Wie
nietvoor
voorbijkans
bijkansonmogelijk
onmogelijk
sche Historie
Historie gedaan
gedaan hebben,
hebben, allen
allen houden
houden het,
het, zoo
zooniet
sche
minstehoogst
hoogstmoeilijk
moeilijkwerk.
werk.(Kappeyne
(Kappeyne
van
Copello
van
Groen2525Apri11827,
April 1827,
ten minste
van
de de
Copello
van
Groen
A.) Men
Men zie
zie voorts
voorts dr.
dr.H.
H.T.T.Colenbrander
Colenbrander:
Dejeugd
jeugdvan
vanThorbecke,
Thorbecke,inindedeGids
Gids
R. A.)
: De
IV.
Jaargang
Jaargang 1906,
1906, dl. IV.
3. Groen
Groen aan Mevr.
Mevr. v.
v. d.
d. Hoop
Hoop 10
10 Oct.
Oct. 1827.
1827.
dikwijls hebt
hebt gij
gij mij
mij niet
niet vertelt
vertelt jejezeer
zeeropzaagt
opzaagttegen
tegendedemoeilijkheden
moeilijkheden
4. Hoe
Hoe dikwijls
het schrijven
schrijven eener
eener zoo
zoo volledige
volledige Vaderlandsche
Vaderlandsche Geschiedenis
Geschiedenis als
gijzulks
zulkszoudt
zoudt
die het
die
alsg
aan
datschrijven
schrijvenverbonden
verbondentoch
tochmedebrengt
medebrengt
willen doen,
doen, bij
bijalaldedeaangenaamheden
aangenaamhedenaan
dat
daarenboven dat
dat Gij
Gij vreesdet
vreesdet dat
datde
deconditie
conditiewaarop
waaropdiedie
benoemingzou
zougedaan
gedaan
en daarenboven
benoeming
niet zouden
zouden bevallen
bevallenenengi,j
gijdus
dushoogstwaarschijnlijk
hoogstwaarschijnlijk die
diebenoeming,
benoeming, als
als
worden, U niet
worden,
U werd
werdaangeboden,
aangeboden,niet
nietzoudt
zoudtwillen
willenaannemen.
aannemen.(Mimi
(Mimiongedateerd
ongedateerd archief
archief
zij U
zij
V. d.
d. Hoop.)
Hoop.)
V.
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der geschiedenis
om haar
zelve en
en om
geschiedenis om
haar zelve
om hare
hare toe,
toe~
bestudeeren der
passing was
was de
de lust
lustvan
vanzijn
zijnleven,
leven,om
omzich
zichdaarop
daarop toe
toe tete
passing
leggen
had hij
hijgeene
geeneopwekking
opwekkingnoch
nochaanmoediging
aanmoediging noodig
noodig
leggen had
van
administrateur of
Minister en zoo
zoo hij
hij zich
zich ooit
ooitininstaat
staat
van administrateur
of Minister
mocht achten
achten eenig
eenig belangrijk
belangrijk deel
deelonzer
onzerhistorie
historietetebewerken,
bewerken,
dan
zou hij
hij wenschen,
wenschen, dat
dathet
hetzijn
zijnwerk
werkwezen
wezenmogt
mogtuit
uiteigen
eigen
dan zou
keus
begonnen en
en uit
uit eigen
eigenkeus
keusten
teneinde
eindegebragt,
gebragt,een
eenwerk
werk
keus begonnen
't geen hij
hij zelf
zelfuit
uiteigen
eigenbeweging
beweging
ten
nutte
van
het
Vaderland
ten nutte van het Vaderland
of
aan
Natie aanbieden
aanbieden kon,
kon,geen
geenopstel
opstelvoor
vooreen
eenMinister
Minister of
aan de Natie
voor een
eenMonarch
Monarch '•1. Het
Hetbleek
bleekreeds
reedsuit
uitzijne
zijneverhandeling,
verhandeling,
voor
waarin hij
zich schrap
schrap had
had gezet
gezet tegenover
tegenover de wijze
wijze om
om de
de
waarin
hij zich
geschiedenis
schrijven, die
die zijn
zijn leermeester
leermeester Borger
Borger hem
hem zoo
zoo
geschiedenis te schrijven,
menigmaal als
ware geroemd
geroemd had
had 2.
menigmaal
als de ware

Zijne opvattingen
opvattingen vonden
vonden steun
steun bij
bij zijne
zijne verloofde.
verloofde. Nog
Zijne
den
den 14
Augustus
1827,
had
hij
Kappeyne
d. Coppello
Coppello
14den Augustus 1827, had hij Kappeyne v. d.
Steenwijk geschreven
geschreven::
uit Steenwijk
«Door niemand ben ik ooit grondiger gekend,
dan door
c<Door
gekend, dan
U:: aan
aan niemand
niemand hunner
hunner heb
hebikikmij
mijeven
evenvertrouwelijk
vertrouwelijk
U
medegedeeld : het
het besef
medegedeeld:
besef mijner
mijner verpligting,
verpligting, de
deopregtheid
opregtheid
onbe~
mijner dankbaarheid
dankbaarheidaan
aanUU hebben
hebben steeds
steeds tot
tot het onbe,
mijner
perkte van
van mijn
mijn vertrouwen
vertrouwen medegewerkt
medegewerkt —
- het is
is dus
dus
perkte
wel onnoodig
onnoodig het
het UUteteverzekeren
verzekeren dat
dat ikikeen
eenhart
hartbezit
bezit
wel
onvatbaar
door de
dezoogenaamde
zoogenaamdegenoegens
genoegenswaaraan
waaraan
onvatbaar om
om door
de meeste
meeste menschen
menschen uit
uit onze
onze kringen
kringen zich
zich hechten,
hechten, be,
be~
1.
d. Copello
21 December 1828. R.A.
V. d.
1. Groen
Groen aan Kappeyne V.
Copello 21
2. n.l. de pragmatische.
pragmatische.
Zie
Borger's Verhandeling
Verhandeling in de
de Hollandsche Maatschappij
Wetenschappen
Zie Borger's
Maatschappij der Wetenschappen
Vraag: cIs
beantwoording der
der Vraag:
<Is het eene volmaaktheid
volmaaktheid der
dus een
een
ter beantwoording
der Historie,
Historie, en dus
<pligt van
van een
een Geschiedschrijver,
Geschiedschrijver, zich alleen
alleen te
te bepalen
bepalen tot
tot het
het mededeelen van
cpligt
gebeurtenissen ? Of
<daden en gebeurtenissen?
zich veroorloven
veroorloven zijne gedachten en oordeel·
Of mag
mag hij zich
cdaden
oordeel.vellingen
tevens mede
te deelen,
zoowel omtrent
bronnen en
en oorzaken
oorzaken dier
dier
mede te
deelen, zoowel
cvellingen tevens
omtrent de bronnen
<gebeurtenissen en beweegredenen
beweegredenen der
der daden, als
alsook
ookomtrent
omtrentde
delessen
lessenvan
vanWijsheid
Wijsheid
cgebeurtenissen
<en
Menschenkennis, welke
daaruit zIJn
af te
te leiden?>
werken
welke daaruit
an af
cen Menschenkennis,
leiden ?» opgenomen
opgenomen in
in de werken
dier
Maatschappij (Letter·
en oudheidkundige
oudheidkundige Verhandelingen
Verhandelingen II pag.
167), ook
dier Maatschappij
(Letter- en
pag. 167),
<Disputatio de Historia
editio
afzonderlijk
den titel:
afzonderlijk uitgegeven
uitgegeven onder den
titel : cDisputatio
Historia Pragmatica, editio
altera.'
(Hagae Comitum
Comitum 1818).
1818).
,
altera.» (Hagae
Curatoren der Leidsche
Uuiversiteit ioen
toen er sprake
sprake
Borger schreef daarover aan Curatoren
Leidsche Uuiversiteit
als opvolger van Wijttenbach
was van zijne benoeming als Professor in de Letteren, als
Wijttenbach ::
eIk moet hierbij
hierbij nog
ik door
door het
het houden
houden van
vandit
ditCollege
Collegegaarne
gaarne
ea
nog aanmerken,
aanmerken, dat ik
aan het
het ideaal
ideaal dat
dat ik
ik in
in eene Verhandeling
bij de
de Holzou willen
willen beantwoorden
beantwoorden aan
zou
Verhandeling bij
landsche Maatschappij
Maatschappij van Wetenschappen
Wetenschappen van
van de
de beoefening
beoefening der
der Historie
Historie ontworpen
ontworpen
heb (25 September 1816 (Archief
H.H. Curatoren
Curatoren der
der Leidsche Hoogeschool.)
Hoogeschool.)
(Archief van H.H.
Groen
bestreed deze
deze methode
methode uitvoerig
uitvoerig in
in zijn antwoord
Groen bestreed
antwoord zie <Proeve
cProeve over de
eener Algemeene
Algemeene Nederlandsche Geschiedenis.,
zamenstelling eener
Geschiedenis», naar aanleiding van
sten December 1826, artikel 2, (pag. 31.)
's Konings
Konings Besluit van den
den 23
23sten
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worden enenvatbaar
vatbaardaarentegen
daarentegenom
omwaarlijk
waarlijk
vredigd te worden
beminnen en
endoor
doorwederkeerige
wederkeerigeliefde
liefdewaarlijk
waarlijk gelukkig
gelukkig
te beminnen
te zijn. Niet
Nietdat
datikikdoor
doormijne
mijnetegenwoordige
tegenwoordigeaandoeningen
aandoeningen
bedwelmd, mij
mij een
eenverschiet
verschietvan
vanonvermengde
onvermengde vreugde
vreugde
bedwelmd,
tooveren zou
zou;; ik
ik ben
benverzekerd
verzekerddat
datikikininmijne
mijneBetsij
Betsij
tooveren
sommige, dat
datzij
zij in
inmij
mij zeer
zeer vele,
vele, thans
thanshaar
haar nog
nogonbekende
onbekende
gebreken ontdekken
ontdekken zal
zalenendat
datook
ookaan
aanons
onslasten,
lasten,rampen
rampen
gebreken
en wederwaardigheden
wederwaardigheden beschoren
Doch wij
wij denken
denken
beschoren zijn.
zijn. Doch
en gevoelen
gevoelen beide
beidezoo
zoogeheel
geheeleveneens
eveneensover
overalle
allegewichtige
gewichtige
zaken;
wij hebben
hebben elkander
elkander wederkeerig
wederkeerig zoo
zoo opregt
opregt en
en
zaken ; wij
hartelijk lief;
die liefde
liefdegaat
gaatbij
bijons
onsbeide
beidemet
metachting
achting
hartelijk
lief; die
en
met eene
eenelevendige
levendigezucht
zuchtom
omdie
dieachting
achting teteblijven
blijven
en met
verdienen,
verdienen, gepaard.
gepaard. Wij
Wij beschouwen
beschouwen beide
beide het
het volgend
volgend
leven als
als een
een voortzetting
voortzetting en
enontwikkeling,
ontwikkeling, zoo
zooonaf,
onaf~
leven
scheidenlijk
ons tegenwoordig
tegenwoordig bestaan
bestaan en
en
scheidenlijk verbonden
verbonden met ons
daarom
ik, zonder
zonder aan
aan ijdele
ijdeleverbeelding
verbeelding toe
toe te
te
daarom meen
meen ik,
geven,
te mogen
mogenhopen
hopenenenvertrouwen
vertrouwendat
datde
deeenstem,
eenstem~
geven, te
migheid van
van zulke
zulke denkbeelden
denkbeelden en
en gevoelens
gevoelens voor
voor ons
ons
migheid
een
duurzame bron
bron wezen
wezen zal,
zal, gelijk
gelijk UUhet
hetininUw
Uwbriefje
briefje
een duurzame
hebt
en bij
bij ondervinding
ondervinding hebt
hebt kunnen
kunnen zeggen,
zeggen, de
de
hebt gezegd en
levenszaligheid.
hoogste levenszaligheid.
De beker
beker zal
zal ook
ook voor
voor ons
ons met
met vreugde
vreugde en
en droefheid
droefheid
zijn
gemengd, maar
de bitterste
bitterste teug
teug zal
zal het
het
zijn gemengd,
maarook
ook in
in de
zoet der deelneming
deelneming en der
der liefde
liefde misschien
misschien nog
nog wel
welhet
het
zoet
meeste worden
worden geproefd.
geproefd. Ik
Ik zie
zie ininalle
alleopzigten
opzigtenmijne
mijne
meeste
volgende levensdagen
levensdagen met
met meer
meeropgeruimdheid
opgeruimdheidtegemoet.
teg-emoet.
pad moge
mogemoeilijk
moeilijkwezen,
wezen,maar
maarmet
metzulk
zulkeen
eengezellin
gezellin
Het pad
aan de
de hand
handmag
magikikvertrouwen
vertrouwen niet
niet als
als ikikhet
hetinslaan
inslaan
aan
wil telkens
telkens afgeleid,
afgeleid, maar
maar als ik
ik het
hetverlaten
verlaten wil,
wil,telkens
telkens
teruggebragt tete zullen
dat pad
pad hetwelk
hetwelk ik,
ik, in
in
teruggebragt
zullen worden
worden op
op dat
gemoede, als
als door
door de Voorzienigheid
aangewezen beschouw.
beschouw.
Voorzienigheid aangewezen
Aan die
die studie,
studie, waarvoor
waarvoor ik
ik steeds
steeds heb
hebgewenscht
gewenscht te
te
Aan
leven,
en daartoe
daartoevan
vanhet
hetonwaardeerbare
onwaardeerbare voorregt
voorregt der
der
leven, en
onafhankelijkheid gebruik te
te mogen
mogen maken
maken;; die
dietoewijding
toewijding
mijafbangende
afhangendehoofdzaak
hoofdzaak en
ende
debetrekking
betrekking
als
de van
vanmij
als de
mij niet
niet
waarin
kunnen worden
worden geplaatst
geplaatst als
als van
van mij
waarin ik
ik zou kunnen
afhangende
bijomstandigheden te
te beschouwen,
beschouwen, dat
datisiseene
eene
afhangende bijomstandigheden
voorstelling,
welke bij
bij de
demeeste
meestevrouwen
vrouwenzeer
zeerzeker
zekerniet,
niet,
voorstelling, welke
maar bij
mijne zoo
zoo regt
regt goed
goedenenedeldenkende
edeldenkendeBetsij
Betsij
maar
bij mijne
gemakkelijk ingang
kunnen vinden.
vinden.
gemakkelijk
ingang zou kunnen
Ik ben
ben thans
thansmeer
meer dan
dan ooit
ooitbenieuwd
benieuwd naar
naar den
den loop
loop
Ik
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die het
die
het kiezen
kiezen van
van een
eenHistorieschrijver
Historieschrijver zal
zal nemen
nemen en
en ik
ik
hoop
door U
U alles
allestetevernemen
vernemen 't'tgeen
geen direct
direct of
ofindirect
indirect
hoop door
U bekend
bekend zou
zoumogen
mogenworden.
worden.UUweet
weetdat
datprof.
prof.Tydeman
T ydeman
voornemens isis een
voornemens
een werkje
werkje uit
uit te
te geven
geven tegen
tegen 's Konings
Besluit 1. U moet
moet de
devriendelijkheid
vriendelijkheid hebben
hebben dit
dit en
enieder
ieder
soortelijk stukje
stukje over de
geenvan
vaneenig
eenigaanbelang
aanbelang
soortelijk
de zaak
zaak't'tgeen
zou
mogen wezen
wezen bij
bij ons
ons aan
aan huis
huis tetebezorgen
bezorgen met
met een
een
zou mogen
recommandatie
het spoedig
spoedig tetedoen
doengeworden.
geworden.
recommandatieom
om mij
mij het
Intusschen het
het zou
zoubijzonder
bijzonderarrogant
arrogantzijn
zijnen
endaarenboven
daarenboven
weinig kennis
kennis verraden
verraden van
vande
dewijze
wijzewaarop
waaropbenoemingen
benoemingen
van
dien aard
aard menigmaal
menigmaal geschieden
geschieden zoo
zoo ik
ikmij
mij vleien
vleien
van dien
wilde
dat bij
bij de
de groote
groote menigte
menigte ook
ook van
van zulke
zulke competi,
competiwilde dat
toren
welke mij
mij ininjaren
jarenen
enverkregen
verkregen kennis
kennis zoo
zooverre
verre
toren welke
vooruit
keus op
op mij
mij zou
zou mogen
mogen vallen.
vallen.
vooruit zijn,
zijn, de
de keus
Weet U,
U, dat
datikikniet
nietmet
metdat
datoogmerk
oogmerkaan
aan's'sKonings
Konings
uitnoodiging heb
heb beantwoord
beantwoord;; en
endat
datikikde
demoeilijkheden
moeilijkheden
om in
middelmatige
om
in onze
onzetijden
tijdeneen
eenzelfs
zelfs
middelmatigehistorie
historie der
der
Nederlanden te schrijven
schrijven ook
bij en
en door
door de
debewerking
bewerking
Nederlanden
ook bij
van
dat vak
vak zoozeer
zoozeer heb
heb leeren
leeren kennen
kennen dat
dat ik
ik mij
mij niet,
nietvan dat
tegenstaande
onzegesprekken
gesprekken daarover
daarover zoodanige
zoodanige
tegenstaande al
al onze
levensbestemming nooit zonder
zonder huivering
huiveringvoorstellen
voorstellenkon.
kon.
levensbestemming
Doch ik
ik gevoel,
gevoel, dat
dat de
deenergie
energiewelke
welkedoor
doorhet
hetellendige
ellendige
ronddraaien inin den
den kring
kring eener
eener beuzelachtige
beuzelachtige en
en alles
alles
ronddraaien
deprimeerende levensmanier bij
bij mij
mij langzamerhand
langzamerhand geheel
geheel
deprimeerende
te niet
niet zou
zouzijn
zijngegaan,
gegaan,weder
wederzal
zalkunnen
kunnenherleven
herleven en
en
te
nooit heb
heb ik
ikzooveel
zooveelmoed
moedgehad
gehadom,
om,niet
nietofofalthans
althans
nooit
zeer zeker
zeker min
min voornamelijk
voornamelijk uit ambitie
ambitie een
een carrière
carrière
zeer
inslaan waarin
waarin ik
ik mij
mij zoo
zoooneindig
oneindigvele
veleopofferingen,
opofferingen,
inslaan
moeilijkheden en
en onaangenaamheden
onaangenaamheden zou
zou moeten
moeten getroosten.
getroosten.
moeilijkheden
Evenwel,
zoover
zou
ik
dunkt
mij
niet
komen,
datikikmij
mij
Evenwel,
zou ik dunkt mij niet komen, dat
ten dezen
dezen opzichte
opzichte onderwierp
onderwierp aan
aan de
deleiding
leiding van
van het
het
ten
Gouvernement omdat
omdatzoodanige
zoodanigeonderwerping
onderwerpingmijns
mijnsinziens
inziens
Gouvernement
voorbode zou
zouzijn
zijnder
deronvermijdelijke
onvermijdelijkemislukking
mislukking van
van
de voorbode
werk. Doch
Doch alaldit
ditredeneeren
redeneeren begint
begint alalwat
watnaar
naarhet
het
het werk.
verkoop en van
beerenhuid te gelijken
gelijken;; ik
ik maak
maak mij
mij
verkoopen
van den beerenhuid
daaromtrent geene
illusies;; en
en evenwel,
evenwel,wanneer
wanneerikikmijne
mijne
daaromtrent
geene illusies
bijzondere neiging
ik steeds
steeds voor
voor de
de studie
studie der
der ge,
gebijzondere
neiging die
die ik
schiedenis
had,
bedenk,
dan
gevoel
ik
een
bijna
onwederschiedenis
bedenk, dan gevoel ik een bijna onweder,
staanbare trek
om in
indat
datvak
vakmijn
mijnvermogens
vermogens ten
tennufte
nutte
staanbare
trek om
van anderen
anderen te
besteden. Gelukkig
Gelukkig dat
mijne B.
B. het
het
van
te besteden.
dat mijne
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onderscheid kan
bevatten tusschen
tusschen Historie
Historie teteschrijven
schrijven
kan bevatten
en aangesteld
aangesteld Historieschrijver
Historieschrijver te
zijn;; tusschen
tusschen eene
eene
en
te zijn
roeping
van het
het Gouvernement
Gouvernement en
en eene
eeneroeping
roepingininonzen
onzen
roeping van
eigenen
de goed,
goed~
eigenen aanleg
aanleggelegen
gelegenen
en dus,
dus, gelijk
gelijk ik
ik liever
liever de
keuring van
van haar
haar en
en haar
haar verstandige
verstandige hart,
hart, dan
dan de
de toe,
toe~
keuring
juiching der
der wereld
wereld zou
zou willen
willenverdienen,
verdienen, zoo
zoo ook
ook zij
zij
juiching
haren
echtgenoot liever
haar en
en zijne
zijne eigene
eigeneachting
achting
haren echtgenoot
liever haar
waardig dan
dan met
met eeretitels
eeretitels overladen
overladen te
te zien.
zien. Pligtvervul.
Pligtvervul~
waardig
ling aan
aan regt
regt huiselijk
huiselijk leven
leventeteparen
parendit
ditisisde
dewensch
wenschvan
van
gij weet
weet ook
ookvan
vanmij,
mij,enenzoo
zooaan
aanhet
heteerste
eerste
haar en
haar
en gelijk gij
vooral door
door mij
mij niet
nietdan
danzeer
zeergebrekkig
gebrekkigwordt
wordtvoldaan
voldaan
vooral
mij niet
nietontbreken.»
ontbreken.»
aan opwekking
opwekking zal het
het mij
aan
Doctor Groen
Groendaarentegen
daarentegen was
wasvolkomen
volkomen tevreden.
tevreden. Het
Hetwas
was
hem, toen
toenhij
hijeen
eenjaar
jaartetevoren,
voren,nanaeene
eenee:serieuze
«serieuzeconversatie»
conversatie»i 1
zijn
er toe
toe had
hadweten
wetentetebrengen
brengenom
ommet
metden
denDirecteur
Directeur
zijn zoon er
van het
het Kabinet
Kabinet te
te gaan
gaan spreken,
spreken, een
eengroote
grooteteleurstelling
teleurstelling ge,
ge"
van
weest, dat
dat er
er ten
ten slotte
slottevan
vandedezaak
zaakniets
nietswas
wasgekomen.
gekomen.Eerst
Eerst
weest,
had hij
hij dan
dan ook
ook den
denHeer
HeerdedeMeij
Meijwillen
willenschrijven,
schrijven, dat
dathet
het
had
wellicht te laat
laat was
was en
enzijn
zijnzoon
zoondede
betrekking
waarschijnlijk
wellicht
betrekking
waarschijnlijk
niet
meer begeerde,
begeerde, maar
maar hij
had zich
zich bedacht
bedacht 2 en een vrien,
vrien..
niet meer
hij had
1.
Groen aan
p.
aan Mevr.
Mevr.v.v. d.
d. Hoop,
Hoop, t.
t. a. p.
1. Groen
aanvankelijk opgestelde
opgestelde brief aan den
den Heer
Heer de
deMei,j,
Meij, die ik
ik nog
nog onder
onder de
de
2. De aanvankelijk
Dr. Groen
Groen in het
het familiearchief
familiearchief Van
Vander
derHoop
Hoopterug
terugvond,
vond,luidt
luidt:
papieren
papieren van
van Dr.
:
Hoog
Edel Gestrenge
Gestrenge Heer
Heer1I
Hoog Edel
paar dagen
dagen van
vanhuis
huisgeweest
geweestzijnde
zijndeis ismij
mijdede
gerespecteerdemissive
missivevan
van
Een
Een paar
gerespecteerde
sten dezer
Uwe
Excellentie van den
den 20
eerder dan
dan heden
heden geworden
geworden en
alzoo is
is
20st..
Uwe Excellentie
dezer niet eerder
en alzoo
het de
de eerste
eerstegelegenheid
gelegenheidwelke
welkeikikwaarneem,
waarneem, om
omUwe
UweExc.
Exc.teteinformeeren
informeerendat
dat
het
mijn
zoon zich
zich gedurende
gedurende eenigen
eenigen tijd
tijd te
te Steenwijk
Steenwijkbevonden
bevondenheeft
heeftinindedenabijheid
nabijheid
mijn zoon
van het
hetBuiten
Buiten van
vanMevrouw
Mevrouw de
de V/
Vi eduwe
eduwe van
der Hoop,
Hoop, met
metde
dejongste
jongstedochter
dochter
van der
welke hij
hijtot
totons
onsgroot
grootgenoegen
genoegengeëngageerd
geëngageerd is en
envoornemens
voornemens was
was om
om met
met
van welke
de familie
familie vandaag
vandaagnaar
naarGroningen
Groningentetevertrekken
vertrekken;
heb
zoobelangrijke
belangrijkeinhoud
inhoud
; ikik
heb
dedezoo
met
de post
postvan
vanheden
hedenhem
hem
medegedeeldenenzeker
zekerzal
zalhijhijmet
metmij
mijdedegunstige
gunstige
met de
medegedeeld
van Z.
Z. M.
M. ten
tenzijnen
zijnenopzichte,
opzichte,blijkbaar
blijkbaarininHoogstdeszelfs
Hoogstdeszelfsvoornemen
voornemen
gezindheid
gezindheid van.
hem als
alsReferendaris
Referendaris aan
aanhet
hetKabinet
Kabinetteteverbinden,
verbinden,zeer
zeerhoogschatten,
hoogschatten,daar
daar
om
om hem
hij
nagenoeg een
een jaar
jaargeleden,
geleden, toen
toenererquaestie
quaestiewas
wasom
omhet
het
getal
der
Kabinetshij nagenoeg
getal
der
Kabinetsvermeerderen, niets
niets meer
meer wenschelijk
wenschelijk voor
voorhem
hemzou
zougevonden
gevonden
secretarissen
secretarissen te
te vermeerderen,
vanUwe
UweExcellentie
Excellentiewerkzaam
wel'kzaam tete
hebben, dan
dan in
in die
diequaliteit
quaJiteitonder
onderdedeleiding
leidingvan
hebben,
mogen
zijn;; maar
maar alle
allevooruitzigt
vooruitzigtdaarop
daarop tengevolge
tengevolge van
van de
de benoeming
benoeming van
van den
den
mogen zijn
Stratenus verloren
verloren hebbende,
hebbende, is
is hij
hij voortgegaan
voortgegaan met
met de
depractijk
practijk als
alsadvocaat
advocaat
Heer
Heer Stratenus
met
zooveel
geestdrifttoegelegd
toegelegdop
opdede
en voor
voor zooverre
zooverre deze
dezezulks
zulkstoeliet,
toeliet,zich
zich
en
met
zooveel
geestdrift
datikikinderdaad
inderdaad
studie, de
deNederlandsche
Nederlandschegeschiedenis,
geschiedenis,dat
beoefening zijner geliefkoosde
geliefkoosde studie,
metdeze
dezestudio
studieniet
nietdien
dien
zelve niet
niet zou
zoudurven
durven bepalen
bepalen ofofdedeingenomenheid
ingenomenheid met
zelve
zijnegezindheid
gezindheidgekregen
gekregen zou
zouhebben,
hebben, dat
dathij
hij het
het
invloed op
op zijn
zijn verlangen
verlangen enenzijne
invloed
misschien
ondoenlijk, althans
minder wenschelijk
wenschelijk voor
voor hem
hem zou
zou beschouwen,
beschouwen, eene
eene
misschien ondoenlijk,
althans minder
te treden,
treden, ininwelke
welkehijhijdeze
dezealleen
alleenalsalsbijvak
bijvakzou
zoukunnen
kunnenen
enmogen
mogen
carrière in
carrière
in te
zelf zal
zalhieromtrent
hieromtrent moeten
moetenoordeelen
oordeelen en
enaan
aanUwe
UweExcellentie
Excellentie
waarnemen. Hij
waarnemen.
Hij zelf
de eer
eerheb
hebUwe
UweExcellentie
Excellentiededeverzekering
verzekeringmijner
mijner vol
vol
nader schrijven,
nader
schrijven, terwijl
terwijl ik de
bieden.
komen hoogachting
hoogachting aan
komen
aan te bieden.
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waarvan hij,
den brief
briefaan
aan zijn
zijn
delijk antwoord
antwoord gezonden,
gezonden, waarvan
hij, in den
zoon, de
de copie
copie insloot.
insloot.
zoon,
Edel Gestrenge
Gestrenge Heer
Heer —
- luidde
luiddehet
het—
- Gister
Gisterbij
bij
Hoog Edel
mijne terugkomst
terugkomst van
een gedaan
gedaan uitstapje,
uitstapje, heb
heb ik
ik de
de
mijne
van een
sten
geëerde
missive van
van Uwe
Uwe Exc.
Exc. van
van den
den 20
gegeëerde missive
20sten dezer
dezer ge,
vonden en in
in dezeive
dezelve de
devoor
voormijn
mijnzoon
zoonzoo
zoobelangrijke
belangrijke
vonden
mededeeling
voornemen des
des Konings
Konings om
om hem
hem
mededeeling van
van het voornemen
als
Referendaris te
benoemen en
en aan
aanHoogstdeszelfs
Hoogstdeszelfs
als Referendaris
te benoemen
Kabinet te verbinden.
verbinden. Ik
Ikneem
neemdedeeerste
eerstegelegenheid
gelegenheidwaar
waar
Kabinet
om
Exc. te
te informeeren,
informeeren, dat
dat mijn
mijn zoon
zoon zich
zich gedu.
gedu~
om Uwe Exc.
rende
eenigen tijd
tijd te
te Steenwijk
Steenwijk bevonden
bevonden heeft
heeft in
in de
de
rende eenigen
nabijheid
van
Mevr.
de
Weduwe
van
der
Hoop
1,
met
nabijheid van Mevr. de Weduwe van der Hoop 1, met
de jongste
jongste dochter
dochter van
van welke
welke hij,
hij,tot
totons
onsgroot
grootgenoegen,
genoegen,
geëngageerd
maar voomemens
voornemensom
omgister
gistermet
metdie
die familie
familie
geëngageerd is, maar
naar
Groningen te
te vertrekken.
vertrekken. Met
Met de
de post
post van
van heden
heden
naar Groningen
op G.
G. geef
geefikikhem
hemhiervan
hiervanberigt
berigtenenzal
zalhij
hijalzoo
alzoo spoedig
spoedig
in staat
staat gesteld
gesteld worden
worden om
om zelf
zelfde
deuitdrukking
uitdrukking der
der ge,
gevoelens
voelens van
van erkentenisse
erkentenis se en
en verknogtheid
verknogtheid welke
welke dit
dit ver.
vereerende
bewijs van
van 's Konings
ten zijnen
zijnen
Konings welwillendheid ten
eerende bewijs
opzigte
en Uwe
U wezoo
zoo
hooggeschattetoegenegenheid
toegenegenheidbij
bij
opzigte en
hooggeschatte
hem hebben
hebben opgewekt,
opgewekt, U
we Exc.
Exc. aan
aan te
te bieden.
bieden.
hem
Uwe
Laat ik de
de mijne
mijne daarbij
daarbij mogen
mogen voegen
voegen en Uwe
Uwe Exc.
Exc.
Laat
verzekeren van
volkomenhoogachting
hoogachtingwaarmede
waarmedeik
ikde
de
verzekeren
van de volkomen
eer heb 2.
eer
Zijnen
schreef hij
hij::
Zijnen zoon schreef
Uit nevensgaande
nevensgaande kopij
kopij van
van den
den brief
briefaan
aan den
den Heer
Heer
mede~
de Meij
Meij ziet
ziet Gij,
Gij, lieve
lieveWillem,
Willem,dedezoo
zoo
belangrijkemede,
belangrijke
deeling
gedaan wordt.
wordt. Uit
Uitden
dendatum,
datum, den
den
deeling welke
welke U gedaan
sten dezer,
20
blijkt, dat de
de brief
briefreeds
reedsvoorl.
voorl. Vrijdag
Vrijdagdoor
door
20sten
dezer, blijkt,
mij had
had kunnen
kunnen ontvangen
ontvangen geweest
geweest zijn;
zijn; daarom
daarom zal
zal ik
ik
mij
dezelve nog heden
heden avond
avondbeantwoorden
beantwoorden en
enschrijven
schrijvendat
dat
dezelve
Gij
absent zijt,
zijt, met
met de
dereden
reden waarom,
waarom, en
en dat
dat Gij
Gijzeker
zeker
Gij absent
spoedig doenlijk
doenlijk te
te Brussel
Brussel zult
zult komen
komen om
omhierover
hierover
zoo spoedig
te spreken
spreken: : dit
immers heb
begrepen dat
dat in
in alle
allegeval
geval
dit immers
heb ik begrepen
raadzaam en
zal wezen;
wezen; daar
daar ikikdeze
dezebenoe,
benoeraadzaam
en noodzakelijk
noodzakelijk zal
ming
aanmerke als
als een
een vereerend
vereerend blijk
blijkvan
van's'sKonings
Konings
ming aanmerke
1. Arnolda,
Amolda, Aleida,
Aleida, Maria
Maria Thomassen
van Mr.
Mr. Abraham
Abraham
Thomassen àA,Thuessink,
Thuessink, weduwe van
van der
der Hoop,
Hoop, ininleven
levenWethouder
Wethouderder
der
stad
Groningen.Het
Het
buitengoedhier
hierbedoeld
bedoeld
stad
Groningen.
buitengoed
ede Bulb
Bult>nabij
nabij Steenwijk.
Steenwijk.
was cde
heb het
hetcouvert
couvertopen
opengemaakt,
gemaakt,vreezende,
vreezende, zooals
zooalsook
ookgebeurd
gebeurd is,
is, dat
datde
de
2. Ik
Ik heb
vanmijn
mijnantwoord
antwoordaan
aanden
denHeer
Heerdede
Meijwas
was
blijvenliggen.
liggen.Zie
Ziehier
hierhetzelve
hetzelve
kopij van
kopt
Meij
blijven
het mij
mij kan
kan tetebinnen
binnenbrengen.
brengen.
zooveel ik het
zooveel
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welwillendheid ten Uwen
Uwen opzigte
opzigteenenvan
vandedevriendschap,
vriendschap_
welwillendheid
pelijke intentie
Meij om
om op
opdeze
dezewijze
wijze
pelijke
intentie van.
van.den
den Heer
Heer de
de Meij
als referendaris
referendaris bij en niet
niet als
als secretaris
secretaris van het Kabinet
Kabinet
de behandeling
behandelingvan
vanbelangrijke
belangrijkeof
ofinstructieve
instructieve
aangesteld, U de
zaken beter
kunnen opdragen
opdragen en
en UUvan
vande
deverpligting
verpligting
zaken
beter te
te kunnen
om
altijd Z. M.
M. te
te volgen,
volgen, tetebevrijden.
bevrijden. Voorts
Voortslate
late ikik
om altijd
geheel
aan
Uw
eigen
oordeel
over
om
te
dien
aanzien
te
geheel aan Uw eigen oordeel over om te dien aanzien te
handelen
gelijk Gij
Gijzult
zultbegrijpen
begrijpenbest
besttetewezen,
wezen,mij
mijalleen
alleen
handelen gelijk
Godebeha,
behabepalende tot den
den hartelijken
hartelijken wensch,
wensch, dat
dathet
hetGode
bepalende
Wij
moge UUhierin
hierindedenoodige
noodigewijsheid
wijsheidteteschenken.
schenken. Wij
gen moge
hopen U
U dan
daneerstdaags
eerstdaags bij
bij ons
ons te
te zien,
zien, groet
groet uwe
uwe
hopen
Betsij met
met hare
harewaardige
waardigemoeder
moederenenverdere
verdereFamilie
Familie
lieve Betsij
hartelijk, terwijl
met vaderlijke
vaderlijke affectie
affectie blijve
blijve
hartelijk,
terwijl ik met
T. T.
T.
P. J.
J. Groen
Groenvan
vanPrinsterer.
Prinsterer.
Rotterdam, 24 September
September 1827.
1827.
Rotterdam,
Of de
de doctor
doctor zijn
zijn zoon
zoon wel
welzoo
zoogeheel
geheelvrij
vrijliet
lietals
alsmen
menuit
uit
brief opmaken
opmakenmoet,
moet, betwijfel
betwijfelik
ikechter
echter '•1. Voor
Voorde
degansche
gansche
den brief
familie, ten
minste, was
niet twijfelachtig
twijfelachtig dat
dat Willem
Willem het
het
familie,
ten minste,
was het niet
aanbod aannemen
aannemen zou.
«Dat lieve
lieveprettige
prettigehuishoudentje,
huishoudentje,
aanbod
zou. «Dat
waarvan
mij zoo
zooheel
heelveel
veelplezier
pleziervoorstel
voorstel—
- klaagde
klaagde de
de
waarvan ik
ik mij
schrijvenvan
vanharen
haren
zuster in
in den
denbrief
briefdien
dienzijzijbijbij
jongste zuster
hethet
schrijven
vader insloot
insloot —
- om
omhet
hetandere
anderejaar
jaartetemoeten
moetenmissen
missenspijt
spijt
vader
mij
ontzagchelijk Maar
met U
U en
enBetsy
Betsy
mij ontzagchelijk;
Maar egoïstisch
egoïstisch kan
kan ik met
niet wezen
wezen 2.»
denzelfden geest
de moeder
moederzich
zich uit.
uit.
niet
2.» In denzelfden
geest liet de
«Maar
dit
is
dan
ook
wel
de
grootste
zwarigheid
en
in
welke
tMaar dit is dan ook, wel de grootste zwarigheid en in welke
carrière
men die
die niet
niet—
- meende
meende deze
deze 3, en
zijn zwager
zwager
en zijn
carrière vind
vind men
troostte hem
hem met
met de
de gedachte
gedachte dat
dathij
hijererimmers,
immers,als
alshij
hij wilde,
wilde,
troostte
altijd
weer af
af kon.
kon.(‹Ik
«Ikkan
kanu zeggen
u zeggen—- schreef
schreefdeze
deze 4 uit
altijd weer
Rotterdam -—dat
zeer benieuwd
benieuwd ben
benna
naden
denuitslag
uitslag en
en
Rotterdam
dat ik
ik zeer
begrijp dat
het U
U wel
weleens
eensenen
peinebrengd,
brengd,vooral
vooraldaar
daar
begrijp
dat het
peine
onze
goede vader
vader W.
W.ererzoo
zooopopgesteld
gesteldis isgeen
geenblauwtje
blauwtjetete
onze goede
ontfangen.
dat denk
denk ik
ik toch
toch ook
ook dat
dat wel
welniet
nietnoodig
noodig
ontfangen. Neen
Neen dat
zal zijn
zijn want
want ik
ken tot
tot nog
nog toe
toemaar
maar een
een ding
ding dat
datzoo
zoovast
vast
zal
ik ken
1.
zoo gedetailleerd
gedetailleerd over
over de
de groote
groote zaak
zaak geschreven
geschreven heb,
heb, kan
kan ik
ik
Nadat ik
ik gister zoo
1.. !iadat
mij daartoe
daartoe refereeren
bijvoegen, dat
wikken en
en wegen
wegen van
vanalle
alle
mij
refereerenen
en er
er dit nog bijvoegen,
dat het wikken
inalalhetgeen
hetgeenik
ikgemeend
gemeend
daartoe betrekkelijke
betrekkelijke omstandigheden
omstandigheden ons
onsbevestigd
bevestigdhebben
hebbenin
U als
als onze
onze opinie
opinie te
temoeten
moetenvoorstellen.
voorstellen.
heb
heb U
Dr. Groen
Groen aan zijn
zijn zoon
zoon 26
26 Sept.
Sept. 1827.
1827. Archief
Archief V.
V. d.
d. Hoop.
Hoop.
Dr.
2. Mimi,
Mimi, ongedateerd.
Archief V. d.
d. Hoop.
Hoop.
ongedateerd. Archief
3. Mevr. Groen,
1827. AArchief
d. Hoop.
Hoop.
Groen, 26
26 Sept. 1827.
rchief V. d.
4. 28 Sept. 1827.
1827. Archief
Archief V.
V. d.
d. Hoop.
Hoop.
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bind,
dat men
men er
er niet
niet altoos
altoos af
afkan,
kan, alalwilde
wildemen
menenendaarin
daarin
bind, dat
wij
hebben
wij, dunkt
dunkt mij,
mij, beide
beide zoo
zoo goed
goeddoorgedacht
doorgedacht dat
dat wij
hebben wij,
het nimmer
zullen willen.»
het
nimmer zullen
De
jonge man
manberaadde
beraadde zich
zich in
in elk
elkgeval
gevalmaar
maar niet
niet lang.
lang.
De jonge
Terstond
hetontvangen
ontvangen van
vanUwe
U wegeEerde
geëerdemissive
missive
Terstond na het
sten dezer
van
- liet hij
hij den
denHeer
HeerdedeMeij
Meijweten
weten20sten
van den
den 20
dezer —
—
heeft
mijn waarde
waarde vader
vader mij
mij den
den inhoud
inhoud daarvan
daarvan mede,
medeheeft mijn
gedeeld.
Ik bevind
bevindmij
mijteteGroningen,
Groningen, alwaar
alwaar ik
ik nog eenige
gedeeld. Ik
mij niet
niet tot
tot een
een
dagen
zijn gebleven
gebleven indien
indien ik
ik het
het mij
dagen zou
zou zijn
aangenamen
gerekend UHEG.
UHEG. ten
tenspoedigste
spoedigste
aangenamen pligt
pligt had
had gerekend
te
komen betuigen,
betuigen, dat
hoogst gevoelig
gevoelig ben
ben aan
aan eene
eene
te komen
dat ik hoogst
benoeming
mij de
deduidelijkste
duidelijkstebewijzen
bewijzenverstrekt
verstrektvan
van
benoeming die mij
w~lwillendheid van
van Uwe
U we Excellentie.
Excellentie.
de
voortdurende wejwillendheid
de voortdurende
Zoo ik
ik niet
niet had
hadvernomen
vernomen dat
dat Uwe
U weExc.
Exc.eerstdaags
eerstdaags in
in
's Gravenhage wordt
terug
verwacht,
zou
ik
terstond
naar
wordt terug verwacht, zou ik terstond naar
Brussel
vertrokken om
omthans
thansweldra
weldrain
in de
de gelegenheid
gelegenheid
Brussel zijn vertrokken
te
zullen zijn,
zijn, mijne
mijneopwachting
opwachting alhier
alhier bij
bij U
U tctcmaken,
maken,
te zullen
meen
echter de vrijheid
vrijheid te mogen
mogen nemen
nemen aan
aan UEd.
UEd. te
te
meen ik echter
verzekeren,
steeds ook
ookininden
denopgedragen
opgedragen post
post
verzekeren,dat
dat ik
ik steeds
alles
het werk
werk zal
zaltrachten
trachten tetestellen
stellenom
om de
degoede
goede
alles in het
opinie van
van UHEG.
UHEG.enendedegunstige
gunstigebeschikking
beschikkingvan
van Z.
Z. M.
M.
opinie
te verdienen
verdienen 1.1.
Hoe het
het hem
hem echter
echter te
te moede
moede was
was blijkt
blijkt uit
uitzijn
zijn brief
briefaan
aan
Mevrouw
Mevrouw van
van der
der Hoop
Hoop::
Steeds isis onafhankelijkheid
onafhankelijkheid het
het voorwerp
voorwerp geweest
geweest van
van
Steeds
mijne wenschen
wenschen en
nu heb
heb ikikevenwel
evenwelgekregen
gekregen den
den
mijne
en nu
slaafachtigsten post
slaafachtigsten
postvan
vanhet
hetgeheele
geheeleland.
land. .
.................
• •
eenmooie
mooietitel,
titel,een
een
post
van
vertrouwenwaarin
waarin
Het isiseen
post
van
vertrouwen
men veel
veel belangrijks
belangrijks kan
kan hooren
hooren en
en zien
zien 22 en die
die op
op den
den
men
duur den
den weg
wegtot
totbevordering
bevorderingontsluit.
ontsluit.Over
Over't 'talgemeen
algemeen
duur
hebben de menschen
menschen er
opinie van
van en
en ik
ik werd
werd er
er
hebben
er hooge
hooge opinie
velen hartelijk
hartelijk mede
medegefelisiteerd,
gefelisiteerd, misschien
misschien door
door
door velen
sommigen hartelijk
Ik zal
zal steeds
steeds met
met den
den
sommigen
hartelijkererom
om benijd.
benijd. Ik
Heer van
van Kattendijke
Kattendijke in
in dedenabijheid
nabijheid van
van den
denKoning
Koning
Heer
dienen te
te zijn
zijn en
enook
ookditditschijnt
schijntaan
aandede
meestemenschen
menschen
dienen
meeste
kan zijn
zijn dat
dathet
hetmeevalle
meevalle in
in het
het
zeer aangenaam.
aangenaam. Het
zeer
Het kan
I.
1. Ongedateerd.
Ongedateerd. R.
R. A.
A.
2.2. Vergelijk
Vergelijk Ned.
Ned. Ged.
Ged. pag.
pag. 287.
287.
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vervolg: : ik
ik spreek
nu nog
nogover
over als
als iets
iets dat
dat ik
ik niet
niet
vervolg
spreek er
er nu
ken.
Maar na
naikikmeen
meenmet
met
eenige
waarschijnlijkheid te
te
ken. Maar
eenige
waarschijnlijkheid
kunnen gissen,
ben ikiknagenoeg
nagenoeg overtuigd,
overtuigd, dat
dat de
de
kunnen
gissen, zoo ben
post zoovele
zoovele onaangenaamheden
onaangenaamheden medebrengen
medebrengen zal
zal van
van
post
ongelooflijke
gebondenheid, van
van werken
werken soms
soms
ongelooflijke drukte
drukte en
en gebondenheid,
in het
het holle
hollevan
vanden
dennacht,
nacht, met
met Z.
Z.M.
M.overal
overal henen
henen te
te
in
trekken enz.
enz. enz.
enz. dat
dat het
het voor
voor Betsy
Betsyen
mijn geluk
geluk niet
niet
trekken
en mijn
dienstig
zou zijn
zijn op
op den
den duur
duur daarin
daarin te
te blijven.
blijven. Nu
Nu te
te
dienstig zou
bedanken
volgens aller
aller opinie
opiniealalteteonvoorzichtig
onvoorzichtigzijn
zijn
bedanken zou volgens
geweest
om dezelfde
dezelfdereden
redenzal
zalikikdaaraan
daaraaninindedeeerste
eerste
geweest en om
maanden wel
wel niet
niet kunnen
kunnen denken,
denken, zoodat
zoodat ik
ik uit
uitaange,
aange~
maanden
name
droomen op
een regt
regtonaangename
onaangename wijze
wijze ben
ben
name droomen
op een
wakker gemaakt
gemaakt 1.1.

o

R. A.
1. Groen
Hoop, 10 Oct. 1827. R.
A.
V. d. Hoop,
Groen aan Mevr. V.
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GEDICHTEN IN
IN PROZA.
PROZA.
GEDICHTEN
RADEN MAS
MAS NOTO
NOTOSOEROTO.
SOEROTO.
RADEN

19.
19.

«Heb dank, moeder
moeder11voor deze
deze zoete,
zoete,lichte,
lichte,deze
dezezonneArreugde.
zonne~vreugde.
«Heb
Het warme
warme licht
licht van
vandeze
dezemorgenmuziek
morgenmuziekdoordringt
doordringt
mijn leden.
leden.
geheel mijn
Ik voel
voelme
meals
alskristal,
kristal,waarin
waarinhet
hetoog
oogdes
desdaags
daagszijn
zijnblikken
blikkenstraalt;
straalt;
zweempjezelfs
zelfsininmij.
mij.
enkel troebel
troebelvezeltje,
vezeltje,ofofzweempje
het ontwaart geen enkel
De kemoening,bloesems
kemoening~bloesems en
en de
derozen
rozenstralen
stralen hare
hare geuren
geuren uit,
uit,
ach, ik
ik voel
voelme
mewiegend
wiegenddansen
dansenopop
golvenvan
vanaromen.
aromen.
en ach,
dede
golven
In dezen
dezen oceaan
oceaan van
van licht en
en geuren
geuren zweven
zweven vele
vele vogels
vogels
op kleurewwieken,
k1euren~wieken, mengend
mengend hun
hun gekweel
gekweel
morgenlied.
in 't bruisend morgenlied.
Mijn harte trilt en rankt,
stroom der
der vreugde,zee.
vreugde~zee.
rankt, geslingerd
geslingerd in den stroom
Het zingt,
zingt, en
en zijn
zijn danklied
dankliedversmelt
versmelt inindeze
dezegulden
guldenmelodie.»
melodie.»
Dit is
is de
de dag,
dag, dat
dat 't kind
zijn
eerst met
met héél zijn
kind voor 't eerst
naakt
blozend lijfje
lijfje
naakt en
en blozend
de koelte
koelte van
vandedeaarde
aardekust
kust;
derwereld
wereldom
omhaar
haarliefde
liefdesmeekt.
smeekt.
; der
Met ringen
ringen om
om pols
pols en
enenkels
enkelsslechts,
slechts,een
eenkralerpsnoer
kralen~snoer
om
zijnen hals,
om zijnen
getooid
geurig
Levens zegen,
zegen, graait
graait het
het in
in de geurig
getooid met ''ss Levens
dampende
aarde.
dampende aarde.
Dit
waarop de
de moeder
moederhaar
haar schat
'.ichat der wereld
wereld weder
wedergeeft.
geeft.
Dit is de dag, waarop
«Heb
dank, moeder
moeder 11 voor
vreugd.
«Heb dank,
voor deze
deze zoete vreugd.
Gij
weer gegeven
gegeven
Gij hebt
hebt me weer
aan
aan de gansche
gansche
aan licht,
licht, aan
aan lucht,
lucht, aan
aan hemel,
hemel, aarde,
aarde, en
en aan
menschheid.»
menschheid.»

c)
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20.
Ik zag
zag voor
voor menschen
menschen spelen
spelen 'n blinde
blinde op de
de sloending.
sloending.
meende eerst
eerst een
een droeve
droeve klacht
klacht te
te hooren
hooren en
en
Ik meende
mijn eigen
eigen leed,
leed, vergeten,
vergeten, klein
klein en
en onbeduidend,
onbeduidend,
mijn
waar, het kwam
kwam me
me plots
plots in
in 't harte
harte opgeweld,
opgeweld,
zoo waar,
't
groote
lied
van smart.
smart.
doch
loste
zich
gauw
op
in
groote
van
doch loste zich gauw
in

klonken jubelkreten
jubelkreten;; mijn
mijn eigen
eigen blijheid
blijheid zwol,
zwol,
Toen klonken
stemmenkoor van vreugd.
vreugd.
verloor zich
zich echter
echter dra
dra in
in 't stemmenkoor
verloor
Daar schoot
schoot me
me plots
plotstetebinnen:
binnen:blind
blindwas
wasdedearme
armespeler.
speler.
Daar
Met mielij
mêelij sloeg
sloeg ik toen
toen mijn
mijn oogen
oogen op
op en
en keek
keek
Met
armen speler
speler aan
aan;; naar
naar hier
hier was
was 't gelaat gekeerd.
gekeerd.
den armen
wenschte toen
te
weten,
met
mijne
ziende
oogen,
Maar 'k wenschte
toen te weten, met mijne ziende oogen,
hetgeen de
blinde schouwde
schouwde met
met zijne
zijne blijde
blijde ziel.
ziel.
hetgeen
de blinde

o

1 Sloending
Sloending een
Javaansch muziekinstrument
muziekinstrument bestaande
boven
een Javaansch
bestaande uit
uit koperen
koperen staven
staven boven
een
klankbodem. Het
middels houten
houten schijven
schijven aan lange
lange stelen.
stelen.
een klankbodem.
Het wordt
wordt bespeeld
bespeeld middels
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21.
den
heer en mevr.
mevr. A.
den heer

Zingen we samen
Zingen
samen van
van 's's levens
levens geneugt,
geneugt,
handen aan
aan handen
handenen
en oogen
oogen in
in oog.
handen
Klinkt al
al ons liedeke
Klinkt
liedeke stil
stil;; doch
doch verheugd
verheugd
trilt
stem van
van ons
ons hartë
hartë omhoog
omhoog
trilt toch
toch de stem
steeds op den
den maatslag
maatslag der
der eeuwige
eeuwige vreugd,
vreugd,
steeds
11661,héél
héél lang
héél,
nog;; dat
het gedoog'.
gedoog'.
lang nog
dat Hij het
Blijf bij
Blijf
bij me
me en deel
deel met
met mij
mij Alle
àlle de
dezorgen
zorgen::
stil
zou me
me schijnen
schijnen dit
dithevig
heviggedruisch
gedr.uisch11
stil zou
KAn de tjlempoeng
Kàn
klinke' in
in den
den morgen,
morgen,
tjlempoeng' 1 dan
dan nog klinke'
?
huis?
zoo de
de bespeler
bespeler terug
terug keert
keert naar
naar huis

Dwalen
samen door
door kwaden
kwaden en
en deugden,
deugden,
Dwalen we samen
daar,
verscholen voor
voor winden,
winden,
daar, waar
waar bloemen,
bloemen, verscholen
bloeien op
op d'akker
d'akker van
van smarten
smarten en
envreugden.
vreugden.
bloeien
Enkele
bloemekens konden
vinden,
Enkele bloemekens
konden we vinden,
maar
zéér
schoon,
die
dan
ons
ook
verheugden,
maar zéér schoon,
dan bris ook verheugden,
't meest
de liefde
liefdevan
vandierbare
dierbarevrinden.
vrinden.
meest wel de
Ga nog niet
niet henen
henen en
en blijf
blijfme
meininhet
hetzicht
zicht:
Ga
:
éénzaam zou 'k dwalen
dwalen in
in 't deinend gewoel
gewoellI
Kunnen mijn
me 't licht
Kfinnen
mijn oogen
oogen dan
dan zien,
zien, zoo me
laat in de
de duisternis,
duisternis, huivrig
huivrig en
en koel
koel?
laat
?

o
1 Tylempoeng,
Tjlempoeng, een
een Javaansch
Javaansch muziekinstrument,
muziekinstrument, een
van liggende
liggendeharp.
harp.
een soort van
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22.
«Ik ben
ben als
alsdedebergen
bergenzoo
zoo
groot»,sprak
sprak
liefdeder
dermannen.
mannen.
groot»,
dedeliefde
dan voor
voordedelangzaam
langzaamsloopende
sloopendestroomen»,
stroomen»,
«Hoed uu dan
zei
liefde der
der vrouw.
vrouw. «Ik
«Ik ben
ben slechts
slechts als
als het
hettopje
topje
zei de liefde
van een nagel
nagel zoo
zoo klein
klein;; maar
maar knipt
knipt gij
gij het
het 's morgens
af,
van
morgens al af,
wáár als
als ikikvrouw
vrouwheet,
heet,
het
groeitininden
denavond
avondweer
weeraan.»
aan.»
zoo wáår
het
groeit
hun lof.
lof.
«Mijn liefde
liefde is een
een woud»,
woud», zoo
zoo zingen
zingen de
demannen
mannen hun
«Mijn
«Zijn schaduw
schaduw bewaart
bewaart u voor
voorschroeiende
schroeiende hitte
hittevan
vantwijfel.»
twijfel.»
«Zijn
«Mijn
als 't rankende,
«Mijn vriend!
vriend 1laat
laatmijn
mijn liefde
liefde slechts
slechts wezen als
ruischende riet.
riet.
Laat de
storm van
van beproevingen
beproevingen over
over de
deaarde
aarde varen,
varen, hij
hij zal
zal
Laat
de storm
grond;; me
me bréken,
bréken, dat
dat
me doen
doen nijgen
nijgen tot
tot laag
laag aan
aan den
den grond
me
kàn hij
hij toch
toch niet.»
niet.»
lcán

o
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23.
Toen de
de Moeder
Moeder der
derwereld
wereld haar
haar rijkdommen
rijkdommen wilde
wilde
verdeelen, toen riep
verdeelen,
riep
zij
haar kinderen
nevelige plaats
plaats van
van het
het
zij haar
kinderen bijeen
bijeen op
op de nevelige
scheppingsbegin.
En nadat
zij met
met kwistige
kwistige hand
hand al
al de
de schatten
schatten van
van landen
landen
En
nadat zij
en zeeën
zeeen
onder haar
kinderen had
had verdeeld,
toen kwam
onder
haar kinderen
verdeeld, toen
kwam daar
daar nog
op éénmaal
éénmaal een
een kind
kind aangestapt.
aangestapt.
Ach, het
Ach,
het was
was 't kleinste en
en tengerste
tengerste en
en leek
leekwel
weleen
eenbedelaartje.
bedelaartje.
Met deemoedige
deemoedige houding
houding vroeg
vroeg het
het der
der Moeder
Moeder zijn
zijn deel.
deel.
«Van
dezeschatten
schattenkan
kan
Toen sprak
sprak de
de Moeder
Moederder
derwereld
wereld:
: (Nan
alaldeze
ik je
je niets
nietsmeer
meergeven;
geven;maar
maarhier
hiergeef
geefik
ik je
je drie
drie bloemknoppen,
bloemknoppen,
tot vreugde,
vreugde, wijding
wijdingen
enaandacht
aandacht;;
die zullen in je hart ontluiken tot
en steeds
steeds wanneer
wanneer je
je dit
ditwenscht,
wenscht,zult
zultjejebij
bijmij
mijininden
denhemel
hemelzijn.»
zijn.»
Toen was
was het,
het, dat
dat uit
uitdien
dienkleinen
kleinenbedelaar
bedelaar zou
zougroeien
groeien
de rijkste
rijkste man
gansch de wereld,
wereld, en
en zijn
zijn rijkdom
rijkdom isis
man in
in gansch
tonen en
en kleuren,
kleuren,
tonen
en zielenadel
zielenadel en
en zijn
zijn naam
naam isis dienaar
dienaar der
derKunst.
Kunst.
gevoel en

c)
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24.
Wel is
de reis
reis aanvaard,
aanvaard, moeder,
moeder, maar
maar nog
toef ik
ik steeds
steeds
is de
nog toef
aan uw zijde.
aan
zijde.
geroep van
In 't geroep
van den
den tjintaka
om regen
regen smeekt,
smeekt,
tjintaka 1, hij
hij die om
zult ge me
zult
me hooren.
hooren.
Mijn geroep
tot daar,
daar, in
in uw
uwtreurend
treurendhart,
hart,weerklinken
weerklinken
geroep zal tot
en
uw tranen
tranen zullen
zul1enrijkelijk
rijkelijk vloeien
vloeienals
alsantwoord
antwoordop
opmijn
mijn bée
bêe
en uw
om uw
om
uw zegen.
zegen.
Als ge
hoekj e der kamer
Als
ge in een hoekje
kamer mijn
mijnbonte
bontespeelgoed
speelgoed onbeheerd en
onverzorgd ziet
ziet liggen,
liggen, voelt gij
gij me
me niet
nietinindedehuivering
huiveringlicht
licht
onverzorgd
door
leden gaan
gaan en
en de
de vlijmende
vlijmende pijn,
pijn, die
die dan
dansnijdt
snijdt
door uw leden
?
door uw
uw hart
hart?
In
den eenzamen
eenzamen avond,
avond, moeder,
stil zit
zit tetekijken
kijken
In den
moeder, als
als ge stil
naar ons
tuin, van
van bloemen
bloemen wit en
en
naar
ons tuin,
maar schemerig
schemerig verlicht
bleeke opgaande
opgaandemaan,
maan,
nog maar
verlicht door
door de bleeke
dan zal
zal ikikop
opden
denkoelen
koelenadem
ademvan
vanhet
hetavondwindje
avondwindjeverschijnen
verschijnen
dan zacht
zachtlangs
langsuw
uwvoorhoofd
voorhoofd strijken in duizend teere
en dan
teere kussen.
kussen.
Als ge in Roewah,maand
Roewah.maand 2 een bedevaart
bedevaart gaat
gaat doen
doennaar
naar de
de plaats,
plaats,
waar mijn
neergelegd v66r
vóór mijn
mijn reis
reis naar
naar ons
ons
waar
mijn kleed
kleed is neergelegd
aller
aller eeuwig thuis,
thuis,
zult gij mijn
mijn aanwezen
aanwezen ruiken
ruiken in de
de zoete
zoetegeuren
geurender
der
zult
blauw.kringende wierookwolken.
wierookwolken.
blauw4cringende
De sembodja.boom,
sembodja=boom, aan
koele schaduw
schaduw mijn
mijn kleed
kleed
aan wiens koele
is toevertrouwd,
toevertrouwd,
zal uu zijn
zijn bloemen
bloemen ininden
denschoot
schootwerpen
werpenalsalsgroeten
groetenvan
vanmij,
mij,
zal
uw kleinen
kleinen jongen.
jongen.
de reis
reis aanvaard,
aanvaard, moeder,
moeder, maar
ik steeds
steeds
Wel is de
maar nog
nog toef ik
aan uw zijde,
zijde,
aan
steeds zal
zal ik
ikmijn
mijnaanwezen
aanwezenaan
aan'uuopenbaren.
openbaren.
en steeds

a
1]intaka of tjekaklak
ljekaklak is een vogel
vogel met
met helroode
helroode veeren.
veeren. Zijn
Zijn geroep
geroep wordt
wordt voor
voor
11 Tfintaka
voorbode van
van den
den regen
regen gehouden.
gehouden.
de voorbode
de maand
maand Roewah
Roewah bezoeken de
de Javanen
Javanendedegraven
gravenom
omererbloemen
bloementetestrooien
strooien
22 In de
wierook te
te branden.
branden.
en wierook
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Aan Dr.
Dr. Ludwig
Ludwig Wiillner.
Wüllner.

Soms
kan een
een droom
droom het
het arme
arme leven
leven wijden
wijden
Soms kan
tot grootsch
grootsch verhaal
verhaal van
van schoonheid
schoonheidonvermoed
onvermoed;;
als
óver d'aardsche
d'aardsche horizonnen
horizonnen glijden
glijden
als 6ver
de lichte
lichte stonden
stonden als
als een
een gouden
gouden stoet.
stoet.
Dan komt
komt een
een groot
groot gedacht
gedacht de
de ziel
zielbevrijden
bevrijden
dat Al
àl begeeren
en deinzen
deinzen doet
doet
dat
begeeren dooft,
dooft, en
heugnis van
schaamle vreugd
vreugd en
en donker
donker lijden,
lijden,
van schaamle
genade.glimlach
geschrei vergoedt.
vergoedt.
genade,glimlach die geschrei
Soms
maakt een wonder
wonder 't kleine
Soms maakt
kleine leven
leven gróót
gró6t ...
...
Gebenedijde
kunstnaar,
die
het
leven
Gebenedijde kunstnaar, die
leven
gepeild hebt
hebt van
van Gods
Godssterren,klaren
sterren.klaren nacht
nacht
gepeild
dood;;
het huiver,diep
huiver.diep duister
duister van
van den
den dood
tot het
Gij hebt
hebt mijn
mijn droefheid
droefheid met
met dien
diendroom
droomdoorweven,
doorweven,
Gij
en dat
dat schoon
schoon wonder
wonder aan
aan mijn
mijn ziel
zielvolbracht.
volbracht.
en
Allerheiligen,
1914.
Allerheiligen, 1914.
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Vincent van Gogh.
Gogh. Brieven
Brievenaan
aanzijn
zijnbroeder.
broeder. II.
11. 1914,
Vincent
Goede en
en Goedkoope Lectuur.
Amsterdam. Maatschappij v. Goede

tweede deel
deel dezer
dezerbrieven
brievenisisvoor
voorwie
wieVincent
Vincentvan
vanGogh's
Gogh'skunst
kunst
Het tweede
Wedereen
eenschat
schatvan
vanauto,biographische
auto~biographische
eene nieuwe
nieuwe verheugenis.
verheugenis.Weder
beminnen, eene
bijzonderheden; ;deels
deels onbewust,
onbewust, vertelt
vertelt de
deauteur
auteur in
indeze
deze
bijzonderheden
deels bewust,
bewust, deels
zich~zelf en
en van
van zijn
zijn werk,
werk, dat
dat zij
zij voor
voorde
dekennis
kennis
bladzijden zooveel
van zichaelf
bladzijden
zooveel van
hoog genoeg
genoegteteschatten
schattenhulpbron
hulpbronzijn.
zijn.
zijn kunst
kunst een
een moeilijk
moeilijk hoog
van zijn
geeft het
het vervolg
vervolg van
van Vincent's
Vincent's leven
levenininDen
DenHaag,
Haag,waarwaar~
Brief 240-322 geeft
heen hij
hij in
inDec.
Dec.1881
1881 vertrok,
vertrok, nog
noggeheel
geheelonder
onderden
denindruk
indruk eener
eener onbe.
onbe_
heen
inde
dewanhoop
wanhoop van
van zijn
zijn
antwoorde liefde.
liefde. Men
Men weet
weetdat
datdedekunstenaar
kunstenaar in
antwoorde
onbevredigd verlangen naar
naar teederheid,
teederheid, dezen
dezen winter
wintereene
eenezwervende
zwervendearme
arI:1e
onbevredigd
vrouw van
van de
de straat
straat opnam,
opnam, en
enmet
methaar
haar en
enhare
hare inderen
inderen zich
zich een
eengezin
gezin
vrouw
voorbij~
stichtte.
meent hij
stichtte. Aanvankelijk
Aanvankelijk meent
hij dat
dat het
het geluk
geluk hem
hem thans
thans niet
niet isis voorbik
gegaan; ; hij
niet eenzaam
eenzaam meer
meer; ; het
het gevoei
gevoel van
vanzich
zichteteontfermen,
ontfermen,van
van
gegaan
hij is niet
teederheid weg
weg te
te schenken,
schenken, geeft
geeft hem
hem vreugde, hem,
hem, den
denonbegrepene,
onbegrepene,
zijne teederheid
die ronddoolt
ronddoolt met
metzijne
zijneongevraagde,
ongevraagde, ongewilde
ongewildeinnerlijke
innerlijketresoren
tresoren van
van
die
liefde en
en mededoogen.
mededoogen. N.X
'\X onderlijk,
het leven
leven van
van dezen
dezen
liefde
onderlijk,alsalszooveel
zooveel in
in het
zijn samerpbestaan
samen~bestaan met
met deze
dezevrouw
vrouw:
een
beklagenswaardig
eenzame, is zijn
: een
beklagenswaardig
eenzame,
laagste klasse,
klasse, uit de
de verachte
verachte kaste
kaste van
van prostituees
prostitueé's;; zij
zij isis
schepsel
schepsel uit
uit de laagste
wil tijdens
tijdens haar
haar samenleven
samenleven met
met hem
hem haar
haar
ruw,
onbeschaafd, onwillig;
ruw, onbeschaafd,
onwillig ; zij wil
zijbetrekt
bet~ekt hem
hem ininellendige
ellendigeintrigues
intrigues
vroeger bestaan
bestaan niet
niet eens
eens opgeven
opgeven;; zij
vroeger
met hare
hare familie,
familie, die
diezoo
zoomogelijk
mogelijknog
noglager
lagerstaat
staatdan
danzij.
zij. Door
Doordit
ditavontuur
avontuur
vanzijne
zijneweinige
weinigebetrekkingen
betrekkingen;
MauveenenTersteeg
Tersteeghalen
halen
scheidt hij
hij zich
zich afafvan
; Mauve
de schouders
over hem
de
schouders over
hem op, en
enVincent,
Vincent,ondanks
ondankszijne
zijneverbeeldingen
verbeeldingenvan
van
gedeelden
kommer, vereenzaamt
vereenzaamt meer
meer. Aileen
Alleen zijn
zijnbroeder
broeder Theo
Theo
gedeelden kommer,
meer en
en meer.
keert
hem af;
af; zijn
zijn groot
grootbegrijpen
begrijpen omvat
omvat ook
ook deze
dezedaad
daad van
van
keert zich
zich niet van hem
Vincent.
Bijna
vrouw;; toen
toen gaf
gaf
Bijna twee
twee jaren
jarenviel
viel zijn
zijn leven
leven 'Samen
samen met
met dat
dat van
van de vrouw
hij
haar op,
uitgeput van eindeloos
eindeloos volhouden,
volhouden, eindeloos
eindeloostrachten
trachten om
om ook
ook
hij haar
op, uitgeput
maar
geluk te
te puren
puren uit
uitgedeelde
gedeeldebitterheid.
bitterheid.
maar één
één uur
uur van geluk
Eerst
zijne laatste
laatste brieven
brieven uit
uit Den
DenHaag
Haagontvouwt
ontvouwthij
hijTheo
Theoden
den
Eerst in
in zijne
toe dat
dat het niet langer
langer kan.
kan.
'
geheelen
toestand, geeft
hij toe
geheelen toestand,
geeft hij
Reeds
eerder schrijft
nu enendan
daniets
ietsover,
over,maar
maarsteeds
steeds met
met het
het
Reeds eerder
schrijft hij
hij er nu
vaste
vertrouwen dat
dat er
er eenmaal
eenmaal harmonie
harmonie tusschen
tusschen hen
henzal
zalheerschen,
heerschen,
vaste vertrouwen
inhet
hetstellige
stelligebewustzijn
bewustzijn
endat
datbewustzijn
bewustzijnheeft
heeftdezen
dezenwaarachtigen
waarachtigen
steeds in
—- en
christen
nimmer verlaten
verlaten —
- dat wat
wat hij
hij gedaan
gedaan had
had toen
toen hij
hij deze
deze vrouw
vrouw
christen nimmer
tot zich
zich nam,
nam, goed
goed was.
was.
Vooral nadat
zich te
te Parijs
Parijs het
het lot
loteener
eenerarme,
arme,onverzorgde
onverzorgdevrouw
vrouw
nadat Theo
Theo zich
heeft
aangetrokken en
hem daarover
daarover schrO,
schrijft,worden
wordenzijne
zijneconfidenties
confidenties
heeft aangetrokken
en hem
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van Theo
Theo in
menigvuldiger. Vincent
geval van hem
hem en
en dat van
Vincent beschouwt
beschouwt het
het geval
262 :
een licht
licht van
van eenzelfde
eenzelfde barmhartigheid.
barmhartigheid. Zoo schrijft
schrijft hij in
in brief
brief 262:
(daargelaten verschil
verschil tusschen de beide
beide personen
personen
«In 't groot beschouwd, (daargelaten
in kwestie)
kwestie) is
is U en mij op een koud,
onbarmhartig trottoir
trottoir een somber
somber
koud, onbarmhartig
en noch
nochgij
gij noch
nochik
ikzijn
zijn voorbijgeloopen;
droevig vrouwenfiguur verschenen, en
voorbijgeloopen:
volgden de
de inspraak van ons menschenhart.
maar beiden
maar
beiden stonden
stonden we
we stil
stil en volgden
Zoo'n ontmoeting
van eene verschijning,
althans als
als men
men terug~
terug,
verschijning, althans
ontmoeting heeft
heeft iets van
denkt
ziet men
men een
een bleek
bleek gelaat,
gelaat, een
een droevigen
droevigen blik,
hlik, als
als een
een Ecce Homo
denkt ziet
een donkeren
donkeren achtergrond,
achtergrond, al het
het andere
andere verdwijnt. Dat is het
het sentiment
op een
van een Ecce Homo en in
er in
inde
deexpressie,
expressie, maar
in werkelijkheid
werkelijkheid hetzelfde
hetzelfde is er
vrouwen gelaat.»
hier is 't een
hier
een vrouwengelaat.»
het povere
povere resultaat
resultaat
Perioden
ellendeontmoedigen
ontmoedigen hem
hem !"liet,
niet, noch het
Perioden van ellende
vrouweenigszins
een samen,bestaan
samen~bestaan met
van zijne pogingen
pogingen om de
de vrouw
eenigszins voor een
In brief
brief 284 komt eene passage
deze
hem geschikt
geschikt te maken.
maken. In
passage voor,
voor, die
die op deze
hem
levens~phase van
den kunstenaar een eigenaardig
eigenaardig licht werpt;
blijkt uit
werpt ; er
er blijkt
levensophase
van den
dat
de verworpene
verworpene op
op geheel
geheel eigene
eigenewijze
wijze zag:
zag :
dat Vincent de
«Michelet
une femme
malade. Zij
Zij varieeren
varieeren Theo,
eMichelet zegt terecht:
terecht : une
femme est une malade.
zij varieeren als
het weer.
weer. Nu wie
wie er
er oog
oog op
op heeft,
heeft, ziet iets moois en goeds
als het
in alle weer,
weer, vindt sneeuw
sneeuw mooi, en
brandende zon
mooi, en
en storm
storm mooi,
mooi,
en brandende
zon mooi,
en hitte,
hitte, heeft
heeftalle
alleseizoenen
seizoenen lief
liefen
enwil
wilgeen
geen
en stilte
stilte mooi,
koude goed
goed en
en
mooi, koude
dag
is in
in den
den grond tevreden
bérustend de
tevreden en bêrustend
dag missen
missenuit
uit het
het jaar
jaar en
en is
weer beschouwt en
als men
men zóó
en
dingen zóó
als ze
ze zijn;
z66 zijn
z66 't't weer
zijn als
zijn ; doch
doch ook als
veranderende jaar,
en zóó
veranderende vrouwelijke natuur,
natuur, in den
den
't veranderende
jaar, en
z66 de veranderende
grond
van die
die geloovende er een raison
daarvan,
grond ook van
raison zij,
zij, in 't raadselachtige daarvan,
als men
men 't
berustende waar
't zóó
z66 zou opvatten,
berustende
waarmen
men niet
niet begrijpt,
begrijpt,ook
ook zeg
zeg ik als
natuur en
en zienswijs
zienswijs niet
niet steeds
steeds en
en op
opieder
iedermoment
moment inin har~
is onze
onze eigene
eigene natuur
haro
monie en
stemming met
die der
der vrouw waaraan
en
en stemming
met die
waaraan we
we verbonden
verbonden zijn,
zijn, en
men individueel
individueel 't zij zorg,
zij twijfelmoedigheid,
voelt men
zorg, 't't zij
zij onvoldaanheid, 't zij
den goeden
goeden moed
moed of
ofsereniteit
sereniteit die
die men
men hebbe.»
ondanks 't geloof
geloof en den
Waar
Waar op
op zoo schoó'ne
schoo-ne en klaar~analyseerende
wijze de verhouding wordt
klaaroanalyseerende wijze
in Vincent's
Vincent's leven
levenniet
nietspreken.
spreken. De
De
uiteengezet,
misstap in
uiteengezet, mag
mag men
men van
van een misstap
kunstenaar leidt
met Vincent
Vincent van
van Gogh
Gogh was
was dit
dit
kunstenaar
leidteen
een individueel
individueelleven,
leven, en met
bijzondere mate
mate het
het geval;
weg die
die hem
hemvoerde
voerdenaar
naarde
deontdekking
ontdekking
in bijzondere
geval ; de
de weg
machtig kunstenaarschap,
kunstenaarschap, lag
eenmaal niet
niet daar
daar
van
zijn grootsch en machtig
van zijn
lag nu eenmaal
het begrip
begrip der
der gemeenschap hem
hem volgen kon.
kon. Daarom
Daarom werd
werd hij
hij \rep
verwaar het
waar
- een
gewoon feit en
en dus
dus onnoodig om verder
verder te
te bespreken.
bespreken.
guisd —
een gewoon
eindelijk het weten
weten dat
dat de
de scheiding noodzakelijk
uitgroeit boven
boven
Als eindelijk
noodzakelijk is uitgroeit
dat alles
alles zich
zichschikken
schikken zal,
zal, dan
dankomen
komenvoor
voorVincent
Vincent de
de
de
verwachting dat
de verwachting
moeilijkste oogenblikken.
oogenblikken.
moeilijkste
een gesprek
gesprek waarin
waarin hij
hijtegen
tegendedevrouw
vrouwop
opdedemogelijkheid
mogelijkheid gezin~
Na een
gezity
speeld heeft, schrijft
schrijft hij aan
Theo::
aan Theo
maar iets van
van een
een
«Ik
kan niet
niet precies
precies zeggen hoe haar
haar expressie
expressie was,
«Ik kan
was, maar
schaap
dat zeggen zou
zou:: moet ik
ik geslacht
geslacht worden ik zal er
me niet
niet tegen
schaap dat
er me
verzetten.
niet anders
anders kan
kan dan
dan vergeven
vergeven ten
ten volle,
volle,
Enfin
iets z66
zóónavrants,
navrants, dat
Enfin iets
dat ik niet
dat ikikbeschuldigen
beschuldigen zou.»
veeleer schuld
schuld gevoel zelf
zelf dan
dan dat
ja veeleer
Eenigen tijd
tijd later
halen wat
wat Zola
Zola
later excuseert
excuseert hij
hij haar
haar gedrag
gedragdoor
door aan
aan te
te halen
zegt in l'Assommoir:
l'Assommoir :
«Pourtant ces femmes~là
leurs erreurs
erreurs et leurs
43ourtant
femmesolà ne sont point mauvaises,
mauvaises, leurs
chûtes
ayant pour cause
cause l'impossibilité d'une
d'une vie droite dans les commérages,
chfites ayant
de~ faubourgs corrompus»,
corrompus»,
les médisances des
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zelf getuigt
getuigt hij
hij van
van haar
haar::
en zelf
«Doch
houd haar
haar niet
nietvoor
voorslecht,
slecht, zij heeft
gezien wat
wat goed
«Doch ik
ik houd
heeft nooit gezien
kan ze goed
goed zijn?»
was, hoe kan
Zop ziet Vincent haar
haar steeds buiten
buiten de
de verantwoordelijkheid voor hetgeen
Zooals hikzelf
zij doet.
doet. Zooals
hij.zelf getuigt,
handelt hij
hij als
als de
de pastoor
pastoor Bienvenu uit
zij
getuigt, handelt
Vicior Hugo's Misérables, die tegen
tegen vergiftigde
vergiftigde beesten
beesten zei:
zei : «pauvre bête,
ce n'est
n' est pas
qu' elle est ainsi.»
faute qu'elle
pas sa faute
Doch korten
korten tijd later
de scheiding
scheiding feit
feit geworden.
zijner eerste
eerste
later is de
getrorden. In een zijner
brieven
Drente, waarheen
waarheen Vincent nu
nu vertrok, schrijft hij aan
brieven uit Drente,
aan Theo:
«Dat haar
haar karakter
karakter een
karakter is, wist
wist ik van 't begin af, maar
maar
een bedorven karakter
had hoop
hoop op
opterechtkomen,
terechtkomen, en
en nu
nu juist
juist terwijl
terwijl ik
ik haar
haar niet
niet meer
ik had
meer zie en
nadenk over
over een
een en
en ander
ander dat
dat ik
ikininhaar
haarzag
zagkomt
komthet
hetme
memeer
meeren
enmeer
meer
nadenk
zij al
al te
te ver
ver weg
wegwas
wasom
omterecht
terecht te
te komen.
komen.
voor,
voor, zij
En dat
dat maakt
maakt juist
juist grooter mijn
mijn gevoel
deernis en dat
dat wordt
wordt een
een
En
gevoel van deernis
niet in
in mijn
mijn macht
macht isis het
hetteteverhelpen.
verhelpen.
melankoliek gevoel,
omdat het niet
gevoel, omdat
ik op de
Theo als ik
de hei
hei zoo'n arm
den arm
arm of
arm wijf
wijf zie
zie met
met een
een kind
kind op den
aan de borst,
borst, dan
dan worden mijne oogen vochtig. Ik
Ik zie
zieer
er haar
haar in,
in, ook haar
haar
aan
zwakheid,
slordigheid dragen
dragen er
er toe
toe bij
bij om
omdedegelijkenis
gelijkenistetevermeerderen.
vermeerderen.
zwakheid, slordigheid
Ik weet dat zij
zij niet
nietgoed
goedis,is, dat
er het
het volle recht
heb om
om te
te doen
dat ik er
recht toe heb
lk
doe, dat
dat bij
bij haar
haar blijven
blijven ginder
ginder niet kon,
kon, dat meenemen
meenemen eigenlijk
zooals ik doe,
kon, dat
wat ik
ik deed
deed zelfs
zelfsverstandig,
verstandig, wijs
wijs was,
was, al
al wat
wat ge
gewilt,
wilt,
dat wat
ook niet kon,
maar dat
dat neemt
neemt niet
niet weg
weg dat
dat het
het door
door mij
mij heengaat
heengaat als
als ik
ik zoo'n arm
miserabie, en
en dat
datdan
danmijn
mijnhart
hartweek
week wordt. Wat
figuurtje zie,
koortsig en miserable,
figuurtje
zie, koortsig
is er
er veel triestigheid
leven, enfin, men mag niet melankoliek worden
triestigheid in
in het leven,
en
moet het
het in
in iets
ietsanders
anders zoeken,
zoeken, en
en het
hetwerken
werken isis recht,
recht, alleen
alleen er
er zijn
en moet
momenten
rust slechts
slechts vindt in
in 't bewustzijn:
ongeluk zal
zal
momenten dat
dat men
men zijn
zijn rust
bewustzijn : het ongeluk
mij niet
niet sparen.»
sparen.»
ook mij
donke,
Vincent's verdere
verdere leven zijn
zijn deze
De donke.
Teekenend voor Vincent's
deze woorden.
woorden. De
ring van de
de tragedie
tragedie over
over zijn
zijn leven wordt
wordt er
er in
in voorvoeld. Het mislukken
ring
wat hij
hij met
met taaie
taaie volharding
volharding en
engeduldig
geduldigverwachten
verwachten ininhet
hetleven
levendier
dier
van wat
vrouw
dacht te zien
zien ontluiken,
ontluiken, plaatste
plaatste hem
hemdirecter
directer voor
voorhet
hetbewustzijn,
bewustzijn,
vrouw dacht
plaats was in
in de
degeordende
geordende conventie
conventieder
der menschelijke
hem geen plaats
dat voor hem
gemeenschap. En
vele moedelooze uitingen
bereiken Theo uit
uit Drente.
Drente.
uitingen bereiken
gemeenschap.
En vele
Laat
nog de
devolgende
volgendekorte
kortefragmenten
fragmenten citeeren uit de
de Haagsche
Laat ik
ik nog
brieven;
zijn typeerend voor Vincent's
Vinc:ent's impressionisme,
impressionisme, en geven
geven kijk in
zij zijn
brieven ; zij
de diepe
diepe klaarheden van
zijn geest:
van zijn
a
m. i.i.::
elkaar aanvullen,
aanvulltn, zijn
zijn m.
«Twee dingen,
dingen, die
die eeuwig
eeuwigwaar
waar blijven en elkaar
«Twee
doof uw
uw inspiratie
inspiratie en
enverbeeldingskracht
verbeeldingskracht niet
nietuit,
uit, wordt
wordtgeen
geenslaaf
slaafvan
van
het andere:
model en
en bestudeer
bestudeer het,
het,want
wantanders
anderskrijgt
krijgt
andere : neem
neem model
model, en
en het
't model,
uw inspiratie geen plastisch
plastisch corps.»
corps·» (br.
(br. 241).
«Ik kan soms
soms zoo
zoo verlangen
verlangen naar
naar landschap
landschap te,
maken, net als
als naar
naar een
een
«Ik
te .maken,
te frisschen, en
zie in
in de
de heele natuur,
verre wandeling
en ik zie
natuur, b.v.
verre
wandeling om
om eens
eens op te
als 't ware
Een rij
rij knotwilgen
knotwilgen heeft
heeft iets
ware een
een ziel. Een
expressie, en als
in boomen, expressie,
Het jonge
jonge koren
koren kan
kan iets
iets onuitspre.
een processie
processie weesmannen soms.
onuitspre,
soms. Het
van een
en zachts hebben,
dat een
eendergelijke
dergelijke emotie
emotie opwekt
opwekt als
als de
de
kelijk reins
reins en
hebben, dat
expressie
slapend kindje
kindje b.v.
b.v.
expressie van
van een slapend
Het platgetrapte gras
kant van
van een weg
weg heeft iets vermoeids en
gras aan
aan den
den kant
van een
eenachterbuurt.
achterbuurt. Toen
Toen het
het laatst gesneeuwd
bevolking van
als de bevolking
bestovens als
had
zag ik
ik een
eengroepje
groepje savoyekoolen die stonden
stonden stonden
stonden teteverkleumen,
verkleumen,
had zag
dat'me
me herinnerde
herinnerde aan
aan een
een groepje
groepje vrouwen,
vrouwen, die
die ik
ik 's morgens
morgens vroeg
vroeg in
dat
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water_ en
zien staan,
staan, inindunne
dunnerokken
rokkenen
enoude
oudeshawls.»
shawls.»
een water%
en vuurkeider
vuurkelder had
had zien
(blz. 242).
242).
Hoe moeilijk
moeilijk de
de«petites
«petitesmisères»
misères» zijn
zijn leven
levenmaken
maken blijkt
blijkt uit
uitbrief
brief305.
305.
N a een
een verhaal
verhaal over
overeen
eenbrutalen
brutalenschuldeischer
schuldeischer:
Na
:
«Mijn studies
wat er van
van het
het werk
werk op
op 't atelier
zijn gedecideerd
gedecideerd
«Mijn
studies en
en al
al wat
atelier is zijn
Uw eigendom.
eigendom. Nu
Nuis iserergeen
geensprake
sprakevan
van—- nog
nogeens
eens—- maar
maar in
in vervolg
vervolg
nietbetalen
betalenvan
vanbelasting
belasting—
- kan
kan men
men den
den boel
boel
van tijd
tijd b.v.
b.v. wegens
wegens't'tniet
van
dat geval
geval wou
wou ik
ik het
het werk
werk wel
wel ininveiligheid
veiligheidbrengen
brengen
verkoopen, maar
maar in dat
verkoopen,
Het
zijn
mijn
studies
voor
later
werkikikmoeielijk
moeielijk
en
het huis
huis uit.
uit.Het
en het
zijn
mijn
studies
diedie
voor
later
werk
missen kan,
me veel
veel moeite
moeite gekost
gekost hebben
hebben om
omtetemaken.»
maken.»
missen
kan, dingen
dingen die me
Den
Zijn werk
werk -— altijd
altijd zijn
zijn werk.
werk. Met
Met koortsachtigen
koortsachtigen ijver
Zijn
ijver heeft
heeft hij
hij in Den
Haag —
- ondanks
ondanksde
dejammerlijke
jammerlijkeomstandigheden
omstandigheden—- gewerkt.
gewerkt.Hartstochte%
Hartstochte_
zocht hij
hij de
deschoonheid,
schoonheid,met
met
onweerstaanbaren,ongebreidelden
ongebreideld en
schep_
lijk zocht
onweerstaanbaren,
schep%
in hem
hem van
vanoorspronkelijkheid,
oorspronkelijkheid, en
enrusteloos
rusteloos
pingsdrang. Er
pingsdrang.
Er was
was een
een chaos in
hetmachtwoord,
machtwoord,dat
datlicht
licht
duisterininzijn
zijnbinnenste
binnenste
hij gezocht
gezochtnaar
naarhet
heeft hij
enen
duister
scheiden zou.
zou.
En tegenover
tegenoverdie
dielangzaam%aan
langzaam_aan bewust%wordende
bewust_wordende zekerheid
zekerheid van
van innerlijke
innerlijke
grootschheid
voortdurende botsingen
omgeving;; botsingen,
botsingen, die
die
grootschheid de
de voortdurende
botsingen met
met de omgeving
tot het
hetnaieklitgesprokene,
naïef-uitgesprokene,schijnbaar
schijnbaarzoo
zooonbeduidende,
onbeduidende,
hem brengen
brengen tot
hem
maar
zoo veel,beteekenende
veel-beteekenendezinnetje
zinnetje::
maar voor
voor hem zoo
«Ik zou
zou minder
minder bezwaar
bezwaar in
inde
detoekomst
toekomst zien,
zien, als
alsikikminder
minderonhandig
onhandig
«Ik
was om
om met
met de lui
lui om
om tetegaan.»
gaan.»
was
Drente komen
komen aanvankelijk
aanvankelijk goede en
en prettige
prettige berichten.
berichten. Nog
Nogonder
onder
Uit Drente
den indruk
indruk van
van de
de scheiding,
scheiding,sehrijft
sehrijft hij
hij ininbrief
brief326
326goede
goedeenen
diep-door_
diewdoor%
voelde
dingen over
overvrouwen
vrouwen;; gedachten
gedachten die
die bewijzen
bewijzen hoe
hoe innig
innigVincent
Vincent
voelde dingen
in iedere
iedere vrouw.
vrouw.
menschelijke gevoelde
het menschelijke
gevoelde in
«Vrouwen
zij, —
- zoo
zoo schrijft
schrijft hij,
hij, —
- ze
ze kunnen
kunnen fataal
fataal slecht
slecht zijn,
zijn, (ik
(ik
«Vrouwen als
als zij,
enwellustig,
wellustig, doch
dochvan
van
spreek
niet eens
eens van
van de
de Nana's,
Nana's, volbloedig
volbloedigen
spreek hier
hier niet
de meer
meer zenuwachtige,
zenuwachtige, denkende
denkende temperamenten
temperamenten onder hen)
hen) vrouwen
vrouwen zooz00%
ze't'twoord
woord van
vanProudhon
Proudhon:: la
la femme
femme est
est
als zij,
zij, ten
tenvolle
vollerechtvaardigen
rechtvaardigen ze
als
la désolation
désolation du
du juste
juste;; om
om wat
wat wij
wij «la
«laraison»
raison» noemen
noemen geven
geven ze
ze niet,
niet, en
en
handelen rechtlijnig
ik weet
weet dat,
dat, maar
maar zij
zij hebben
hebben
handelen
rechtlijnig en
en schuldig
schuldig er
er tegen
tegen in, ik
aan
den anderen
anderen kant
kanttoch
tochdat
datecht
echt
menschelijkedat
datmaakt
maaktmen
menniet
nietzonder
zonder
aan den
menschelijke
ofkan,
kan, enenerervan
vanvoelt
voelterergoeds
goedsininhen
henzit,
zit,enen
ietsalmachtig
almachtig
hen mag
mag of
hen
iets
goeds
zelfs alalkan
kanmen
menhet
hetniet
nietdefinieeren
definieeren anders
anders dan
dan als
als een
een je
je ne
nesais
sais
goeds zelfs
qu'on les
lesaime
aimeaprès
après tout.
tout. Gavarni
Gavarni was
was serieus
serieus toen
toen hij
hij
quo i qui
qui fait
fait qu'on
quoi
zeide: : avec
quelque chose
chose se
se mourir
mourir en
en
zeide
avec chacune
chacune que
que j'ai
j'ai quittée,
quittée, j'ai
j'ai senti
senti quelque
moi.
En het mooiste
mooiste woord
woord en het
het beste, dat ik ken
ken betreffende
betreffendede
devrouwen%
vrouwen_
moi. En
dat wat gij
gij ook
ook kent
kent:: o0 femme
femme que
que j'aurais
j'aurais aimée,
aimée, en
en men
men zou
zou
kwestie,
kwestie, is
is dat
in willen
willengaan
gaan—- willende
willendeererniets
niets
verdermeer
meerdan
dan
daarmee
daarmee de
de eeuwigheid in
verder
dat
weten.»)
dat van weten.»
In ditzelfde
ditzelfde verband
verbandspreekt
spreektVincent
Vincentnog
nog
over
maîtresses
van
somover
de de
maitresses
van
som%
o. a. die
die van
van&ranger,
Béranger,ofofPère
PèreLachaise
Lachaisebegraven
begraven achter
achter de
de
mige
dichters, o.
mige dichters,
tombe van
den dichter.
dichter. Een
Een van
van de
de «stille
«stillemuzen»
muzen» zooals
zooals Vincent
Vincent ze
ze
tombe
van den
noemt.
Onder de
de brieven
brievenuit
uitDrente
Drentezijn
zijnuiterst
uiterst
fraaieenenwaardevolle
waardevollebladzijden.
bladzijden.
fraaie
De schoonheid
schoonheid van
vanhet
heteenzame
eenzamelandschap
landschapininhet
hetlate
latenajaar
najaargreep
greephem
hem
diep
de ziel.
ziel.
diep in de
Over een tochtje
tochtje door
door bosch
bosch en
enheide
heideschrijft
schrijfthij
hijo.o.a.a.: :
Over
«Hier zijn
zijn de
de woningen
woningenheel
heelbreed
breedtusschen
tusscheneikeboomen
eikeboomenvan
vaneen
eensuperbe
superbe
Tonen in
in het
hetmos
mosvan
vangoudgroen,
goudgroen, ininden
dengrond
grondvan
vanroodachtige
roodachtige
brons. Tonen
brons.
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of geelachtige donkere lila grijzen,
of blauwachtige of
grijzen, tonen van onuitsprekelijke
reinheid in
in het
het groen van
de korenveldjes,
korenveldjes, tonen
tonen van
van zwart
zwart in
in de
de natte
natte
reinheid
van de
stammen, afstekende
afstekende bij
bij gouden
gouden regens
stammen,
regens van
van warrelende,
warrelende, wemelende
wemelende herfstherfsV
bladeren, die
die in losse
losse pruiken
pruiken alsof
alsof ze er
geblazen waren,
waren, los en
bladeren,
er op geblazen
en met
de lucht
de
lucht er
er doorheen
doorheen schemerend nog,
hangen aan
aan populieren,
populieren, berken,
berken,
nog, hangen
appelboomen.
linden, appelboom
en.
De
lucht effen
effen blank,
blank, lichtend,
lichtend, niet
niet wit,
wit, doch
doch een
een lila
liladat
datniet
niettete ontDe lucht
ont%
cijferenis,is, wit
wit waar
waar men
men rood,
rood, blauw,
blauw, geel
geel in
inziet
zietwemelen,
wemelen, dat
datalles
alles
cijferen
en men
men overal
overal boven zich
dampig is,
en zich
zich vereenigt
reflecteert
ieflecteert en
zich voelt,
voelt, dampig
is, en
tot elkaar
elkaar brengt
brengt in
in een
eengamma
gamma van
van
met
met den dunnen mist
mist beneden.
beneden. Alles tot
fijne grijzen.»
340).
fijne
grijzen.» (br. 340).
In denzelfden brief een sublieme
sublieme schildering
schildering van den
den avondschemer, te
lang om
volvan
van heerlijke ziening
ziening;;
lang
om hier
hier aan
aan te
te halen.
halen. Heel
Heel de
de brief
briefisis vol
het
niet vreemd,
vreemd, dat
dat de dag
dag van
van deze
deze schoonheidsdoorkenning als
een
het is niet
als een
aan den
voorbijging, zooals
den kunstenaar
kunstenaar voorbijging,
zooals hij
schrijft, en
dat de
de
droom aan
hij schrijft,
en dat
navrante muziek
muziek der
der kleuren
kleuren hem
hem eten en
navrante
en drinken
drinken vergeten
vergeten deed.
deed...
..
Toen de
de winter
winter kwam,
kwam, kon Vincent
Vincent het
het niet
niet langer
langer uithouden in Drente.
om met
met
De al
al te
te groote eenzaamheid
te drukken.
drukken. Zijne hoop
De
eenzaamheid begon
begon hem te
hoop om
aanraking te
te komen bedroog
Theo ontvangt
mis_
andere artisten in aanraking
bedroog hem.
hem. Theo
ontvangt mis%
brieven, en
en in
troostige brieven,
in December
December 1883 vertrekt hij plotseling
naar de
de
plotseling naar
Gogh van
van Etten uit
bea
ouderlijke woning te Nuenen, waarheen
waarheen Ds.
Ds. Van
Van Gogh
uit be.
roepen was.
was.
Bijna twee
twee jaren
het geluk
geluk
jaren blijft
blijft hij
hij hier,
hier, hij werkt
werkt hard,
hard, doch
doch vindt het
in een
eenzijner
zijnervorige
vorigewoonplaatsen.
woonplaatsen.
evenmin -op
de Brabantsche heide
als in
evenmin
-op de
heide als
Voortdurend ontvangt
Voortdurend
ontvangt Theo
Theo moedelooze brieven,
soms verwijten
verwijten omdat
omdat
brieven, soms
zijne werken
dezen tijd'kruist
werken niet worden verkocht.
verkocht. In
In dezen
tijciltruist weder een vrouwen.
vrouwem
leven het
leven
het zijne, doch
na korten
korten tijd
tijd van
van misschièn
éven opgewekte ver"
doch na
misschi& éven
ver.wachtingen behoort alles
alles tot
tothet
hetverleden
verleden;; het zenuwgestel
zenuwgestel van de
de betrokken
betrokken
is diep
diep geschokt,
geschokt.doch
docherervolgt
volgtvolkomen
volkomenherstel
herstel;; voor Vincent heeft
vrouw is
het
het geval
geval slechts
slechts tengevolge
tengevolgeeen
eendieper
dieperneerstorten
neerstorten in
in zijne versomberde
versomberde
stemmingen.
«Ons leven is
is eene ontzettende werkelijkheid
werkelijkheid -— schrijft
schrijft hij
hij in brief 345 -—
«Ons
en wij
en
wij zelf
zelf loopen tot
in 't oneindige
oneindige;; wat is —
- is -— en onze
onze opvatting
opvatting
tot in
of minder
minder zwaar,
zwaar, doet niets
niets af of
of toe
toe aan
aan het
het wezen
wezen der
der dingen.
dingen.
zwaarder
zwaarder of
denk ik
ik er
er over
overbijvoorbeeld
bijvoorbeeld 's nachts
nachts als
wakker ben,
ben, of
ofzoo
zoodenk
denk
Zoo denk
als ik wakker
denstorm
storm op
op de
de heide,
heide, 's avonds in
in de
detrieste
triesteschemering.»
schemering.»
ik er
er over
overininden
ik
houden bem in deze
deze dagen
dagen bezig
bezig;;
De gedichten
gedichten van
van Franqois
François Copp&
Coppée houden
dans le
Ie Spleen
Spleen schrijft
schrijft hij voor Theo
Theo een
een der
der gedichten
gedichten over,
over,
uit Désir dans
waarvan
de volgende coupletten
waarvan de
coupletten zijne dominieerende
dominieerende stemmingen
stemmingen uit dien
dien
tijd wel
wel moeten
moeten weergeven
weergeven::
tijd

triste et
et seul, je me
me dresse
«Tout vite, tout aime, et moi, triste
qu'un arbre
arbre mort
mort sur le
Ie ciel
del de printemps,
Ainsi qu'un
Je ne
ne peux plus aimer,
aimer, moi qui n'ai que trente ans,
ans,
quitter sans
sans regrets
regrets ma
ma maitresse.
maîtresse.
Et je viens de quitter
comme un malade
malade aux pensers assoupis,
assoupis,
JJee suis comme
Et qui,
qui, plein
plein de
de l'ennui de sa
sa chambre
chambre banale,
banale,
Et
distraction stupide
stupide et
et machinale,
N'a pour distraction
de compter des yeux les
les fleurs
fleurs de
son tapis.
Que de
de son
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Je
voudrais quelquefois
quelquefois que
que ma
ma fin
fin filt
fûtprochaine,
prochaine,
Je voudrais
Et
ces souvenirs
souvenirs —
- jadis
jadis délicieux,
délicieux,
Et tous ces
Je
repousse, ainsi
ainsi qu'on
qu'on détourne
détourne les yeux
yeux
Je les repousse,
d'un aïeul,
Du portrait
portrait d'un
aïeul, dont
dont le
Ie regard
regard vous
vous gene.»
gêne.»
Later gaat
gaat het
het weer
Later
weer beter.
beter. Met
Metmeer
meeropgewektheid
opgewektheidvat
vatVincent
Vincentden
denarbeid
arbeid
hetschilderen
schilderenvan
vanzijne
zijneprachtige
prachtigeBrabantsche
Brabantschekoppen.
koppen.
op.
Hij begint
begint met
methet
op. Hij
In
verschillende brieven
brieven vindt
vindt men
men schoone
schoone dingen
dingen gezegd
gezegdover
overkleur,
kleur,
In verschillende
naar aanleiding
aanleiding van de
naar
de wetten
wetten van
vanDelacroix.
Delacroix.Gedurig
Gedurigschrijft
schrijfthij
hijover
overzijn
zijn
van Theo,
Theo, ook
ookover
overhun
hunbeider
beiderverschil
verschilen
enovereen,
overeen.
innerlijk
innerlijk leven
leven en
en dat van
komst,
dan steeds
steeds een
een fijnen
fijnenzin
zinvoor
voordiepe
diepe
komst, waarover
waarover hij
hij gaarne
gaarne peinst,
peinst, en dan
analyse aan
aan den
den dag
dag legt.
legt.
analyse
Van Theo
Theo schrijft
schrijft hij
hij::
ik aan
aan de
de eene,
eene, gij
gij aan
aan de
deandere
andere
«Ik
erg betreuren
betreuren Theo,
dat ik
«Ik blijf
blijf het
het erg
Theo, dat
in de
de straatsteenen
niet
zijde
van een
een zekere
zekere barricade
barricade stáat.
staat. die in
zijde van
straatsteenen nu
nu wel niet
in maatschappelijke
't maatschappelijke wel
weldegelijk
degelijk nog
nog bestaat
bestaat en
en
meer
te zien
zienis,is,
maar
meer te
maar
in 't
doorgaat. (br. 380).
doorgaat.
380).
En in denzelfden
En
denzelfden brief,
brief, van
van #ch,zeIf:
t:ich.zeIf:
mij weet
weet genoeg,
genoeg, de
detoekomst
toekomstquand
quandmane
mêmealtijd
altijdzeer
zeermoeielijk
moeielijk
«Ik
«Ik voor mij
weet zoo
zoo goed
goed als
als zeker,
zeker, dat
dat het
het mij
mij in
inde
detoekomst
toekomst
blijft voor
blijft
voor me,
me, en
en ik weet
gaan.»
niet,
wat de
de menschen
menschen noemen
noemen goed zal gaan.»
niet, wat
bewustwording van
van onoverkoombare
onoverkoombare levensdingen
levensdingenwordt
wordtbijwijlen
bijwijlen
De bewustwording
tpt obsessie,
obsessie, concentreert
concentreert zich
zich tot
tot eene
eenebenauwenis
benauwenis om
om zijn
zijngevoelsleven.
gevoelsleven.
tpt
naeen
eentijd
tijdvan
vanbetrekkelijke
betrekkelijke
Uiterlijke moeilijkheden
moeilijkheden vereenigen
vereenigen zich,
zich, na
Uiterlijke
rust,
met zijn
zijn innerlijkm
innerlijkeI}..drang
drang naar
naarverandering.
verandering. Zijn
Zijn vader
vader sterft,
sterft, de
de
rust, met
InNovember
November1885
1885
dorpspastoor
dorpspastoor bemoeilijkt 'hem het bekomen van modellen. In
vertrekt
Februari van
vol.
vertrekt hij
hij plotseling
plotseling naar
naar Antwerpen,
Antwerpen, waar
waar hij
hij tot Februari
van het vol,
eenware
warerage
rage om
omtetewerken
werken en
enheeft
heeft
gende jaar
jaar blijft.
blijft. Hij
Hijvervalt
vervalter
erinineen
gende
bijna niets
nietsanders
andersden
dentijd
tijd;
tochdateeren
dateerenuit
uitdeze
dezemaanden
maandenbelangrijke
belangrijke
voor bijna
; toch
brieven, waarin
waarin fijne
fijne opmerkingen
opmerkingen verspreid
verspreid liggen
over dedeFransche
Fransche
brieven,
liggen over
naturalisten.

Hetis iseen
eengenot
genotdeze
deze
Moge het derde
derde deel
deel der
der Brieven
Brieven spoedig
spoedigvolgen.9
volgen. 1)Het
Moge
en leerrijke
leerrijke ontboezemingen
ontboezemingen tetelezen,
lezen,die
diedede
eenzamekunstenaar
kunstenaar
boeyende en
eenzame
schonk aan
eenige die
die geen
geen vreemde
vreemde in zijn
zijn leven
leven was.
was.
schonk
aan den
den eenige

o
Streuve1s. Dorpslucht. Tweede
Tweede deel. Amsterdam,
Amsterdam,
Stijn Streuvels.
L.
L. J. Veen.
Veen.

Enkele maanden
maanden geleden
ik in
indit
dittijdschrift
tijdschriftmijne
mijne groote
grootebewon,
bewon.
Enkele
geleden mocht ik
heteerste
eerstedeel
deelvan
vanStreuvels'
Streuvels' Dorpslucht.
Dorpslucht. Het
Hettweede
uitspreken over
over het
dering uitspreken
tweede
ligt thans
thansvoor
voormij
mij—- een
eenboek
boekvan
vanontzachwekkende
ontzachwekkendedikte.
dikte.Wanstaltig
Wanstaltig
deel ligt
dimensie eigenlijk
eigenlijk;; ik
ik begrijp
begrijp niet
niet goed,
goed, waarom
waarom het
hetwerk
werkniet
nietliever
liever
van dimensie
drie deelen
deelen isisuitgegeven.
uitgegeven. Dan
Danwas
wasmeteen
meteenhet
hetonevenredige
onevenredigevermeden
vermeden
in drie
tweede deel
deel tweemaal
tweemaal zoo dik
dik isis als
als het
heteerste.
eerste.
dat het tweede
dat
Wat nu
nu den
deninhoud
inhoudvan
vanditdit
respectabelevolume
volumebetreft,
betreft, ikikmag
magniet
niet
Wat
respectabele
verhelen dat
ik, na
nadedegroote
grooteenen
rijke
schoonheidvan
vanhet
heteerste
eerstedeel,
deel,
verhelen
dat ik,
rijke
schoonheid
teleurgesteld werd.
de auteur
auteur bestendigd,
bestendigd, wat
wat hij
hij schonk
schonkininhet
heteerste
eerste
teleurgesteld
werd. Had de
1) De Redactie
Redactie deed
deed het
het mij
mij inmiddels
inmiddelsreeds
reedster
terrecensie
recensietoekomen.
toekomen.
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deel,
deel, onze
onze literatuur
literatuur ware
ware verrijkt
verrijkt met
meteen
eenwerk
werkwaarvan
waarvandedewederga
wederga
omdedecompositie
compositieals
alsom
omde
de
moeilijk te
te vinden
vinden zou
zou zijn
zijn geweest,
geweest, zoowel
zoowelom
moeilijk
innerlijke volkomenheid.
volkomenheid.
verfijnde innerlijke
wilnatuurlijk
natuurlijk allerminst
allerminst beweren
beweren dat
dathet
hettweede
tweededeel
deelgeen
geenwaarde
waarde
Ik wil
hebben.Streuvels,
Streuvels,met
metzijne
zijnegrootsche
grootscheverbeelding,
verbeelding,zijn
zijn gezonden,
gezonden, gaven
gaven
zou hebben.
drang
scheppen, zijn
zijn fijnen
fijnen zin
zinvoor
voorinnerlijke
innerlijkeanalyse
analyseen
enlenigheid
lenigheid
drang tot scheppen,
er de
de man
man niet
nietnaar
naar om
omzichxzelf
zich%zelf in
in tete deelen
deelenbij
bijhet
het
verwoording, is er
van verwoording,
dertalentoarme
talent.armeverhalenofabriekers.
verhalen.fabriekers. Maar
Maar mijne
mijne groote
grootewaardeering
waardeering
gilde der
den kunstenaar
kunstenaar mag
magmij
mijniet
nietweerhouden
weerhoudenmijne
mijnebedenkingen
bedenkingen uit
uittete
voor den
tweede deel van
van dit
ditboek,
boek,dat
datvolgens
volgensmijne
mijneovertuiging
overtuiging
spreken tegen
spreken
tegen het tweede
staat
staat beneden datgene
datgene wat
wat Streuvels
Streuvelsblijkens
blijkenszijn
zijnvroegeren
vroegerenarbeid,
arbeid,ininstaat
staat
te scheppen.
scheppen.
is te
de eerste
eerste plaats
plaats betrekking
betrekking op
opdedecomo
com.
Mijne aanteekeningen
aanteekeningen hebben
Mijne
hebben in de
en daarnaast
daarnaast op
afwerking van
eenige der
der in het
het boek
boek op
opden
den
positie, en
positie,
op de afwerking
van eenige
voorgrond gevoerde
gevoerde personen
personen afzonderlijk.
afzonderlijk.
compositie.
De compositie.
het eerste
eerste deel
deelis isdiedie
voortreffelijk.Met
Metforschheid
forschheidvan
vanlijning
lijningstelt
stelt
In het
voortreffelijk.
schrijver de
de expositie
expositiezijner
zijnerfiguren
figurenop.
op.Forsch,
Forsch,enenzonder
zonderweifeling,
weifeling,
de schrbver
schetst hij
hij de
de levens
levens der
derdorpelingen,
dorpelingen, ieder
ieder met
met zijne
zijne eigene
eigenegedachten
gedachten en
en
schetst
gevoelens, eerst
eerst met
met een
eenpaar
paarbreede
breedelijnen
lijnentegen
tegen
den
achtergrondvan
van
gevoelens,
den
achtergrond
dorpsch gedoe afgebeeld,
afgebeeld, dan
dan verinnigd
verinnigdenenverfijnd
verfijndmet
metsuperieur
superieur navoelen
navoelen
dorpsch
der kleine
kleine levens.
levens.
van de zielen
zielen der
van
wijaan
aanhethet
einde
eerste
de verschillende
per.
Zoo zien
zien wij
Zoo
einde
vanvan
het het
eerste
deeldeel
de verschillende
per%
hetdubbelofeit,
dubbel.feit, dat
dat de
dehandeling
handelingom
omzich
zichconceno
concen.
gegroepeerd om
om het
sonen gegroepeerd
endedevraag
vraagwie
wiedede
opengevallen
treert: :de
diefstal van
van den
den tabak,
tabak, en
treert
de diefstal
opengevallen
burgemeesters=plaats vervullen
zal. Koornaert,
Koornaert,dedeeenzelvigowijsgeerige
eenzelvig.wijsgeerige
burgemeesters.plaats
vervullen zal.
rentenier, Blondeel, de
de goedmoedigojoviale
goedmoedig.joviale dorpsdokter,
dorpsdokter, de
denaar
naarvadsigheid
vadsigheid
rentenier,
totelken
elk enprijs
prijsdederust
rustininhet
hetdorp
dorpbewaren
bewarenwil,
wil,Agatha,
Agatha,
geneigde pastor
pastor die
die tot
geneigde
zij hebben
hebben
de vrome,
vrome, maar
maar naar
naar aanzien
aanzien dorstende
dorstendezuster
zustervan
vanden
denrentenier,
rentenier,zij
hun evenredig
evenredig aandeel
aandeel in.
in. Ook
Ook de
debewoners
bewoners van
vanhet
hetGangske.
Gangske.
er allen hun
er
Het tweede
tweede deel
deelbrengt
brengthet
hetboek
boekopop
ander
plan.DeDe
voornaamste
Het
eeneen
ander
plan.
voornaamste
hoofdpersonen, met zooveel
zooveelkracht
krachtvan
vanuitbeelding
uitbeeldingvoorgesteld,
voorgesteld, met
metzoo
zoo
hoofdpersonen,
fijne
distinctie van
van den
den schrijver
schrijver gezet
gezet ininden
den
cirkelvan
vanhun
hunbegrensd
begrensd
fijne distinctie
cirkel
den achtergrond,
achtergrond, en hiervoor
hiervoor treden
treden inindedeplaats
plaatsElvire,
Elvire,
bestaan, raken
bestaan,
raken op
op den
het pleegkind
pleegkind van Koornaert,
Koornaert, en
Albert, de zoon
zoon van
vanden
dendokter.
dokter.
en Albert,
voor de
defiguur
figuurvan
vanden
den
rentenieris is
jammer.InInhet
heteerste
eerste
Vooral
Vooral voor
rentenier
ditdit
jammer.
deel
staat deze
deze persoonlijkheid
persoonlijkheid zoo
zoo klaar
klaar voor
voorons
ons
uitgebeeldmet
metzijn
zijn
deel staat
uitgebeeld
zonderling
gedachtenleven, en zijn
zijn op
op eigen
eigendoen
doenenenlaten
latengeconcentreerd
geconcentreerd
zonderling gedachtenleven,
Na het
het doodschieten
doodschieten van
van den
denroover
rooverdie
diezijn
zijntabak
tabakkwam
kwam stelen,
stelen,
gepeins.
gepeins. Na
in de
de weer
weer
heeft
hij geen
geenrustig
rustigoogenblik
oogenblikmeer
meer;
steedsmet
metzichozelven
zich'zelven in
heeft hij
; steeds
het gebeurde
gebeurde voor
vooreigen
eigengeweten
gewetengoed
goedtetepraten,
praten,steeds
steedsangstig
angstig om
om
om
om het
het raadselachtige
raadselachtige van
verdwijning van
van het
het lijk,
lijk, versombert
versombert hij
hij meer
meer en
en
van de verdwijning
voortdurende spanning
spanning zijn
zijn geest
geestkrenkt.
krenkt.
meer;
meer ; tot
tot de voortdurende
Dit proces
proces van
van verwording
verwording komt evenwel
evenwel niet
niet tot
totons
onsmet
metdedegedragene
gedragene
geleidelijkheid
deze figuur
figuur in het
het eerste
eerste deel
deelzoo
zooboeyend
boeyendmaakt,
maakt,doch
doch
geleidelijkheid die
die deze
het
ontaardende gevoelsleven
gevoelsleven van den
den rentenier
rentenier is
is voor
voor het
hetgrootste
grootste deel
deel
het ontaardende
weggeschoven
achter de
de nieuwoingevoerde
nieuwdngevoerde elementen.
elementen.
weggeschoven achter
houdt in
inzooverre
zooverrevoeling
voelingmet
metden
dengang
gang van
van
Albert,
de dokterszoon,
dokterszoon, houdt
Albert, de
het
verhaal, dat
datzijn
zijnsceptischomodern
sceptisch.modernlevensoinzicht
levens.inzicht isisgesteld
gesteldtegenover
tegenover
het verhaal,
de
behoudende degelijkheid
degelijkheid en
en het
hetmin
minofof
meerbekrompen
bekrompenraison
raison van
van
de behoudende
meer
verloop van
vande
deuiteen,groeying
uiteen.groeyingdezer
dezerlevens
levensis ishier
hierenendaar
daar
zijn
vader. Het verloop
zijn vader.
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zeker met
met groot
groot talent
talent geschetst
geschetst;; maar
maar het
het neemt
neemt in
in den
den roman
roman een
een veel
veel
zeker
groote plaats
plaats in,
in,en
enverloopt
verlooptinineene
eenelangwijligheid,
langwijligheid, die
die in
inhet
hettweede
tweede
te groote
tot nadeel
nadeel doet
doet worden
worden wat
wat deugd
deugd was
wasininhet
heteerste
eerste:
hetuitspinnen
uitspinnen
deel tot
: het
de persoonlijke
persoonlijke gedachtenlevens.
gedachtenlevens.
van de
pastor, die
die ininhet
heteerste
eerstedeel
deelden
denzachten,
zachten,bekorenden
bekorenden humor
humor mee,
mee_
De pastor,
brengt, en
daardoor een
gansch bijzonder
bijzonder element
element voert
voert in
in het
het gegeven,
gegeven,
brengt,
en daardoor
een gansch
tweede deel
deel bijna
bijna niet
nietterug.
terug. Een
Eenenkele
enkelemaal
maalklinkt
klinktzijn
zijn
komt in
komt
in het
het tweede
hetverhaal
verhaal op,
op, zooals
zooalsop
oppag.
pag.435,
435,
«gemoedelijke monkel»
weer uit
uit het
«gemoedelijke
monkel»nog
nog weer
waar hij
hij tot
tot den
dendokter
dokterzegt
zegt:
waar
:
Weet wonder,
wonder, wat
wat de zon
zon er
er zou
zouvan
vanpeinzen,
peinzen,als
alszezealaldat
datgeploeter
geploeter
«'k Weet
gadeslaat hierop den
den aardbol
aardbolI»
I»
gadeslaat
bewoners van
van «het
«het Gangske»
Gangske» blijven
blijven in
in het
hettweede
tweededeel
deelvan
vanhet
het
De bewoners
tooneel;
tooneel; wel
welworden
wordenzijzijeen
eenenkele
enkelemaal
maalnog
noggenoemd,
genoemd,maar
maarin
inhun
hunmidden,
midden,
wij een
eender
derhoogtepunten
hoogtepuntenvan
vanhet
hetverhaal
verhaal—- dedegruweliike
gruwelijkesensatie
sensatie
waar wij
waar
wij niet
nietterug.
terug.
den stervenden
stervenden strooper
strooper —
- doorleefden,
doorleefden, keeren
keeren wij
van den
de verhouding
verhouding tusschen
tusschen den
den dokter
dokter en
enzijn
zijnzoon
zoonhet
heteindelooze
eindelooze
Waar
Waar in de
«nadenken», waarin
talvan
vanbladzijden
bladzijdengewijd
gewijd
zijn
aan
voor_ge_
«nadenken»,
waarin ook tal
zijn
aan
dede
voor,ge%
schiedenis
schiedenis van Albert's
Albert's leven,
leven, wordt
wordt afgewisseld
afgewisseld met
methandeling,
handeling, wordt
wordthet
het
verhaal dadelijk
dadelijk weer
weer belangwekkend
belangwekkend;; dan
dan vinden
vindenwe
weweer
weerfragmenten
fragmenten
verhaal
kunnen ontplooit.
ontplooit. Zoo
Zoo in
in
waarin Streuvels
kracht van
van zijn
zijn geniaal
geniaal kunnen
waarin
Streuvels de
de kracht
het tooneel
tooneel waar
waar de
debeide
beidedokters
doktersdedezieke
zieke
boerenvrouwbehandelen
behandelen
het
boerenvrouw
(pag. 405-407).
(pag.
Feitelijk —
- en
en hier
hierkomen
komenwij
wijtot
totdedequintessens
quintessensvan
vandedezaak
zaak—- is het
het
Feitelijk
boek geen
geen roman,
roman, doch
doch eene
eene uitvoerige
uitvoerigenovelle,
novelle,bestaand
bestaanduit
uiteen
eenaantal
aantal
boek
Dathet
hetgeheel
geheeldeze
deze
tamelijk losjes
losjes aarr
aan elkander
elkander geschakelde
geschakelde tafereelen.
tafereelen. Dat
tamelijk
kon bij
bij de
deverschijning
verschijning van
van het
heteerste
eerstedeel
deelniet
niet
wending zou
nemen, kon
wending
zou nemen,
vermoed, omdat
omdat daar
daar de
deexpositie,
expositie,met
metenkele
enkelebelangrijke
belangrijkeepisoden,
episoden,
worden vermoed,
nauwelijks
volle ininwas
wastottotstand
standgebracht.
gebracht.Ook
Ookwas
wasdaar
daarde
desamen,
samennauwelijks ten
ten volle
hang inniger
inniger dan
dan ininhet
hettweede
tweededeel.
deel.Waar
Waar nu
nu de
deintrigue
intrigue zoo
zoo goed
goed als
als
hang
de gerektheid
gerektheidder
derverschillende
verschillendetafereelen
tafereelenvolstrekt
volstrekt niet
niet
ontbreekt, wordt de
ontbreekt,
door eene
eenespanning
spanningdie
diezich
zichricht
richt
eenige
ontknooping.
Daarvergoed
vergoed door
opop
eenige
ontknooping.
Daar%
door
is de
dewezenlijke
wezenlijkeschoonheid
schoonheidvan
vanditdit
werkbepaald
bepaaldtot
toteenige
eenigefrag,
frag_
door is
werk
menten.
Hierbij moet
moet wellicht
wellichtworden
wordenuitgezonderd
uitgezonderdde
defiguur
figuurvan
vanElvire,
Elvire,
menten. Hierbij
waarvan
behandeling het
het geheele
geheeleverhaal
verhaal door
door getuigt
getuigt van
van eene
eenegran,
granwaarvan de
de behandeling
dioze distinctie,
distinctie, en
en met
met eindeloos
eindeloosgeduld
geduldopvatten
opvattenvan
vantint
tintenenschakeering.
schakeering.
Laat
daarom het
heteerst
eerstspreken
sprekenover
overdedebeelding
beeldingdeze
dezeteedere
teederegestalte,
gestalte,
Laat ik daarom
hetnagaan
nagaanvan
van::
waarmede
kom tot het
waarmede ik
ik kom
de afzonderkke
afzonderlijkepersonen.
personen.
zij zich
zichlichten
lichtenuit
uithet
hetverband
verbandvan
vanhet
het
Maar
te gemakkelijk
gemakkelijk laten
laten zij
Maar al
al te
het eerste
eerste deel
deel leerden
leerden wij
wij haar
haar kennen
kennen:: de
de
verhaal.
verhaal. Ook
Ook Elvire.
Elvire. Reeds
Reeds in
in het
in de
de
frêle
verschijning, het
het naar
naar contemplatie
contemplatie geneigde
geneigde meisje,
meisje, droomend
droomend in
frele verschijning,
eenzaamheid
geluk dat
dat tot
tot haar
haar zou
zou komen
komen
eenzaamheid van
van hare
hare stille
stille kamer
kamer van
van het
het geluk
met
van den
den dokter.
dokter.
met den
den zoon van
uit het
hetcontemplatieve
contemplatieveleven
levenvan
vanElvire,
Elvire,waaruit
waaruit
Ziehier
fragment uit
Ziehier een fragment
blijkt
fijn dedeschrijver
schrijverhet
hetdroom,leven
droom_leven eener
eener eenzame
eenzame vrouw
vrouw heeft
heeft
blijkt hoe fijn
nagevoeld;
nagevoeld ;
«Zij
geloofde aan
aan de
de goedheid
goedheid van
van alle
allemenschen
menschen en
en aan
aan hunne
hunne recht,
recht_
«Zij geloofde
zelf goed
goedwas
wasenenrechtzinnig;
rechtzinnig;enenvan
vandedeaardsche
aardsche
zinnigheid
zinnigheid omdat
omdat zij
zij zelf
zij alleen
alleen 't geen
er in
in de
de boeken
boekenover
overgeschreven
geschreven
wisselvalligheden
geen er
wisselvalligheden wist
wist zij
stond,
waar die
diedingen
dingenaangebracht
aangebracht zijn
zijn om
om 't belang der
der gebeurtenissen
gebeurtenissen
stond, waar
op
te houden
houdenenenomom
lijnenlangs
langswaar
waarhet
hetleven
levenvan
vande
dehandelende
handelende
op te
dede
lijnen
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diedie
schijnbare
figuren heen
heen loopt,
loopt, teteverwikkelen
verwikkelenenenuituit
schijnbareverwarring
verwarring een
een
einde
enuitval
uitvaltetebewerken
bewerkendie
dieden
denlezer
lezeraangenaam
aangenaambevredigen
bevredigenmoeten.
moeten.
einde en
Alleen om
om 't genot van
van haar
haar eigen
eigen geval
geval belangrijk
belangrijk te
te maken,
maken, schiep
schiep zij
zij
ook van
van die
dieverwikkelingen.
verwikkelingen. De
Destilte
stilteenendedeeenzaamheid
eenzaamheidwerkten
werkten er
er toe
toe
mede
om hare
hareverbeelding
verbeeldingvrij
vrij spel
speltetegeven.
geven.Binst
Binstklaren
klaren dage
dage liep
liep het
het
mede om
meisje te droomen
droomen en
ende
dedingen
dingenuituithare
hareonmiddellijke
onmiddellijkeomgeving
omgevingherschiep
herschiep
meisie
zij al
al volgens
volgensde
denoodwendigheid
noodwendigheidvan
vanhare
hareinzichten.
inzichten. 't Geen
hare eigen
zij
Geen hare
voorstelling
vullen door
door "t
zij in de
de
voorstelling ontbrak
ontbraktrachtte
trachttezijzij aan
aan te
te vullen
't geen
geen zij
boeken
kon vinden
vinden en
enzoo
zoowentelde
wenteldezijzijzich
zich
moedwillig
in eene
schemer.
boeken kon
moedwillig
in eene
schemer%
in den
den wellust
wellust
lucht van
van lichtende
lichtende misten
misten en
enpoeierend
poeierend zonnestuifsel
zonnestuifsel om in
lucht
der
verbeelding te
vergeten al
al hetgene
hetgene ininwerkelijkheid
werkelijkheid op
op dedewereld
wereld
der verbeelding
te vergeten
bestond.
zij in
inde
deverdichte
verdichte verhalen
verhalen beschreven
beschreven vond,
ging
De jongelingen
jongelingen die
die zij
vond, ging
zij
geleidelijk vereenzelvigen
kwam zij
zij er
er toe
toe zich
zich
zij heel geleidelijk
vereenzelvigen met
met Albert
Albert en
en zoo kwam
haren
te stellen
stellen als
als een
eenideaal
ideaalfiguur,
figuur, slank
slank van
vanleest,
leest, onwer,
onwer.
haren geliefde
geliefde voor te
kelijke
houding, altijd
altijd gereed
gereed om
om neer
neer te
teknielen
knielen
kelijke gebaren
gebaren makend,
makend, in
in een houding,
en met
met smachtenden
smachtenden blik
blik opkijkend
opkijkend naar
naar de
devereerde
vereerdemaagd
maagdininwit
witgewaad
gewaad
met
oogen als
als ontlokende
ontlokendebloemen,
bloemen, den
denrozeblos
rozeblos op
opde
dewangen
wangen en
enden
den
met oogen
in vervoering
vervoering ontheven
ontheven als
als eene
eene
eeuwigen
koralen mond,
mond, in
eeuwigen glimlach
glimlach op
op den koralen
heilige. In
In de
de nabijheid
nabijheid van
van die
dietwee
tweewas
waser
eraltijd
altijd:: het
het gekweel
gekweelvan
vannachtegalen
nachtegalen
Verde\." ontbrak
ontbrak er
er niet
nietde
de
en het
het onvermijdelijke
onvermijdelijke zilveren
der maan.
maan. Verder
zilveren licht der
het lijden
lijden die
diede
demaagd
maagd
valsche
wraak, de
de verdrukking
verdrukking en
en het
valsche verleidster,
verleidster, de
de wraak,
tot eene
eene heilige
heilige moest
moest louteren
louteren en
en den
den jongeling
jongeling sterken
sterken tot
tot een
eenheld
heldom
om
als
weerdig te
te worden
wordenvan
vanhet
hetgroote
grootegeluk
geluk
waarvoorzijzijbleken
bleken
als verliefden, weerdig
waarvoor
geschapen
zijn.»
geschapen te zijn.»
In de
deomglanzing
omglanzingeener
eener
smartelijke
tragiekkomt
komt
deze
meisjes.figuur tete
smartelijke
tragiek
deze
meisjes%figuur
beseftot
tothaar
haardoordringt
doordringt dat
dat het
hetgeluk
geluk
staan,
doordat langzaam,aan
langzaam.aan het besef
staan, doordat
voorbijgegaan. De
Degaandeweg
gaandewegzich
zich
ontwikkelende
perversiteit,
waar.
haar is voorbijgegaan.
haar
ontwikkelende
perversiteit,
waar%
gelegddoor
doorhet
hetvroegere
vroegerekostschoohleven,
kostschool.leven,isisdoor
doorStreuvels
Streuvels
van de
de kiem
kiem isisgelegd
aangeduid
hooge zuiverheid
zuiverheidvan
vanmeedoogend
meedoogendervaren.
ervaren.Langzamerhand
Langzamerhand
aangeduid met hooge
vertroebelen de
de droomen
droomen van het
het meisje
meisje;; door
door de
derealiteit
realiteit van
van het
hetleven
leven
vertroebelen
zij de
de
gescheurd uit
uit de
dekalme
kalmesereniteit
sereniteitvan
van
haar
in.schouwendbestaan,
bestaan,mist
mistzij
haar
in%schouwend
kracht
zich.zelve uit
eens'geschapene,enen
zorgvuldig
gekoesterde
ver.
kracht zich%zelve
uit de
de eenneschapene,
zorgvuldig
gekoesterde
ver%
beeldings.sfeer tete verlossen.
beeldings%sfeer
In verband
verband met
met Elvire's
Elvire's leven
leven als
als afzonderlijke
afzonderlijke episode
episode isis zeer
zeer mooi
mooi
In
weergegeven de
bedevaart naar
naar Lourdes;
zich zelf
zelfstaand
staand verhaal
verhaal isis
weergegeven
de bedevaart
Lourdes ; als
als op
op zich
dit
gedeelte levendig
levendig van
van coloriet,
coloriet, enenteekenend
teekenendvoor
voordedeontwakende,
ontwakende,
dit gedeelte
hetmeisje.
meisje.DeDebeschrijving
beschrijvingvan
vanLourdes
Lourdes
intuïtief.voelende
zinnelijkheidvan
vanhet
intuitief,voelende zinnelijkheid
als
religieus verschijnsel
schetsmatig af.
onderdeel van
van het
het
als religieus
verschijnsel komt
komt er
er te
te schetsmatig
af. Als onderdeel
geheele werk
werk kan
kan het
hetuitvoerige
uitvoerigeintermezzo
intermezzoniet
nietgelukkig
gelukkiggevonden
gevondenworden
worden
geacht;
immers, het
voert geheel
geheel buiten
buiten het
hetkader
kader van
van het
het werk,
werk, en
en de
de
geacht; immers,
het voert
«dorpslucht»
er waarlijk
waarlijk ver
ver van.
van.
.clorpslucht» is er
Over Koornaert
Koornaert sprak
voltooid inin
Over
sprakik
ik reeds.
reeds. Ofschoon
Ofschoon niet
niet volledig,
volledig, niet voltooid
den
scherp.nuanceerenden geest
eerste deel,
deel, boeit toch
toch ook
ook deze
deze
den scherp,nuanceerenden
geest van
van het
het eerste
figuur
velewèlgeslaagde
wèlgeslaagdemomenten
momenten;; zoo
zoo het
hetvijfde
vijfdehoofdstuk,
hoofdstuk,waarin
waarin de
de
figuur door vele
rentenier naar
gebeurde met
den tuin,
tuin, te
te
rentenier
naar de
de stad
stad gaat
gaat om
om het
het gebeurde
met den
den dief in den
onver,
lang besluiteloos in de
de kerk
kerk te
te hebben
hebbengewacht,
gewacht, onverbiechten, doch
biechten,
doch na lang
in
zijn eigen
eigen geweten
geweten met
metdrogredenen
drogredenen in
terugkeert en
en opnieuw zijn
richterzake terugkeert
slaap
tracht te wiegen.
wiegen.
slaap tracht
In de
de persoon
persoon van
van den
den dokterszoon verdient erkenning
erkenning zijne verhouding
In
tot Sara,
Sara, de
deherbergiersdochter
herbergiersdochter uit
uitdedeDagsterre.
Dagsterre. Dat is kunst
kunst die gloeit
gloeit
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van
passie; ; dat
is het
hetintense,
intense,werkelijke
werkelijke leven
levenherschapen
herschapen ininlevende,
levende,
van passie
dat is
tintelende
noordelijke Carmen,
Carmen, hoe
leeft zij
zij voor
voorons
ons als
als
tintelende schoonheid.
schoonheid. Deze noordelijke
hoe leeft
en volkomen
volkomen gezien
gezien
eene
ontembare, uitdagende
zuiver en
eene ontembare,
uitdagende volksmeid
volksmeid; ;en
en hoe
hoe zuiver
is de
de geweldige
geweldige bekoring,
bekoring,die
diededelascieve
lascievezinnelijkheid
zinnelijkheidvan
vanhaar
haarlichaam
lichaam uit
uit.
het verband
verband van
geheel is
is
straalt
dokter. Genomen
straaltop
op den
den jongen
jongen dokter.
Genomen uit
uit het
van het geheel
de
verhouding van
van Albert
Albert tot
totSara,
Sara, met
metde
deverkwijnende,
verkwijnende,langzaam,aan
langzaam.aan in
in
de verhouding
hysterische fantasieën
fantasieën vervallende
vervallende Elvire
Elvire op
op den
hysterische
den achtergrond,
achtergrond, eene
eenepracht,
pracht.
novelle.
Maar onderbroken
onderbroken door de
detraagzaam,voortwevende
traagzaam.voortwevende voltrekking
voltrekking
novelle. Maar
het moeizaam,bijeengehouden
moeizaam.bijeengehouden verhaal,
verhaal, wordt
wordt de
deindruk
indrukverzwakt.
verzwakt.
van het
Zeker, schoonheden, uitingen
uitingen van
vanzijn
zijninnigst
innigstkunstenaarschap
kunstenaarschapvindt
vindt men
men
ook in
indit
ditwerk
werkvan
vanden
de1'\grooten
grootenschrijver.
schrijver. Maar
Maar wat
wathet
heteerste
eerste deel
deelvan
van
dit
'boek aan
aan het
het wankelen
wankelen bracht,
bracht, wordt
wordt door
door het
het tweede
tweede deel
deel opnieuw
opnieuw
dit 'boek
verzekerd:
bevestiging dat
dat de
degrootste
grootstekracht
krachtvan
vanden
denbuitengemeen
buitengemeen
verzekerd :de
de bevestiging
genialen Streuvels
Streuvelsniet
niet ligt
ligt in
in de
depsychologische
psychologische complicatie
complicatie van
van de
de
genialen
roman,kunst.
roman.kunst.

o0
Henriëtte
Roland Holst—van
Holst-van der
der Schalk.
Schalk. Opwaartsche
Opwaartsche
Henriëtte Roland
wegen.
Tweede Druk.
Druk. Rotterdam
Rotterdam MCMXIV,
1. en
wegen. Tweede
MCMXIV, W.
W. L.
J. Brusse.
Brusse.

Er
Er is
is één
ééneigenaardigheid,
eigenaardigheid, die
die men
men in
in alalde
dewerken
werkenvan
vanmevr.
mevr. Roland
Roland
vindt:: de
despeurende,
speurende, bewuste
bewuste analyse
analyse om
om tot
tot het
het wezen
wezen der
der
terug vindt
Holst terug
dingen te
te geraken.
geraken. Hierdoor
Hierdoorwordt
wordthet
hetverband,
verband,de
deverhouding
verhoudingtusschen
tusschen
dingen
hare
dichterlijke ontroeringen
de buitenwereld
buitenwereld op
opgeheel
geheelbijzondere
bijzondere
hare dichterlijke
ontroeringen en
en de
hetresultaat
resultaatgeeft
geeft
wijze
bepaald. Waar
Waar meestal
meestal de
delyrische
lyrischedichter
dichteralleen
alleenhet
wijze bepaald.
hembevestigde
bevestigdeenen
daardoorvreugde,
vreugde,smart,
smart,
hetgeen de
debewogenheid
bewogenheidinin
van hetgeen
hem
daardoor
of wat
wat ook,
ook,maar
maarininieder
iedergeval
geval
menschelijkeaamaan.
verwondering, angst
angst of
verwondering,
eeneen
menschelijke
doening als
als overheerschende
overheerschende nuanceering
nuanceering aan
aan het
het gedicht
gedicht schenkt,
schenkt, en
en de
de
doening
totdeze
dezeuitkomst
uitkomsthebben
hebbengeleid
geleidniet
nietnoemt,
noemt,eens
een,
diepere gronden
hem tot
diepere
gronden die hem
weg omdat
omdat daarvoor
daarvoor in
in de
de expansieve
expansieve zielegesteldheid
zielegesteldheid die
diehem
hembe,
be.
voudig weg
heerscht,
geen plaats
heerscht, geen
plaats is
is —
- daar
daar nemen
nemen wij
wij bij
bijdeze
dezedichteres
dichtereseen
eenander
ander
dieper dan
dan dat
datzij
z~alleen
alleentot
totdedeontroerde
ontroerde
verschijnsel
waar :zij
zij speurt
speurt dieper
verschijnsel waar:
in haar
haar werk
werk een
een ge,
ge.
ervaring van hare
hare aandoeningen
aandoeningen zou
zou geraken
geraken;; er
er is in
ervaring
stadig trachten
trachten naar
naar het vinden
vinden van
vandiepere
diepereverwantheden
verwanthedentusschen
tusschende
deziel
ziel
stadig
en de
degroote
grootesaamhoorigheid
saamhoorigheidwaarin
waarinde
demensch
menschwerd
werdgeplaatst.
geplaatst. Diep
Diep en
en
aandachtig gebogen
hare ziel,
ziel, mediteert
mediteert deze
deze dichteres
dichteres over
over wat
wat daar
daar
aandachtig
gebogen over
over hare
en dood.
dood.En.
En bij
bij veel
veelwat
wathaar
haarinindeerlijke
deerlijkeuitkomst
uitkomst onge,
onge.
zingt van leven
leven en
zingt
inDe
Denieuwe
nieuweGeboort
Geboortliet—
- vanwaar
vanwaaranders
anders de
de twijfelende
twijfelende klachten
klachtenin
troost liet
—
viel er
er veel
veellicht
lichtininhaar
haarbinnenste
binnenstedat
dat
haar
verklaarderuitzichten
uitzichtenopende.
opende.
haar
verklaarder
ontdektezij
zijook
ookdeze'
deze<copwaartsche
«opwaartsche wegen.»
wegen.»
Zoo ontdekte
In haren
haren bundel
bundel:: Sonnetten
Sonnettenenenverzen
verzenininterzinen,
terzineI\geschreven,
geschreven, dit
ditjaar
jaar
eveneens in
in herdruk
herdrukverschenen,
verschenen,getuigt
getuigtmevr.
mevr.lioland
RolandHolst
Holstvan
van
ge.
eveneens
dede
ge%
steldheid van haar
haar gemoed,
gemoed, en.
en dus
dus van
van den
denaard
aardvan
~anhare
harepoëzie
poëzie:
steldheid
:

Ik werd
werd geboren
geboren met
met een
een aard
aard die
die sterk
sterk
Ik
van zelf gaat
gaat naar
naar de
kern van
van alle
alle zaken
zaken
de kern
stond tusschen mij
mij in en
en mijn werk.
maar veel stond
maar
op zij gezet
gezet::
Groeiende, heb
heb ik
ik dat
dat op
Groeiende,
werd al
al lichter,
lichter, alle
alleduisters
duistersbraken
braken
het werd
en ik
ik zag
zag liefde
liefde als
als de
de levenswet.
levenswet.
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erkenning in
inden
denlaatsten
laatstenregel
regel:
liefdededelevenswet,
levenswet,kan
kaneigenlijk
eigenlijktot
tot
De erkenning
: liefde
dienenvoor
voorelke
elkebespreking
besprekingvan
vaneenigen
eenigenarbeid
arbeiddezer
dezerdichteres.
dichteres.
uitgangspunt dienen
elk verband
verband dat
dat zij
zij ziet
ziettusschen
tusschen wezen
wezenen
enverschijning,
verschijning, herleidt
herleidtzij
zij
Want elk
dien regel,
regel, omguldt
omguldt zij
zij met
met het heldere
heldere licht dat
dat diep
diep in
in de
de grootheid
grootheid
tot dien
ge_
haar gemoed zijne
zijne schijning
schijning om
om de
de dingen
dingenspreidt.
spreidt. Ieder
Iedervan
vanhare
haregevan haar
is als
als het
hetware
wareeen
eenrekenschap
rekenschapvan
vanhare
haregevoelens
gevoelensten
tenopzichte
opzichtl'van
van
dichten is
groote liefde
liefde die
die de
de levenswet
levenswet is.
is.
de groote
de Opwaartsche
Opwaartsche wegen
wegen treedt
treedt deze
deze eigenschap
eigenschap sterk
sterk naar
naar voren.
voren.
Ook in de
schoonst in
inden
dencyclus
cyclusLiefdewan,nu,
Liefde_van.nu,diedie
daaromeenigszins
eenigszinsbreeder
breeder
Het schoonst
ik ik
daarom
bespreken. Ving
Vingikikhier
hiermijne
mijneaanteekeningen
aanteekeningenover
overdezen
dezenverzenbundel
verzenbundel
moge bespreken.
hetmystieke
mystiekewoord
woord
aan, ik
er als
als motto
motto boven
bovenwenschen
wenschen teteplaatsen
plaatsen het
aan,
ik zou er
Verlaine, uit
uit la chanson
chanson bien
bien douce,
douce, het lied
lied dat
dat de waarheid
waarheid verkondigt
verkondigt
van Verlaine,
als een
eenklare
klarester
ster::
eenvoudig als
EIle dit, la
la voix
voixreconnue,
reconnue,
Elle
la bonté
bonté c'est
c'est notre
notre vie,
vie,
Que la
Que de la
la haine
haine et
et de
de l'envie
l'envie
Que
Rien ne reste,
reste, la
la mort
mort venue.
venue.
Rien
EIle parle
parle aussi
aussi de la
la gloire
gloire
Elle
D'être simple sans
sans plus
plus attendre,
attendre,
D'être
d'or et
et du
dutendre
tendre
Et de noces
noces d'or
Et
Bonheur d'une paix
paix sans
sans victoire.
victoire.
Bonheur
totmensch,
mensch,noemt
noemt
over de
dewisselwerking
wisselwerkingder
derliefde
liefdevan
vanmensch
menschtot
Peinzend over
het eerst
eerst de
de moeder,
moeder, want
want«de
«demoeder
moederstaat
staatinin't 'thart
hartvan
vanalle
alle
dichteres het
de dichteres
dingen, er
er isis geen
geenwaan,
waan,die
dievan
vanhaar
haarscheidt.»
scheidt.»DeDe
moeder,
wierhart
hartgroot
groot
dingen,
moeder,
wier
omdedestijgende
stijgendeverlangens,van,leven
verlangens.van-levender
derkinderen
kinderenmet
methare
hareliefde
liefde
genoeg isis om
te
omvamen —
- van
haar wilde
mevr. Roland
Roland Holst
Holst een
een cyclus
cyclusverzen,
verzen, die
die
te omvamen
van haar
wilde mevr.
hetmystieke
mystiekewezen
wezender
derliefde
liefdetrachten
trachten door
doortetedringen,
dringen,doen
doenuitgaan.
uitgaan.
in het
aanhefmoge
mogeikikhier
hierneerschrijven
neerschrijven;; hoe zou
zou men de teederlijk-willende
Den aanhef
teederlijkwillende
het kind
kindzuiverder
zuiverder met
metwoorden
woordenkunnen
kunnenbeo
beneiging van de
de moeder
moeder naar
naar het
neiging
noemen dan
dan in
in deze
dezeregelen
regelen::
noemen
Bij
moeder begint
begint de
de wereld
wereld;; in
in 't hart
Bij de moeder
af het
heteerst.bewuste,
eerst-bewuste, stadig
stadig
staat
van af
staat ze
ze van
door
dagen en
en nachten
nachten val,
val,
door der dagen
zij
met de warmte
warmte van het
het open
open hart,
hart,
zij met
in stem
stem en
en oog
oogenenstreelgebaar
streelgebaarweldadig
weldadig
thuis-veilige overal.
overal.
meevoerend
meevoerend het thuivveilige
En
haar de
de heeheigene
heel_eigeneatmosfeer;
atmosfeer;
En om haar
eeuwig gelijk
gelijken
endoorzichtig%gezeefd
doorzichtig_gezeefd
van
die geen
geenéén
éénander
anderheeft
heeft:
van innigheid die
:
iets helderzachts,
helderzachts, dat
haar stem
stem 't meest
teer
meest teer
dat in haar
is
vastgelegd en
haar hand
hand hoe
hoe zacht.
zacht.
is vastgelegd
en o0 haar
Haar
als een
een maanlichte
maanlichte nacht.
nacht.
Haar glimlach
glimlach is
is als
De moeder
moeder heeft
heeft de
de onbesnoeide
onbesnoeide macht
macht
leefheugenis begon
begon
die
reikt van
van voor leefheugenis
die reikt
en
vezels trekken
trekken tot
tot haar
haar heen.
heen.
en alle vezels
Hoe vindt
vindtmen
mendedeonaantastelijke,
onaantastelijke,wonderlijke
wonderlijkewaarheid
waarheid van
van het
het oer,
oer.
moederlijke
hier ontroerend
ontroerendverwerkelijkt.
verwerkelijkt. Maar
Maarhevig
hevigschrijnde
schrijnde
moederlijke instinct
instinct hier
in de
de dichterziel
dichterzieJ het droeve
droeve weten,
weten, dat
dat de
de schoone
schoone en
engroote
grootelielde
liefdewordt
wordt
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en mismaakt
mismaakt;; dat
dat aan
aan dit
ditallerinnigste
allerinnigstesentiment
sentimentde
degroei
groeiwordt
wordt
verwrongen en
dekiem
kiem::
belemmerd, de
levensvatbaarheid verstikt
verstikt in de
belemmerd,
de levensvatbaarheid
Een
schande
Een donkere schande
dit zonnig
zonnig land
land::
ligt over
over dit
de moeder
moederband
band
handen.
is verscheurd
verscheurd door handen.
De zachte
zachte dieren
dieren lekken
lekken
hun jong, hun
hun broed
broed
maar
menschmoeder met
met harde
harde trekken
trekken
maar de menschmoeder
weet
niet, hoe wèl
wèl liefde
liefde doet.
doet.
weet niet,
het socialisme
socialisme de
de milde
milde herstelling
herstelling wacht
wacht van
van
En waar
waar de
dichteres van het
En
de dichteres
wreed~ schennis
schennis der
der natuur,
natuur, isishet
hetwonder
wonderdat
dathare
haregroote
grootedeernis
deernis
deze
deze wreede
verlangend reikt
reikt naar
naar de komst
komst der
dergedroomde
gedroomdetoekomst,tijden
toekomst_tijden?
verlangend
?
uit naar
naar wie
wiezoo
zooversmacht
versmacht
Troostend
Troostend gaan
gaan hare
hare verzachtende
verzachtende woorden
woorden uit
zijn,
dat de
deklagende
klagendevraag
vraagnaar
naareen
eendronk
dronkniet
nietmeer
meerrijst
rijstuit
uithare
hareziel
ziel:
zijn, dat
:
Moeders,
tijden
Moeders, de tijden
voor uu::
gaan
zacht worden voor
gaan zacht
wij
bevrijden
wij komen uu bevrijden
van den smaad
smaad van nu.
nu.
van
Ziet:: ongeboornen
Ziet
maken de kimmen
kimmen blauw,
blauw,
kind de
de verkoorne
verkoorne
elk
elk jong kind
van
een schoone
schoone vrouw.
vrouw.
van een
De mildheid,
mildheid, de
de Zegen
Zegen
landen::
als
oogst over
over de
delanden
als een oogst
moeders
zachte oogen
oogen
moeders in
in uw zachte
gaat
branden.
gaat geluk branden.
hare idealen
idealen zijn
zijn niet
niet de
de
Ik ben geen
geen geestverwant
geestverwant van
dichteres, en hare
Ik
van de dichteres,
mij lief
lief om
om het
hetgroot
grootbeminnen
beminnen en
en het
hetmilde
milde
mijne; ; maar
mijne
maar haar
haar werk
werk is mij
mede
do ogen, dat
opwelt als
als een
eenklare
klare bron.
bron.
mededoogen,
dat er
er uit opwelt
Even
schoon als
alsdedemoederlijke
moederlijkeliefde
liefdebezingt
bezingt
wondere
saam_
Even schoon
zijzij
hethet
wondere
saam::
stemmen
de liefde
liefdetusschen
tusschenman
manen
envrouw
vrouw:
stemmen .der
iier zielen
zielen in de
:
Zooals de
sikkel van
van de
de jonge
jongemaan
maan
de sikkel
in de
de heemlen
heemlen zijn
zijn vragend
vragend smal
smal gezicht
gezicht
een bol
bol van
van licht
licht
opheft,
dan aanzwelt
aanzwelt tot
opheft, dan
tot een
die over
over heel
heel het
hetlandschap
landschap zacht
zacht genucht
genucht
van glans
glans giet
giet:: geen
geen nachtschaduw
nachtschaduw kan
kanweerstaan
weerstaan
zoo rondt
rondt zich
zich jonge
jonge liefde
liefde ook
ook tot
totvrucht.
vrucht.
vraag en schuchtmbevend
schuchter_bevend
Eerst
Eerst staat
staat zij,
zij, half
half een vraag
aan
horizon van
van man
man en
en van
van vrouw,
vrouw,
aan den
den horizon
dan
opgaand maakt
voller levend
levend
dan opgaand
maaktzij,
zij,vol
vol en
en voller
alle
uren van
van hun
hun dagen
dagenzilverblauw.
zilverblauw.
alle uren
door_voeld weergeven
weergeven van
van wat
wat liefde
liefde werkt,
werkt, stijgt
stijgt in
in deze
dezeregels
regelstot
tot
Het doorovoeld
een stille
stille verrukking,
verrukking, die
dieininhet
hetgeheele
geheelegedicht
gedichtonafgebroken
onafgebrokendoorzingt.
doorzingt.
een
Ook
in deze
dezeliefdmrerhouding
liefde-verhouding gevoelt
gevoeltdededichteres
dichteresdedekentering
kenteringder
der
Ook in
«Hefde
metheerscho
heerseh.
tijden. Doch
Doch zonder
zonderhaat,
haat,zonder
zonderwrevel
wrevelaanziet
aanziet
tijden.
zijzij
de de
<diefde
met
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doordrongen van
van de bewustheid
dat de
de nieuwe
nieuweverhouding
verhoudingder
der
bewustheid dat
bedoelen», doordrongen
door den
dendrang
drangvan
vaninnerlijke
innerlijkefactoren,
factoren,uit
uitde
deoude,
oude,wetend
wetend
seksen
groeide, door
seksen groeide,
die vorige
vorige verhouding
verhouding eens
eens goed
goed was
was zoo
zooal$
alszij
zijwas.
was.Dan
Danvalt
valter
er
dat ook die
dat
oftetetoornen,
toornen,enenmet
metonbezoedelde
onbezoedeldevreugde
vreugdemag
magdeze
dezedich,
dich.
te smalen
smalen of
niet te
voorhaar
haarinzicht
inzichtuit
uitden
denbreuk
breukder
dertijden
tijden
teres den
den bloei
bloeibegroeten
begroetendie
dievoor
teres
omhoog wies.
wies.
veleverzen
verzenvan
van
mevrouwRoland
RolandHolst
Holst
een
sterkvoelbare
voelbare
Er is
is ininvele
Er
mevrouw
een
sterk
weemoed om
veel wat
wat in
inde
desamenleving
samenlevingafsterft
afsterftalalkoestert
koestertzijzijzich
zichbij
bijde
de
weemoed
om veel
vlam van
van erkenning
erkenning dat
dat het
hetnieuwe
nieuwe beter
beter is,
is, en
en al
al heeft
heeft in
inhare
hare ziel
ziel de
de
vlam
vrede gevonden
gevonden bij
bij de
dewisseling
wisselingder
derverschijningen.
verschijningen. Zoo
Zoo
-klare
klare bezinning
bezinning vrede
ondertoonvan
vanweemoed
weemoedininhet
hetvolgende
volgendefragment,
fragment,waarin
waarin
klinkt
er een
een ondertoon
klinkt er
zij een afscheidswoord
afscheidswoord toeroept
zij in
in onzen
onzentijd
tijd geen
geen
zij
toeroept aan
aan eene
eene liefde,
liefde, die
die zij
plaats meer
meer meent te
te mogen
mogentoekennen
toekennen:
plaats
:

Gij
teederst omzoomde bloem
bloem
Gij teederst
die de
de menschheid
menschheid heeft
heeftvoortgebracht,
voortgebracht,
haar
oogentroost, haar
haarharteroem
harteroem::
haar oogentroost,
voor u wordt
wordt het
het nacht.
nacht.
Liefde, enkeloaanhanklijke
enkel.aanhanklijke
der
vrouwe,
der rankende vrouwe,
opziend.dankend,
opziend,dankend,
nederig trouwe,
trouwe,
gaan uuverdrijven
verdrijven;;
Liefde
Liefde wij gaan
die uu toehooren,
toehooren,
nog leven die
maar
vergaan en blijven
blijven
maar zij
zij vergaan
morge'
ongeboren.
morge' ongeboren.
eenmaal de
de roerende
roerende pracht
pracht
Nog eenmaal
van uw
uw schuwe
schuwe wimpers
wimpers gekust,
gekust,
dan
bedden wij
wij zacht
zacht
dan bedden
in der
der eeuwen
eeuwen rust,
rust,
bloemen van
zang over u,
u,
bloemen
van zang
teedere
teedere blonde
het verborgene
verborgene luw
luw
die
die in het
gevonden.
geluk
geluk hebt gevonden.
- alsof de
denieuwogewonnen
nieuw.gewonnenlevens,verklaardheid
levens.verklaardheidmaar
maarnoode
noodewerd
werdaano
aan.
—
vaard, en de
dedichteres
dichtereswel
welgaarne
gaarneeene
eeneplaats
plaatsininhaar
haargemoed
gemoed open
openhad
had
vaard,
voor het
het geluk
geluk dat
dathaar
haar niet
nietvan
vandezen
dezentijd
tijdschijnt
schijnttetezijn,
zijn,
willen
willen houden voor
la
paix sans
sans victoire.
victoire.
la paix
bezingt zij
zij de
devriendschap,
vriendschap,als
alsdedeliefde
liefde
meerinindedewerkelijkheid
werkelijkheid
Dan bezingt
diedie
meer
van het
het leven
levenstaat,
staat,minder
minderdroom
droomenendaardoor
daardoorminder
minderde
deziel
zielmedevoerend
medevoerend
endaardoor
daardoor
naar teedere verschieten
verschieten van
vandoormijmerde
doormijmerdefantasie,
fantasie,meer
meerdaad,
daad,en
naar
meer gevend
gevend en
en ontvangend
ontvangend van
van voor
voorelkander
elkander geplukte
geplukte vruchten
vruchten uit
uit
meer
's levens hof.
hof.
Ook in
in het
hetwezen
wezenvan
van
deze
verhouding,thans
thansvertroebeld
vertroebelddoor
doormaterieele
materieele
deze
verhouding,
verschillen, verwacht
verwacht de
de dichteres
dichteres een
eenverzuiverd
verzuiverdoprijzen
oprijzen uit
uittoekomst,
toekomst.
verschillen,
loutering.
Uit de
de beide
beidegroote
grooteslotogedichten
slot.gedichten:: Triomf
Triomf van
van het
het Socialisme,
Socialisme, en
enVoor
Voor
het
Vaandel, bruist
bruist dedezekerheid
zekerheidop
opvan
vanToekomstogeluk.
Toekomst.geluk. Het
Het sterke
sterke ge,
ge.
het Vaandel,
meenschapsgevoel en de
degeprononceerd,socialistische
geprononceerd.socialistische denksfeer
denksfeer worden
worden in
in
meenschapsgevoel
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deze gedichten
gedichten bijna
bijna verstandelijk
verstandelijk beredeneerd,
beredeneerd, alalblijft
blijftdedeaanstuwing
aanstuwingvan
van
individueeleleven
leven der
der dichteres
het bloed%warme
bloed-warme individueele
dichteres in de
de onderste
onderstelagen
lagenvan
van
hare
voortdurend aangolven.
aangolven.
hare poëzie voortdurend
voordedehooge,
hooge,krachtige
krachtigegedragenheid
gedragenheid schrijf
schrijf ik
ik nog
nog
kenschetsend voor
Als kenschetsend
aanhef af van
van Voor
Voor het
hetVaandel
Vaandel::
den aanhef
Zachtstralend_blauw klimt de
hemel boven
boven de
derumoerende
rumoerende stad,
stad,
Zachtstralend%blauw
de hemel
stad
aan den stroom
stroom die
die haar
haar nadert,
nadert, tusschen
tusschen weien
weien ingevat,
ingevat,
stad aan
tusschen gouden schittring,
schittring, want
want Mei
Mei maakt
maakt goudgeel
blauw tusschen
goudgeel 't groene land.
zijn baan
baan zich,
zich, breed
breed staalfonkelend
staalfonkelend band,
b:md,
Rustig
Rustig ontrolt zijn
zoo rustig
rustig altoos
altoos:: zijn
zijn pols
polsvolgt
volgtimmer
immerde
dewisselmaat
wisselmaat
niet zoo
van uw groot
groot hart,
hart, woelige
woelige zee,
zee, die
die niet
niet ver
ver tetekoken
kokenstaat
staat
van
en uw
uwgroote
grootenabijheid
nabijheidbevolkt
bevolkthem
hemmet
metdrom
dromvan
vanvrachtdragende
vrachtdragende schepen;
schepen;
hun kiel
kiel door
doorden
denstroom:
stroom:zij
zijploegen
ploegenblinkende
blinkendestreepen
streepen
diep zinkt hun
diep
zijn donkere
donkere rug,
rug, die
die trekken
trekken achter
achter hen
henmee.
mee.
over zijn
Een hymne
hymne aan
aan het
het leven,
leven, waarover
waarover de
de verbeelding
verbeelding van
vande
dedichteres
dichteresde
de
Een
zonneglansen
van toekomstdroom
toekomstdroom toovert
toovert—
- daarvan
daarvan isis eigenlijk
eigenlijk elk
elk van
van
zonneglansen van
hare
een klank.
klank. En
Enliefde
liefdedraagt
draagthare
harewerken.
werken.Daarom
Daarommoet
moetook
ook
hare gedichten een
herdruk met
metblijdschap
blijdschap worden
worden begroet:
begroet:waar
waardeze
dezestemmen
stemmenopklinken,
opklinken,
deze herdruk
zij een
eenverwanten
verwantenwedertoon
wedertoonvragen
vragenaan
aandedeteerste
teersteroerselen
roerselen der
der
zullen zij
zullen
besnaardheid.
menschelijke besnaardheid.
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ONZE LEESTAFEL.
LEESTAFEL.
ONZE
NIEUWE LEER.
LEER.
NIEUWE
M. H.
H. J.J.Schoenmaekers,
Schoenmaekers, Het geloof
geloof van
van den
dennieuwen
nieuwenmensch.
mensch.—- Mij.
Mij.v.v.goede
goede
Dr. M.
en goedkoope
goedkoope lectuur.
lectuur.
Schoenmaekers, Mensch
Mensch en Natuur.
Natuur. —
- C. A.
A. J.
J. v.v.Dishoeck,
Dishoeck, Bussum.
Bussum.
Dr. M.
M. H.
H.J.J.Schoenmaekers,
Dr.

perioden van
van kruising
kruising van
vanverschillende
verschillende cultuurstroomingen plegen
plegen er
er
In perioden
van het
het
ontstaan, die vaak
vaak meer
meer getuigen
getuigen van
velerlei religies en mysteriën te ontstaan,
raken van
van oude
oudebanden
bandenmet
methet
hetOnzienlijke,
Onzienlijke, dan
dan dat
dat zij
zij nieuwe
nieuwe en
en
los raken
bruikbare aanhechtingspunten opleveren.
opleveren. De
Deextatische
extatischeverzekerdheid
verzekerdheid der
der
wel eens
eens grooter dan hun
hun overtuigingskracht
overtuigingskracht voor
voor het
het
apostelen is wel
nieuwe apostelen
denken.
redelijke denken.
nieuws over
over de
de verhouding
verhouding tusschen
Wat de
de heer
heer Schoenmaekers
Schoenmaekers voor nieuws
Wat
Natuur heeft
heeft te
te zeggen, laat
laat zich het best
best met
met zijn
zijn eigen
eigen woop
woorMensch en Natuur
weergeven::
den weergeven
Natuur» begin
begin ik
ik het
hetnieuwe
nieuwe beeld
beeldvan
vandedeobjectieve
objectieve
«In «Mensch en Natuur»
in wezen,
wezen, groeien
groeien moet
moet als innerlijke
werkelijkheid te ontwerpen,
ontwerpen, zooals het,
het, in
werkelijkheid
en uiterlijke
uiterlijke daad
daad van
van de
de nieuwe
nieuwepersoonlijkheid.»
persoonlijkheid.»
Van
dit op
opdeze
dezewijze
wijzeontworpen
ontworpenbeeld
beeldeen
eentoevallig
toevalligenenonopzettelijk
onopzettelijk
Van dit
uitgezocht staal:
staal:
(«kos,.
hethorizontale
horizontalekosmische
kosmische beweeg
beweeg isis (<<kos«We
zagen, dat
dat dedemuziek
muziekhet
«We zagen,
misch» is namelijk horizontale
beweging:tijd
tijden
enverticale
verticalebeweging:
beweging:ruimte
ruimte(!)),
(!)),
horizontale beweging:
geopenbaard
de muziek
muziek isisde
dekunst
kunst van
van het
het geluid
geluid;; de
de
geopenbaardals
als kunst.
kunst. Nu,
Nu, de
kunst,
geluid doet
doet ervaren
ervaren als
als wat
wat het
het isis:: het
hetfundamenteele
fundamenteele verver_
kunst, die
die het geluid
schijnsel
beweging. In verband
verband met
met de
de derde
derdevormwet,
vormwet, dat
dat
schijnsel der
der horizontale
horizontale beweging.
het voortplantbare,
voortplantbare, objectieve leven
leven tot
totfundamenteelen
fundamenteelenvorm
vormmoet
moethebben
hebben
den
eivorm, weten we
we nu
nu ook,
ook,waar
waardit
ditverschijnsel
verschijnselininden
denletterlijken
letterlijkenzin
zin
den eivorm,
gebeurt nl. in
inde
deelliptische
elliptischeaardeloopbaan
aardeloopbaan
des
«plaats grijpt».
des woords ((plaats
grijpt». Dat
Dat gebeurt
om
de zon.
zon. Die
Dieelliptische
elliptische lijn
lijnis iswel
wel
niet
hoorbaarvoor
vooronze
onzeooren,
ooren,
om de
niet
hoorbaar
in,wezen
evengoed als
maar
als ze in-wezen
in,wezen geluid, evengoed
in aanleg hoorbaar, ze is in-wezen
maar ze
ze is in
fundamenteele, kos,
Hetkosmische
kosmische geluid
geluid isisgebaseerd
gebaseerd op
op de
de fundamenteele,
koshistorie
historie is. Het
ellipti,
mische ellips.
licht geboren
geboren en
en door
doorlicht
lichtbegrensd,
begrensd, «luidt» de elliptiellips. Uit licht
aarde wordt
wordt
sche
Waar het kosmische
kosmische geluid
geluid op
op aarde
der aarde
aarde om
om de
de zon. Waar
sche lijn der
is het heel
herhaald,
overal, alleen
alleen dáár)
heel natuurlijk,
natuurlijk, dat
dat we
we
diår) is
herhaald, daar
daar (dus
(dus niet overal,
van de ronde
den elliptischen vorm
ronde klok,
vorm terug
terug vinden
vinden in
in de lijnbeweging van
ellipsvormige
meer
en daarom
daarom verder
verder dóórklinkend
d66rklinkend in de ellipsvormige
meer uitgesproken
uitgesproken nog en
eerbied
heel natuurlijk, dat
bel;
die in pieuzen eerbied
dat de menschen, die
is heel
bel ; en 't is
ellipsvorm
zochten
naar den besten
besten klankbodem
klankbodem voor
voorzingende
zingende snaren,
snaren, den ellipsvorm
zochten naar
zou niets
muziekschepping zou
der
gevonden hebben.
hebben. Een
Eenvolmaakte
volmaakte muziekschepping
der viool gevonden
kosmische ellips herhalen.
geluid der
der fundamenteele
herhalen.
anders
dan het geluid
fundamenteele kosmische
anders doen dan
hoorbaar is,
Of
liever, zij
zij zou
zou die
dieelliptische
elliptische geluidsbasis
aanleg hoorbaar
die in
in aanleg
geluidsbasis die
Of liever,
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vertalen
direct_hoorbare klanken.
zou de
degeschiedenis
geschiedeniszelf
zelfhoorbaar
hoorbaar
vertalen in directohoorbare
klanken. Dan zou
worden.» (blz. 83).
83).
worden.»
in de
deheksenkeuken
heksenkeuken::
sprak Mephisto
Mephisto in
Alzoo sprak
«Gewöhnlich glaubt
glaubt der
Mensch, wenn
er nur
nur Worte
Worte hiirt,
hört,
der Mensch,
wenn er
«Gewiihnlich
Es
dabei doch auch
auch was
was denken
denken lassen.»
lassen.»
Es müsse
miisse sich
sich dabei
belangstelling uit
uit naar
naar de
devervulling
vervullingvan
van'schrijvers
'schrijvers
Stellig
zien wij
wij met belangstelling
Stellig zien
belofte::
belofte
«Dat zal
zal ik
ik verdiepen
verdiepen en
enverbreeden
verbreeden en
enpositiveeren
positiveeren in
ineen
eenvolgend
volgend
«Dat
het nieuwe
nieuwewereldbeeld
wereldbeeldwil
wilkomen
komentot
totcontroleerbare
controleerbarejuistheid,
juistheid,
werk,
werk, waarin het
bewust doorschouwde
doorschouwde werkelijkheid,
werkelijkheid, tot
tot ....
exacte schoonheid.
schoonheid. Vero
Ver_
tot bewust
. . exacte
scheidene
«positieve mystiek»
mystiek» gehouden
geven
scheidene cursussen,
cursussen, die
die ik
ik over «positieve
gehouden heb, geven
mij
hoop, dat
dat ik
ikeindelijk
eindelijkiets
ietszal
zalkunnen
kunnenbijdragen
bijdragentot
totdedejuiste
juisteteekeo
teekemij de hoop,
hetnieuwe,
nieuwe,objectieve
objectievewereldbeeld,
wereldbeeld,dat
dateens
eensdedenieuwe
nieuwemenschen
menschen
ning van
van het
tot een
eenlevende
levendegemeenschap
gemeenschapvan
vaninnerlijkowetenden.»
innerlijk_wetenden.»
zal vereenigen
vereenigen tot
Het isisvoor
voordedealdus
aldusopgewekte
opgewekteverwachting
verwachtingslechts
slechtsjammer,
jammer,dat
datde
deschrijver
schrijver
Het
heel best
best over
over «het
«hetverstand»
verstand» tete spreken
spreken is.
is.
niet heel
«En
wat isisnu,
nu,ininwezen,
wezen,onplastische
onplastischemenschelijkheid?
menschelijkheid? Verstand,
Verstand, dor
dor
«En wat
verstand.
verstand is,
zichzelf, geen
geen beeldend
beeldendvermogen.
vermogen. Het
Hetvero
ververstand. Het verstand
is, op zichzelf,
stand
critiseert, berekent,
berekent, redeneert,
redeneert, maar
maar schept,
schept, aan
aan zichzelf
zichzelfovergelaten,
overgelaten,
stand critiseert,
het beeldt
beeldtniet
nietuit.
uit.Zoodat
Zood atwewedus
dus
moetenzeggen
zeggendat,
dat,bijbijdisharraonie
disharmonie
niet,
niet, het
moeten
of meer
meer uit
uit
van
ziel enenlichaam,
lichaam,dedemenschelijke,
menschelijke, plastische
plastische eenheid
eenheid min
min of
van ziel
verstand. En
ook zoo.»
zoo.» (Geloof,
(Geloof,blz.
blz.113,
113,vgl.
vgl. blz.
blz.
elkaar valt
elkaar
valt tot
tot ...
. . . verstand.
En dat
dat is ook
27,
waar de
de zondeval
zondevalverklaard
verklaardwordt
wordtals
alshoogmoedigheid
hoogmoedigheidvan
vanhet
hetverstand.)
verstand.)
27, waar
dandoor
doorverstandelijke
verstandelijke
Men
willen vragen
vragen hoe
hoede
deschrijver
schrijver anders
anders dan
Men zou willen
redeneering den
lezer van
van dedejuistheid
juistheidvan
vanzijn
zijnwereldbeeld
wereldbeeldovertuigen
overtuigen
redeneering
den lezer
kan?
Doch deze
dezevraag
vraagware
warevoorbarig.
voorbarig. Die vorm
van overtuiging
overtuiging is in
in
vorm van
kan? Doch
onze
tegenwoordige maatschappij
maatschappij -— en niet
niet alleen
alleen ininverkiezingso
verkiezings_ of in
in
onze tegenwoordige
oorlogsdagen —
- reeds lang
lang afgeschaft.
afgeschaft.
Zoo isis ook
ook«het
«hetgeloof
geloof
van
nieuwen
mensch»over
overhet
hetalgemeen
algemeen
Zoo
van
denden
nieuwen
mensch»
ofapodictisch
apodictischdan
danbetoogend
betoogendgehouden.
gehouden.Zoo
Zoobeteekent
beteekentbijv.
bijv.
meer bewerend of
meer
volgens den schrijver
schrijver het
tot stof
stof zult
zult gij
gij
volgens
het bekende
bekende woord
woord «Stof
«Stof zijt
zijt gij
gij en tot
wederkeeren»
die gewilde
gewildesublimiteit,
sublimiteit,die
dieblooVverstandelijk
bloot-verstandelijkwil
wil
wederkeeren»:: «Zweer
«Zweer àf die
redeneeren
en kwaad.
kwaad. Al
Al 't'tzedelijk
zedelijk oordeelen
oordeelen van
van uw
uwverstand
verstand
redeneeren over
over goed
goed en
is niets
niets dan
dan gemaakte
gemaakte verwaandheid.
verwaandheid. Het
Het ongezochte,
ongezochte, spontane.
spontane.natuurltjke
natuurlijke
leven van
van stof,
stof, ook
ook van
vanuw
uwstof,
stof,uwuw
zinnen,uwuw
lichaamis isheilig.»
heilig.»
leven
zinnen,
lichaam
29).
(blz. 29).
Een
leer, die, algemeen
algemeen toegepast,
toegepast, vrij
vrij gevaarlijk
gevaarlijk zou
zou worden.
worden.
Een leer,
Bölsche des
des
Voor de
de «nieuwe
«nieuwewetenschap»
wetenschap»zijn
zijnblijkbaar
blijkbaarEmerson
Emersonenen1361sche
Voor
schrijvers
vlg.)
schrtjvers meest
meest gewaardeerde
gewaardeerde autoriteiten.
autoriteiten. (blz.
(blz. 96 vlg.)
materialistisch. (blz.
(blz. 95-104.)
95-104.)
De «nieuwe
«nieuwe wetenschap»
wetenschap» isis materialistisch.
religieuze leven,
zich in
in onzen
onzentijd
tijdzeer
zeeruniverseel
universeeldoet
doetgelden
gelden
«Het religieuze
leven, dat zich
in diepste
diepstewezen,
wezen,niet
nieteen
een
reactietegen
tegen
materiamet
kracht, is, in
met nieuwe kracht,
reactie
hethet
materiao
101.)
lisme,
maar een voltooiing
voltooiingenenrijpworden
rijp-wordenvan
van
materialisme.»(blz.
(blz.101.)
lisme, maar
hethet
materialisme.»
geheele paragraaf
paragraaf is
is trouwens
trouwens een
een gekeuvel
gekeuvel over
over alles
alles en
en nog
nog wat,
wat,
De geheele
wetenschap.
behalve wetenschap.
Ten
slotte slaagt
slaagt de
deschrtjver
schrijver er
er in,
in, het
hetbewijs
bewijs teteleveren,
leveren, dat
dat de
de door
door
Ten slotte
Nietzsche aangekondigde
aangekondigde «Uebermensch»
«Uebermensch» door
doorde
dedemocratie
democratie zal
zalworden
worden
Nietzsche
op het
hetvolgende
volgendesyllogisme
syllogisme:
voortgebracht! Dit
voortgebracht!
Dit berust
berust zeer
zeer eenvoudig op
:
«De democratie
democratie isiseen
eengrootsche
grootschenatuurmacht.
natuurmacht.Denkt
Denktgijgijdat
dateen
eengrootsche
grootsche
24
III
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natuurmacht alleen
Neen, de
denatuur
natuurisisscheppende,
scheppende, aldoor
aldoor
alleen afbreken
afbreken zal?
zal? Neen,
scheppende
en daarom
daarom moet
moethaar
haardemocratie
democratie zijn
zijn een
eenscheppende
scheppende demo.
demo.
scheppende en
cratie.»
108))
cratie.» (blz. 108
door «het
«het
Bovendien
zal dede«Li
«lJebermensch»
worden voortgebracht
voortgebracht door
Bovendien zal
ebermensch» worden
eerherstel aan
menschelijke liefde.» (blz.
(blz. 110.)
110,)
eerherstel
aan de menschelijke
voorbeelden zijn
zijn kenmerkend
kenmerkend voor
geest van
van het
het boekje.
boekje.
Deze voorbeelden
voor den geest
De wijze
wijze waarop
waarop de
deschrijver
schrijver als
alsgevoelig
gevoeligkunstenaar
kunstenaar de
de taal
taal weet
weet tete
hanteeren,
verdient waardeering.
waardeering. Een
Een vondst
vondst als
als deze
dezeom
om«Uebermensch»
«Uebermensch»
hanteeren, verdient
door «Koningsmensch»
«Koningsmensch» teekent
teekent een
eenbegaafd
begaafdtaalkunstenaar.
taalkunstenaar. Op
Op
vertalen door
te vertalen
vele
plaatsen leven
leven kracht
krachtvan
vanexpressie
expressie en
enintensiteit
intensiteit van
vangevoel.
gevoel.Maar
Maar
vele plaatsen
het resultaat
resultaat isis zeer
zeeronbeduidend;
onbeduidend;
peilt men de
de verstandelijke
verstandelijke beteekenis,
beteekenis, het
eens schraal,
schraal, dan
danweder
wedervaag.
vaag.«Fiir
«Füreinen
einen
derdas
dasWort
Wortsososehr
sehrverachtet»
verachteP.'
nu eens
der
op taalkunst
taalkunst zich
zich toe,
toe.
zal
dit wellicht
wellicht geen
geen blaam
blaam zijn.
zijn. Wilde
Wilde de
de schrijver
schrijver op
zal dit
kunnen
leggen, hij zou
zou ons
onswaarschijnlijk
waarschijnlijk met
met werken
werken van
vanpoëtisch
poëtischgehalte
gehaltekunnen
leggen,
verheugen
maar zijn
zijn krachtproeven
verheugen; ; maar
krachtproeven in schijnredeneering
schijnredeneering op
op een
een gebied,
gebied,
dat dusver aan
herinneren
aan wijsgeerige
wijsgeerigestudie
studie placht
placht te
te worden
worden voorbehouden, herinneren
ons Leibniz'
Leibniz' oordeel
oordeelover
overHugo
HugodedeGroot
Groot:
«qu'iln'était
n'étaitpas
pasassez
assezphilosophe
philosophe
: «qu'il
raisonner avec
avec toute
toutel'exactitude
l'exactitudenécessaire
nécessairesur
surles
lesmatières
matièressubtiles,
subtiles,
pour raisonner
dont ilil ne
ne laissait
laissaitpas
pasd'écrire.»
d' écrire.»
vraag komt
komt soms
soms op,
op, ofofmen
meninin
werkje
doen
heeft
metmystiek,
mystiek,
De vraag
ditdit
werkje
te te
doen
heeft
met
dan wel mystificatie
mystificatie;; maar
maar dan in geen geval
geval opzettelijke.
opzettelijke. Men
Men zoekt
zoektvergeefs
vergeefs
wijsgeerige basis,
basis, naar
naar eenige
eenige zuiver
zuiver
naar eenige
eenige wetenschappelijke
wetenschappelijke of wijsgeerige
naar
logische of
ofverstandelijke
verstandelijke redeneering.
redeneering. In
In .dien zin
zin kan
kan dit
ditwerkje
werkje «goed,
«goed.
logische
koope»
lectuur zijn.
zijn. Maar
Maar om
om het
hetgevaar,
gevaar, waarin
waarin zijn
zijn vage
vageaspiraties
aspiraties een,
een.
koope» lectuur
kunnen brengen,
brengen, is het
het geen
geen«goede»
«goede»lectuur
lectuur tete
voudigen des
geestes kunnen
voudigen
des geestes
noemen.
V.K.
V. K.
o
0
Gedachtenschetsen van E.
E. A.
A.von
vonSchmit,
Schmit,moderne
modernelevenso
levens.en
enwereldbeschouwingen.
wereldbeschouwingen.—
Deventer,
Charles Dixon.
Dixon.
Deventer, Charles

Opwekking
denken is
is misschien
misschien meer
meer waard
waard dan
dan gedachten
gedachten in
in volle
volle
Opwekking tot
tot denken
rijpheid
bieden;; daarom
daarom hoopt de
de schrijver
schrijver dat
dat de
de onvolmaaktheid
onvolmaaktheid
rijpheid aan
aan te bieden
van
zijn, aanvankelijk
aanvankelijk alleen
zijn vrienden
vrienden bestemd
bestemd boekje,
boekje,hare
harever,
ver.
van zijn,
alleen voor zijn
schooning
zal vinden in
in het
hetstreven,
streven, dat
datereruit
uitspreekt.
spreekt.
schooning zal
Daarmede heeft
de schrijver
schrijver zelf
zelfzijn
zijnwerk
werkwellicht
wellichthet
hetbeste
bestebeoordeeld.
beoordeeld.
Daarmede
heeft de
en edel
edel;; de
deuitwerking
uitwerking van
vanzijn
zijngedachten
gedachten bleef
bleef
Zijn streven
streven is
is ernstig
ernstig en
Zijn
vaak
vage. Het
Hetisisalles
allesgezond
gezonden
eneerlijk,
eerlijk, gevoelig
gevoeligenenernstig,
ernstig,wat
wat
vaak in
in het vage.
enuitsprak
uitsprak;; maar
maar het mist
mist kracht
kracht en
Het zijn
zijn
de
schrijver dacht
dacht en
de schrijver
en gloed.
gloed. Het
door een
eenrein
rein
uitnemende moderne
moderne kanselredenen,
kanselredenen, gemoedelijke,
gemoedelijke, dat
dat isis:: door
uitnemende
schudden uu niet.
niet. Wij
Wij
gedragene, toespraken
toespraken;; maar
gemoed gedragene,
maar zij
zij schokken
schokken en schudden
stemmen
schrijver aanstonds
hem ge,
ge.
stemmen den
den schrijver
aanstonds toe;
toe ; maar
maarwij
wijworden
worden niet
niet door hem
grepen, geboeid,
medegesleept. Voor
Voor jongelieden,
jongelieden, die
die nog weinig
weinig hebben
hebben
grepen,
geboeid, medegesleept.
kunnen
nadenken, is
dit boekje
boekje echter
echter goede
goede en
engezonde
gezondelectuur.
lectuur.
kunnen nadenken,
is dit
V.K.
V. K.
o
0

J. A. Blok,
Blok, de
de Grond
Grond der
der Dingen.
Dingen. - Apeldoorn,
s.. Co.
Co.
Apeldoorn,C.
C. M.
M. B.
B. Dixon
Dixon 6,
J.
—

gaat bezwaarlijk
bezwaarlijk de
heer J.
Blok in
inéén
een
Het gaat
detwee
twee vel
vel druks
druks van
van den
den heer
J. A. Blok
..adem
noemen met
met de
de boekjes
boekjes van
vanDr.
Dr.M.
M.H.H.J.J.Schoenmaekers.
Schoenmaekers.Bij
Bij den
den
te noemen
_adem te
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laatstgenoemde
nevelachtige mystiek
mystiek (als
(als het
hetdien
diennaam
naam verdient),
verdient), die
die
laatstgenoemde vage,
vage, nevelachtige
over alles
alles en
ennog
nogwat
wateen
eenoordeel
oordeelgereed
gereed heeft
heeft en
en over
over niets
niets een
een betoog
betoog
over
dat ook
ookmaar
maareenigszins
eenigszinskan
kanbevredigen,
bevredigen,laat
laatstaan
staanoveruigen;
overuigen;bij
bij den
den
levert dat
ware
heer
daarentegen een korte,
korte, welsprekende
welsprekende uiteenzetting
uiteenzetting van
van het
het ware
heer Blok daarentegen
van den
den nieuwen
nieuwenmensch.»
mensch.»
en echte «geloof van
Welsprekend isis het boekje
boekje van
van den
den heer
heerBlok
Blokniet
nietenkel
enkelom
omden
denmanne,
manne.
Welsprekend
lijk gerythmeerden
gerythmeerden stijl,
den helderen
helderenzinbouw,
zinbouw,dedezorgvuldig%reine
zorgvuldig-reine woop
woorlijk
stijl, den
Niet enkel
enkel omdat
omdat «pectus disertum
diserfumfecity,
jecif», dat
zeggen, omdat
omdat
denkeus. Niet
dat wil zeggen,
denkeus.
wij achter
achter zijn taal
taal den
dengloed
gloedvoelen
voeleneener
eenerheilige
heiligeovertuiging.
overtuiging. Welsprekend
Welsprekend
wij
is het
het ook,
ook,omdat
omdatdedeschoonheid
schoonheidvan
vanden
denzichtbaar
zichtbaar voor
voor ons
ons door
door den
den
is
schrijver opgetrokken
de hechte
hechte fundeering
fundeering van
vanomvang,
omvang_
schrijver
opgetrokken tempel
tempel berust
berust op
op de
volgens de
de
rijke, doorwerkte
doorwerkte wetenschappelijke
rijke,
wetenschappelijkekennis
kennisen
en gebouwd
gebouwd is
is volgens
onveranderlijke wetten
menschelijke denken. Dit
Dit isisde
deschoonheid,
schoonheid,
onveranderlijke
wetten van
van het menschelijke
die
bij Bach
Bach en
en Mozart
Mozart eeuwig
eeuwig boeit en
en bekoort,
bekoort, omdat
omdat «de
«de ware
ware schoon,
schoondie bij
diepste en
en
«heid
luistert naar
wetten», omdat
meesters ook
«heid luistert
naar de
de wetten»,
omdat bij
bij deze
deze meesters
ook de diepste
saamgevloeid; ;terwijl
terwijlde
de
hoogste gevoelsverklanking
gevoelsverklanking met
met gedachteinhoud
gedachteinhoudisissaamgevloeid
enkel door
door een
eengevoelsinval
gevoelsinvalvoortgebrachte
voortgebrachteklankschakeeringen
klankschakeeringenvan
vanzoovele
zoovele
het rijk
rijk der
dertonen
tonenslechts
slechtsvoor
vooreen
eenkort
kortoogenblik
oogenblikkunnen
kunnen
minderen in
minderen
in het
treffen,
men ze niet
niet reeds
reeds dadelijk
dadelijk in
in hun
hunijlheid
ijlheiddoorziet.
doorziet.
treffen, zoo
zoo men
De streng,wetenschappelijke
streng_wetenschappelijke basis
basis van
van des
des heeren
heeren Blok's
Blok'sboekje
boekjewettigt,
wettigt,
geloof van
het aan
aan te kondigen
kondigen als
als het
het echte en ware
vanden
den nieuwen
nieuwenmensch.
mensch.
het
ware geloof
de eerlijkheid
eerlijkheidvan
vanzijn
zijnwetenschappelijke
wetenschappelijkeredeneering
redeneering; ; waar
waar om de
Echt om de
met den
den huidigen
huidigenstand
dernieuwlue
overeenstemming zijner ge~olgtrekkingen
geyolgtrekkingen met
stand der
nieuwere
wetenschap.
In
korte samenvatting
samenvatting overziet
overziet de
deschrijver
schrijverdedestrekking
strekkingder
dernieuwere
nieuwere
In korte
totdedeaanvaarding
aanvaarding van
van
physico-chemische onderzoekingen
te komen
komentot
physico,chemische
onderzoekingen om
om te
haarvele
vele
verschijnings.
éénheid
deroermaterie
oermaterie en
enanheid
éénheidder
derenergie
energieinin
anheid der
haar
verschijningso
door schr.
schr. niet gv
gevormen, terwijl
terwijl naar
naar de
de nieuwste
nieuwste onderstellingen
onderstellingen (de
(de door
vormen,
intra-atomistische energie
materie als een
een
noemde intra%atomistische
energievan
vanGustave
GustaveIeleBon)
Bon) de materie
bijzonderen, een oervorm
oervorm van
van energie
energie wordt
wordtbeschouwd.
beschouwd.
bijzonderen,
ons eigen
eigen ik
ik zich
zich naar
naar buiten
buiten toe
toe ininenergie
energieomzet,
omzet, zoo
zoomoet
moet
Gelijk nu ons
17).
energie oorspronkelijk
oorspronkelijk uiting van
van bewustzijn
bewustzijn wezen.
wezen. (blz.
(blz. 17).
alle energie
«Zooals alles
in objectieve
objectieve aanschouwing
aanschouwing uiting
uiting isis van
van een
eenenkele
enkele en
en
alles in
nimmer
vergaande energie,
energie, zoo
zoo isisalles
allesininwerkelijkheid
werkelijkheiduiting
uitingvan
vaneen
eeneenig
eenig
nimmer vergaande
en onvergankelijk
onvergankelijk bewustzijn.
Alziel, Wereldwil;
Wereldwil; het
hetisisde
de
bewustzijn.Noem
Noem het
het God, Alziel,
Eenealles en
en niets
niets isisererbuiten.»
buiten.»
Eene met
met de
de duizenden
duizenden namen.
namen. Het
Het is
is in alles
«Alles
vertoont zich
zich als
als vorm
vorm inineeuwige
eeuwigevervloeiing
vervloeiing en
enisisininwezen
wezen
«Alles vertoont
rusteloos
bewustzijn.» Voor
mij isis de
dewereld
wereldeen
eenwereld
wereldvan
vanenergie
energie en
en
rusteloos bewustzijn.»
Voor mij
die
energie uiting van
van bewustzijn
bewustzijn en
en het
hetisisdat
datBewustzijn
Bewustzijnbuiten
buitenmij,
mij,dat,
dat,
die energie
afgescheidenheid, voeling
voeling blijft
blijfthouden
houdenmet
methet
hetBewustzijn
Bewustzijn
ondanks
zijn afgescheidenheid,
ondanks zijn
binnen mij
mij langs
langs den
den weg
weg mijner
mijner zintuigen.
zintuigen. (blz.
(blz. 19).
19).
binnen
Ons denken
denken is uiting
uiting van
van het
het Albewuste.
Albewuste.
Ons
het heelal
heelal volgens
volgens
De Goddelijke
GoddelijkeWerkzaamheid
Werkzaamheid isis doelbewust
doelbewustbouwer
bouwervan
van het
vast plan,
plan, dat
datdrijft
drijftinindedediepten
dieptenvan
van
het
Goddelijkedenken.
denken.(blz.
(blz.22).
22).
een vast
het
Goddelijke
Doch «werkelijker
«werkelijker dan
diepten van
van het
het
dan het
het wereldplan,
wereldplan, drijvende
drijvende in
in de diepten
Goddelijke Weten,
Weten, isisdedeonbegrensde
onbegrensdeOnnoembaarheid
Onnoembaarheidzelf,
zelf, waarin
waarinplannen
plannen
Goddelijke
oprijzen
weer verzinken,
verzinken, de
degroote
grooteAhEenheid,
Al_Eenheid,oneindige
oneindigewelbron,
welbron,
oprijzen en
en weer
waaruit werelden
stelsels van
vanwerelden
wereldenenenstelsels
stelselsvan
vanwereldstelsels
wereldstelsels
waaruit
werelden en stelsels
is het
het ane
éénegrenzeloos
grenzeloosBewuste,
Bewuste, dat
dat
oplichten
verblinken. Dit is
oplichten om
om weer
weer te
te verblinken.
niet een
een enkel
enkelplan
planininzijn
zijndiepten
dieptendeinen
deinenlaat,
laat,maar
maar leeft
leeft in
in de
deeeuwige
eeuwige
niet
scheppingsmogelijkheid
plannen.» (blz.
(blz. 25).
25).
scheppingsmogelijkheid aller
aller plannen.»
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wij gedurende
gedurende ons
ons leven
levendoor
doorinkeer
inkeerininons
ons zelven,
zelven, door
doorons
ons
Maar gelijk
gelijk wij
Maar
in ons
ons
vatbaar te
te houden
houden voor
voordedeweerspiegeling
weerspiegelingvan
vanGods
Gods openbaring
openbaring in
vatbaar
binnenste, moeten
moeten trachten
trachten te naderen
naderen tot
tot God,
God, —- zoo
zoo isisons
onseinddoel
einddoel
binnenste,
hereeniging met
md den
den Albewuste,
Albewuste, AbEene.
AI-Eene.
hereeniging
inden
den tijd
tijd niet
niet durende
durende zoo
zoo
«Elk beperkt
beperkt bewustzijn
bewustzijn op
op zichzelf
zichzelfkan
kan in
((Elk
het Eene,
Eene, een
een eeuwig:
eeuwig_
blijven;
dit ware
ware eene
eene dwingende
dwingende begrenzing
begrenzing voor
voor het
blijven
; dit
bindende voorwaarde
voorwaarde voor
voor zijn
zijn openbaringswijze.
openbaringswijze. Daarom
Daarom moet
moet elke
elke
bindende
totIn
ineeuwigheid
eeuwigheidvan
van
beperking anders
anders weer
weer worden,
worden, anders
anders en
en anders
anders tot
beperking
tijden. Boei
Boei na
na boei
boei moet
moet worden
worden verbroken,
verbroken, vorm
vorm na
na vorm
vormvergaan.»
vergaan.»
tijden.
(blz. 31).
31).
(blz.
Friedrich
Ik schrijf
schrijf hier
hier af
af de
dewoorden
woordenvan
vanAdolf
Adolf
FriedrichGraf
Grafvon
vonSchack,
Schack,
lk
waarmede ik
ik mijne
mijne intreerede
intreerede besloot
besloot:
..
waarmede
<.tDoch eine
eine Spanne
Spanne Zeit,
Zeit, um
um mitzustreben,
mitzustreben,
.Doch
Nur ward
ward dem
dem Einzelnen
Einzelnen gegeben,
gegeben,
Nur
Denn in der
der Menschheit
Menschheit ist
ist sein
sein wahres
wahres Leben,
Leben,
Denn
den Ocean,
Ocean,
Und, wie die
die Welle
Welle in den
Und,
et in die
die Zuriick.
Zurück. Drum wirke
wirke du,
Sinkt er
Sinkt
die Erdenbahn
Erdenbahn
So lang vor dir die
ist; doch,
doch, wenn
wenn dein
dein Tagewerk
T agewerk gethan,
gethan,
Erschlossen ist;
Froh schliesse
schliesse deine
zu
Froh
deine Augen zu
Und juble,
juble, dass die Schranken
Schranken fallen,
fallen,
getrennt vom grossen
grossen Sein
Sein11
Die dich getrennt
In ihm, betreit
betreit vom triigerischen
trügerischen Schein,
dreinen Blick
als Eins mit
mit Allen
Allen
Slick umwob, als
Der dtinen
waren :
Erkennen wirst du dich, die
und waren:
die sind und
Und
wie von je du
du in
in den
den Wesenscharen
Und wie
Gewaltet, eh
eh du trugst dein Staubeskleid,
So darf
Sorge quälen,
quilen,
darf dich keine Sorge
Dir werde
werde je die
die Zukunft
Zukunft fehlen,
Dein ist die ganze
ganze Ewigkeit.»
Ewigkeit,

o0
dat de
Wanneer eene
deze zijn, dat
opmerkinggeoorloofd
geoorloofdis,
is, dan
dan moge
moge het deze
eene opmerking
Albewustzijn
overgang
het menschelijke
Goddelijke Albewustzijn
bewustzijn tot
tot het Goddelijke
menschelijke bewustzijn
overgang van
van het
ietwat
abrupt is.
ietwat abrupt
.de werking
werking van
van ons
Het
eigen bewustzijn,
bewustzijn, «de
dat ons eigen
onwedersprekelijk dat
Het is
is onwedersprekelijk
(althans energie
energie doet
doet ontstaan,
ontstaan, of latente
latente
eigen
ik», overgaat
overgaat in energie,
energie, (althans
eigen ik»,
electrische
blijkbaar in de
de hersenen,
hersenen, de
de electrische
energie
omzet) wanneer,
wanneer, blijkbaar
actueele omzet)
energie in actuee1e
opgewekt, die,
stroomingen
die, langs de
de zenuwen
zenuwen gaande,
gaande, de
de spieren
spieren
stroomingen worden opgewekt,
bewustzijn is
alle energie
energie uit
uit bewustzijn
tot
spanning prikkelen.
prikkelen. Dat
Dat echter
echter derhalve
derhalve alle
tot spanning
wezen bewustzijn
bewustzijn
wat als
als verschijning
verschijning energie
energie is, in wezen
voortgekomen,
of dat al wat
voortgekomen, of
ook reeds
reeds
dit is
is in andere
is,
zeer aannemelijk;
andere bewoordingen
bewoordingen ook
aannemelijk ; dit
wel zeer
dit isis wel
is, -— dit
Schopenhauer, Ed.
Ed. von
von
door
Platoon (Aristoteles
(Aristoteles was
was dualist),
dualist), Goethe,
Goethe, Schopenhauer,
door Platoon
misschien ook
ook
Oud,Indische —
Hartmann
- misschien
ik weet
weet ook
ook in
in Oud.Indische
zoover ik
Hartmann en,
en, voor
voor zoover
verge%
eene vergetoch isis het slechts
slechts eene
Egyptische
verkondigd;; maar
maar toch
theosofie verkondigd
Egyptische -— theosofie
zooals mijn
mijn
waar, zooals
lijking,
dwingende gevolgtrekking.
gevolgtrekking.Hier
Hier isis het
het punt waar,
lijking, geen
geen dwingende
persoonlijke overtuiging
overtuiging
depersoonlijke
onvergetelijke
einde
leermeesterLand
Landhet
het uitdrukte:
uitdrukte :«in
onvergetelijke leermeester
zon%
leven toekent,
toekent, zonzijn leven
van
den voorrang
voorrang in
in zijn
wetenschap den
van hem,
hem, die
die aan
aan de
de wetenschap
komen,
der
zal komen.»
derbijmenging
bijmengingvan
vangeloof
geloof geen
geen afsluiting
afsluiting tot
tot stand
stand zal
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Meer klem
Meer
klem zou,
zou, naar
naar mijn
mijnbescheiden
bescheidenmeening,
meening,dedeschrijver
schrijveraan
aan zijn
zijn
redeneering hebben
hebben kunnen
kunnen bijzetten,
bijzetten, indien
indien hij
hij ook de
de leer
leer der
der neovita
neovita.
redeneering
listen
omtrent de
de phychische
phychischeenergie
energie ininden
denkring
kringzijner
zijneronderzoekingen
onderzoekingen
listen omtrent
had
betrokken, gelijk
Prof. Dr.
Dr. H.
H.Visscher
Visscher in
indiens
diensrede
rede «Het
«Het
had betrokken,
gelijk door
door Prof.
Levensbegrip» geschiedde.
Levensbegrip»
Uit deze
blijke intusschen
intusschen alleen
alleendedeaandachtige
aandachtigewaardeering,
waardeering,
deze opmerking blijke
waarmedeikik den
den schrijver
schrijverheb
heb gevolgd.
gevolgd. De heer
heer Blok
Blok toont
toontniet
nietalleen
alleende
de
waarmede
resultaten der exacte
;
resultaten
exacte psysicoochemische
psysico.chemische natuurvorsching
natuurvorsching te
tehebben
hebbengepeild
gepeild;
zonder
vertoon van
van geleerdheid
geleerdheid geeft
geefthij
hijdedeblijken
blijkeneener
eenervolkomene
volkomene
zonder eenig vertoon
tenopzichte
opzichtevan
van
beheersching
wijsbegeerte, die hem
hem positie
positiedoet
doetnemen
nementen
beheersching der
der wijsbegeerte,
Descartes en Leibniz,
Leibniz, Hegel
Hegel en
enEd.
Ed.v.v.Hartmann.
Hartmann.
Herakleitos
Herakleitos en
en Platoon,
Platoon, Descartes
en grondig
grondigdoordenken
doordenken voert
voerthem
hemtot
totdie
diehelderheid,
helderheid, waarin
waarin
Zijn diep
Zijn
diep en
tot een
een
Schopenhauer
waren wijsgeer
wijsgeer zag
Schopenhauer terecht
terecht het
het kenmerk
kenmerk van
van den
den waren
zag en tot
poëtische taalschoonheid,
poëtische
taalschoonheid, waar
waar alle
alle elementen
elementender
dertaalkunst,
taalkunst,als
alsrythme,
rythme,
metaphoor, slechts
slechts tot
totden
dendienst
dienstder
derdoorzichtige
doorzichtigegedachte,
gedachte.
alliteratie
alliteratie en metaphoor,
uitdrukking gesteld zijn.
uitdrukking
zijn.
Deze schrtjver,
schrijver, wiens
staat des levens
levens mij
mij onbekend
onbekendis,is,heeft
heefteen
eenheerlijk
heerlijk
wiens staat
boekje
gewrocht. Een
boekje; neen,
neen, een
eendiamanten,
diamanten,schitterend,
schitterend,vast
vast
boekje gewrocht.
Een gulden boekje;
en
rein. V. K.
en
rein.
V. K.

o
Jongaiolland, onder
Het vierde
vierde Kerstboek voor Jong,Holland,
E. Hooijkaas.
onder Redactie
Redactie van
van Dr.
Dr. C. E.
J. Waltman.
1914.
Waltman. -— Maassluis, ]914.

Voor de vierde
vierde maal
maalverschijnt
verschijntthans
thanszulk
zulk een
een Kerstboek
Kerstboek voor
hetomstreeks
omstreeks
voor het
tienjarige
tienjarige JongWederland.
Jong.Nederland. En
de drie
drie vorige
vorigemalen,
malen,kunnen
kunnenwij
wij het
het
En evenals de
weer hartelijk
hartelijk aanbevelen.
aanbevelen.
in dit
ditoorlogsjaar
oorlogsjaar?
Zeker, juist
juist nu
nu:: Wij
Wij kunnen
kunnentoch
tochniet
nietuitstellen
uit!>tellen
Ook in
? Zeker,
Christendom in eere
eere te
te houden,
houden, totdat
totdatde
deheele
heelewereld
wereldzich
zichchristelijk
christelijk
het Christendom
Dit thema
thema —
- zegge
zegge dit
dit bezwaar
bezwaar en
en deze
dezerepliek
repliek—
- wordt
wordt in
in
gedragen 1 Dit
zal gedragen!
boekje wel
weldegelijk
degelijkbijbijwijze
wijze
«Voorwoord,»
sprakegebracht.
gebracht.
dit boekje
vanvan
«Voorwoord,»
terter
sprake
dan gaat
gaat de
deRedacteur
Redacteurmet
metzijn
zijn stof
stofweer
weer aan
aan het
het vertellen,
vertellen, in
in den,
den.
En dan
En
zelfden
zelfden goeden
goeden geest
geest en
enkinderlijk-en
kinderlijken toon als
als de
devorige
vorigemalen.
malen.
versjesenenspreuken,
spreuken, een
eenmuziek,
muziek.
Er zijn een
een groot
grootaantal
aantalverhalen
verhalenin,
in,enenversjes
Er
en prentjes,
prentjes, —
- zooveel
zooveeldat
datdedevooruitaezende
vooruit.lezendeenenkeurende
keurende
stukje zelfs
zelfs;; en
stukje
doen, op
opwèlke
wèlkebladzijden
bladzijdenzij
zij bijzon.
bijzonouders gemakkelijk
gemakkelijk een
ouders
een keus
keus kunnen doen,
deren
deren nadruk
nadruk wenschen te
te leggen.
leggen.
G.c.
G.
C.

o
Nonnekc,
Nonnekc, door P.
P. Raeskin. - Amsterdam,
Amsterdam, P.
van Kampen
Kampen en
en Zo
Zoon.
P. N. van
on.
—

teer weemoedige
weemoedige geschiedenis,
geschiedenis, die
die van
van Nonneke.
Nonneke.
Een teer
oudeenentoch
toch
eeuwig
jonge
geschiedenis
van
menschelijkhart,
hart,
De oude
eeuwig
jonge
geschiedenis
van
hethet
menschelijk
voor aardsche
aardsche gevoelens
gevoelens blijft
blijft kloppen,
kloppen, ook
ookonder
onderhet
hetkloostergewaad.
kloostergewaad.
dat voor
Hoe goed
goedisisNonneke
Nonnekegeteekend,
geteekend,dede
jonge,onthutste
onthutste
liefdezuster,wanneer
wanneer
Hoe
jonge,
liefdezuster,
zij daar
daar staat
staat voor de
de deur
deur der
der kamer
kamer van
van de
de Eerwaarde
Eerwaarde Moeder,
Moeder, bij
bij wie
wie
zij
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zij het
zij
het overvol
overvolhart
hartkomt
komtuitstorten.
uitstorten.«Nonneke
«Nonneketikte
tiktevoorzichtig
voorzichtigen
enwachtte
wachtte
dicht
in wijde
wijde plooien
plooienvan
vanhaar
haar
dicht op de
de deur,
deur, alsof
alsofzezeeigen
eigenvingergerucht
vingergerucht in
kleed wilde
wilde opvangen.»
opvangen.» p.p.2.2.En
Enoch,
och,hoe
hoeklein
kleinwaren
warenhare
harezorgen,
zorgen, hoe
hoe
kleed
zichtetebetichten
betichtenhad,
had,vergeleken
vergelekenbij
bij
onschuldig de zonden,
zonden, waarvan
waarvan zijzijzich
onschuldig
naïfen
enbeminnelijk,
beminnelijk, met
met
wat haar
haar wachtte.
wat
wachtte. Als
Als levend
levend staat
staat zij
zij voor
voor ons, naïf
OokdedeMoederoOverste,
Moeder.Overste, het
hetgeheele
geheele ge_
haar
weifelziek, onrustig
onrustig zieltje.
zieltje. Ook
haar weifelziek,
stichtskringetje, de eigenaardige
eigenaardige verhoudingen
een ziekenhuis,
ziekenhuis, zijn
zijn
verhoudingen in
in zulk een
beeld gebracht.
gebracht. Het
Het leven
levenisishier
hieropopdededaad
daadbetrapt.
betrapt.
sober
maar scherp
sober maar
scherp in beeld
door dit
dit verhaal
verhaal van
van strijd,
strijd, lijden
lijden en
en
Ik wil de
de rustige,
rustige, intieme
intieme intrigue
intrigue door
Ik
boete geweven,
geweven, niet
niet navertellen.
navertellen. 19e
]De lezer
lezer neme
neme zelf
zelfhet
hetboekske
boekske ter
terhand,
hand,
boete
dat
hem thans
thans van
van grover
grover dingen
dingen zal afleiden,
afleiden, om te
te gevoelen
gevoelen dat
dat er
er nog
nog
dat hem
veel fijns
fijns en
en edels
edels aanwezig
aanwezig isisinindezelfde
dezelfdemaatschappij,
maatschappij, die
dietegenwoordig
tegenwoordig
gruwelijk
schijnt met
met zelfvernietiging.
zelfvernietiging.IkIkherhaal
herhaal:
bezig schijnt
: schijnt;
schfint ; want,
want, hoe gruwelijk
nutusschen
tusschen hemel
hemel
wreed de
de reuzenschaaf
reuzenschaaf van
moge zijn,
zijn, die
die nu
wreed
van den
den oorlog
oorlog moge
en aarde
aarde met
met razend
razend geweld
geweld tetekeer
keergaat,
gaat,aan
aaneen
eenalles
allesverwoestenden
verwoestenden
en
gezuicycloon gelijk;
gelijk; eenmaal
eenmaalheeft
heeftdedevreeselijkste
vreeselijkstestorm
stormuitgewoed
uitgewoed;
; iningezui..
het beter
beter ademhalen
ademhalen zijn
voren. Ten
Tenminste
minste ....
verde luchten
luchten zal
zal het
verde
zijn dan
dan te
te voren.
..
zoo hopen
hopen wij.
wij. Stellig
Stellig kan
kan men
men men
men dit
dit beweren
beweren van
van de
de stormen,
stormen, die
die het
het
moest gestaald
gestaald worden
worden in
in het
het
menschelijk gemoed
menschelijk
gemoed teisteren.
teisteren. Nonneke
Nonneke ook moest
vuur
van den
den strijd,
strijd, die
diehaar
haarleidde
leiddetottotalgeheele
algeheelezelfverzaking,
zelfverzaking, haar
haar
vuur van
tot wat
watzij
zijeerst
eerstmaar
maaruituitplichtsdrang
plichtsdrangheette
heette:
Liefdezuster! 1
waarlijk wijdde
waarlijk
wijdde tot
: Liefdezuster
E.
E. S.

oLI
Greet
Hemming, door
Comelia Noordwal.
Noordwal. 2de
2de Druk.
Druk. —
- A.
A. W.
W.Bruna
Bruna en
enZoon.
Zoon.
Greet Hemming,
door Cornelia

1914.
Utreeht 1914.
een tweeden
tweeden druk
druk wordt
wordt voorondersteld,
voorondersteld, dat het
het bewuste
bewuste werk
werk gv
geBij een
noegzaam
is, maar
maar als
als het
hetter
terrecensie
recensiewordt
wordtgezonden,
gezonden, wil
wilmen
men
noegzaam bekend
bekend is,
er
een enkel
enkel woord
woord over
over hooren.
hooren.
er toch een
Auteur kan
kan zeer
zeer onderhoudend
onderhoudend zijn
zijn;
menigboek
boeken
entooneelstuk
tooneelstukvan
van
Auteur
; menig
hand kenmerkt
kenmerkt zich
zich door
doorsnaaksche
snaaksche invallen,
invallen, ondeugende
ondeugendezeften.
zetten.Zij
Zij
hare hand
hare
heeft
er ook slag
slag van
van den
den climax
climax hare
ijl hare
geestesgewrochtentetedoen
doenvoorto
vO.ort_
heeft er
geestesgewrochten
duren tot
tot het
heteinde
einde;
zoo
ook
weder
Greet
Hemming.
Maar. .....
schr.
duren
; zoo
ook
weder
in in
Greet
Hemming.
Maar
. . schr.
Zijdwingt
dwingthare
hare lezers
lezers tot
tot
laat
zich gaan,
gaan, laat
laat zich
zichte te
onbeteugeldgaan.
gaan.Zij
laat zich
onbeteugeld
het ledigen
ledigen van
vaneen
eenboordevollen
boordevollenbeker,
beker,waarin
waarin het
het vocht
vocht niet
niet zuiver
zuiver is
is
het
het isis verbazend
verbazend aangelengd.
aangelengd.
gehouden, het
gehouden,
Greet Hemming
Hemming telt
over de
de 500
500bladzijden
bladzijden!! Ook
Ook isishet
hetgéen
geenlichte
lichte
telt over
uitgave, integendeel
integendeel de
de bladen
bladenzijn
zijndicht
dichtbedrukt.
bedrukt.Greet
GreetHemming
Hemming heeft
heeft
uitgave,
iets van
van een
eenfoliant
foliant1 1«In
«Inderder
Beschränkungzeigt
zeigtsich
sichder
derMeister.»
Meister.»Een
Een
iets
Beschrankung
tweehonderd
pagina's van
van dit
ditboek
boekzijn
zijnbovendien
bovendienhoofdzakelijk
hoofdzakelijkvervuld
vervuld
tweehonderd pagina's
van de
de twisten
twisteneener
eeneraltijd
altijd
ruziezoekende
alleronbeminnelijkstefamilie,
familie,
van
ruziezoekende
alleronbeminnelijkste
en«ordinaire»
«ordinaire» taal
taalden
denlezer
lezeralaldadelijk
dadelijkvero
ver_
wier
scherpe hatelijkheden
hatelijkheden en
wier scherpe
velen,
zoodat hij
hij zijn
zijnkennismaking
kennismaking met
met Gideon
Gideonenendiens
diensspruiten
spruiten niet
niet
velen, zoodat
bepaald
verheffenden invloed
invloed oordeelt.
oordeelt. Greet
GreetHemming,
Hemming,de
deoudste
oudste
bepaald van verheffenden
dochter
in dit
dithuis&ezin,
huisl?ezin,een
een
achterlijk
voorgesteld,
zachtzinnig
verdochter in
achterlijk
voorgesteld,
zachtzinnig
(?),(?),
ver%
ook vinnig
vinnighaar
haarmondje
mondjeroeren,
roeren,zoodat
zoodatmen
menietwat
ietwat
sukkeld
kan ook
sukkeld kind,
kind, kan
verbaasd kijkt,
kijkt, wanneer
wanneer schr.
schr. dit
ditmeisje
meisjeals
alseen
eentoonbeeld
toonbeeldvan
van
lieve
eenverbaasd
lieve
een%
voudigheid, verheven
verheven onschuld
onschuld enzv.
enzv. wil
wildoen
doendoorgaan.
doorgaan. Greet
Greet en
en Piet,
Piet,
voudigheid,
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de
meid, voeren
voeren een
eentaaltje
taaltje samen,
samen, zooals
zooals tusschen
tusschen geen
geen dochter
dochter des
des
de meid,
huizes
en hare
haredienstbare
dienstbaremag
magvoorkomen.
voorkomen.Beiden
Beiden
«vulgair».
huizes en
zijnzijn
zeerzeer
%vulgair».
Zelfs
de allerslechtste
allerslechtste vader
vader mag
mag niet
niet zoo
zoobesproken
besprokenworden
worden door
doorzijn
zijn
Zelfs de
de keuken,
keuken, tegenover
tegenover een
eenvreemde.
vreemde.
kind, in de
kind,
Ook
bij de
defamilie
familiede
deBehr,
Behr,wier
wierloftrompet
loftrompet elk
elk oogenblik
oogenblik te
te pas
pas of
oftete
Ook bij
hetoog,
oog,waar
waarhet
het
onpas
wordt gestoken,
gestoken, verliest
verliest men
men alle
alle kieschheid
kieschheid uit
uit het
onpas wordt
vader
zijn ijverzuchtige
ijverzuchtige hysterische
hysterische dochter
dochter Diana
Diana c.c. s.s.betreft.
betreft.En
En
vader Gideon, zijn
dan: : Er
ongetwijfeld antisemieten
antisemieten voor in
in Nederland
Nederland;; maar
maar of
ofhet
het
dan
Er komen
komen ongetwijfeld
Oude Volk
Volk reden
redenheeft
heeftzich
zichzoo
zoo
over
algemeeneverguizing
verguizingtetebeklagen
beklagen
Oude
over
algemeene
in een
eenland,
land,gastvrij
gastvrijenenloyaal
loyaal
onze,
poorten
steeds
gealsals
hethet
onze,
datdat
zijnzijn
poorten
steeds
ge%
opend hield
hield voor
voor duizenden
duizenden vluchtelingen,
vluchtelingen, ook
ookvan
vanhet
hetIsraëlitisch
Israëlitisch geloof,
geloof,
valt tetebetwijfelen.
betwijfelen.De
DeIsraëliet,
Israëliet,ininonze
onze
gewesten
geboren,is is
Nedergewesten
geboren,
eeneen
Neder%
lander, naar
naar wiens
wiens godsdienst
godsdienst meestal
meestal even
even weinig
weinigwordt
wordtgevraagd
gevraagdals
als
lander,
doortalent,
talent,verstand,
verstand,
naar
dien van
van andere
andere kinderen
kinderen des
des lands.
lands. Wie
Wie zich
zichdoor
naar dien
eerlijkheid onderscheidt,
zich een
eeneven
evengrooten
grootenvriendenkring
vriendenkringals
als
eerlijkheid
onderscheidt, schept
schept zich
Waar echter
echter zucht
zucht tot
tot
andere
Hollanders met
deze deugden
deugden bedeeld.
bedeeld. Waar
andere Hollanders
met deze
intrigues, hoogmoed,
te wijzen,
wijzen,
intrigues,
hoogmoed, indringerigheid,
indringerigheid,kwade
kwadetrouw
trouw zijn
zijn aan
aan te
moet een
een Israëliet
Israëliet daarvan
daarvan evenzeer
evenzeerdedegevolgen
gevolgendragen
dragen
welk
Christenalsals
welk
Christen%
ook in
inde
dewereld.
wereld.En
Ennunugenoeg
genoeg
over
onverkwikkelijk
ondermensch ook
over
ditdit
onverkwikkelijk
onder%
mensch
werp, er
er door
door auteur
auteur voortdurend
voortdurend met
metdedeharen
harenbijgesleept.
bijgesleept.Vrienden
Vrienden
werp,
kunnen iemand
iemand soms
soms meer
meer schaden
schaden dan
dan vijanden.
vijanden.
Nog een
een enkel
enkelwoord
woordover
overDonald,
Donaid,den
denheld
helddezer
dezergeschiedenis.
geschiedenis. Als
Als
ingebeelde vlegel
vlegel treedt
treedt hij
hijop
optegenover
tegenoverzijn
zijnvlegelachtige
vlegelachtigefamilie,
familie,terwij1
terwijl
ingebeelde
ook een
eenHemming,
Hemming, nota
notabene
beneverver
boven
deze
heet
te staan
behij, ook
hij,
boven
deze
heet
te staan
in in
be%
schaving,
enzv.
schaving, ontwikkeling enzv.
Zijn
verhouding tot
tot Greet
Greet enenhare
haremetamorphose
metamorphosegrenzen
grenzeneen
eenbeetje
beetje
Zijn verhouding
het onmogelijke,
onmogelijke, evenals
evenals haar
haar verblijf
verblijf tetezijnent
zijnent in
inden
dennacht,
nacht, toen
toen
aan
aan het
Diana de
de huisdeur
huisdeur voor
voor hare
hare zuster
zuster hield
hield gesloten.
gesloten. Het
Het leven
leven teteParijs
Parijs isis
Diana
beter geschetst.
geschetst. Waarlijk
Waarlijk mooie
mooiebladzijden
bladzijdenzijn
zijnaan
aandedebeschrijving
beschrijving
veel beter
wereldstad gewijd.
gewijd.
der wereldstad
en als
als
Patty
Burger, Donaids
vriendin, is
een exotisch
exotisch verschijnsel,
verschijnsel, en
Patty Burger,
Donalds vriendin,
is een
Ver_
zoodanig gloedrijk
gloedrijk beschreven.
beschreven. Haar
Haar einde
eindeverwondert
verwondertons
onsniet.
niet.Ver%
zoodanig
moedelijk isis zij
zijalleen
alleenantisemiete,
antisemiete,om
om
Greet
te ergeren,
want
zulke
«lionmoedelijk
Greet
te ergeren,
want
zulke
%lion%
afstamming of
geldt. In
Inhare
hareeigen
eigen
nes» kijken
kijken niet
nauw waar
waar het afstamming
nes»
niet nauw
of geloof geldt.
S.
stamboeken
zijn meestal
begrijpelijke
vlekjes.
stamboeken
zijn meestal
begrijpelijke
vlekjes. E.E.S.

o
Historische Karakters.
Karakters. Op
Grenzen der
der Middeleeuwen.
Middeleeuwen. Jacoba
Jacoba van
van Beieren,
Beieren, door
door
Historische
Op de Grenzen
M.
W. Maclaine
Maclaine Pont.
Pont.Met
Meteen
eenPortret,
Portret. -— Uitgave
de Hollandia.Drukkerij,
M. W.
Uitgave van de
Hollandiad3rukkerij,
Baarn.
te Baarn.

Dit is op
op den
den omslag
omslag de
deeenigzins
eenigzinsuitvoerige
uitvoerigetitel
titelvan
vaneen
een
werkje,war%
waarwerkje,
Leven
gaarne enkele woorden
woorden wil
wil zeggen.
zeggen. Binnenin
Binneninheet
heethet:
het: Het Leven
over ik gaarne
meer beantwoordt,
beantwoordt,
Jacoba van
vanBeieren,
Beieren, waaraan
van Jacoba
waaraan werkelijk
werkelijk de
de inhoud meer
aan de
deteekening,
teekening,die
diemen
men
van
historisch
karakter
verwachtenmag.
mag.
dan aan
van
eeneen
historisch
karakter
verwachten
toch niet
niet onverklaarbaar,
onverklaarbaar, dat
dat juist
juist deze
deze prinses
prinses meer
meer de
de
Eigenaardig en toch
Jacobawas
wasniet
nietzacht
zachtvan
vanaard,
aard,
aandacht trekt
onzeandere
anderevorstinnen.
vorstinnen.Jacoba
aandacht
trekt dan onze
als de
de beminnelijke
beminnelijke Maria
Maria van
vanBuren,
Buren,prins
prinsWillem
Willemvan
vanOranje's
Oranje'seerste
eerste
als
Zij was
was niet
niet zoo
zoobetooverend
betooverendschoon
schoonalsalsMaria
Mariav van
Bourgondië.
gemalin. Zij
gemalin.
an Bourgondië.
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Zij
een huwelijk
huwelijk gedwongen,
gedwongen. als
als de
de arme
arme Ada
Ada van
vanHolland.
Holland.
Zij werd
werd niet
niet tot een
Eén
hebben echter
echter alaldeze
dezevrouwen
vrouwenmet
metelkander
elkandergemeen
gemeen:
zijstierven
stierven
Eén lot hebben
: zij
in den
den bloei
bloei harer
harer jaren,
jaren, na
na gestreden
gestreden en
en geleden
geleden te
te hebben
hebben voor
voorwat
watzij
zij
haar goed
haar
goed recht
recht achtten.
achtten. Maar
Maarhet
hetongelukkige
ongelukkigeJapikje
J apikje heeft
heeft stellig
stellig meer
meer
dan al de
de genoemde
genoemde vorstinnen
vorstinnen een
eengroot
grootdeel
deelharer
harerrampen
rampen zich
zichzelve
zelvetete
dan
tragischer dan
dan dat
dat harer
harer zusters.
zusters.
wijten;
maakt haar
haar lot tragischer
wijten ; dit
dit maakt
tintelt ererzekere
zekerehaast
haastonverwoestbare
onverwoestbarelevenskracht
levenskrachtdoor
doorhaar
haargeheel
geheel
Ook tintelt
Zij is door
door ell.
eIt door
door een
eendochter
dochtervan
vandedekrachtige
kr",chtigemiddeleeuwen.
middeleeuwen.
bestaan.
bestaan. Zij
dangoed
goed
is voor
haar
zelveenenhare
harepartij,
partij. telkens
telkens
Als vrouw
vrouw geeft
geeftzij,
zij.meer
meerdan
is voor
haar
zelve
zij iets
iets begeert,
begeert. treedt
treedt haar
haar hartstocht.
hartstochte_
gehoor aan
aan gevoelsquaesties.
gevoelsquaesties. Waar
Waar zij
natuur zeer
zeer op
opden
denvoorgrond.
voorgrond.Tegen
Tegenpaus
pausenenkeizer
keizerdurft
durftzij
zij het
het
lijke
lijke natuur
wagen haar
haar zin door
door tetedrijven.
drijven...
wagen
..
karakter wekt
wekt belangstelling
belangstelling en
en...
heteinde
eindebekroont
bekropnt alle
alle
een karakter
. . . het
Zulk een
inde
desprookjes,
sprookjes. geluk
gelukdeelachtig
deelachtig
dingen.
Wanneer Jacoba
Jacoba ten,
ten, slotte, als
als in
dingen. Wanneer
in haar
haar vierden
vierdenecht,
echt.waaraan
waaraan haar
haar vroege
vroege dood
dood teteplotseling
plotselingeen
een
wordt in
wordt
onzejeugd
jeugdbelangstelling,
belangstelling.mededoogen
mededoogen over
over
einde
maakt. zegevierden
zegevierden ininonze
einde maakt,
afkeer
door vele
vele harer
harer daden
daden opgewekt,
opgewekt, die
diemen
mendan
dangrootendeels
grootendeels op
op
afkeer door
rekening van anderen
anderen schoof, om
om onverdeeld
onverdeeldop
optetegaan
gaaninindederomantische
romantische
rekening
wij een
een ware
ware heldin
heldin achtten,
achtten, steeds
steeds in
in
historie
der schoone
schoone Beiersche,
historie der
Beiersche, die
die wij
de wapenen
wapenen voor
vooreen
eenten
tenondergang
onderganggedoemde
gedoemdemaatschappij.
maatschappij.
«Op het hoogtepunt
hoogtepuntvan
vanden
denzomer
zomergeboren,
geboren, genoemd
genoemdnaar
naarden
denBescherm,
Bescherm.0p
denoogst,
oogst.kon
konzijzijnog
nogeens,
eens,alsals
vurigHoekschgezinde,
Hoekschgezinde. den
den
heilige van
van den
heilige
vurig
ende
deridderschap
ridderschap in
in vollen
vollenluister
luister om
om zich
zichvereenigen
vereenigen ; kon
kon zij
zij nog
nog
adel
adel en
..eenmaal
eenmaal oogsten
ook ....
nogeenmaal
eenmaal wegmaaien,
wegmaaien, wat
wat zij
zij onkruid
onkruid
oogsten en
en ook
. . nog
voordeze
dezemaatschappij
maatschappij
achtte
zijn. Maar
Maar de
de zon
zondaalde
daaldeonverbiddelijk,
onverbiddelijk. voor
achtte te zijn.
hareschuren
schurenverzamelde,
verzamelde,
moest
de winter
winterkomen,
komen. enenhet
hetzaad
zaaddat
datzijzijinin
moest de
hare
had alleen
alleen in
in zooverre
zooverre waarde,
waarde, als
als het kon
kon dienen
dienen voor
voor voeding
voeding en
en ont,
onthad
den nieuwen
nieuwen#jd.
tijd...
dezebezielde
bezieldetaal
taalvat
vatSchr.
Schr.den
den
wikkeling van den
wikkeling
. .»»InIndeze
Jacoba's leven samen
samen op blz.
blz. 47.
47. Overigens
Overigensvertelt
verteltzij
zij
korten inhoud van Jacoba's
korten
eenvoudig
wat ons
onsuit
uitkronieken
kroniekenenen
zeldzamestukken
stukkenvan
vanJacoba
Jacobavan
van
eenvoudig wat
zeldzame
Beieren is bekend.
bekend.
Beieren
Stellig
heeft Jacoba's
Jacoba's optreden,
optreden, haar
haar steunen
steunen op
opden
denHoekschen
Hoekschen adel,
adel,
Stellig heeft
endaardoor
daardoor de
deburgerij,
burgerij. natuurlijk
natuurlijk zeer
zeer tegen
tegen hare
hare bedoeling,
bedoeling.
steden en
vele steden
aan
macht geholpen. De
De Kabeljauwschen
Kabeljauwsehen zochten
zochten hierin
hierin hun
hunkracht
krachttegen,
tegen_
aan macht
over haar
haar recht
recht;; waardoor
tijd werd
werd voorbereid,
voorbereid. wemelend
wemelend van
van
waardoor de
de nieuwe tijd
stedelijke
die zelfs
zelfs een
eenFilips
HlipsIIIIniet
nietongestraft
ongestraftkon
konaantasten.
aantasten.
stedelijke privelegies.
privelegies, die
vlotJacoba's
Jacoba's geschiedenis
geschiedenis ook
ook door
doorauteur
auteurisisbeschreven,
beschreven. toch
tochzijn
zijn
Hoe vlot
en
blijven daarin
daarin vele
veleduistere
duistere punten.
punten. Ik
Ikmeen
meen niet
nietde
deverhouding
verhouding der
der
en blijven
Beiersche
tot Jan
Janvan
vanArkel,
Arkel,diedie
gereedelijkonder
onderde
deverdichtsels
verdichtsels
Beiersche vorstin tot
ikik
gereedelijk
Jan van
van Beieren
Beieren door
door Heer
Heer Jan
Jan
rangschik; ;maar
vergiftiging van Jan
rangschik
maar b.v.
b.v. de vergiftiging
Vliet. Jacoba's
Jacoba's zwager
zwager;; en
en zeer
zeerzeker
zekerhaar
haargeheim
geheimhuwelijk
huwelijkmet
metFrank
Frank
van Vliet,
Borselen. Velen
Velenzijn
zijngeneigd
geneigdinin
dezen
laatsten
hoogen
troef
onver.
van Borselen.
dezen
laatsten
hoogen
troef
derder
°flyer%
zij niet
nietzoozeer
zoozeer door
doorgevoel
gevoel
saagde
prinses een
te zien,
zien. waarbij
waarbij zij
saagde prinses
een slim spel te
dan
wel door
dooreerzucht
eerzuchtgeleid,
geleid,nogmaals
nogmaalsbeproefde
beproefdededeheerschappij
heerschappij over
over
dan wel
Filips van Bourgondië
Bourgondië bestuurde
bestuurde landen
landen te herwinnen.
herwinnen. Of
Of isis er
er
hare door
hare
door Filips
hier
misschien sprake
sprake van
van ondergestoken
ondergestoke;:n werk?
werk? Heeft
Heeft wellicht
wellicht Frank
Frank van
van
hier misschien
Filips van
van Bourgondië
Bourgondië en
en later
later
Borselen.
een trouw
Borselen, die een
trouw dienaar
dienaar bleef
bleef van Filips
zij ook
ookvan
van
van diens
diens zoon,
zoon, Karel
Karelden
denStoute,
Stoute,Jacoba
J acoba verschalkt,
verschalkt, zoodat
zoodat zij
van
hare laatste
behoeve van
van den
denslimmen
slimmenBourgon=
Bourgon=
hare
laatste rechten
rechten afstand
afstand deed.
deed, ten behoeve
dischen
partijganger? Als afgezette
afgezette landsvrouwe,
landsvrouwe. gehuwd
gehuwdmet
meteen
eenman
manvan
van
dischen partijganger?
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minderen rang,
was Jacoba
Jacoba volkomen
volkomen ongevaarlijk
ongevaarlijk geworden
geworden voor
voor de
de
minderen
rang, was
gewesten.
Bourgondische
heerschappij in
Bourgondische heerschappij
in onze gewesten.
Legendariseh klinkt
juist omtrent
omtrent het
het ten
teneinde
eindespoedend
spoedendleven
levender
der
klinkt veel, juist
Beiersche
als wierpen
wierpen de
demiddeleeuwen
middeleeuwenmeedoogend
meedoogendeen
eensluier
sluier over
over
Beiersche vorstin, als
den ondergang
ondergang eener
eener schitterende
schitterende figuur
figuur aan
aan hun
hun firmament,
firmament, die
die toch
tochniet
niet
anders is geweest
geweest dan
dan een
eendwaalster.
dwaalster.
veel anders
de studie
studie onzer
onzergeschiedenis
geschiedenisnoem
noemikikditditboek
boek
aanwinst;
maar
Voor de
eeneen
aanwinst
; maar
ook de
de leek
leekmoge
mogezijn
zijnoude
oudeliefde
liefdevoor
voorJacoba
Jacobavan
vanBeieren
Beierenniet
nietverloo;
verloochenen en het
het gretig
gretig ter
ter hand
hand nemen.
nemen.
chenen

EuSE
SOER.
ELISE SOER.

Driemaal dwars
door Sumatra
Sumatra en
zwerftochten door
van Kol Lid
Driemaal
dwars door
en zwerftochten
door Bali,
Bali, door
door H.
H. H. van
deEerste
EersteKamer
Kamerder
derStaten
StatenGeneraal.
Generaal.Met
Metillustraties
illustratiesnaar
naar photographien en
van de
2 Kaarten. -— Rotterdam MCMXIV. W.
L. en
en J.
J. BJusse.
Bausse.
W. L.

Als deskundige
deskundige op
op velerlei
velerleigebied
gebiedheeft
heeft
reiziger_schrijver op
opzijne
zijne
de de
reiziger:schrijver
tochten
veel waargenomen
waargenomen en
enaangeteekend,
aangeteekend, gezien
gezienen
enonderzocht,
onderzocht,nage:
nage_
tochten veel
dacht en
en vergeleken,
vergeleken,uit
uitwelke
welkegeesteswerkzaamheid
geesteswerkzaamheidontstaan
ontstaanzijn
zijntalrijke
talrijke
dacht
scherpe oordeelvellingen
oordeelvellingen over
overons
onsRijks.Rijks- en
en Koloniaal
Koloniaalscherpzinnige
scherpzinnige en
en scherpe
bestuur en
jarenop
op
bestuur
en over
over talrijke
talrijkepersonen,
personen,diedieininde
de laatste
laatste 10
10 à1212jaren
koloniaalgebied op den
den voorgrond
voorgrond zijn
zijn getreden.
getreden. Het
Hettrof
trofons
onsmeermalen
meermalen
koloniaalgebied
dat die afkeurende
afkeurende toon
toon extra
extra scherp
scherp werd,
werd, zoodra
zoodra het
hetpersonen
personengold,
gold,die
die
dat
hand hervormingen
hervormingen invoerden
invoerden en
en ons
ons gezag
gezag vestigden
vestigden in
in de
de
met forsche
forsche hand
met
plaats van
van vroegere
vroegere anarchistische
anarchistische toestanden.
toestanden. De
DeHeer
HeerVan
VanKol
Kolschijnt
schijnt
plaats
tegenstander van alle
alle krachtige
krachtige maatregelen
maatregelen en
en roept
roeptgaarne
gaarne ininzeer
zeersterke
sterke
tegenstander
bewoordingen
Nemesis op
op over
overallen,
allen,die,
die,bekleed
bekleedmet
metburgerlijk
burgerlijk of
of
bewoordingen de
de Nemesis
militair gezag,
gezag, tot zulke
zulke maatregelen
maatregelen overgingen.
overgingen.
militair
als men
men dan,
dan, eenige
eenige
zonderlingen indruk
een zonderlingen
indruk maakt
maakthet
het wel
wel als
Maar een
bladzijden verder,
welvaart, gezondheid
orde in
in
bladzijden
verder,de
de erkentenis
erkentenis leest
leest dat
dat welvaart,
gezondheid en
en orde
eene
streek het onmiddellijk
onmiddellijk gevolg waren
waren van
van de
de vestiging
vestigingvan
vanons
onsgezag.
gezag.
eene streek
Auteur zelf kon
kon niet
nietnalaten
nalaten teteerkennen,
erkennen, dat
dat hij
hij in
in eenige
eenige uren
uren tijds
tijds en
en
Auteur
in volmaakte
volmaakte veiligheid
veiligheid per
per auto
auto en
enper
perhekwieler
hekwieler(stoomboot)
(stoomboot)een
eengewest
gewest
doorgetrokken, dat
dat nog
nogvoor
voor.korten
,kortentijd
tijdongenaakbaar
ongenaakbaarwas
wasdoor
doorgebrek
gebrek
is doorgetrokken,
aan
wegen, onveiligheid en
en wild
wildgedierte.
gedierte.
aan wegen,
Dat den Heer
Heer Van
Van K.
K. niet
niet bij
bij toeval
toeval inineen
eenonbewaakt
onbewaaktoogenblik
oogenblikzijne
zijne
Dat
waardeering
optredende personen
personen uit de
de pen
penontsnapt
ontsnaptis,
is,blijkt
blijkt
waardeering van
van actief optredende
den toenmaals
toenmaals
o. a. op bladz. 270 waar hij
hij eene soort vergelijking treft tusschen den
welbekenden
Goesti Djilantik
Djilantik en
enden
denGouverneur
GouverneurGeneraal
GeneraalVan
VanHeutsz.
Heutsz.
welbekenden Goesti
Hij zegt
zegtdaar
daar::
«Daardoor heeft
G. Djilantik
Djilantik zoowel Nederland
Nederland als
als Bali
Bali het
het verlies
verlies van
van
heeft G.
«talrijke menschenlevens
menschenlevens bespaard.
bespaard. Het domme
domme geluk
geluk heeft
heeft den
den man
man des
des
«talrijke
G. G.
G. van
vanHeutsz,
Heutsz,een
eendapper
dappersoldaat,
soldaat,maar
maareen
eenbekrompen
bekrompen
«geweids,
«gewelds, den
den G.
Had
«en roekeloos
roekeloos staatsman,
staatsman, gediend
gediend bij
bij zijn
zijnimperialistisch
imperialistisch drijven.
drijven. Had
«en
«G. Djilantik,
Djilantik, met
met zijn
zijn organiseerend
organiseerend talent,
talent, de
de partij
partij der
der Balische
Balische vorsten
vorsten
«G.
ware de
de raad
raad opgevolgd
opgevolgd van
van den
den Radja
Radja van
van Bangli
Bangli om
om
«gekozen,
«gekozen, dan
dan wel ware
«een
guerilla te
te voeren
voeren ininplaats
plaatsvan
vanzich
zichten
tendoode
doodetetewijdeni,
wijden!,veel
veelgrooter
grooter
«een guerilla
«offers
en tranen
tranen waren
waren geplengd.»
geplengd.»
«offers aan
aan bloed en
1. poepoetan.
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duidelijkgesproken
gesproken;; op
opmeerdere
meerdere plaatsen
plaatsen worden
wordenGeneraal
Generaal van
van
Dat isisduidelijk
Heer E.
E. B.
B.Kielstra
Kielstra en
ennog
nogeenige
eenigeanderen
anderenmet
metdezelfde
dezelfdeopeno
open.
Daalen, de Heer
Daalen,
hartige preciesheid
preciesheid over
den hekel
hekel gehaald
gehaald;; wij
wij zullen
zullenons
onswachten
wachten in
in
hartige
over den
strijd van deskundigen
deskundigen partij
partij te
te kiezen.
kiezen.
dezen strijd
voor de
de
Van bijzondere
bijzondere beteekenis,
beteekenis, maar
maar weinig
weinig stichtelijk,
stichtelijk, komen
komen ons voor
Van
bladzijden waar
waar schrijver
schrijver uiteenzet
uiteenzet zijn
zijn zienswijze
zienswijze over
overonze
onzestaatkundige
staatkundige
bladzijden
tot de
de vorsten
vorsten van
van Bali,
Bali, en
enover
overdedegeweldmaatregelen
geweldmaatregelen die
die in
in
verhouding tot
verhouding
jaren 1906
1906enen'08'08geleid
geleid
hebben
ondergang
dezer
vorstenge.
de jaren
hebben
tot tot
denden
ondergang
dezer
vorstenge%
het vooruitzicht.
vooruitzicht.
stachten, met
met mogelijk
mogelijk nbg
nog meer
meer expedities
expedities in het
stachten,
worden wederom
wederom ernstige
ernstige beschuldigingen
beschuldigingen uitgesproken
uitgesproken tegen
tegen den
den
Hier worden
een
landvoogd,
dan een
landvoogd, maar
maar beschuldigingen
beschuldigingen van heel
heel wat
wat zwaarderen
zwaarderen aard
aard dan
ondoelmatig gekozen wegtracé
wegtracé of
of eene
eene onhandigheid
onhandigheidbij
bijhet
hetonderwijs
onderwijsaan
aan
ondoelmatig
Heer v.v.K.K.beweert
beweerthier
hierniet
nietmeer
meerofofminder
minderdan
dandat
datwij
wij
inlanders. De
inlanders.
De Heer
alle recht
recht en
enbillijkheid
billijkheidin,
in,sedert
sedertjaren
jarenmet
metallerlei
allerlei ignobele
ignobelemiddelen
middelen
tegen alle
krakeel met
de inlandsche
inlandsche vorsten
vorsten hebben
hebben gezocht
gezocht en onderhouden,
onderhouden, met
krakeel
met de
in%
het opzettelijk
opzettelijk doel
aan hen
hen eischen
eischen te
te stellen,
stelle~, die
die zij
zij niet
niet konden in.
het
doel aan
willigen en
en op
opdie
diewijze
wijzeexpediftën
expedittënenenverjaging
verjagingdier
diervorsten
vorsten noodzakelijk
noodzakelijk
willigen
maken. Wie
Wie de
de bladzijden
bladzijden 281-400
281-400 van
van het
het werk
werk van
van den
den Heer
Heer v.
v. K.
K.
te maken.
aandachtig leest,
misschien met
ons veel
veel gaan
gaan gevoelen
gevoelen voor
voor het
het
aandachtig
leest, zal
zal misschien
met ons
volgende dilemma
dilemma::
volgende
of de
de aantijgingen
aantijgingen van
van den
den Heer
Heer v.v.K.
K.zijn
zijnjuist
juist en
endan
dan dient
dient er
er nbg
nog
bf
recht gedaan
gedaan te worden
worden tegen
tegen de
deschuldigen
schuldigen;;
recht
Of de
de aantijgingen
aantijgingen zijn
dan moet
moet de
de schrijver
schrijver er
er officieel
officieel
zijn valsch
valsch en
en dan
bf
ook
zijn
pen
be.
herinnerd worden,
men niet
nietalleen
alleenzijn
zijntong,
tong,maar
maarook
herinnerd
worden, dat men
zijn
pen
in in
be%
dwang moet houden.
houden.
dwang
gaat het
het niet
niet aan
aan dat
dat staatslieden
staatslieden van
van naam
naam zulke
zulke dingen
dingen zeggen
zeggen
O. i. gaat
O.
zich laten
laten zeggen
zeggen zonder
zondertetereageeren.
reageeren.
en zich
aanduiding van
van hetgeen
hetgeen ons
onsvoorkomt
voorkomtstellig
stelligtendentieus
tendentieus te
te zijn,
zijn,
Na aanduiding
wij in
in weinige
weinigeregels
regelsmet
metdankbare
dankbarewaardeering
waardeeringbespreken
besprekenvéél
véélzakelijks
zakelijks
mogen wij
merkwaardigs op
gebied der
der ethnographie.
ethnographie.
en merkwaardigs
op het gebied
Bali vooral
vooral levert
levert allerlei
allerlei toestanden
toestanden op, die
die in
in andere
andere deelen
deelen van
van den
den
Bali
hetkarakter
karakter der
derHindoeobevolking,
Hindoe.bevolking, die
die haar
haar
archipel niet
niet tetevinden
vindenzijn
zijn;
archipel
; het
geloof
en bijgeloof
bijgeloofweder
wedergeënt
geëntheeft
heeftopop
overoude
begrippender
derprimitieve
primitieve
geloof en
overoude
begrippen
bevolking van
van polynesischen
polynesischenoorsprong,
oorsprong,bracht
brachtzeer
zeerbijzondere
bijzonderegebruiken
gebruiken
en
opvattingen mede.
mede. Men
Men vindt
vindt ererb.b.v. v.
geloof
aan
Trimourti,
en opvattingen
hethet
geloof
aan
dede
Trimourti,
denvorm
vormvan
van
Siwa.dienst, weduwenverbranding
weduwenverbranding (door
(door
meestal
meestal in den
denden
Siwa%clienst,
onze
regeering verboden)
verboden)lijkverbranding
lijkverbranding .. van
van aanzienlijke
aanzienlijke personen,
personen,
onze regeering
zeerstrengen
strengenvorm,
vorm,occultisme,
occultisme,eigenaardige
eigenaardige vormen
vormen van
van
kastenwezen
kastenwezen in zeer
taboe,
poepoetan enz.
enz. Deze
Dezebijzondere
bijzondereuitingen
uitingen
van
Balische
volks.
taboe, poepoetan
van
hethet
Balische
yolks%
wezen
worden op
opzeer
zeerbelangwekkende
belangwekkendewijze
wijzebesproken
besproken;; niet
niet minder
minder de
de
wezen worden
eigeno
heerschende
landbouwmethoden, waarbij
waarbij wij
wij vermeld
vermeld vinden
vinden twee eigen.
heerschende landbouwmethoden,
aardigheden,
zeldzaam.•bij
n.l. de
deBaliër
Baliërisiswerkzaam
werkzaam
aardigheden, zeldzaam
bij Oostersche
Oostersche volken, n.l.
hij isisvatbaar
vatbaar voor
voorde
deinvoering
invoeringvan
vanbetere
beterevoor
voorhem
hemvreemde
vreemde
van
aard en hij
van aard
deBaliër
Baliëreen
eengeboren
geborenbouwmeester
bouwmeester—
- eenige
eenigeillustraties
illustraties
methoden. Voorts
Voorts isisde
geven
een denkbeeld
denkbeeldvan
vanzijne
zijnezeer
zeerelegante
elegantetempelo
tempel.enengrafgebouwen
grafgebouwen—geven een
heeft
goed, voor
voor ontwikkeling
ontwikkeling zeer
zeer vatbaar
vatbaar verstand
verstand en
en stelt
steltook
ookprijs
prijs
heeft een goed,
op onderwijs
onderwijs en
en vreedzame
vreedzame cultuur.
cultuur.
dan de
de
Aangezien
hij, geestelijk
geestelijk en
en lichamelijk,
lichamelijk, sterker
sterker schijnt
schijnt te
te zijn
zijn dan
Aangezien hij,
de waarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid groot
dat hij
hij eenmaal
eenmaal eene
eeneallereerste
allereerste
Javaan,
Javaan, is
is de
groot dat
plaats
bevolking van
van ons
onseilandenrijk
eilandenrijk zal
zal innemen,
innemen, waartoe
waartoe hem
hem
plaats onder
onder de
de bevolking

ONZE LEESTAFEL.

379

op het
verregaande onzindelijkheid
onzindelijkheid en
op
het oogenblik nog zijne verregaande
en zijne ver.
vet.%
aan opium
opium in den
slaafdheid aan
den weg
weg staan.
staan.
Terecht wijst
wijst de
de Heer
Heer v. K.
K. in
in zijne
het bezit
bezit van
van
Terecht
zijne conclusie er
er op,
op, dat het
een in
een
in vele
vele opzichten
opzichten zoo
zoo rijk gezegend
met eene zoo
flinke en be.
gezegend land met
zoo flinke
be
bevolking, aan
aan Nederland
Nederland den plicht
plicht oplegt
oplegt dit
dit eiland
eiland niet
niet slechts
slechts
gaafde bevolking,
brengentot
totdedeontwikkeling,
ontwikkeling,waarvoor
waarvoor het
het
te onderwerpen
het tete brengen
te
onderwerpen maar
maar het
vatbaar
is. B.
vatbaar
is.
B.

TIJDSCHRIFTEN.

Onze Eeuw.
Eeuw. Maandschrift
Staatkunde, Letteren,
Letteren, Wetenschap
Wetenschapen
enKunst,
Kunst,
Maandschrift voor Staatkunde,
P. J. Blok,
Blok, P.
P. D.
D.Chantepie
Chantepie de
de lalaSaussaye,
Saussaye, G.
G.F.F.
onder redactie
redactie van.
van P.
onder
Haspels,
E. B. Kielstra,
Kielstra, K.
K. Kuiper,
Kuiper, Jhr.
Jhr. H.
H. Smissaert
Smissaert en
van der
der
Haspels, E.
en J.
J. D. van
F. Bohn.
Bohn.
Waals
Jr. Haarlem,
Haarlem, de Erven
Erven F.
Waals Jr.
de Novemberoaflevering
November,aflevering behandelt Prof.
Prof. P.
P. D.
D.Chantepie
ChantepiededelalaSaussaye
Saussayehet
het
In de
Visseringbeschrijft
beschrijfteene
eene
probleem van
oorlog en
enbeschaving.
beschaving. De
Deheer
heerC.C.M.M.
probleem
van oorlog
Vissering
B.Kielstra
Kielstrabehandelt
behandeltNieuwoGuinea,
Nieuw,Guinea,dedeheer
heerH.
H.van
vanMalsen
MalsenGroen
Groen
zeereis. Dr. E.
E. B.
zeereis.
van Prinsterer
Prinsterer en Heinrich
HeinrichLeo.
Leo.Jacquelne
Jacquelnevan
vander
der
Waals
geefteene
eenenovelle
novene:
«Als
Waals
geeft
: mAls
Maurits
Sabbe
eene
andere:
«HoeFraulein
FräuleinDamchen
Dämchenbeo
be,
allen uu verlaten»
verlaten»enenMaurits
allen
Sabbe
eene
andere
: «Hoe
graven werd.»
werd.» «Iemand»
«Iemand»geeft
geefteenige
eenige
zeerfijne
fijneenen
rake«zeitgemass—unzeitgemasse
«zeitgemäss-unzeitgemässe
zeer
rake
Betrachtungen.» Jhr.
Mr. H.
H. Smissaert
Smissaert behandelt
behandelt op
opdegelijke
degelijkewijze
wijzededeoeconoo
oecono,
Betrachtungen.»
Jhr. Mr.
den oorlog
oorlog voor
voorons
onsland.
land.Balthazar
BalthazarVerhagen
Verhagenbezingt
bezingteen
een
mische gevolgen
mische
gevolgen van den
tafreel:: «glimwormen».
«glimwormen».
klassiek tafreel
De Gids.
Gids. Onder
redactie van
van D. van
van Blom,
Blom, H.
H.T.T.Colenbrander,
Colenbrander, C.
C. Th.
Th.
Onder redactie
De
A.W.
W.Hubrecht,
Hubrecht, E.E.J.J.De
DeMeester,
Meester,
van
Deventer, J.
van Hall,
Hall, A.
A.A.
van Deventer,
J. N. van
L. P.P.A.A.Molengraaff
Molengraaff en
enR.R.P.P.J. J.Tutein
TuteinNolthenius.
Nolthenius.Amsterdam,
Amsterdam,
W.
W. L.
P.
van Kampen
Kampen 6,
S- Zoon.
Zoon.
P. N. van
het Novembernummer
Novembemummerpraat
praatde
deheer
heerJust
JustHavelaar
Havelaar
overnationalisme.
nationalisme.Mr.
Mr.P.P.
In het
over
Fromberg zet
zet zijne
zijne studie over de Inlandsche
Inlandsche beweging
bewegingop
opJava
Javavoort.
voort.«Mijnheer
«Mijnheer
H. Fromberg
de
rector» is het
het onderwerp
onderwerp eener
eener schets
schets door
door A.
A. H.
H.van
vander
derFeen.
Feen. Dr.
Dr. N.
N.J.J.
de rector»
Singels
Martialis en zijne
zijne epigrammen.
epigrammen. Prof.
Prof. A. J.
J. der
derKinderen
Kinderen geeft
geeft
Singels behandelt Martialis
beschouwingen
de maatschappelijke
maatschappelijke positie der
der beeldende
beeldendekunstenaars.
kunstenaars. Mr.
Mr.
beschouwingen over de
F.
vanNierop
Nieropbehandelt
behandeltdedefinancieele
financieelecrisis.
crisis. Johan
Johan van
van Wageningen
Wageningen dicht
dicht
F. S.S. van
prijst de redding
redding der
der schilderijen
schilderijen van
Dirck Bouts
Bouts in
in
drie verzen.
drie
verzen. Dr.
Dr. Jan
Jan Veth prijst
van Dirck
Leuven.
Nieuwe Gids,
Gids, [mede
serie van
vande
deTwintigste
TwintigsteEeuw
Eeuwen
hetTweeo
Twee,
De Nieuwe
[mede nieuwe serie
en het
maandelijksch Tijdschrift],
kunst, wetenschap
wetenschap
maandelijksch
Tijdschrift], maandschrift
maandschrift voor
voor letteren, kunst,
van:: Dr.
Dr.H.
H.J.J.Boeken,
Boeken,Lodewijk
Lodewijk van
van
wijsbegeerte, onder
onder redactie
redactie van
en wijsbegeerte,
Deyssel, Mr.
Mr. Frans
Frans Erens,
Erens, Willem
Kloos, Jac.
Jac. van
van Looy,
Looy, Frans
Frans Netscher.
Netscher.
Willem Kloos,
Uitgegeven te
te 's Gravenhage door de
de N.
N.V.V.Electr.
Electr.Drukkerij
Drukkerij(cLuctor
«Luctor
Uitgegeven
Emergo».
et Emergo».
In de
deNovemberoaflevering
November,aflevering vervolgt
vervolgt de
de heer
heer G.
G. van
vanHulzen
Hulzenzijn
zijnroman
roman«aan
«aan
strand.» Mej.
Mej. Aleida
Aleidavan
vanPellecom
Pellecom
verhaaltvan
vaneene
eeneerftante
erftante;
Jac.van
van
't lichtende strand.»
verhaalt
; Jac.
schildert een vergadering
vergadering van een
een deftig
deftigquasiogeleerd
quasi'geleerd gezelschap.
gezelschap. De
De heer
heer
Looy schildert
C. F.
F.Gijsberti
Gijsberti Hodenpijl
Hodenpijl publiceert
publiceert herinneringen
herinneringen aan Metz
Metz uit
uit 1870.
1870. Mevr.
Mevr. G.
G.
Kapteyn,Muysken behandelt
oorlog, Maurits
Maurits Wagenvoort
Wagenvoort het
het Pausdom
Pausdom en
en
KapteynoMuysken
behandelt den
den oorlog,
G. van
van
opheffing der
der Jezuitenorde.
Jezuitenorde. De
De heer
heer H.
H.L.1.Berkénhoff
Berkenhoff herdenkt
herdenkt W. G.
de opheffing
v. Stuwe
Stuwe Hzn.
Hzn.Charles
CharlesPéguy.
Péguy.Joh.
Joh.W.
W.Broedelet
Broedeletgeeft
geeft een
een
Nouhuys; ;J.J. R.
Nouhuys
R. v.
vaneen
eenmandarijn.
mandarijn. Hein
HeinBoeken
Boeken
en Jules
JulesSchiirmann
Schürmannmijmeringen
mijmeringen van
tooneelnotitie en
E. H.
H.
bezingt den
den chaos.
chaos.Willem
WillemKloos
Kloasherdenkt
herdenkt de
denagedachtenis
nagedachtenis van
van Mr.
Mr. A.
A. E.
bezingt
Goekoop.

TIJDSCHRIFTEN.

381

Stemmen des
des Tijds,
Christendom en
en Cultuur.
Cultuur. Onder
Onderredactie
redactie
Stemmen
Tijds, Maandschrift voor Christendom
van Dr.
Dr. W. J. Aalders,
Aalders, Mr.
Mr. A.
A. Anema,
Anema, H.
H.Colijn,
Colijn,Mr.
Mr.P.
P. A.
A.Diepenhorst,
Diepenhorst,
P. J.
J. Kromsigt,
Kromsigt, P.
P. J. Molenaar,
Molenaar, Dr. J. C. De
De Moor,
Moor, Dr.
Dr. E.
E. H.
H.Renkema,
Renkema,
Dr. P.
Slotemakerde
deBruine,
Bruine,Dr.
Dr. j.J.Th.
Th.De
DeVisser,
Visser,
Mr.
H. Rutgers,
Rutgers, Dr.
Dr. J.J.R.R.Slotemaker
Mr. V. H.
Wielinga. Utrecht,
Utrecht, G. J.
J. A.
A. Ruys.
Ruys.
Dr. B. 'Wielinga.
Dr.
het Novembernummer
Novembemummer behandelt
behandelt Prof.
Prof. Dr. H.
H. Bavinck
Bavinckop
opbelangwekkende
belangwekkende
In het
en waardige
waardige wijze het
het probleem
probleem van
vanden
denoorlog
oorloginin
algemeen.De
Deoucl.minister
oud,minister
hethetalgemeen.
H. Colijn
Colijn geeft
geefteen
eenbuitengewoon
buitengewoonbelangrijk
belangrijkartikel
artikelover
overden
denhuidigen
huidigen
volkeren,
volkeren,.
strijd,
te duiden,
duiden,
strijd, waarin
waarinhij
hij naar
naaralle
alle zijden
zijden de
de waarheid
waarheidweet
weet tete zeggen
zeggen of aan te
in een
eenenkele
enkelerichting
richtingdede
onzijdigheidte te
overschrijden.Zijn
Zijndeskundig
deskundig
zonder in
zonder
onzijdigheid
overschrijden.
na
oordeel is zoo
zoo helder,
helder, zoo
zoorustig,
rustig,zoo
zoozakelijk,
zakelijk,dat
dathet
heteen
een
verkwikkingvormt
vormtna
oordeel
verkwikking
vloed van
van dwaasheden
dwaasheden waarmede
waarmede onze
onze publieke
publieke opinie
opiniewerd
werdverbijsterd.
verbijsterd.
den vloed
boeiende wijze
wijze verhaalt
verhaalt L.
1. E.
E.dedelotgevallen
lotgevallender
derdochter
dochtervan
vanLodewijk
LodewijkXVI
XVI
Op boeiende
en
Maria Antoinette,
Antoinette, de
de hertogin
hertogin van
van Angoulème.
Angoulème. Dr.
Dr.M.
M.Visser
Visserbehandelt
behandelt
en Maria
Milton's jeugdperiode.
jeugdperiode.
Ons Tydschrifi.
Tijdschrift. Christelijk
Christelijk letterkundig
onder redactie
redactie van
van
letterkundig maandblad
maandblad onder
L.
Bückmann, C.
Gerretson, J.
J. Lens,
Lens, G.
G. Schrijver,
Schrijver, Dr. J. van
van der
der Valk.
Valk.
L. Biickmann,
C. Gerretson,
A. Daamen.
Daamcn.
's Gravenhage, D. A.
De Octoberaflevering
Octoberaflevering begint
begint met
met eene
eene novelle
novelle door
doorJ.J. L.
1.F.F.dedeLiefde
Liefde;: «Als
«Als
een,
die zijn
zijnmoeder
moeder troost».
troost». De
De heer
heer G.
G. G.
G.van
vanAsAsbeschrijft
beschrijftdedearmenzorg
armenzorg in
in
een, die
de
wereldstad Weenen.
Weenen. De
Deheer
heerJ.J. Lens
Lens behandelt
behandelt de
de gegevens
gegevens van
van het
hetregee.
regee,
de wereldstad
J. van
vander
derValk
Valkanalyseert
analyseertFeith's
Feith'sgevoels,
gevoels.
ringsverslag
ringsverslagl.O.
L.O.1912-1913.
1912-1913. Dr.
Dr. J.
pantheisme.
De terugblik
handelt over
pantheisme. De
terugblik handelt
over Nederlands
Nederlands positie
positie ten
ten opzichte
opzichte van
vanden
den
oorlog.
Levende Natuur,
Natuur, onder
redactie 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
van 11November
Novemberhandelt
handeltdedeheer
heerJ.J.Metzelaer
Metzelaerover
overparasieten.
parasieten.
De heer
heer Jac.
Jac. P.
P. Th. vervolgt
vervolgt zijn
zijn studie
studie over
over vogelgeluiden.
vogelgeluiden. De
De heer
heer Ph.
Ph. A.
A.M.
M.
P. J.
J. Bolleman
Bolleman van
van
handelt over
over een
een overblijvende
overblijvende toorts
toorts (verbascum).
(verbascum). De heer
heer P.
handelt
der
pleitmet
metvolharding
volhardingvoor
voornatuurbescherming.
natuurbescherming.
der Veen pleit
het nummer
nummer van
van 15
15November
Novemberisiseen
eenopstel
opstelvan
vanden
denHeer
HeerE.E.Heimans
Heimans
In het
B.Wigman
Wigmanbeschrijft
beschrijft
over
M.aandbloemen (Asclepras)
(Asclepras) opgenomen.
opgenomen. De heer
heer A.
A. B.
over Maandbloemen
zijn
tochten naar
naar dodaarsen.
dodaarsen. De.
N.dedeFremery
Fremeryverhaalt
verhaalt van
vanrooverijen
rooverijen
zijn tochten
De. heer
heer H. N.
in de
deinsectenwereld,
insectenwere1d, de
deheer
heerA.A.Joman
Jomanvan
vandedenestkastjes
nestkastjesbij
bijhet
hetRijksopvoe,
Rijksopvoe,
den Amersfoortschen
Amersfoortschen berg.
berg. De
Deheer
heerA.A.Dulser
DuIserbeschrijft
beschrijft zijn
zijn
dingsgesticht op
dingsgesticht
op den
van Tapinostola,rupsen.
Tapinostola,rupsen.De
Deheer
heer
Derksen
geeft
merkwaardigstaaltje
staaltje
vangst van
J. J.Derksen
geeft
eeneen
merkwaardig
de slimheid
slimheid van
van katten.
katten.
van de

ONTVANGEN BOEKEN.
BOEKEN.
P.
H. van
vanMoerkerken.
Moerkerken. De
bevrijders. P.
Amsterdam.
P. H.
De bevrijders.
P. N. van Kampen en Zn., Amsterdam.
P. RaEskin,
Raëskin, Nonneke. P.
N. van
vanKampen
Kampen en
enZn.,
Zn.,Amsterdam.
Amsterdam.
P. N.
Holkema en
enWarendorf,
Warendorf,Amsterdam.
Amsterdam.
Carry
Bruggen, Het Joodje,
Carry van Bruggen,
Joodje, Van
Van Holkema
druk. S.
S. L.
L. van
vanLooy,
Looy,Amsterdam.
Amsterdam.
Jac.
Looy, Feesten. Tweede
Tweede druk.
Jac. van Looy,
hoop van
vanzegen.
zegen. Zesde
druk. S.
S. L.
L. van
van Looy,
Looy,
Herman Heyermans,
Heyermans, Op
Herman
Op hoop
Zesde druk.
Amsterdam.
Robbers, Amsterdam.
Amsterdam.
Robbers, Helene Servaes.
Herman Robbers,
Servaes. Jac'.
Jac.. G. Robbers,
aan zijn
zijnbroeder,
broeder,III.
lIl. Mij.
voor Goede
Goede en
en
Vincent van
van Gogh,
Gogh, Brieven
Vincent
Brieven aan
Mij. voor
Goedkoope lectuur,
lectuur, A'dam.
A'dam.
Veen, Amsterdam.
Amsterdam.
Ada van der
der Vecht,
Vecht, Jonge Liefde.
Ada
Liefde. L.
L. J. Veen,
J. H.
H. Speenhoff,
Speenhoff, In
de jorten,
forten, WW.
J. Brusse,
Brusse, Rotterdam.
Rotterdam.
J.
In de
. 1.
L. en J.

382
382

ONTVANGEN BOEKEN.
BOEKEN.
ONTVANGEN

M. Th.
Th. Fock,
Fock, Schuchtere
Schuchtere schreden.
schreden. Van
Van der
derHaar
Haaren
env.v.Ketel,
Ketel,den
denHaag.
Haag.
Jac. M.
Jac.
Mr. H.
H. Ph.
Ph. 't'tHooft,
Hooft, De
De student
studentBeets.
Beets. De
De erven
erven F.
F. Bohn,
Bohn,Haarlem.
Haarlem.
Mr.
S. L.
1. van Looy, Amsterdam.
Amsterdam.
Willem Kloos,
Kloos, Nieuwere
NieuwereLiteratuur,geschiedenis.
Literatuur_geschiedenis. S.
Willem
J. D.
D. Bierens
Bierens de
de Haan,
Haan, Dante's
Dante's Mystische
Mystischereis.
reis. S. L.
1. van
van Looy,
Looy, A'dam.
A'dam.
Dr. J.
Dr.
Anna van
van Gogh
GoghKaulbach.
Kaulbach. P.
P.
Hermenn Hesse,
Hesse, Rosshalde.
Rosshalde. Vertaling
Vertaling van
van Anna
Hermenn
N. van
van Kampen
Kampen en
en Zoon,
Zoon,A'dam.
A'dam.
N.
Ring, Peik, en
en hoe
hoehij
hijfortuin
fortuinmaakte.
maakte. Uit het
het Noorsch
Noorsch door
doorMevr.
Mevr.
Barbra Ring,
M. v.v.d.d.Linden—van
Linden-van Eden.
Eden. P.P.N.N.van
vanKampen
KampenenenZoon,
Zoon,Amsterdam.
Amsterdam.
A. M.
A.
Mary Gaunt,
Gaunt, A
A woman
womanininChina.
China. F. Werner
Werner Laurie,
Laurie, London.
London.
Claudel, 1813-1913.
1813-1913. Le
Le franvais
jrançais né
némalin
malin ...,
... ,suivi
suivide:
de:Stingy
Stingy
J. C. Claudel,
Frenchman! G. Fastré,
Fastré, Zwolle,
Zwolle,
Frenchman!
ontwikkelingsgeschiedenisderder
Grieksche
letterkunde. H. D.
D.
Grieksche
letterkunde.
K. Kuiper, De ontwikkelingsgeschiedenis
Tjeenk Willink en
en Zn.,
Zn., Haarlem.
Haarlem.
B. Cotteril
Cotteril M.
M. A.,
A., Oud Hellas,
Hellas, zijn kunst,
kunst, letterkunde
letterkunde en
enwijsbegeerte
wijsbegeerte
H. B.
B. C.
C. Goudsmit.
Goudsmit. W.
W. J.J. Thieme
Thieme &6. Co.,
Co.,Zutfen.
Zutfen.
enz, Bewerkt
Bewerkt door
enz,
door Dr. B.
E. M.
M. Tappan
Tappan Ph.
Ph. D.,
D., De geschiedenis
geschiedenisvan
vanhet
het
Griekschevolk.
volk. Bewerkt door
door
Grieksche
E.
Dr. B.
B. C.
C. Goudsmit.
Goudsmit. W.
W. J.
J. Thieme
Thieme 8,
&. Co.,
Co., Zutfen.
Zutfen.
Dr.
eerste
hell-I
Dr. S.
S. J.J.von
vonWolzogen
WolzogenKiihr,
Kühr, De Nederlandsche
Nederlandsche vrouw
vrouwinindede
eerste
helft
Dr.
v/ho E.
E. J.J. Brill,
Bril!,Leiden.
Leiden.
18eeeuw.
eeuw. Boekh.
Boekh. en
en Drukkerij
Drukkerij v/h.
der 18e
Werner Laurie
Laurie Ltd.,
Ltd.,
Francis Bumpus,
Bumpus, A guide
guidetotoGothic
GothicArchitecture.
Architecture. T. Werner
T. Francis
London.
Mystieken, II.
II. 5.
5. door
door Dr.
Dr. W.
W.J.J.Aalders.
Aalders.Tersteegen.
Tersteegen. Hollandia,
Hollandia.
Groote .Mystieken,
Baarn.
Drukkerij, Baarn.
8. G.
G. Horreus
Horreus de
de Haas.
Haas. De
Debelijdenisquaestie
belijdenisquaestie in
in
Redelijke Godsdienst,
Godsdienst, III.
lIl. 8.
RedelYke
Ned. Herv.
Herv.kerk.
kerk.Hollandia.Drukkerij,
Hollandia=Drukkerij,Baarn.
Baarn.
de Ned.
en Contra,
Contra, IX.
IX. 6. De
Denieuwe
nieuwerichting
richtinginindedestrafwetenschap.
strafwetenschap. Pro
Pro:: Mr.
Mr.
Pro en
H. Polenaar,
Polenaar, Contra:
Mr. R.
Baarn.
R. van der
der Meij.
Meij. Hollandia=Drukkerij,
Hollandia.Drukkerij, Baarn.
Contra : Mr.
J. H.
K. Geertsma,
Geertsma, God
God en
en de
de oorlog.
oorlog. Hollandia.
111.7.7. K.
Hollandia=
Voor denkende
denkende menschen,
menschen, III.
Baarn.
Drukkerij, Baarn.
H. Dunlop,
Dunlop, Als de
de vrede
vredekomt.
komt.W.
W. 1.
J. Brusse,
Brusse, Rotterdam.
Rotterdam.
L. en J.
L. en J.
W.
E. H.
H. M.
M. de
deJong,
Jong,., Hoe betalen
onze oorlogslasten
oorlogslasten?
betalen wij onze
? WW.
. 1.
W. J. E.
Brusse, R'dam.
R'dam.
10. Mr.
Uit
Zenuw= en
enZieleleven,
Zieleleven, III.
lIl. 10.
Mr. H.
H. J.
J. Lendertsz,
Lendertsz, De
Dewaarde
waarde van
van
Uit Zenuw.
Foro. Hollandia.Drukkerij,
Hollandia=Drukkerij, Baarn.
Baarn.
kindergetuigenis
kindergetuigenis in Foro.
Onze Koloniën,
Koloniën, I.
9. Ch.
Ch.S.S.Lugt.
Lugt.DeDe
bosschenvan
vanNederlandsch.Indië,
Nederlandsch=Indië,
I. 9.
bosschen
hunne
en verzorging.
verzorging. Hollandia,Drukkerij,
Hollandia-Drukkerij, Baarn.
Baarn.
hunne benutting en
10. D.
D. Fock.
Fock. Over
Overdedekolonie
kolonieSuriname.
Suriname. Hollandia,
HollandiaOnze
Koloniën, I.I. 10.
Onze Koloniën,
Drukkerij,
Baarn.
Drukkerij, Baarn.
J.
Versluijs, Contribution
théoriededel'écoulement
l'écoulementdedel'eau
l'eausouterraine.
souterraine.
la théorie
Contribution àa la
J. Versluijs,
W. Versluijs,
Amsterdam.
Versluijs, Amsterdam.
L. en
en J.
P.
Sehouten, Grondbeginselen der
derlevensverzekerings4viskunde.
levensverzekerings_wiskunde.W.W. 1.
P. Sehouten,
Brusse,
Rotterdam.
Brusse, Rotterdam.
Holland. J.
Waltman, Maassluis.
Maasduis.
Kerstboek
J. Waltman,
Kerstboek voor Jong Holland.

o

