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GUIDO GEZELLE.

Het is een stil en afgelegen land, West-Vlaanderen, en
als 's winters de sneeuw er valt bedekt hij wijde eenzame
velden, verspreide gehuchten en oude te ruim geworden
steden. Maar de akkers zijn zaailand, en in de gehuchten
wonen sterke en trouwe mannen en vrouwen, en zooals in
hen schatten van oude zede bewaard worden zoo zijn de
steden vol schatten van heerlijke eeuwen-oude kunst.
Besneeuwde akkers en het volk in de gehuchten en de kunst
in de vereeuwde gebouwen omgeven nu stil en rijk den
dooden Dichter. De grachtjes van Brugge weerspiegelden
de omfloerste banieren uitgestoken aan de gothische gevels;
de lantaren-vlammen brandden geel door het krip op vollen
middag ; treurmuziek klonk ; stoeten met vaandels trokken
zwijgend en traag kathedraal- en kerkhof-waarts ; lang en
langzaam sleepten en dreunden de geluiden uit de klokken
over de doode stad. En de treinen stoomden van de bevolkter
wereld en ontlaadden de volten van een rouwend volk.
Oude zede en oude taal en Hij was de priester die de
eene haar wijding gaf, en Hij was de kunstenaar die het
instrument droeg van de andere. De taal van het doode
land bleek een levende mensche-stem in den mond van dien
kostbaren.
Het doode is herinnering, maar het leven is het altijd
zijnde, en van het leven van het land dat dood heette toonde
Hij de heerlijkheid.
maar op het oogenblik toch toen ze helderst
Laat eerst
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uitscheen — verwonderde ze de oogen van broeders uit
andere gouwen, en juist, kort voor zijn eigen dood, klonk
de bewondering ook onder ons.
Kort was onze nadering : maar als gast toch, al was het
maar één enkel maal, hielp hij mêe aan onze levens-taak en
toonde hij zich met ons streven één.
Anders naderde hij niet tot Noord-Nederland. Toen kwam
zijn dood en onder de schatten van Brugge leeft -- leeft
ook in onze herinnering deze kostelijke kunstenaar.
Guido Gezelle, de mensch, de priester, hoe hij zijn stil,
bescheiden leven leefde, droevig en miskend, het zaad koesterend van zijn toekomstige grootheid, zij die het weten
bewaren het verhaal ervan voor de stillere uren als de smart
verschrijnd weemoed wordt en de toorn niet meer wrokt tegen
de zachtheid die Hij beter vond.
De sneeuw vlokt nu zacht om het graf, om de stad, om
de akkers, om de gehuchten, — en een roode gloed brandt
vreemd door de loodblauwe luchten over het lage land.

VERZEN
DOOR

HENRIËTTE ROLAND HOLST.

I.

Zoo is het dan voorbij en voortaan zal
onze baan zich bewegen buiten vrede
die wij zoo teeder zochten en beleden
het hooge licht te zijn in onze hal.

Wij roemden haar boven wat scheidt te schijnen,
wij dwazen wisten niet dat zij maar suste
zoolang ons oog nog op ons zelven rustte
en de hardheid niet zag der andre lijnen.

Tot wij die vonde', en ik haar langzaam zag
verduist'ren die ik liefhad, en erkende
dat iedre voetstap in dit groote wenden
mij verder weg voerde van haren lach.

4

VERZEN.

II.

Wanneer ons hoofd helder is in den morgen
en uit den slaap rijst koel als uit een bron
voelen wij vreugd dat deze tijd begon
en denken aan zijn gang met kalme zorgen.

Maar door den dag wordt veel van kracht verslagen,
en te avond kruipt de geest als een gewonde
vogel soms pijnlijk langs dezelfde gronden
die hij des morgens mat met lichte slagen.

Als dan ons hart zwak in den schemer hangt
stroomt daar omlaag, milder dan regen, licht;
glanzend door nev'len als een zacht gedicht
opent de nacht zich voor wie rust verlangt.

Dan zwelt een dorstigheid door onze leden
te toeven in dit meer van streelend licht,
wegwerpende het ongewoon gewicht
en stelpend het bloeden van onzen vrede.

VERZEN.

III.

Maar als de matte dampen 't lijf weer vlieten
worden wij beter van ons zwak berouw
en voelen vrede als een schoone vrouw
die zich ons aanbood maar die wij verstieten

omdat zij niet is dan een schijn die vlucht
wanneer onze oogen in hare boren
naar waarheid dorstende, en z66 verloren
wij haar en z66 was haar verlies ons vrucht.

Want in de wereld is een wreede scheur
waarvan wij levenden dag en nacht lijden
buiten zij die voor het geluid der tijden
hun ziel gegrendeld hebben als een deur.

Maar wat's hun wetenschap en waarvan leven
zij, welk geluid hebben zij dan gehoord?
Ze zijn als wachters knielend bij de poort
waarachter hun geloof een schat doet leven
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die lang gelicht werd eer hun voetstap klonk:
zoo hoeden zij hun leven lang een logen
zij zijn het diepst onwetend en bedrogen
hun licht is klein en kort als van een vonk.

Vrede drijft op hun ziel als kroos op water,
dat lijkt wei om te loope' egaal en groen
maar drukt een voet, dan zinkt het al, dan doen
diepten zich open en geen steunsel staat er.

0 veel beter dan dit, aan d'eerste mazen
nog tornend van 't verwarde en wilde web
te sterven in het bittre uur der eb
van zekerte en triomf en jonge extase

peilend de diepten en donkerten niet,
geschokt, in 't bevend hart van vrage' een volte
maar wetend dat iedre twijfel die zwol de
ziel tot een hooger punt verhief en liet.

VERZEN.

I.
Op de kentering der tijden geboren,
in onze oogen nog de ondergangen
van de oude werelden die verbleeken,
onze lippen geplooid ten nieuwen groet
en in ons hart een tweedracht van verlangen
naar droomen van weleer, die wij verloren,
naar de nieuwe, wier vleugels openbreken
zoo moeten wij door duistre jaren zwerven:
het is altijd een strijd en een ontbreken,
alles in ons beweegt zich als een vloed
en somtijds zinkt het weg, alsof wij sterven,

Als een, die weggevoerd wordt op een schip
naar vreemde zeeë' in wier bewogen baren
hij meenge kolk vermoedt, menige klip,
en aan d'oever hem lang vertrouwd geweest
staan de gespelen van zijn jonge jaren,
schoon, en met edele gebaren sprekend
- hij a^ amt den geur van hun bekransde haren,
hun kleederen zijn licht als voor een feest maar al hun doen drijft hem een droom voorbij
omdat hij zich niet meer tot dezen rekent
en een geluk hem roept aan d'overzij -o makkers, zijn ook wij niet zoo gezind
die gevaren op odgemeten mijlen
scheiden van 't nieuwe land waarheen wij ijlen
en die het oude niet meer bindt?

7
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Wij hebben de geluiden van weleer
uit ons geplukt als uit een bosch de bloemen:
zij waren schoon, maar niet in hen was meer
ons eigen hart, onze eigen wereld levend.
Toen het nu leeg en stil werd in onze ooren
rees daar omhoog uit diepe diepte een zoemen
en dit, voelden wij, zou ons gansch behooren.
Een nieuwe plant van zang bloeit jong en teer
en van onzek're lippen nog, barst bevend
een binnenst lied : de stem van ons begeer.

VERZEN.

II.
0 nieuwe stem en toch niet vreemd geluid,
voelde ik niet reeds als kind dat gij zoudt komen,
hoe anders klinkt ge dan ik had gedacht.
Ik hoor en hoop omwindt mijn ziel met ranken
want alles wat ge zingt, troost en bevrijdt;
maar nog ben ik bedeesd en blij met schroomen:
ge komt van ver, ge spreekt in andere klanken,
dan die ik kende en altijd had verwacht.
0 vreemde daagraad 1 wel heb ik gespand
de hemelen doorreisd : de breuk der luchten
heb ik zelve te vinden niet vermocht.
Nog -hangt de schaduw als een sombre vacht
waar eens mijn oogen waande' een hoopvol land,
wijl diep uit donkers die ik nooit doorzocht
als een ster die zich windt door wolken-vluchten
ge stralend oprijst, o hel licht en zacht.
Het is mij, alsof iets begint te leven
waarvan ik niet begreep, dat het bestond
- hoe worstelde ik en heb mij lang geweerd maar eindlijk werd ik door een wind gedreven
waar ik niet wilde en ik hoorde een mond
die sprak van wat ik weigerde te weten;
toen werd de richting van mijn ziel gekeerd
en waarlijk is die dag voor mij geheeten
drempel van alle vreugd die ik verkond.

9
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DER GETIJDEN LOOP.

I.

Toen god het wilde, werden wij geboren
en om te zingen op aarde gebracht.
toen ik gegroeid was tot een weinig macht
hief ik mijn stem liefelijk om te hooren.

Mijn hart werd ied're dag als nieuw-geboren,
ik zong en dacht „zoo vlieden jaren zacht"
maar wee, maar wee, eer ik had uitgedacht
ging veel van wat ik eens bezat verloren.

En toen begonnen mij twijfels te steken,
of het goed was zichzelf alleen te zien,
te zingen en te leven van zichzelven ..
het licht dat in mij brandde ging verbleeken :ik kon het schoon der wereld niet meer zien,
en trad als onder duistere gewelven.

VERZEN.

II.

Den winter lang, lagen de boome' en lag
't huis wit-gedekt als schoone kalme dooden;
uit de wereld kwam slechts zelden een bode
de stilte storen van den korten dag.

Niet uit de heem'len zonk, van witte zoden
steeg licht op aard : sneeuw-licht ; zijn rein gezag
omvatte elk ding en verre stem en lach
klonk hel en toch gedempt door zijn geboden.

In 't huis zagen helderder-wordende oogen
soms op : was 't waar, dat daar een kracht uitbrak
in die wereld, en dat zij was te kennen?
Vrolijk, peinsden zij even, dan weer bogen
hoofde' om wijsheid terwijl een enk'le tak
afwierp zijn last, van de besneeuwde dennen.

Yr
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III.

De lente bracht een warm inwendig beven:
zoet vleugel-kleppen eer de vlugt begint;
nog was het denken tot geen daad gezind,
maar verwachting verhelderde mijn leven.

Rond mij lagen als ik wachtend gezind
akkers gespreid ledig en onbeschreven
in schijn, maar die van binnen rijk, na even
zouden uitbreken in een groene tint.

Zóó lag het leven dat nu ging beginnen
nog gevouwen in de gedachte-sfeer,
onberoerd van den fellen wind der daden,
en ik greep toe niet wetend welke schade
daar zou bedreigen : wapenloos en teer
van hart, trad ik het harde strijdperk binnen.

VERZEN.

Iv.

Landwaarts streek d' avond neer op groene reepen
vol vogels, veldgediert en grazend vee;
boomen omwuifden ze en een oude steê
dook onder dichtere kruinen begrepen.
Fijn zeeg het licht, alsof het werd geslepen,
op zilvergrijze en parelmoeren zee,
en van die boog, als van een heuvel, gleê
de vloot weerom van zwart-gevlerkte schepen.
Ik zag ze tot mij dale' in avond-licht
en worden groot, tot ze mijn oogen vulden
met rouw, maar deze die een droom omhulde
bleven voor hunne diepe duiding dicht ...
uit 'alle werelden, hoe schoon en gulden
nad'ren soms boden met een droef bericht.

z3
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V.

De hemel spant zijn tent, die blankt en blauwt
boven die wijde vlakte, onze woning,
waar nu, roodbruin als bont en geel als honing,
Koning Herfst huist aan iedre zoom van woud.

Onder zijn klare en kleurige bekroning
leven nu menschen in een glans van goud:

hun oog kaatst andren glans, hun hart aanschouwt
en arbeidt om een andere belooning.

Ik zoek een lied, dat de herfst en de bosschen
aan het verhalen van de levens huwt
die hangen aan den tijd als rijpe trossen...
ik wil het opgebouwd als uit twee lagen:
d' eeuwige zon die schijnt, de wind die luwt
en de ziel der menschen in onze dagen.

VERZEN.

VI.

Lente vloog aan met suizende gebaren
met heftig wuiven van het groen gewaad,
haar losgewonde' en glanzend-natte haren
zwiepten achter haar aan in wilde vaart. -Droeve oogen, gaat ge nu verlangend staren
terug, naar winters strak-vertrouwbren staat,
die geen jong leven wekt en niet wil sparen
en blad noch bloesem lokt en dàn verslaat?
Bedenk, dat hoe gekweld, teruggehouden,
't jaar verder groeit naar de volmaakte dagen
van goudgeel graan hoog gras en vol gebladert ...
eens vallen alle winden alle vlagen,
dan zult ge zien hoe zij de poorten bouwden
waardoor de volheid van den zomer nadert.
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VII,

De strijd is zoet aan 't hart bij oogenblikken
maar vele teedre dingen doet hij lijden;
hij vraagt niet wat wij minnen, wat wij mijden,
en komt in vormen die ons soms verschrikken.

Alle aardsche dingen wislen en verwikken;
dag volgt op nacht ; bloesems brengt het getijde

na bladerval, 't heeft al zijn zachte zijde,
wij, wij alleen, wij mogen niet verwrikken.

Alle menschen werpen den last soms af;
dan effent zich om hunnen mond het harde,
hun hand laat vrij de bittre wapens zinken ...
ons roept de strijd te wake' en te volharden
in 't onverzoenlijk wezen dat hij gaf,
en diep in ons de zachtheid te verzinken.

VERZEN.
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VIII.

Van zomerlippen nu glijdt in gelijke
schoonheid, een rei van schoonste dage' in 't jaar:
zomer verteedert zich van vol en zwaar
in hen tot zachter' en gematigd rijke.

Hun warmte is weldaad, heel hun hemel klaar,
hun vol geblaart staat dicht en stil te prijken
als vreesde 't val ; hun zuivre geur van eiken
loopt door geen scherper geuren nog gevaar.

't Jaar schijnt te wijlen tusschen de getijden
van fel geblaker en stormigen keer
in schoonheid onuitspreeklijk, zonder wanken.
Laat zoo o ziel tusschen bewogen tijden
een rust zijn : zet op wat gij won u neer
en drijve uw vreugd uit u in zoete klanken.
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Ix.

In de berglanden waar mijn voetstap stijgt
krimpt reeds de hoogte daar de diepten wassen:
nu gaat een heldre wereld mij verrassen
die deze berg eeuwig aan 't dal verzwijgt.

Maak voort mijn voeten tot ge uw loon verkrijgt,
langs steilen rots, • door hindrende gewassen,

maak voort mijn voeten, nog slechts weinge passen
dan groeit de verte waar het hart naar hijgt.

Sluitend de wereld, rijzen hooge dammen,
begrenzend die begrensden haar tot heden:
o vergezicht dat 'k zocht, zijt gij een waan ? Neen, wat ik hoogst dacht heb ik overschreden,
en van den top waarop mijn voeten staan
zie 'k hoe een weg zich windt naar gindsche kammen.

VERZEN.

X.

De bladren werden oud, dunden en dorden.
Wervelwind joeg ze, waar wat oud is vergaat;
toen kwam een stilte, toen de dageraad
en al de kleuren van het nieuwe worden,
en tweemaal zoo. Ten derden maal nu gaat
ritselend rond de bruine bladerhorde,
en in dien tijd ben ik zoo diep verworden,
dat van mijn oude zelf haast niets meer staat.

Gedachten en gevoel, en wil, al deze,
klinken nu in me als tonen nieuw-besnaard,
aan iedre tak rijpen de nieuwe vruchten:
vreemd om te denken dat het oude wezen
vergaat gelijk een handvol dor geblaart
als de ziel ademhaalt in andre luchten.

T9
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XI.

De grond vergat reeds lang de gouden schoven,
de regen ruischt zooals een stem die sust;
de jonge lente en al zijn beloven
ligt ver onzichtbaar als een vreemde kust.

Winden omlaag rooven aan d' aarde rust
en wolken-risten z'aan de heemlen rooven ;

nu sterft het jaar : de kleure-branden dooven:
de laatste vlammen zijn bijna gebluscht.

Nu sluit de boer zijn schuren en zijn erven,
waar hij voeder voor langen winter gaarde,
en jaagt het vee naar warmen donkren stal;
ik ga met groote pas door al dat sterven
en voel leven in mij wat overal
opkomt en groeit en zich vermeert op aarde.

FEESTEN
DOOP.

JAC. VAN LOOP.

VI.
In de schaduw, met de knokige voeten naar de wilgensloot, tusschen zijn al hooi-wordende zwaaien, lag hij in zijn
volle lengte, recht als een dooie. Op den stoppel-grond hij
rustte in al zijn mest- en aard-sombere kleêren, jas, broek en
vest ; zijn klompen uitgesloft bij zijn beenen stonden, de groote
teenen zich wrongen door de zwarte ruigte van zijn kousen.
Zijn rechterarm strekte slap bijzijen 't stijve lijf, maar van
zijn linker drukte de knuist geknepen bij de losse das-slippen,
tegen het plankige vest aan, dat hoog was toegeknoopt om de
vrees voor de tocht die de slaap besluipt En zijn verfomfaaide
zon-hoed, vernieuwd met wat verf, ondoordringbaar besmeerd
en waar een touwtje als versiersel om rondging, overluifelde
zijn neêre oogleên, stutte op den sterken driehoek van zijn neus,
enkel zoo het forsche kinnebak bloot latend van zijn hoofd dat
tot over de ooren verzonken lag in een kussentje hooi. Versold wat, stak 't vragerig op aan den draderigen nek, doezig
van zweet, als overtogen met afwezigheid, en er de mond
uit de grauwing der baardstoppels pruilde in eene verstevene
kauwing, een kring als getrokken in natte leem leek, die telkens
vuriger werd overspeeld van zon uit de spichtige wilgeblaren.
In het slootwater versliep zich de hemel, diep, blauw ; droomen sterrelooze zomernacht tusschen de dag-gloeiingen van het
blanke kroos. Een eend kwetterde, slobberde onder den walkant, soms was er een geluidje daar dat ook een bootje
met de roeiriem maakt. Een rottige geur doorsiepelde ver-
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kwikkend heel dit uitgezochte plekje bij den dam en d'overgang
naar de boerderij onder den dijk, omschommelde er de heete
hooiwalmen van uit het wijde maailand.
Achter het hoofd van den zwaren slaper week het hèl open,
zich rekkend van kamp tot kamp als een reuzige landkaart,
doornaad van greppels en overal overstraald van zwaaien,
plat en eentonig door de zeis onder de zon gelegd. Van
uit een schier boomenlooze verte drong het aan, uit een
overvloedigheid nog van bloeiend gras schoof het land onder
de overgolving der zwaaien de bemartelde zeis-paden kris-kras
dichterbij ; want plotseling de regels als naar andere horizonnen
zwenkten, om stoppeliger te keeren weêr, naakt al meer en
geroosterd tot in de scheuren der aard.
Suis-kokend overging het hette-licht de landen. Een beestje
op een tak-tipje als een los blad gezeten wel even leven
maakte, maar dadelijk ergens weêr in de slaap-stilte gevangen
zat, de lucht leek vogelloos. Een watervlieg wirrel-glansde
voorbij, een paar vlinders snipperden langs, weg naar het
schrompel-groene, geel-dorre, paars-horizonnige veld. Versleten in 't licht beurde er een kerkje zijn lood-grijze dak
uit een boomen-scholing, opsturend een spietsigen blikker
van zijn toren ; verflensten een paar hofsteês bij te vullen
schelven, luierden wat koetjes bij hekjes, hing wind-stil het
brandige zeiltje van een hooi-schuit. Onder den starren midzomerdag verstolde zich het al, bleef lang als in een droom
ver-àf, bezitloos en aan beweging dood.
Doch toen eindelijk het rammeien van een leêgen wagen
onder den dijk door de stilte was komen horten, ontslaakte
ook het veld. Een ander dissel-wagentje ontrolde zich uit
de verre hoeve en twee scherpe vogel-kreten : »kie-viet, kieviet " doorpijnden het licht boven de wilgen. De slaper
verroerde, zijn hand dwaalde de das los en den hoed recht,
terwijl hij tevens stram zijn rug opboog en vervreemd kwam
op zijn zit. Bevangen tastte hij naar zijn knieën, ze omvattend
met de stugge vingers en zoo bleef hij nog wat suffen naar
den grond.
Uit de water-diepte achter den dijk rumoerde het schorre
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»karre karre" van vogels uit het riet. Een zwaluw pijl-vlerkte
knipoog-snel de verlokkende sloot-diepte in, het zoemen der
hitte verging in stekende geluidjes ; het droge krekel-zingen
knirpte van nergens en overal. Ook Wimme uit het geluk van
den slaap al nuchterder, verlevendigde, gaapte en zag op naar
de hoogte der zon. » Is het al zoo laat", zei zijn gezicht en
nogmaals hij geeuwde luid, dan zich opgezet hebbend, scharrelde hij met de teenen tastend zijn holsblokken naar zich
toe en stapte er in. Bukkend weêr waar hij had gelegen,
groef hij uit wat koele ophooping van hooi, zijn blikken
kruikje te voorschijn en dronk graag. Vervolgens zocht hij
zijn tabaksdoos, propte een pruim zijn mond in, en haastloos
trad hij met de das en het leêge kruikje aan de hand, gebukt
van schouders als uit een lage woning, zijn verschroeiende
wereld in.
En naarmate hij dieper in de ruimte trad en zijn arbeid te
gemoet, de zwaaien telkens overbeenend waar ze zijn wijde
knie-stappen kwamen strooken, verscheen naar alle windstreken
het schaduwlooze bedrijf. Puik hooi-weêr het was ; de boeren
er van opgetogen. Nog éen weekje zoo en het hooi was
droog gewonnen. Uit de bochten, tusschen de kleiner wordende
lommers der huizingen onder den dijk, en naar waar die
als een begroeide rug van slib, maar even een berijdbren
steenweg er onder ontblootend, vervlood tusschen aarde en
firmament, en daar waarnaar Wimme in zijn arme huismanskleêren en met neêre oogen ging : naar noord, oost en zuid
was de bouw in vollen gang en spreidde de lichte verscheidenheid der vlakke kampen zich uit. Gronden, dwars en overlangs,
waar nog 't pluim-gras bolde en als klein koren druischte
onder de zon ; waarin de kemp schimmerde en de koekoeksbloemen ; waar het wittige pijp-kruid volharden bleef uit de
scheidingen van verloopene slooten, waar riet-spruitsels verdrongen het al, of het knop-gras donkerde. Andere weêr,
meer naar de »waaien" toe, ontbloeiden er geel en paars van
boterbloemen en van roode klaver. Hier een kamp, met
zijnen na de wegmaaiing van het haast knie-hooge gras als
herrezen dam, wonderlijk frisch in al de verschroeiing herleefd,
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onder het als van dauw verzade et-groen ; en daar een
andere, bewarend nog wel de dorre indrukken der lange
zwaaien-ligging.
Naar alle wijdten werkten al de hooiers, bedrijviger door
den Zaterdag die de boerenknechts den middag-slaap bekorten
doet om 't vroeg » avond-maken". Koppen en lichte schoeren
wiegden overal boven het ruischende. Naast den kamp die
Wimme over de lengte aftrad, was 't man-volk, blauw en
wit en zwart van kuiten en allen onder nieuwe hoeden, lummelig op een rijtje bezig het half-gedroogde »overal-te-gooien."
Naar de richting van den dijk bestapelden de oppers het land,
krioeling van molshoopen onder de vervlieding er van. Zegeteekenen, staken de harken overeind, waar de oogst wachtte
de nieuwe week, al rijp voor de »berg". Maar rechts voor
Wimme's gezicht, gaven al mannen met vorken het neêrpluizende op, begon een wagen-dracht te groeien. Wijder
weer, of er niet geslapen was, zeulden meiden en knechten
met de harken ; en dieper in 't verschiet, achter de stippelingen der koeien, druilde nog wel een paardje onder een
kleurig dek met zijn kop - naar den dissel, werd het wintereten bij arm-vollen ontvangen en welfde zich de vracht af
tot een »voer".
In de ronde ruimte waar wel zeven kerken waren te
speuren, daar waar van greppel naar greppel zijn laatste
zwaaien droogden, stond Wimme stil, stevig, gedrongen, met
den buik wat verslonken tusschen zijn hangende armen en hij
zocht er uit zijn donkere en verziende oogen. »Daar ligt-ie
nog onder zijn parapluutje," zacht grinnikte hij en meteen
hij bukte bij zijn spullen ten gronde.
Bij zijn groote blikken kruik onder een opheuveling van
gras bedolven, bij den aardappel-zak, meêgenomen naar werk
om over hoofd en schouders te dragen in geval van buien,
waar hij zijn pet in borg, die nu ook zijn brood voor te veel
uitdrogen bewaren moest, lag de geschilde stok : de in een
gaffel uit-endende »haar-mik" en daar dwars over heen lijnde
zijn zeis. Streeksel en wet-steen er lagen en het door een
touw-lus aan elkaar gekoppeld haar-gerij : het aambeeldje en
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zijn gestaalde hamer. Daar had Wimme zich op den grond
gezet in al zijn als doorzweete kleêren, wijdbeens, en geschoven weêr de klompen van de voeten weg. En zachtkens
kloppend uit bezorgdheid voor den duren en gauw afbrokkelenden bek van den weêrskant stomp-wigvormigen hamer, dreef hij
met het vlakke ervan de pen onder aan het aambeeldje in
de geschoren zode. En als 't stevig zat, soezig hij achterom
zich greep naar mik en zeis, hield er de gaffel hoog en lei
er den dubbel gehandvatten zeisstok in te leunen. Hij beurde
het maai-ijzer tusschen zijn beenen, stellend dan op 't gevoel
af den mik, tot het te bearbeidene evenwichtig lag voor het
blokje metaal. Zijn rechtsch been hij tilde over het zeisblad,
tegen den beugel onder aan den stok, opdat zijn elleboog
den steun kon hebben van zijn opgekromde knie. Dan
omvatte hij den dikken omgeklonken rand van de sikkel met
de linkerhand, zoo dat zijn platte duim het scherp ervan
kon drukken op het aambeeldje neêr, en kleintjes met de
rechterhand, met den zoren vinger op den hamersteel de
slaagjes als mikkend, ving hij het langdurige werk aan : het
bot-geschaarde »haar-pad" van de zeis opnieuw dun uit
te smeden.
Onder den stokkigen driehoek zat Wimme te tikken, te turen
boven het blauwende metaal waarin zich van den hemel als
versliep. Van den grond op klepelden de klankjes over het
heete veld, van maaier naar maaier : wie »haart" is ver-af te
hooren, en wordt gekend vaak aan den tik wie den hamer
stuurt. Maar Wimme zat hier zoo goed als moêr-ziel alleen.
Van al de werkers in den omtrek was er maar éen, 'n arrebeier als hij, een jong kerel nog, die 'n maand voor St. Jan
zoowat zich had laten trouwen, in zijn buurt thuis hoorend;
knechten toch veranderen dikwijls niet elke kermis, dat gaf
gedurig nieuwe gezichten. Doch de streek was hem zoo
oneigen niet, hij had er genoeg gescharreld een twintig jaar
teruggeteld en hij wist op de torens wel aan te wijzen, waar
de boerenknechts volop kregen en waar de pot was schraal.
't Stuk land dat Wimme te maaien had voor den boer
waar hij al jaren in vast dag-geld werkte, was geen eigen
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grond, maar »erbij" gehuurd om het hooi, de boer schoontjes
een dertig koeien melkte. In den drukken tijd liet deze 't werk
aannemen, dat was ook hem voordeeliger, dan werd zijn loon
van een gulden per dag allicht wat meer ; al het te maaiene
had hij zoo aangenomen tegen de prijs die er al jaren voor
bestond : een rijksdaalder de »dammis". Deze kamp nu was
een zeer ongeriefelijke, omdat hij zoo vér af, een vijf kwartier loopen van huis lag ; anders zonder groote in-de-wegkomers kon hij in twee dagen een dammis wel afloopen.
Doch door de lange droogte was het gras zoo wreed aan
den grond geworden, je kon er te mèt niet door, en van
wege de harde kluiten moest er om een haverklap worden
gehaard en dan nog elke vijf sneeën met het streeksel er
langs gegaan. Het was al een bijster schaailijke kamp ; geen
koffie en geen bord warm eten zooals wanneer je werk onder
huis lag. Andere jaren had de boer nog wel eens een maat
meegegeven ; van 't jaar zat het er niet aan, toen er weêr
gegaan moest worden naar 't »vochte end". Opperbest
grassie altijd, de melk dreef er uit als je er door heen sneedt.
Zoolang hij hier »trok" gaf de boer ter gemoetkoming verlof
een kaartje voor de stoom-trèm in rekening te brengen, maar
hij had er wel wat beters op verzonnen, het dubbeltje zelf
verdiend. Want er was geen hooiwagen die zijn konterij
uit moest, ze mochten zoo ver in 't land staan als zij wilden,
hij hield ze in de kijkert en wist den laatsten altijd wel, hetzij
bij de overhaal, hetzij bij de herberg waar de knechts allicht
eens opstaken te »verschalken". Dan lieten ze er Wimme
boven op klimmen, daar lag je beter dan in je bed, en zoo,
met de vuisten in de ringen der touwen waarmeê de boel
was gesjord, gewiegd door den schommelenden wagen, liet
hij zich koninklijk »slapen" naar huis.
En wanneer hij dan, want gauw ging het niet, eindelijk
over zijn vlondertje liep, was het haast stikke-duister en waren
de »halzen" al uit de voeten. Dan at hij zijn middag-eten:
een bord aardappelen met sla, van zijn knieën op, soms nog
wat mout in de zoete melk toe, maar liever sla, nooit slaai
genogt, dat houdt een mensch los-lijvig. En daarna dadelijk
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onder de dekens, daar was geen nooien voor noodig, je
schurkte zuiver van de schik, ofschoon hij bij tijd en wijle
wel eens den slaap niet te pakken kreeg door de broeierigheid
in huis, of zooals de gang er nog in zat.
Maar ter nauwernood ving het in het Oosten te dagen aan
of de vrouw kwam roepen : » Wimme 't is je tijd". En onderwijl
hij zich waschte of een schoon hemd aandeed, wat in den hooitijd als je niet zuur wou ruiken wel driemaal in de week moest
gebeuren, zette zij de koffie, wat hij in gemakkelijker dagen
altijd zelf deed, en maakte het brood voor den geheelen dag.
Was hij weg, dan schoot zij de rok weêr uit, kroop er weêr
onder tot zessen, aleer werden toch ook de kinderen niet
oproerig.
En Wimme op 't pad, onder 't verbleeken der morgensterren, in 't tobben van licht en donker met stramme en
pijnlijke knieën gaande, hoorde boven zijn doove hoofd en
de aarzeling der dingen, 't ontwaken van de vroege vogels.
Dat kan zoo kouwelijk klinken, dat fluiten eer nog de hanen
kraaien. Hij liep den ruilen zandweg langs, 't is of 't op zand
niet dauwt, zoo zoor gebleven onder den Juli-nacht; op d'eerste
schaapskooi aan, mollig van dak als vacht ; het uitschijnende,
stroo-striemige, zwaar-baardige koren langs, nu zwoel van
dauw en duister. Wat 'n ontwaken altijd daar binnen-in, met
de zon stijgt de leeuwerik. Langs 't zweverige wit van de
boekweit hij ging, waaruit je in 't frissche ochtendlijke de
honig oprook, en de aardappelen langs, koel en als met
gouden pitjes bestoken, hun al ruim bloeien verradend boven
de ruigten van loof. Daarvan zou de oogst volgen op die
van de boekweit, wanneer de rogg' al zou gedorscht zijn
en de knollen zetten en de dagen korten hard, en telken
morgen hij even piekeren moest, hoe zijn stukje grond allang
ook had moeten worden »gehakt".
Met het loopen ontstrammen de pezen zich wel. Wanneer
hij zoo door de ijlte ging, lichtelijk gebogen, zijn gebladderde
hand in de touw-strik van den geruiten broodzak, die door
het oor reeg van de nog wichtlooze kruik, hangend met den
zak op zijn rug, en op den steenen straat-weg een eindje kwam
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stappen, verstond hij vaak uit de verte het aandriften van
een paard-draf al en dikwijls ook verratelde er zijn eigen
klomp-klank, wen hotsend en botsend van klamphout en
opspringerige schotten een leêge wagen toog veldwaarts,
belawaaiend als een trein van artillerie de zomernacht-stilte
van het dorp. Met zijn wijde, haastlooze pas liep hij voort,
de poortholte van den spoorweg onder door, en de wilgen
langs, roerloos als omhangen met den blauwigen hitte-wasem,
dan somtijds efkens rillend boven de sloot die als met
blaasjes bevloersd lag en op een afstand rookte ; tusschen
der stammen sikkeneurige vergroeiing hij liep, tusschen
weêrszijds land voor het meerendeel toehoorend den boer.
Daar wiegde het paarsige bol-gras tot de volgende week nog,
daar lummelden de beesten in de graaswei. Over de gladde
rails hij trad, het huisje van den halt langs, Beluikt in een
verrijzenis van slaap aan de verhooging van de baan staande,
tot hij tusschen de plaggen- en takkebos-hoopen door al op
het erf gekomen, de kippen druilen of nog met den kop zag
zitten in de veêren, en een haan zich rekken gaan, schuddend

zijn roode lellen, hel kraaiende tegen het klaren. De hond
kende Wimme wel, baste niet even. Dan trok hij het houtje
weg van boven de klink der schuur-deur, ging op den tast
af treên, waar in den zwaren en verouderden runder-geur de
knechts op »de hilt" in hun nest boven de leêge stallingen
nog lekker ronkten, en hield er zijn kruik onderste boven,
liet die volloopen in het vat dat daar altijd voor de beesten
stond vol van gekookte karnemelk. En had hij daarna zich
zelf overgezet in een der schuitjes, vastgemeerd in de biezen,
dan stapte hij het jaagpad nog een half-uurtje lang af, almaar
tusschen het riet en de hoog opgeschoten kervel, waar 's nachts
al wat vliegt en geen vogel is als vastgekleefd zit ; en de
wetering langs almaar met het morgen-nat om de beenen.
En eer hij goed en wel zoo was aan den dijk genaderd,
brandde het licht al boven de kimme, krioelden en kwetterden
en floten al de vogels door het opstralen der lucht, schalden
de kraaien der hanen als wijde signalen rond, en lag het land
nog lui voor hem open en te blozen onder een weeke zon ... .
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Toen Wimme eindelijk met kloppen gedaan had, goed
haren eischt een half uur wel, gelukkig maar ging het nu
recht op de slootgrens aan, daar hield het gras meer vocht,
spuwde hij eenige malen op zijn wetsteen, bestreek het
gescherpte van de punt naar den beugel, van den beugel naar
de punt, onder en boven, om de braam door het smeden
gemaakt er van af te vegen. Dan tilde hij de zeis uit den
mik, wrikte het aambeeldje los, koppelde het weêr met den
hamer en lei het stel bij den grauwen zak. En opgestaan,
heel reê, greep hij dan de plotseling opflikkerende zeis bij
de »dollen" aan en schuifelde er meê door de stoppels om
er de sneê te schatten. En hij begon zich uit te kleeden,
vouwde zijn jas saam en ook zijn vest, drukte die neêr bij
zijn boeltje, knoopte zijn galgen los en zijn klep-broek,
schopte het stijve ding zoetjes af over zijn klompen en lag
de broek even zorgvuldig bij jas en vest.
Ontbolsterd, als in een zonnige verjonging stond Wimme
nu in zijn onderkleeren, in blauw bombazijnen onderbroek
onder de knieën gestrikt, in een verschoten boezeroen, in
roodachtige kousen waaraan zwarte sok-voeten, struw uit zijn
hard bezonde holsblokken op het geschoren veld.
Even een snel tochtje schichtte langs de zwaaien, het gras
in beweging gezet, schuimig bewoog als wou het weg. Dan
was 't weêr ademloos. Wimme al met de zeis in den arm
hield zijn loop tegen, keek als onverwacht verwonderd van
den grond naar den hemel op.
— »Kwartiermakers" mompelde hij, dan lager ziende : »hij
haart ook nog."
Tegenover den zon-stand, waar het verzengde blauw stoffig
verzweefde , naar den droog-weeken einder, beeldde zich als uit
de diepste diepte der hitte, spiegelingen en niets meer, de
wittige schim van een bergkoppig gewolkte. En koel en
aanhoudend klepelden de water-heldere metaalklankjes aan
van den verren haarder.
Wimme had zich al aan de zeis gezet en rugwaarts de
zon, wiegelde hij zoetjes vooruit. Nijgend naar de greppel
sneed hij het bloemige langs den kant weg om zich zoo een

30

FEESTEN.

pad te maken van waar uit hij een aanloop kon nemen
zonder vertreding van gras. En als hij dat gedaan had,
keerde hij terug op zijn schreden en begon, vlak op de zon,
zooals de wassing die tegen de zeis moet ingaan het hier
bepaald had, te maaien met grooten slag.
De rechter-greep om het houten handvat, aan de »korte
dol" waar de kracht is en de stuur, en die van de linker
om den knoest met de stang van ijzer, aan de »lange dol"
waar de vlucht van komt en de zwier, wijdbeens aan 't staan,
wrong hij zijn romp, vèr-reikend naar rechts en schaduw,
zoodat zijn nek-haar zich gelijk richtte met de straffe spits van den
stok. En als met een gretigen beet in 't gras begonnen, noest
draaide hij zijn lijf boven zijn achteruit wringend bekken als
om een spil naar licht en links, joeg zoo zijn veel omvamende sikkel een halve cirkelstreek zijn klauwende beenen
rond. En 't gras knikkend bij den wortel, maar dadelijk meêbundelend in de vaart, naar den beugel als in een arm
gevallen, vleide zich van zelve met de pluimen naar de zon,
wijl bliksemend het even bloote mes-scherp al heen sloeg,
andermaal doofde in het ruischende en de maaier sterk een
stap op de versche stoppels vooruitschrijdend een tweede
snede volbracht en vervolgens een derde.
Een vervaarlijk graas-geluid trok voor zijn schuifelende
voeten om ; de stok glad gewreven door lang gebruik, gedrild
door zijn roode en van de klem bleek beknokkelde knuisten,
streefde, keerde weg en weêr, om telkens wanneer de slag
gedaan en de snede gevleid werd, even hoog opstekend te
rusten in den flauwen knik van den arm die de groote dol bestierde. Vast snelde de groen en bloeisel neêrsabelende zicht als
gegroeid aan den maaier, meê met de vracht der schouders
en met de halende armen mede, meê met het vragerigrekkende hoofd dat zwenkte met den nek, waarin gedurig
van achter het oor een spier-streep als een ader in steen
ontsproot en weêr verdween, wen in de kentering het sleutelbeen -vel opsjorde, teêrlijk uit den boord van zijn oud-lichtend
hemd.
Het pas gehaarde mes hield nu den gang haast uit tot
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aan de andere greppel. Weêr lag een zwaai bijna op het
van gras-stompjes bepriegelde veld, toen Wimme de beenen
saámtrok, de zeis keerde, er het hout van zette op den vloer'
en uit het boezeroen-split, het smalle streeksel: het houtje
belegd met een hardgruizige laag, te voorschijn haalde. En
slank op zijn gladde kuiten, overbuigend de waterblauw en
nachtelijk glanzende zicht, liet hij het streeksel als een tong
lekken het metaal dat dompig galmde en vlijmde aan de
punt, telken orale, tot hij, en nu het streeksel vasthoudend
tusschen rechterduim en -dol, op nieuw zijn lustig-schijnende
slagen weêr ging slaan.
Alarm van vogeltjes steeg er op en daalde waar zijn zonnig
gebaren zwaaide en ook een vlucht zwermde hem na. In de
baan die hij zich ruimde snavelde dadelijk een bent glimmerige
spreeuwen naar de eensklaps gemakkelijke prooi. » Akkermannetjes" die gewijd zijn als ooievaars en gelig als onrijp koren,
zwirrelden er op, met twee lange witte staart-veêren pronkend
in het vluchten. Doch bangig vooral en 't luidst kreten 'n
paar dikke vogels : »bijen-eters", wilden niet uit de buurt
gaan, zwierven in kringen hoog.
Door het kroos heen, in de greppel spoelde Wimme zijn
zeis schoon, en die als een geweer dragend, de korte dol in
den rechterarmknik, de vuist om het roestige ijzer van de
daaraan hoeksgestelde lange, stapte hij, stijfknieënd,
knieënd, een man
die de jaren voelt wegen en het wangbaardje zag grauwen,
wonderlijk rustig, den ganschen regel terug. Uit de oud-roode
en lentenig-groene cirkelkrassen die de zeis naliet verstoof
de gansche spreeuw-troep, neêrbrokkelend verderop in het
gemaaide, maar om dadelijk nader te strijken toen hij aan den
kop der zwaai zich schoor zette en al een nieuwe lag.
Gelijk een schaatsenrijder die zich overgeeft op het geluk van
de beweging in een maannacht, leek hij dan wel door de blakering te gaan ; tot hij plotseling uit den slag geraakt, hevig stond
te rukken en te sjorren. Daar was het gras tot een »nest"
gegroeid, lag gekruifd als een kruin in haar, of een welige
»pol" had er de vaart van zijn zeis gestuit. Dan streek hij
het haar-pad eens terdege aan en voort hij zwaaide.
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Slag lengde hij aan slag, met de vratige snijing om de
beenen voer hij op tegen het ruischende. Strubbelend aan
't begin en aan het einde van zijn baan ; want bij iederen
greppel-kant was de grond bobbelig van »koeien-gaten" : de
trapsels van de pooten der beesten die in de vorige nazomers
er kwamen drinken aan de greb. Maar telkens ook kon hij zijn
stevenenden gang een heel eind vieren onder al 't nog witte licht.
Boven zijn kleintjes malende kaak het jukgebeente te
glimmen begon als pottebakkers-verglaassel. Het zweet dra
siepelde onder den hoed-rand uit. Dat is 't, waar 'n mensch
zoo van moet drinken ; maar al-trekkend knikte hij dan maar
wat driftigjes het hoofd, opdat het zoute water niet zou
komen prikken in zijn oogen, en slingerde den droppel ter aarde.
Gestadig hij ging. Naar een jong paard dat staart-slaande
en als dol van vliegen galoppeerde, draafde een vet-glanzende
merrie, losgelaten, hinnekend in het overland aan. Voor
sommige beesten begon al de Zondag. Wimme, terugstappend, merkte hoe in de verte een hooiwagentje het land
uitrolde. De voerman, gebukt onder 't hooi, stuurde den dissel
met den voet, en de maaier oplettender toekeek om de groote
schommeling der lading. »Als dat 't maar uithoudt", twijfelde
hij, dan als indachtig lag hij den stok neêr, overbeenend de
zwaaien, liep hij recht aan op zijn boeltje. Doch bevindend
dat er maar amper drinken genoeg was voor 't vijf-uur-brood,
verborg hij zijn kruik weèr onder het gras, en knauwend zijn
pruim wat krasser, ving hij weêr aan te maaien.
Van greppel naar greppel voerde hij zijn vervaarlijk mes.
Door het stelige gras, door het mergige lies ; door zegge en
drebs ; door 't geschilfer van kafjes, aartjes en blaadjes ; door
bloempjes rood en door gele en witte ; door klonters van
egels, door slangen en kikkers, door mol en door de zaadvreter muis : de zeis gaat door alles. Maar over de broeden
der akkermannetjes zij scheert en ook over de ruggen van
de padden die te bukken verstaan.
Vlak in het helle, omrinkeld van zijn fellen arbeid, bewriemeld van plooien, de schaduw-schijf van den als nat telkens
blikkerenden hoed tot op den wringenden schoer, zwoegde hem
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zijn schaduwbeeld na, verdwergd en hoofdloos, maar ballend
steeds de vuist om de dol onder elke nieuwe gras-zoom. En
de donkere slag van den stok striemde zijn kantelende klompen
en het oude blauw om zijn dijen, waar door het spier-gewerk
pijnde.
En 't was boven het schrijnende geluid der zeis dat Wimme
het wel merkte hoe de landen al raakten leêger. Als hij
bij de greb gekomen keerde, zag hij dat er bij de overalgooiers al, waren die opstaken de harken. Wat gaf hèm dat.
Hij moest en zou hier klaar. Drie zwaaien kon hij gemakkelijk leggen in 't half uur, en werd niet de kamp naar den
dam toe smaller ? Een kleine dertig in 't geheel, een half
uurtje haren er bij geteld, zoo kon het om zeven uur gebeurd
zijn, juist vroeg genoeg om den buurt-trein te halen.
Wimme repte de zeis. Schril, als 't vlijmen uit een scherp
grasblad kreet het naar hem toe en soms zoo dicht bij zijn
ooren dat hij den duikenden vogel wel met den stok kon raken,
Nu wist hij gauw een broed te zullen zien. Maar onverwacht,
trapte hij onnoozel eenige pasjes achteruit, wild van zich
werend, cn lei dan de zeis zoo behoedzaam voor zich neder
op den grond of die had ooren. Het mes was door een
hommelnest gegaan. Oogenblikkelijk bedacht, graaide hij een
armvol gras uit de zwaai en daarmeê naderkruipend liet hij
zich voorover vallen boven op de smoor-brommende hommels.
En zoetjes dan scheerde hij om het heuveltje, veilig voor de
nijdige en zeer gevreesde steken werkte hij verder.
Het was eerst aan het eind van de volgende zwaai, dat de
eiers open en bloot kwamen te liggen in de zon. Als Wimme
met den regel klaar was, haalde hij terloops het nest uit,
garend de eitjes in de holle hand en ging ze zoo allen te
gelijk even dompelen onder het kroos. Niet éen rees er
boven, geen van de vijf was nog vuil. Hij keerde de tabakskauw zijn wang uit, maar die bewarend en terug aan 't loopen, stopte hij éen voor éen de smoezelige bolletjes in zijn
mond, knauwde ze fijn, de uitgezogen en verpletterde schaal
van zich afspuwend als een die kersen eet en de pitten
wegblaast.
3
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-- »Jij vreet de bijen en ik vreet jou," praatte hij omziend
naar den wit-gebruikten vogel.
Regel na regel lag hij. Nu was 't wel vier uur voorbij op
de zon al. Of al de torenklokken uit de trillende verte het te
gelijk hadden uitgejubeld dat de werk-week was gedaan,
staakte het bedrijf. Toen Wimme na het aanstrijken weêr
eens het veld overkeek, zag hij hoe bij een hoeve, onder de
dichtstbije toren, plotseling een vlag was verschenen aan de
paal van een schelf. De eerste volle. En 't was of hij er
belang bij had even na te gaan, hoe leêg overal het land al
werd ; nog maar weinige figuurtjes roerden zich in den hettenevel. Het klankende licht van voor den noen, dampig
geworden of was er hei-brand ergens, hing over heel de
komende verlatenheid als een plotselinge bevanging, maar
broeiender nog en stokende heviger de wierooken op uit het
hooi, al de zwoele welriekendheid, die in de blauwe koeling
van den midzomernacht tot in de maffe steden wasemt.
Diep uit den hemel bleef er het witte gewolkte spoken
van omkeer en donder. Veel houten harken met de zwingen

van hun bogen oppraalden uit de zoden. Bij de laatste wagenvracht sjorden de knechten de touwen om de machtige welving, die langzamerhand was verrezen boven den einder uit.
Ook langs de greppel, voorbij het end van Wimme's zwaaien
liepen de overal-gooiers op de boerderij bij den overweg al
aan. In hun onderbroeken stapten ze voorbij of ze gingen te
bed, de een hield zijn zijigen halsdoek aan de hand, de andere
had die als een gordel om de heupen gebonden. Alleen de
achterste, die wat afzonderlijk ging, bleef aan de greppel
staan, klein van stuk, in zijn bovenbroek al, die door twee
breede galgen werd opgehouden, en zag er naar hoe Wimme
daar aan kwam zetten.
»Man, maak je nog geen avond ?" riep hij.
»'t Mocht wat," antwoordde Wimme als tegen een
bekende dadelijk sprekend, »'k kan toch niet Maandag weêr
komen voor die stuk of wat zwaaitjes, dat waar al te schaailijk."
Hij deed nog een paar streken even, zette dan de zeis als
een polsstok in postuur, bleef op de dollen steunen.
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»Kan je nog al opschieten ?" had de buurman gevraagd.
»'t Is niks waard," zei Wimme. »Zoo bijster ondeugend dat gras is, en die pier-aard hier, allemaal harde
pier-aard."
»Zou dáar nou wat van kommen ?" vroeg de knecht
en met 'n hoofdheffing wees hij naar de wolk. Wimme schudde
zeker van neen.
— »'t Wordt van onderen niet genoeg angevoerd," oordeelde hij en zijn sappige stem klonk wat heesch van 't
jagen, »'k mocht 't wel lijën voor 'n dagje, 'k kon dan mijn
aardappels eens hakken."
— »Daar bè-je laót bij, jong."
»Daar schiet ik bij over, zeg maar," pruttelde Wimme
en dan : »de vrouw kan 't ook niet goed waarnemen, loopt
ruim zevenmaands zwaar."
— »Dat treft nou toch jammer," meende de knecht.
Uit de korf van den hoed lummelde zijn breed-kakig en grootoorig jongensgezicht, donker van roostering en zware baardgroei. Stroef en als oud geboren keerde zijn gezicht naar
de handen van den ander, zijn o ogen zonder aanzien hooiden van onder de saá mgegroeide brauwen, groenig en vol
weêrschijn. Hij sprak een zangeriger tongval dan Wimme en
scheen wat doovig ofschoon hij goed verstond. Goeilijk talmend lichtte hij tusschen duim en vinger zijn mes uit de
zak-spleet, uit de scheê daar, nam zijn klomp op en krabde
er de holte schoon tusschen hak en zool.
»Daar heb je een best mes," zei Wimme, »wat heb je
daar op het heft gedaan ?"
»Mijn nadm," antwoordde de knecht, en hij toonde het
mes boven de greppel, in de kromme vingers : »Jasper."
Wimme treuzelde, veegde zijn zweet nog eens goed met
de mouw droog, wipte met de zeis-punt het dwaas-oogend
bovenstuk van een doorgesneeën kikker de greb in, en toen
hij al zoetjes langs den kant wat maaide, plompte er dadelijk
een andere kikker het gras uit, de zwempooten gestrekt.
»Dat groeit wel weêr an zoo," verzekerde hij tegen den
jongen met zijn klomp al klaar,
-
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-- »'n Hoop zitten er hier, zèg," zei die, »de ooievaars
loopen nou toch hier altijd te visschen, de heele middag
stappen er ginder vier."
»Ze zitten overal, in de stront-pollen genoeg," antwoordde Wimme, al maaiend wat wijder daar den slordigen
kant af. » Ze piepen als muizen, daar snij ik er weêr een
langs zijn klooten, ... ho kerel, wat doe je daar ook in 't
gras. , .. 't Is last zat, de zeis ziet er dikwels rood van, .. .
't roest. Wi-je wel annemen," vervolgde hij weêr even rustend op zijn stok, » dat ik die van morgen haast niet los kon
krijgen uit een egel-dier, ... als je ze opensnijdt hebben ze
net reuzels als varkens... och... besloot hij voor goed zijn
praatje : »de zeis is blind."
Ze teutten nog tegenover elkaar.
-- »Heb je 't ook gehoord?" vroeg weêr de knecht, »dat
de wereld zal vergaan. 't Hèt aangeplakt gewezen."
— »Ze kenne zooveel anplakken," meende Wimme die al
loopen wilde, » éens mot 't gebeuren."
»'t Kan nooit," zei de knecht met hooger stem, »eerst
zullen er nog drie pausen kommen en dan komt pas de
anti-Christ."
— » Nou ..." zei Wimme, maar dadelijk richtte hij zich
om, toen de jongen zei : »Daar gaat je maat ook al."
— »Zou Tijssie er genoeg van hebben," zei hij dan, »mag
dag en nacht werken, z'n heele bek heeft ie al achter de
gordijnen gelaten, ik hoop voor hèm dat hij er maar gauw
een bij mekaar heeft, 't is anders 'n beste maat. Nou ...."
Mist-klankig getoeter : het sein van een automobiel hortte
aan over het veld. Torrig donker, als uit zich zelf levend,
snorde en krabde het gebaarlooze ding over den straatweg,
naar onder den dijk, terwijl ze beiden reikhalzend stonden te
kijken als naar een plotselinge vertooning.
»'t Is 'n wonder" verstomde ietwat Wimme's stem,
toen het rijtuig dadelijk verdween achter de huizing. Een felle
schichting lichtte door de oogen van den jongen toen hij zei:
»'t Is 't spul van de notaris."
---. »Zoo'n karretje zou me passen," blufte weêr Wimme,
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dan ging 'n mensch nog eens voor z'n pleizier uit maaien,
ja, jongen, keerde hij om, »we worre antiek ... 't is een wonder."
»Wel te rusten," wenschte de knecht eindelijk, »en 'n
plezierge Zondag. "
» Of 'k 'm morgen zal raken ...."
Door de smore stilte togen de helle piepingen der vogels.
Het dalen der zon vandaag geen verkoeling had gebracht,
geen tochtje meer was komen zuchten langs de zwaaien. Het
licht als bedwelmd in eigen hitte, hield heel den einder
berookt en al der gehuchten rijzingen ; stoom van 'n onzichtbren
trein bleef er hangen, opgepuft leek wel uit de heete aard.
Lastloos, wie niet klaar is laat zijn gereedschap maar in
het veld tot Maandag, gingen de laatste daglooners op-huisal-an. Toen Wimme midden in de zwaai weêr stond, zag hij,
hoorend den val van het klap-hek, hoe zijn buurtgenoot daar
den dam was doorgegaan en om den kortsten loop naar den
overweg was in zijn werkland getreden.
»Tijs," riep hij hem toe toen hij onder bereik was, »heb
je nog drinken ?"
De man met de blinkende kruik op zijn rug en het toegevouwen zonneschermpje onder den arm, nijgde even naar
den roep, hield de hand aan zijn oor.
» Heb je nog zuipen ?" schreeuwde Wimme.
De maat schudde van neen, beende voort en Wimme
maaide. Het ruwe bovenvel van zijn knuist was bekleefd van
vliegjes ; lang hield hij de dorst niet uit. Bij den kop van de
zwaai weêr, stapte hij naar zijn langzaam aan verder afgeraakt
boeltje, nam er het kleine kruikje van weg eerst en dan de
groote ook. En stram knielde hij neêr bij de greppel, doopte
er het blikken kannetje vlakjes in, schuttend met de hand voor
de tuit opdat het meêvloeiend kroos er niet binnen in zou
spoelen. Gretig hij het lauwe grond-water dronk. Gelescht
goot hij er van over in de groote, het melk-beetje aanlengend
tot wat meêr, vulde ook nog weêr 't kleine vol, om ze beide
ter af koeling onder het gras te bergen.
Daar kwamen de melkers al met de volle emmers, de
bochten raakten ledig van beesten, zoete-melk zoo uit de uier
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is een goed drinken. En ginder, achter de waai, zag hij
arrebeiers den weg afstappen met pak en zak ; afgedaan hadden ze hier om Maandag weêr te staan trekken in een anderen
hoek van de wereld. Hij keek nog eens ter dege om tot
turen, want hoe klein van de verte ze ook wezen mochten,
hij kon toch aan 't postuur wel blijven zien of er een kennis
bij liep ; maar hij zag er niet een en ving weêr aan te maaien.
Vooruit, gedaan-maken ook dat wou-ie. Over zijn klauwend
schrijden rumoerde 'n stomp-vleugelige wilde » ente", hij zag
niet om of op om het boutje, niet waar de snateraar neêrstreek om te weten waar het broedsel lag. Wimme schrooide.
Wel bukte hij nog eens weêr uit de gewoonte van niets op
den grond te kunnen laten wat was bruikbaar, greep handig
een plotseling verbouwereerde muis bij den staart, sloeg het
diertje in een paar neus-slaagjes tegen den zeis-stok heelemaal
stil, het bergend »voor poes" in de ruimte van zijn flodderig
boezeroen.
Het alleenige werken is moeielijker dan een mensch zelf
wel weet. Al spreekt er geen een je toe, waar menschen zijn
die ook werken is het toch alsof de een helpt den a^ar. Hij
gaf wat indien hij er zonder haren af kon. Het trok al zwaar,
Hang, hei, de laatste tien zwaaien daar kon hij op rekenen,
het was er meer riet dan gras. Als Wimme keerde en het
eind-nog-maar overzag, scheen het hem of het daar in de
verre en nog ongemaaide kampen walmde, de pluimen van
het gras roesden er rooder, de lies-striemen aan de greppels
somberden er overal. De zon zou kleuren van avond ; de
schaduwtjes der vogels vloten al blauwend over den grond.
Warmte genoeg en droogte genoeg, 'n beetje hemelwater
was welkom, al was 't alleen maar omdat hij zijn aardappelen
eens kon hakken. Leven van de dauw enkel wil zeggen
armoê, het loof van verscheiene stierf er al af, ze zouen
over-klein blijven. Vooral die op de klei wassen zouden het
bezuren en dat waren de meeste en de beste, heel 't Nederland is bijna van klei gemaakt. Hier, zooveel veen zat er
onder, liep je op sommige plekken in het land als op spons
te dansen.
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Maaien maakt altijd wat roezig. In Wimme's gedachten
tobde het niet lang hetzelfde, al zong er de knarsende zeisslag gelijk een eentonige wiegeschuring onder zijn hoofd.
Hang, hei, elke sneê is er een, was het maar niet zoo schaailijk, hij lag er den stok subiet bij neêr. Maaien mag een
lustig werk zijn, hang, hei, wie te hard trekt krijgt blaren.
't Was nu de mooiste tijd, slapen doe je 's winters genoeg,
fleuriger is het maaien dan het rogge-snijen en heel wat
gezonder dan te leggen mieren naar de piepers met je neus
boven de natte aard.
Hang, hei, Anne-mie was 't in de mond bestorven : wie
als 'n ezel geboren is sterft nooit als een paard ; toen zat er
de ouwe nog in d'er hoek : »Wimmetje, Wimmetje, vloek niet,
voor elke vloek zal je branden." Branden hier en branden
daar, voor 'n arm mensch was 't overal warm. Nou Heintje
weêr zwaar liep ; hang, hei, de blauwe mazelen, Pietje en
Mietje van de winter in éen week dood.
Loopen, kerel, loopen, de zeis stoort zich aan niets, hield
je 'm niet tegen hij ging door je eigen pooten. Hang, hei,
hij zegt : als ik bót wor dan mot je me haren ; zweet is een
brak drinken, van materie en bloed besta je lijf, wie niet eet
is gauw voor de pieren, voor de pieren die pieren de zeis.
Hang, hei, de dol, de stuit en de knie ; hang, hei, nog een
zwaaitje dan staat er de zon op vijf....
Hang, hei, daar ging Wimme al regel-recht op zijn brood-an;
't knèl-water krijg je maar in je eelt van dat riet, boos goed,
boos goed ; of er hier katten hadden leggen stoeien, hei,
zoo'n plok van geweld. Hang, daar ritste het mes weêr over
een broed heen, voortzwaaiend had hij de gele slurfjes wel
uit de stoppels zien gapen. Daarvoor bleven de ouwen wel
waken, geen snars nood hier, hoor wat 'n babbels ze maken;
sleep maar, geen mensch krijgt 't in zijn hart over je nest
te komen asemen, alles is beschikt van te voren, niks vergaat
er wat niet mot, geen vogel, geen wereld, hang, hei....
Terug aan 't loopen, verschuifelde Wimme den grashoop
boven de hommels totdat het alles weêr ordelijk lag in de
zwaai. Bekoeld zouen ze nu eindelijk wel zijn die valschers
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en voortgevlogen. Gaf 't niet zoo'n kleffe mond hij zou de
honig-potjes wel drinken. En verderop in 't midden van de
baan schikte hij dan nog zorgzaam wat halmen rond het nest,
opdat het akkermannetjes-broed goed zou worden opgemerkt,
niet worden ingetrapt door de knechts die Maandag bij goed
weêr hier overál kwamen gooien.
En als op beenen, anders niet meer kunnend buigen dan
voor maaien, trad hij naar zijn boeltje, lag de zeis bij het
haarspul, stapte in de bovenbroek die hij met allebei zijn
handen als een zak openhield, trok zijn buis ook aan want hij
was gansch bezweet. Versjofeld in zijn glimmend pak, kantelde
hij neêr op de zwaai, scharrelde het maaisel als een stoel-rug
achter zijn zit op en in het brandende en krekel-doorsjirpte
roerelooze moest hij even uitzuchten van de heerlijkheid. Wat
zou hij slapen morgen, wel honderd uit. En hij reeg zijn
broodzak open, dook de kruik te voorschijn, schudde de
water-en-melk dat het klokte en na zijn pruim te hebben
weggesmakt, dronk hij een teug eerst. Dan brak hij zijn
zwart brood, kauwde, kauwde heel langzaam....
... Vèt eten had hij altijd gehad bij de boerin waar hij de
laatste zeven jaar van zijn vrijgezels-tijd als boerenknecht een
goed steetje had gevonden. Nu was ze allang verrot in den
grond en de hofsteê in andere handen dan die van haar
jongens. En niet karig met drank was ze, dikwijls als hij uit
het land kwam stond er een mutsje voor hem klaar bijna
zoo groot als een vuist. 'n Kloek vrouwmensch, 'n kanjer
van 'n weeuw. Had hij niet zoolang al met Annemie gevrijd,
wie weet wat er was gebeurd ; bàr schik had hij er, en de
jongens daar kon hij best meê opschieten, hij zou er aan de
jenever geraakt zijn, te dien dage verdroeg hij ze aardig.
Negentwintig was zij geweest toen hij aan trouwen toe kwamen,
maar juistement stierf toen zijn aanstaande schoonvader en
daar 't niet passend was, was hij dertig geworden eer hij met
Annemie voor de pastoor stond.
Eerst had 't jonge huishouden een meisje overgewonnen
en daarna een jongen, daar was 't bij gebleven. Om werk
was hij maar zelden verlegen, 'n losse arbeier is overal van
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noode, 's winters viel er nogal wat te dijk-werken, want bijna
niet éen boereknecht dat goed verstaat, net zoomin als 'n zeis
haren, daar maken ze altijd een zaag van. Midden in 'n winter
dat er niet veel te broodwinnen was, alles ijs, enkel met
haas-strikken wat, was Annemie gaan sukkelen. En 't was
zoo bitter en bitter koud, vuur niet te bekommen ; uren vèr
trok hij te veld om 'n brandje in 't domein bij mekaar te
sprokkelen. Op 'n goeie avond had zoo'n loerende koddebeier verbaal tegen 'm gemaakt, hem bekeurd in de boete.
» Wimme" had Annemie van 't bed gezegd »ik ging maar
zitten voor me drie gulden, waar zal je 't vandaan halen,
schande steekt er niet in en de buurvrouw zal me wel bijstaan."
Dus was hij op z'n dag naar de stad getrokken en zich aangegeven aan de deur van de gevangenis had hij en daar
hadden ze 'm dadelijk met zijn nakende kont in 't kouwe
water gestopt en honger dat hij daar had geleeën, toen hij
uitgezeten thuis kwam, had hij wel voor acht stuivers achter
mekaar opgevreten en dat allemaal om een bossie dood hout.
Liever vroor hij dood. Heel kort daarna was Annemie komen
te vallen en daar zat Wimme over met twee halzen.
Op aanraden van zijn zwager verhuisde hij met zak en al
naar die z'n gemeente. En in vast loon was hij gegaan bij
den vader van den boer waar hij nog werkte, op de eigenste
boerderij. Weêr 'n jaar zoowat daarna was hij in kennis
geraakt met Kaatje en van de vriendschap was het tot
trouwen gekomen. Ze was 'n weduwvrouw met drie al groote
kinderen, dwarse, lang had het geduurd eer ze wouen »vader"
zeggen. Maar voor de rest zat hij daar in 'n goed nestje,
'n eigen spulletje, wat grond er bij en 'n koebeest, kippen,
'n varken, aardig : Kaatje was net zoo'n beste vrouw als
Annemie en net zoo'n klein menschje. Toen had 't Wimme
geleken dat zijn lot zou gaan beteren. Hij behoefde niet
langer zoo in vreeze te leven, voelde zich veel meer zijn
eigen baas, al bleef 't noodig, daar het eigendom zich niet
heelemaal kon bedruipen, enkele dagen van de week nog in
loon te gaan bij boer Spanjert. Dat was 'n kwaaie die ouwe
Spanjert, vol van verandering, dan dit, dan dat. 'n Paar jaar
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voor zijn dood had hij nog zoo'n nieuwerwetsche maai-machien
gekocht, voor wel honderden guldens. Rijk was ie genoeg.
Toevallig was het 'n natte zomer ; 't ding kon maar niet
opschieten, de messen sloegen de helft over, telkens bleef
het mormel in de molshoopen steken. Zulke nieuwigheden
mogen lukken op harde gronden of op die gerold zijn, hier
waar alles deint, was 't maar speelgoed voor 'n buitenplaats.
Wat had er de »mof" bij staan lachen. Maar ze zouën er
wel wat op bedenken, 't menschdom zoo knap tegenwoordig,
je bleef er versteld bij staan. Hooiharken, dat ging, en best
ook, dat rutste er over, liet er geen hooitje liggen, maar de
boeren wilde er toch niet meer aan, 't heele machien stond
nog bij de jonge Spanjert in de schuur te vervuilen.
Als hij nog aan die mof dacht, met 'n raarder kameraad
had hij nog nooit in de polder geloopen. Verstaan dat ging
nog al goed, ze zeggen daarginder ook »freuli" net als bij
ons en maaien, hij had werk om hem bij te houën, de kerel
gunde zich niet eens tijd om zijn behoefte te doen. Eens
dat hij van al dat garstige spek dat hij vrat wat ongaar was
in de buik geworden, had hij zijn onderbroek ook maar uitgedaan en z'n hemd van achter opgespeld en als 't hem dan
overkwam onder 't maaien liep hij net als 'n koebeest in het
land te schijten. Hooger-op, daar in Friesland komen veel
van die kerels zomers 't brood weghalen, hier bleven ze
gelukkig van daan, ze hebben geen huis, geen thuis, blijven
de nacht over in 't land. Werk daar eens tegen.
Lang had hij Kaatje niet mogen houden. Na de derde
keer kramen bleef ze ziek van de koorts die woelde in der
hoofd, ze werd zoo ijl, hij kon er op éen hand wel dragen
en zoo zwak dat het gemier van de kinderen haar te machtig
bleek. Dokter z'n heele appeteek had ze gebruikt, met 'n
stuk lijfgoed was hij naar de klopjes gegaan, niets had mogen
baten, ze was geheel verteerd. De dag voor boer Spanjerts
begrafenis stond Kaatje boven aarde. De klok klepte voor
de boer, 't was hem geweest of die voor haar zoo luide.
'n Heele statie de begrafenis van de ouwe boer, drie heeren
hadden gediend, het nieuwe ijzeren hek in de kerk voor de
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Moeder der Smarten was prachtig ; met 'n arm mensch
wordt zooveel omslag niet gebruikt, die legt er gauw
genoeg onder.
Toen dan het erfje zou worden verkocht ten behoeve van
de eerste kinderen had Wimme de stoute schoene aangetrokken en de jonge boer Spanjert had hij gevraagd hem
te helpen ... Hoeveel had je gedacht dat 't zal opbrengen ? ...
»Tusschen de acht en negenhonderd gulden, wil je daar
goed voor zijn ?" ... »Ik wil er goed voor zijn tegen vijf van
de honderd, éen op afrekening, heb je daar vrede meê ?" Dat
was mooi. En op de dag der veiling waren ze met z'n tweeën
naar de herberg gekuierd waar geveild werd. Nou was er nog
een die er zin in had. De boer deed 't eerst 'n bod. Bij de
duizend begonnen ze te »mijnen." Vèr over de negen honderd keek hij al naar de boer die vooran zat en die hij
door de tabaksrook haast niet in 't gezicht kon krijgen. En
zoo ging 't af. »Mijn" hoorde hij roepen, op achthonderd
vijftien. 't Was of hij door de grond ging. Weg .. . Van
Dissel kreeg het mooie nestje en boer Spanjert de plok. »Ik
had gehoopt het op achthonderd voor je te bezetten" zei hij
later. 't Was zoo 't was, Wimme kon er tusschen uittrekken
zoo hij er in was gekomen en met drie grimmende halzen
te meer.
Laat je oudste meid gaan dienen, zeien de buren al zoolang en zie jij weêr dat je 'n vrouw krijgt, zoo kan 't niet
gaan. Zijn oog was toen gevestigd geworden op Heintje;
hij had eerst een beetje om er heen gedraaid en toen waren
ze met z'n beien gegaan voor de pastoor. Nu was hij al
zes jaar gelukkig met er getrouwd en 't vierde kind ging
geboren worden. Met haar was hij van 't eene einde der
gemeente naar 't andere verhuisd, door de vermeerdering van
het gezin, almaar uitkijkend naar 'n betere woning. Want
meer dan vijftien stuivers in de week voor 'n kamer geven,
dat ging toch niet aan, de laatste gelegenheid daar was niet
eens een lapje tuin bij voor wat sla en boonen, en een aard.
appelengrondj e mot je toch ook hebben wil j e in leven blijven.
Behield hij nu maar altijd 'n gezond huishouden dan schikte
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zich alles wel. Maar als 't zoo moest gaan als deze winter,
narigheid, hij aangehaald met zweren, aan z'n knie-schijf, die
heelemaal los zat, letterlijk dreef in de materie, en die zelfs
nu nog bij het maaien zich gevoelen deed. Niks er aan doen,
zei iedereen, 't is zuivering van 't bloed, maar hij geloofde
het was omdat hij meegegeten had van dat gestorven varken,
dat zwager Hein en die zijn zwager stilletjes hadden opgegraven toen de maan was donker. Een ander had aangeraden er een stuk vet spek op te leggen, dat trekt er
't kwaad uit, en dan wat blauwsel voor de roos. Hij had
't niet gedaan, 'n buurvrouw had 't belezen willen ... 0, als
't geen winter was geweest, dan had hij 't wel geweten, niets
zoo goed zuiverend als witte konings-lelie-bladen.
Wat nog nooit gebeurd was, zijn landhuur had hij niet
kunnen voldoen ... » Maak je maar niet ongerust had in 't
voorjaar de heer gezegd van wie hij 't in pacht had ... dat
komt wel te recht, je bent knap dat weet ik." Protestansche
menschen, als je 't van je geloof alleen moet hebben blijf
dan maar thuis. »We zitten hier midden onder de ongeloovigen," preekte de pastoor en de kapelaan had gezegd:
»Zoo heb je zes gulden vast in de zomer, dan kan je ook
voor de winter wat overhouden en wat voor je zaligheid
doen." Daarvoor zou hij even graag wat willen doen als de
beste, hij nam zijn godsdienst waar, maar zes gulden voor
zooveel monden reken maar uit. Pastoor en kapelaan ze
aten wel voor zes gulden vleesch in de week op. Hij had
't hem in 't gezicht gezegd en hij was er heelemaal niet nijdig
om geworden. 'n Kwaaie winter, 'n slechte winter, 'n winter
die je heugt. Soms éen snee roggebrood in 't heele huis.
De ziekte wou niet wijken. Kaatjes twee oudsten waren
achter mekaar gevallen midden in derlui eerste groei. Veel
had hij er van geweten, van de deern vooral, zoo'n gezeggelijk kind. Ze keek hem nog aan toen ze dood was. Van
't begrafenis-geldje schoot wat over en daarmeê had hij de
huur gaan voldoen. »Ik heb van je omstandigheden gehoord,
zei de heer, ik wil 't niet hebben." ... »Grondhuur mag ik
niet schuldig blijven, als u 't niet neemt, dan huur ik nooit
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meer van me leven." ... » Nou als je 't dan zelv' wilt" had
de heer gezegd.
Waar hij nu weêr woonde lag veel te vèr af van de kom,
en de grond er bij was wel nogal veel, maar zand, bar zand
allemaal en wat er nog tieren wou op 't beetje messe werd
door de kippen van de buren afgepikt ; ongemak, dat ze
zulke kwaalke tuiniers ook niet vasthielden. En de vrouw
die was veel te goed: koest, koest; jawel, en met je boezelaar waaien ; hier jaag je ze weg en daar komen ze weêr
binnen door de heg ; gooi ze dood met 'n steen, wie niet
hooren wil, moet dan maar voelen ... .
.... In de luister-stilte van den feestelijk-vroeg begonnen
rustdag verluidden de brooze klankjes van het haren en de
alleenigheid waarmede de hamer op het ijzer speelde bedrukte
Wimme nu zeer. Zou hij toch maar niet gedaan-maken. Een
oogenblik lag hij er de boel bij neêr, keek vaag over het
land, zoo woestijnig voor zijn lage oogen wijkend en zoo eng
toch binnen de rossige bosschigheden waartoe de horizonnen
nu alle waren vergaan. Maar als hij zag dan hoe schrikkelijk vèr de pijp van de water-machien daar schemerde, die
toch maar half-weg nog was, hem het gevoel overkwam van
den in de vroegte af te loopen afstand en dat op 'n luie

maandag, om zoo'n stuk of wat zwaaitjes, met al de scha^
van wel twee schaften, en bedacht er bij hoe er misschien
toch wel morgen 'n keer in 't weêr kón komen, en hij dan
zijn grondje het hoog-noodige eindelijk geven mocht, ontdeed
hij zich flink van zijn kleêren, en na eerst nog den nagel bij
de kleine dol die wat was losgewrikt, te hebben aangedreven,
nam hij zijn waterkruikje en stapte naar zijn werk.
Hoog boven den dijk vuurde het zonnen al naar het lage
westen, schoon 't even ongenadig neêrschroeide nog van uit
de hoogste lucht. Uit de ijs-blauwige noord-oostelijke diepte
van den hemel spiegelde zich altijd hetzelfde bleeke dondergevaarte, onveranderd op schriele hagel-grijze luchtlaag zijn
dreigement aanstapelend, en verzwijmelen er weêr in willend,
wegdooiend tot 'n belofte van niets. Benauwder al meer
overging de Zondags-vreê heel de bedwelmde vlakte waar
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alle leven voor goed gescholen scheen onder de schaduwen
der daken en dorpen ; de vroege-avondstilte als een doem
over al de kampen hing, de vroolke vlagge-kleurtjes wimpelden
niet even in de wijdte, al het gedane in den broei-gloed rustte
terwijl al het dichtbije en nog te winnene gras hier kwam
aanblakeren tot diep in het binnen-inne bestookt geraakt van
venijnige stekelingen. Ook Wimme aan den loop was overstraald van gloed ; zijn hoofd straalde rooder uit, zijn knuist
blonk heviger aan den stok en zijn al-lange schaduw smaragd
de stoppels overvloeide toen hij aan de voorlaatste zwaai
gekomen moeizaam nog even het nestje overboog.
-- »Zulke nakende stakkers", zei hij, en de dadelijk geelgapende slurfjes betrachtend, na-prevelde hij nog : » wat de
honger doet".
Hij spoog eens in allebei de palmen der handen en van
toen af had hij voor niets meer oogen ; de vogels mochten
weêr razen komen waar hij - werkte, of als hij terugliep, een
reiger zeilend gaan, den hals neêrgekropt op den romp, den
snavel sprietend ; 'n ooievaar opkleppen hier dat het ratelde,

ginder dalen met de stelt-pooten als niet kunnend raken op
den grond, het »knut" mocht plagen en de vliegen steken zelfs
door de broek-stof heen, hij trok maar voort, maar voort.
Het gras was wreed, het gras werd hoog en sabelig, vrachten
had hij er soms van in de zwaai te keeren ; als in een rooien
wasem schreed Wimme vooruit, na elke aanstrijking met meer
geweld aan 't maaien.
Geklampt aan den grond, de lippen klemmend, met de
onderkaak erg zeggend de vooruit-willende beweging, joeg
hij zijn zeis er machtiger door, zijn voeten wrongen en kantelden of er de enkels braken. Alle leden rekten en nepen
naar het maken-gedaan ; zijn hel hemd verslonsde, vervuilde,
of in . 't licht betrok nog meer ; donkerder zwoegde hij voor
het somber gloeiende land uit. In de lendenen, in de armknikken het eerst en op de hooge spier-bulten plekte zijn
lijf zich door, aan de knieën dan en langs de dijen op, langzaam-aan zijn naakt zich bloederig door zijn klevende kleêren
beeldde.
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Als kostbaar mineraal was er het gras aan 't vonken ;
doffer oogelden de bloempjes weg onder de vlamming van
de zeis. Werktuigelijk spoelde de maaier er telkens in de
eene greppel het bloed en gruis af, er de snede van smerend
in de andere.
Niets meer was er in zijn gedachten, zijn hoofd leek hem
als volgeblazen met hooi-geur, niets bleef er leven dan dat
hij opschoot en nog harder opschieten moest, zou hij den
buurttrein halen. Dan kromde zijn schoer begeeriger, dat er zijn
hoofd aan den nek vermagerde, sprenkelend 't zweet boven de
eentonige vrating van de zeis. 'n Paar maal nog greep hij de
kruik, dronk gulzig frischte in en als hij aanstreek gonsde
onder zijn heete hoofd het blauwende metaal ontzaggelijk koel.
Even ook nog hij ophield en te teuten stond, peuterde met
de punt van het maai-mes een knel-blaar open die hem te
lastig pijnde bij het aanzetten met de dol en hoe dichter
hij naar de slootgrens sjouwde hoe stager hij opkeek naar
den stand der zon.
Bloed en etter zou hij er voor zweeten. Niets meer bestond
er voor hem dan de plek waar hij won. Soms gaf hij door
de weêrbarstige striemen zulk een zwaai met de zeis dat 't
was of hij zelf opzwaaien zou gaan, los gestegen van de
aarde. Blind tuimelde hij vooruit, ruischend en rood en paars,
wijl 't overal rond hem smeulde van gloênd goud zàt, al
overpulverd werd van de asch der komende avond. Barsch
verwijderde zich de maaier naar het eind van zijn taak, karkarsend de zicht door de vlucht van de klagende vogels.
Den stok waarlangs het maai-ijzer met eindjes touw was vastgebonden in zijn arm houdend, stond Wimme achter op een
derde-klas-wagen, tegen het balcon-raster stil geleund. Hij had
zijn pakkage zooveel mogelijk uit de voeten gezet en zoo als
hij daar was gaan staan, starend als naar wat vèrs en laags,
knipoogend van onder zijn pet-klep, was er de stilte nog wat
gerekt door zijn stram optreden onder de reizigers veroorzaakt. De avond bleef puffend, 't was hier al vol genoeg en de
zeis-man nam een groote plaats in.,
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Al gauw echter zochten de vochtige zomer-oogen van het
juffertje naast zijn knieën op het klap-bankje gezeten, de gemakkelijke lacherigheid wêer van haar blozende vriendin, die
niet zoo gelukkig als zij, moest staan naast den ingang van
den langen wagen. Hoe hard ze ook hadden geloopen, het
andere bankje was bezet gevonden door 'n juffrouw als 'n
brei-vrouw, met een hagelwitte kornet op waar ze een hoed met
keelbanden over had gezet, als 'n gestreken gordijntje hingen
de mutsplooien tot op haar gekleeden mantel. De meisjes
giegelden zonder ophouden, de menheer naast Wimme tegen
het raster maakte ze met goed gevolg aan het lachen. Een
parmantige rood-gele snor versierde zijn vleeschip bierdrinkersgezicht, z'n grijze oogen keken ook warm, en een vol valiesje,
keurig gesloten door een glimmend nikkelen knip stond tusschen zijn nette beenen. Hij scheen een man van zaken. In
de glasachtige schaduw van het portier bleef een oud vrijgezellig en blauw gebuist boertje hem strak aanzien of waar
hij een raadsel, maar innerlijk vol pret omdat hij zoo snaakte.
Naast de andere deur-zij schouderleunde nog wel een heer maar
deze draaide zijn rug toe, redeneerend met iemand beneden aan de
trede die zich bewaaide met z'n zakdoek. Ook het voor-6p van
den wagen achter Wimme en den heer verschijnend was vol;
alle menschen met zoo'n avond wilden buiten blijven. En het roezende perron-leven haastte maar altijd voort langs de heete
wagens, de groote en koele schaduw van het station was als
doorstoofd met stemmen en doorgeurd van den rook der sigaren.
»Uitverkocht mevrouw 1" riep de blonde heer. 'n Dik
vrouwtje keek geen-raad-wetend naar hem op, liet de hand
oogenblikkelijk los waarmeê ze zich al opheesch en schommelde weg naar voren.
»Ze heeft tijd genoeg, pas over vier minuten gaat ie,"
zei het meisje en ze stak meteen een van haar witte bloesearmen voorbij Wimme, zoo ongewoon en stom-donker daar
aan zijn plaats vast en zoo smerig of hij er ten eeuwige
dagen niet van daan geweest was. Ze rekte haar garen
handschoenen bij de polsen strakker, wriemelend met de vingertjes, bewreef de toppen.

49

FEESTEN.

-- »Die dingen gaan waarachies al weêr stuk," zei ze.
»Dan kan de winkelier blijven leven," giegelde de
vriendin, voor drie stuivers ben je weer klaar."
— »Dames," hervatte de heer en hij babbelde vlot over
handschoenen en lintjes en over mooie handjes. Het boertje
glunderde uit de deur en ook de weinig toeschietelijke
juffrouw kwam zich keeren naar zijn welbespraaktheid over
koopen en nog eens koopen en hoe iedereen tegenwoordig
krijgen kon wat maar zijn hartje begeerde.
— »Alles is tegenwoordig te koop, tot de gewetens toe."
snibde ze eensklaps uit, maar of ze 't zelf wat mal vond,
lachte ze heel kort en raar, ging weer zitten kijken over het
perron naar een wit-gekielden dienst-man, die met de hand
aan de bel-riem de wacht hield.
Maar de verteller was niet zoo spoedig verlegen.
» Weet u te zeggen, waar iemand z'n geweten zit?"
vroeg hij met klem en op den man af aan het boertje. Deze
zoo onverwacht aangesproken, bleef loos lachen wel, maar
een groot wantrouwen vreesde er uit zijn omrimpelde oogjes.
Hij beloerde den vrager, schudde dan kalm van neen, zoodat de zwarte akertjes bijtijen zijn degelijke pet er heen en
weêr van tikkelden.
Niet ? dan zal ik 't u zeggen, het geweten van . een
mensch zit vlak bij zijn milt."
» Och he, en dat met die warmte" lachte de vriendin.
Ook Wimme leek wat te grijnzen ofschoon hij niets verstaan
had ; er vogelden zooveel stemmen; hij kon zijn oogen maar
niet afhouden van den stroohoed van het blanke meisje:
een gansche bundel sprieten en airen bewoog er telkens als
gras door haar uitbundigheid.
— »Bij de milt" verzekerde de heer triomfantelijk, en hij
sprak veroverend weêr : »Er was eens een boer die een
eenige zoon had, en die zoon gaf zijn verlangen te kennen
dat hij wou hard-looper worden ; 't spijt me allemachtig, zei
de vader, ik had wat beters met je voor, maar de zoon
verkoos hard te loopen. Nu weet een ieder bij ondervinding
wat 'n steken in je zij je van hard loopen krijgt."
4
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--- »Je vuisten dicht houën, heb ik altijd gehoord," opperde
't zittende meisje.
»Juist dame, antwoordde de heer hoffelijk, maar dat
doet 'n hard-looper van zijn vak niet, die moet zijn handen
vrij houden, u begrijpt wel waarom ; die gaat liever naar 'n
dokter en laat zich snijen van de milt ; dat deed die jongen
ook en of 't nu kwam omdat de surizijn niet heel knap
was, of dat zijn geweten heel toevallig wat dicht bij de milt
lag, ik blijf er vrij van, maar de dokter nam hem zijn milt
en tegelijk bij ongeluk zijn geweten weg. Wat toen ...
toen werd-ie notaris."
-- »Ik weet wel wat je bedoelt," grinnikte 't boertje, ik
weet wel wat je bedoelt, ije bent een gladde pias."
De genotlijke verteller werd gemoedelijk.
» Zeg 't maar als u 't weet, ik zal 't niet zeggen, Ik
zal 't wel laten te zeggen dat notarissen geen geweten hebben,
dat zal Ik nooit zeggen."
Zijn laatste %oorden had hij bijna moeten schreeuwen,
want de bel had geluid en de trein gefloten voor uit het licht, en
de lach-stemmen achterop raasden toen om elkander te kunnen
vangen onder 't rijden. Wimme's gestalte begon lummelig
heen en weêr te schudden boven het raster. Onwillekeurig
klemde hij zich vaster voor de kwaaie draai die hij wist
dat kwam, terwijl diep, als achter uit zijn hoofd, zijn oogen
stil van onder op keken, schaduwig en goudelend, of togen
er door het blauw van de warme hooi-kleuren om.
Hij voelde zich meegenomen, al rommelde de trein door
het vrije. Stram naast zijn stok als zelf ontspannen staande
spookten hem nu al kampen voorbij. 't Was of 't land liep.
Hij stond maar stil. Een paal, wèg, een paal en weêr een
paal ; ... allemaal gedaan, allemaal hooi en zwaaitjes.
In het haast eindelooze had hij gemakkelijk de streek nog
kunnen herkennen, aanwijzen de wilgen en de boerderij waarachter hij den dag door had getrokken. Van het hoog op de
spoorbaan rijden ging het gezicht als van zelve, ruimwaarts,
over de suffe dijk-bochten langs de rivier als over wallen en
schansen heen, tot de polders in, in een wonderlijk, vreemd
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damp-land, vlak als water en eenzaam gelijk zee. Maar
Wimme zag daar niet naar, hij voelde niets dan dat de
koelte van de vaart was lekker en dat de rooie grond
vlak-langs wegdraaide en verschrikkelijk onder de beenen
vlood.
En zoo dadelijk zou de spoor wel stoppen. 't Was 'n
klein poosje maar, 't was de moeite niet waard. Hij zag het al
in zich zelve, het wortel-rooie en sproetige bakkes van den
»annemeling" die hem zou opwachten aan de halt. Scheren,
naar de barbier gaan, dat zou hij toch voor van avond maar
laten, te moed', te moed'.
Laag daar in het westen brandde nog het zwerk, en 't vaste
teeken der wolk zich in het oostelijke verdroomde, het zonnen
verschemerde traag. De beladene trein-klomp met zijn vervaarlijke schaduw, de streep van Wimme's maai-stok er sleurde,
daverde voort boven de velden, waar 't murwe licht aan te
ontstralen scheen met de rooken van het hooi, in 't wijd-om
van 't blauw doorluchte, van het ernstig zijgende. Gelijk een
slaapdronken mensch zijn gelaat eindelijk afwendt van de
lamp en het donker zoekt, was het of de aarde zich nu wegkeeren ging onder de heerlijke deken van den nacht. Druiling
en sluimering rondom, en overal het afgestredene zich strekkende er onder, o zoo gereden te worden heelemaal op
huis-an, zoo koel. Venster-glaasjes scheeloogden nog in muurtjes, als voorbijvarende schepen met lantaarns aan 't branden.
Hooi, allemaal hooi, en overal zaterdagavond; daar floot er
de trein en dat was maar goed, want 'n mensch zou weg
varen in den slaap daar waar hij zelve bij stond.

DE WARE KARBONKEL OF DE
SLANG MET DE KROON?
DOOR

ALBERT VERWEY.

Peter Kolbe was een jonge geleerde die nadat hij zijn
akademische studiën voleind had de betrekking van secretaris bij den Baron van Krosik voornamelijk aannam opdat
hij met hem of in zijn opdracht zonder kosten vreemde landen
en voorname hoven bezoeken kon, en alleen als hij niet op
reis was de zoons van zijn meester, die buitendien hun eigen
gouverneur hadden, drie uur daags in de wiskunde onderwees.
Toen hij zoo ruim een jaar gediend en daarbij ook tezamen
met zijn patroon de sterrekunde beoefend had, maakte deze
die een rijk en ontwikkeld man was en tevens naar den
roem stond een beschermer te zijn van wetenschappen
de overweging hoe wenschelijk het voor de sterrekunde en
voor hemzelf zou zijn indien in verschillende oorden met gelijke
instrumenten gelijksoortige waarnemingen gedaan werden, en
indien dit geschiedde voor zijn rekening. De geschikste plaats
daartoe buiten Europa werd de Kaap de Goede Hoop geacht
en den geschikten man vond de baron in Peter Kolbe.
Dit was de reden waarom Peter Kolbe in het voorjaar van
1704 naar Holland gezonden werd met brieven aan de bewindhebbers van de 0. I. Compagnie, en aan enkele andere
heeren waarvan de burgemeester Nicolaas Witsen de voornaamste was. Daar de Baron van Krosik, nu geheimraad
van den Koning van Pruisen, indertijd als Wolfenbuttelsch
Gezant drie jaar in den Haag gewoond en den vredehandel
te Rijswijk in die hoedanigheid had bijgewoond, was hij met
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die heeren goede vrienden geworden zoodat hij op hun voorspraak kon aandringen.
Gevolg was
en dit vooral door de bemoeiingen van
dien weergaloozen heer Witsen, zooals Kolbe zegt
dat
de vergunning meê naar de Kaap te varen en daar voor zijn
doel werkzaam te zijn, werd verleend, dubbele stellen instrumenten
een voor Kolbe en een voor den Baron van
Krosik
door den vermaarden kunstenaar Adriaan de
Koning te Amsterdam werden gemaakt, en na veel heen- en
weer-reizen en menige beschikkingen, den Ben Januari van
het jaar 1705 de reis met de Oost-Indische vloot van uit
Texel werd aanvaard.
Het is een om veel redenen belangwekkend verhaal, dat
Kolbe van dien overtocht geschreven heeft. Met vroegere
goede scheepsjournalen heeft het gemeen dat zijn schrijver
met dingen en menschen in een persoonlijk verkeer staat en
dus altijd uit een eigen en eigenaardige ervaring spreekt. Dit
maakt dat als hij een gesprek meedeelt over verschijnselen
in sterren of dampkring, men
de waarde van de verhaalde
meeningen daargelaten
zich gerust erop voelt een werkelijk
voorval te hebben bijgewoond. En hoezeer dit menschen van
zulk een aanleg hoofdzaak is blijkt wel daaruit dat hij even
gaarne als geleerde waarnemingen de kluchtige potsen en
onfatsoenlijke avonturen van het scheepsvolk overbrieft. In
rustig-levende menschen is deze onbevangenheid tegenover de
gebeurlijkheden van het leven een groote kracht ; recht hollandsch ; en nog tot in onzen tijd een eigenschap van die
kolonisten waarvan Kolbe er één ging zijn. Wie zelf een
vasten stand heeft en de neiging en gewoonte zich door
omgevende wezens niet te doen verschrikken of afstooten,
maar altijd kalm ze op zich toe laat treden en hun waarde
schat zonder miskennen of overdrijven, die heeft van nature
een levenshouding waarbij een zuiver inzicht zich zonder
moeite paren kan aan een zékere daad. Dit is het Boerenkarakter, en het geheim van hun onoverwinnelijkheid.
Kolbe, een Duitscher, was van dienzelfden aard. Maar bij
hem ontwikkelde die onbevangenheid tegenover alle verschijn-
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selen zich al stelselmatig tot den waarnemingslust van den
geleerden natuurvorscher. Uit dienzelfden aard die al in zoo
menigen strijd zijn onafhankelijkheid tegenover meer dogmatische machten gehandhaafd heeft ontstond immers geheel
en al de ervarings-wetenschap, en al de werken waarin
deze overgang van natuurlijken aard tot geschoolde wetenschappelijkheid valt waar te nemen zijn in hun soort grondleggend geweest.
Het boek van Kolbe is een uitvoerige beschrijving van al
wat hij gedurende een verblijf van jaren aan de Kaap heeft
waargenomen : land en kolonisten, inboorlingen zoowel als
dieren, planten en delfstoffen : geheele beschrijvende lijsten
heeft hij opgemaakt van de voortbrengselen die hij er heeft
aangetroffen en het leven en doen van de Hottentotten uit
voerig voorgesteld. Het is het eerste groote werk dat' over
de Kaap geschreven is en nog altijd een schatkamer van
waarneming.
Maar behalve dit algemeen en dit wetenschappelijk heeft
zijn boek in sommige gedeelten ook een letterkundig karakter.

Door zijn aard van landbeschrijving — en ontstaan in de
eerste helft van de i 8de eeuw herinnert het soms aan het
genre van de Arkadia's, boeken waarin genoegelijk en geleerdelijk, liefst ook sierlijk, belangwekkende gewesten bereisd
werden. Sierlijk is Kolbe zeer weinig, maar of het aan het
beschreven gewest ligt dat men nergens een dichterlijker
Arkadië vinden kan dan in deze bladzijden, in het beeld van
de kolonie van de Kaap de Goede Hoop ? Zeker hebben de
uitgevers en lezers van de hollandsche vertaling dit wel ingezien : het gedicht bij de titelprent is van een bekend hollandsch Arkadia-schrijver.
Toen Kolbe aan de Kaap kwam bestond de kolonie eerst
een halve eeuw. Hij kon nog van ooggetuigen hooren hoe
in de eerste jaren van de 17de eeuw de zeelieden van de
Compagnie als zij landden een schans opwierpen waarachter
hun tenten en schepen veilig waren voor den inboorling ; en
van de oudste kolonisten had hij zeker ook zijn dichterlijke
voorstelling van dien wijzen en verstandigen chirurgijn Jan
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van Riebeek, die een groote kennis van de vrucht- en onvruchtbaarheid der landen en ook een groote kennis van
kruiden had, en wist hoe en in welken grond zij best plegen
te groeien ; hoe die omtrent den Tafelberg wandelende onderzocht des lands vruchtbaarheid, en bevond dat alles schoon,
vroolijk en weelderig stond. Van andere betrokkenen vertelt
de vroeg-gevormde sage hem al niets meer. Het is Van
Riebeek die de plannen voor een kolonisatie maakt, Van
Riebeek die als Admiraal en Commandeur met vier schepen
die plannen gaat uitvoeren, Van Riebeek die al dadelijk voor
een som van vijftig duizend gulden land koopt van de inboorlingen. Men ziet hoe eenvoudig en wettelijk in de voorstelling van gevestigde kolonisten nieuwe staten gegrond
worden. En een waar Arkadië is nu de beschrijving van
dit schoone land, dat, daar hij schreef, na omtrent 66 jaren,
nauwelijks meer den naam van een kolonie voeren mocht,
daar het zoo groot was als het grootste Hertogdom.
Kolbe, gekomen als sterrekundige, wordt na verloop van
tijd secretaris van Stellenbosch en Drakensteen, twee kolonies
die met de oorspronkelijke Kaapsche, en de Waversche, het
eerste viertal vormen waarin de nederzetting verdeeld werd.
En in deze betrekking wordt hij als verhaler van kaapsche
toestanden nog betrouwbaarder.
»In den beginne," zegt hij, »ontbrak deze kolonie alles dat
tot bebouwen en bearbeiden van het land diende. Daar was
geen geld, geen brood, geen koren om te zaaien, geen wijnstok om te planten, geen wagen of ploeg, ook geen ossen
om beide dezelve te trekken ; kortom allerhande boeregereedschap ontbrak ; Edoch de goedheid van hunne voortplanters de Heeren Bewindhebbers in Holland, hielp hen wel
haast tot dit alles. Zij bezorgden hen koren om te eten en
te zaaien ; zooals ook karren, ploegen, ossen, en wijders alles
dat hen ontbrak, totdat zij eindelijk in staat kwamen om het
geleende en verschotene wederom te kunnen geven ; hetwelk
zekerlijk al een somma van eenige tonnen gouds bedroeg,
welke echter van tijd tot tijd weder afgedaan is, zoodat er
in den jare 1712, wanneer ik Secretaris van Stellenbosch en
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Drakensteen was, nog maar vijftig duizend guldens in 't geheel
ten achteren waren."
Een ander gebrek was dat aan vrouwspersonen. Maar ook
daarop wisten de Bewindhebbers raad. Zij namen » zuivere,
deugd- en eerzame vrouwspersonen uit de weeshuizen van
Amsterdam, Rotterdam en uit andere steden, zonden dezelve
met haar eigen wil en toestemming van hunne vrienden, met
de eerste schepen derwaards, en recommandeerden dezelve
aan den Commandeur die naderhand Goeverneur van de
plaats is geworden, en bezorgden voor het overige hetgeen
haar toekwam in Holland, dat zij na een getroffen huwelijk
zonder veel moeite aan hun erfdeel komen, en zulks uit de
Compagnies kas ontvangen konden."
»Hierdoor" gaat Kolbe voort »werd het land in een
korte omwenteling van tijd zoo volkrijk, dat men genoodzaakt
was verder te gaan, en na meer landen om te zien. Gelijk
dan hierdoor de vier gemelde kolonies niet alleen haar wasdom hebben bekomen ; maar men vindt nog in de meeste
huizen dikmaals i o, I 2 of z 5 kinderen, die alle gezond en
frisch zijn, waaruit licht op te maken is, dat deze grenzen
mettertijd verder uitgebreid zullen moeten worden; en de
Compagnie heeft zulks zonder twijfel reeds in overweging
genomen, omdat zij het land van Terra du Natal, tusschen
Mossambique en de Kaap, insgelijks van de Lands-heeren of
Hottentotschen Koning voor 3o duizend guldens heeft gekocht."
De eerste kolonisten schijnen volgens hem goede en
trouwe dienaren van de Compagnie geweest te zijn. De eerste
vrouwspersonen konden misschien aan hun latere kuische
zusters niet gelijk komen. Daartoe leidt ten minste het vermakelijk verhaal betreffende de vrouw van den aanzienlijken
kolonist Bouman. Deze zelf had haar getrouwd als weduwe,
maar toen zij een meisje was moest zij zich op een schip
van de Compagnie verscholen en zoo naar de Kaap hebben
begeven ; maar klaarblijkelijk was zij daar niet verscholen
genoeg geweest. Want de Kapenaar, haar eerste man, die
haar enkele maanden na haar aankomst trouwde, werd op de
bruiloft door een eersten zoon verrast. Nu was zij hertrouwd
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met Bouman, die een vroom, eerbaar en dienstvaardig burger
was en weldra commissaris van de huwelijkszaken, en er was
geen reden waarom men van het trouwens gestorven
kind nog spreken zou. Dit begreep echter niet de vrouw
van den kleermaker Meyboom, die er op hatelijke manier
nog eens van ophaalde en op het antwoord geen weerwoord
schuldig bleef. Het gevolg hiervan was zooals dit in een
reeds vergevorderden staat past. De kleermaker met zijn
vrouw werden veroordeeld, blootshoofds en op bloote knieën
God en de Justitie om vergiffenis te bidden ; en omdat zij
zich hiertoe niet verstaan konden in de vesting opgesloten.
Eindelijk deden zij het dan : de vrouw op raad van den man
en met de ontboezeming : »daar helpt toch niets voor, in Gods
naam dan 1 't schijnt wel, dat ik een openbare kabelgats-hoer haar
eer toch moet geven die zij anders van niemand krijgen kan."
Niets is aangenamer dan nu, om deze toestanden heen, de
beschrijving te lezen van dit Kaapsche Arkadië. Een nauwkeurige beschrijving is het van rivieren, heuvels, lusthoven en
openbare gebouwen, zooals noord- en zuidhollandsche dichters in- die eeuw van hun dorpen plachten te geven, en van
den beginne af gezet in het kader van een benijdenswaardige
natuur.
Die natuur krijgt in de voorstelling van Peter Kolbe iets
paradijs-achtigs.
»Ondertusschen" luidt het in de hollandsche bewerking »ondertusschen is dit groote land met hooge en
groote bergen overal als opgevuld, welke meest uit opgehoopte en regelswijs op elkander leggende klippen schijnen
te bestaan ; zoodat men zoude meenen dat daar noch bloemen,
kruiden, boomen of wortelen zouden kunnen groeien ; nochtans vindt men op de kruinen der bergen de aangenaamste,
zoetste en klaarste waterbronnen, die het gansche jaar door
in zoodanige overvloed water geven, dat daarvan gansche
rivieren afvloeien, die beide menschen en vee verkwikken;
daar benevens zijn die bergen ook bezaaid en bedekt met de
edelste kruiden en bloemen die een zeer aangename reuk van
zich geven. Tusschen de valleien of dalen ziet men allerr
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hande wilde groote boomen, welker hout tot velerlei konstige
en nuttige huis-cieraden met veel voordeel gebruikt wordt.
Tusschen deze bergen vindt men zeer groote en wijduitgestrekte dalen, die overvloedig koren, wijn en allerhande boomen tuin-vruchten voortbrengen ; daar benevens groeien dan
ook allerhande kruiden, welruikende bloemen, en kostbare
aloën, treffelijke medicinale gewassen, en wat het oog en het
gemoed verder vervroolijken kan. Daar benevens is niemand
in staat om eenige kruiden, boomen en allerhande andere
aardgewassen aan te toonen, die wanneer ze hier worden
gebracht en geplant niet even zoo wel zouden wassen als in
de andere gewesten van de wereld, zij mogen komen van
waar zij willen. Blijk daarvan zijn de specerij-boomen, het
suikerriet, en vele duizend andere uitlandsche gewassen die
hier geplant zijn. Ook verstrekken een overvloedig bewijs de
Europeesche vruchten, als de Wijnstok, Appel, Peer, Amandel,
Noot, Kastanje en vele andere herwaarts gebrachte boomen;
zoodat men met recht mag zeggen dat de Kaap de Goede
Hoop een land is, alwaar om zoo te spreken, melk en honing
vliet ; omdat het genoegzaam in staat is om alleen alles te
gelijk voort te brengen, hetwelk alle andere landen ieder in
't bizonder zeldzaam en kostbaar bezitten en met veel moeite
en kosten voortplanten. Daarenboven dient te worden aangemerkt dat vermits het aan de Kaap de Goede Hoop nooit
winter is, of om beter te spreken nooit sneeuw of ijs wordt
gevonden, de Europeaansche vruchten hier rijp worden wanneer men doorgaans in die landen gewoon is de boomen in
de blossem of nauwelijks groen te zien."
Ik hecht er aan nu, in deze strijdbare maanden, den toon
van verrukking te doen hooren waarmee deze eerste waarnemer sprak over Zuid-Afrika. De verrukkingen van de
vaderen zijn de volhardingen van de kinderen. En Afrika is
in de oogen van de Afrikaanders opengegaan met den gloed
van dit vergezicht. In de verwachtingen van moedige kolonisten leven wonder-volle droomen wier dracht de toekomst
is. Onloochenbare gevoelens, onuitsprekelijke zekerheden
openbaren zich in uiterlijke zichtbaarheid. Dit zijn dan won-
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deren. En als een wonder klinkt uit den mond van dezen
zorgvuldigen, op iedere daagschheid verliefden waarnemer de
volgende aanteekening in zijn beschrijving van den Tafelberg.
»Wanneer men denzelven van onderen op bezichtigt, schijnt
hij gansch wild, dor en onvruchtbaar ; aangezien men niets
dan rauwe uit velerlei verwen op elkander gestapelde steenen
of klippen ziet, welke zoo vast op malkanderen leggen, dat
zij alle een klip van velerhande couleuren vertoonen. Vele
hebben mij verzekerd, dat niet ver van de kruin van dezen
berg, kort voor mijne aankomst, zich iets zoude hebben laten
zien dat een karbonkelsteen niet ongelijk was, 'twelk sommigen
voor den Waren Karbonkel, anderen echter voor een Slang
met een Kroon hebben aangezien ; zonder dat nochtans iemand
heeft geweten wat het eigentlijk was, wijl bij dag niets wierd
gezien, en bij nacht niemand zich dorst wagen, om langs
denzelven op te klauteren. Dit was zeker dat het zich reeds
voor eenige jaren ook hadde laten zien, en zich ook zoo
lang als ditmaal, namelijk ruim een maand had vertoond.
Edoch vermits ik zelf geen ooggetuige daarvan ben geweest,
zoo kan ik het ook voor geen oprechte waarheid verkoopen,
maar alleenlijk zeggen, dat ik zulks van geloofwaardige, eerlijke menschen gehoord heb."
De Ware Karbonkel, het stralende teeken, voor het volksgeloof, van geluk en heerlijkheid. Was het dat wat hun
opging bij hun ontginning van Afrika ? Of was het de Slang
met de Kroon misschien, de geheimnisvolle geest van dat
duistere werelddeel, in de toekomst tot zijn heerschappij geraakt? In elk geval een feit is het dat dit de droomen van
beginnende volken zijn en dat zij ze met oogen hebben gezien.
Het Kaapsche Arkadië, door Kolbe even genoegelijk en
nauwkeurig beschreven als een zuid-hollandsch rijmer het
mijn dorp Noordwijk heeft gedaan, had haar oorsprong op
het strand voor den Tafelberg, die links den Duivels- en
rechts den Leeuwenberg naast zich heeft. Op Kolbe's kaart
ziet men voor den Tafelberg naar den Duivelsberg toe vesting
en aanleg-plaats, voor den Leeuwenberg de Compagnies tuin,
door van Riebeek aangelegd, en tusschen dezen en de eraan
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grenzende Leeuwenschans de woningen van de Hottentotten.
Vanuit dus de Tafelvallei voor den Tafelberg is het verdere
land in bebouwing genomen en lustelijk is het te lezen hoe
achter dien berg eerst de schans Keer de Koe werd aangelegd die het gekochte vee beletten moest tot de Hottentotten
terug te keeren, dáárnaast een Ruiter-stal waarvan de ingezetenen ook wel tegen de Hottentotten zelf dienden, waartoe
zij met paarden voorzien werden die, volgens Kolbe, uit het
Koninkrijk Perzië werden aangevoerd. Dit is het vlugge
paarden-ras dat zich daar zoo vermeerderd heeft. Schans en
stal vervielen toen de kolonie voorwaarts drong, maar langs
de Zoutrivier, een oude en een nieuwe bedding, die beide
in de Tafelbaai uitloopen, werden tuinen en wijnbergen aangeleid, en langzamerhand was het geheele land uren in de
rondte, dalen en heuvelen, bezet met wijn, koren en vruchten,
en verhieven zich hoven en speelhuisjes. Genoegelijk en
landelijk worden de schoonste buitenplaatsen en hun eigenaars
opgenoemd, die van Jan Pfeiffer, Wijn en Brood genoemd,
die van Jacob Bouwens, »een wel geordineerd Brouwhuis,"
het treffelijke Constantia dat de Gouverneur Simon van
der Stel gebouwd en naar zijn gemalin genoemd had »ofschoon zij hem niet tot aan het Voorgebergte heeft willen
vergezellen, maar liever te Amsterdam blijven," en uit de
vensters waarvan men het landgoed van den heer Ortman,
de Buffels-vallei en de Baai Falzo zien kan. Tusschen de
Tafelbaai en deze baai Falzo ligt nog de Houtmansbaai, en
ook daar waren al lust-huizen, evenals landwaarts in bij de
Tijgerbergen waar Kolbe twee en twintig plaatsen of hofsteden telde, welke eerder den naam van aanzienlijke heerlijkheden of riddergoederen dan boerewoningen verdienden.
» Het moet al een arme aanlegger zijn, die niet ten minste
600 schapen en ioo stuks grof vee bezit." En gaat het hem
beter, dan dikwijls i000, soms eenige duizenden schapen en
200 of 300 stuks grof vee. Van vier tot zes mijlen ver van
de Kaap liggen die Tijgerbergen, en acht mijlen ver ten noordoosten de Blauwenbergen ; en dit gansche distrikt werd kort
na de eerste verdere uitbreiding door kolonisten bevolkt, aan
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wie door de Compagnie 6o morgen land werd afgestaan. Dit
was de eigenlijke Kaapsche Kolonie, waaraan in 1670 het
aangrenzend land als Stellenbossche werd toegevoegd. Vijf
jaar later begon de ontginning van de Drakensteensche : bevolkt in den beginne door Fransche vluchtelingen, na de herroeping van het Edikt van Nantes uitgeweken. Van deze beide
werd Kolbe in 171 I tot secretaris benoemd, en kort v66r zijn
komst, in 1701 namelijk, werd de Waversche kolonie aangelegd, die 25 à 30 mijlen van de Kaap ligt. Aldoor was dit
een terugdringen van inboorlingen, een uitroeien van wilde
dieren, een schoonmaken en ontginnen van den bodem en
een aanleg van vee en kweekerijen en lusthoven, en aldoor
is het dezelfde uitvoerige en aangename beschrijving ervan
door Peter Kolbe.
Dit is de grond en bebouwing van waaruit Afrika veroverd is. Meest Hollanders, maar overigens volk van alle
landaarden, vond men er, alle talen werden er dan ook
gesproken en naast de Hollandsche kon men met de Portugeesche en de Maleische zeer goed uitkomen, -- maar
gaandeweg bleek het hollandsche element het . krachtigste, en
de verovering van Afrika gebeurde onder de leiding van een
volk van hollandschen stam. Dit was het voorgeslacht dat
bijna een eeuw hierna nog onder hollandsche oppermacht
de kolonie heeft bewoond en in stand gehouden vanwaar
de koloniseering van déze eeuw een aanvang nam.
Het engelsch bestuur tijdelijk in het begin van deze
eeuw, in I8I4 voorgoed gevestigd, — kon door volk van dit
slag noode geduld worden. Ondanks de vermenging zelfs
met de engelsche immigranten van 182o en 21 hoopten hun
grieven zich op en begon in 1836 de eerste uittocht, de
groote trek, waarvoor een engelsch schrijver de goede en
geldige redenen voor het grijpen heeft. Een bestuur dat
onbemind bleef, uitsluiting van hun taal in de gerechtshoven,
politiek-drijvende zendelingen, voortgezette laster in engelsche
verslagen van liefdadigheids-genootschappen, vrijmaking van
de slaven tegen een vergoeding die onvoldoende bleek en
tal van gezinnen, weduwen en weezen tot armoede en ellende
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bracht, een gekleurde bevolking aan hen gelijkgesteld en
zonder wet die hen beschermde tegen landloopers, stelselmatig in stand gehouden onveiligheid op de grenzen. Deze
en vele andere.
Onder ontzettende ontberingen trokken zij op naar wat nu
de Oranje-Vrijstaat is. Op dat land maakte Engeland geen
aanspraken. Nadrukkelijk en herhaaldelijk had het dit te verstaan gegeven. Daar zouden zij leven onder een eigen bestuur.
De eerste afdeeling werd door wilden en ziekten geheel uitgemoord. Een tweede stond onder Hendrik Potgieter. Na een
strijd met de Matabelen wist deze zich te vereenigen met een
derde onder Gerrit Maritz. Na een overwinning op hun vijanden en de aankomst van een vierde troep die door Pieter
Retief werd aangevoerd, verzamelden zij zich op de plaats die
tot aandenken Winburg werd genoemd. Na een nieuwen tocht
onder Potgieter en Pieter Uys tegen de Matabelen onder
Moselekatse, werd door Potgieter een proklamatie uitgevaardigd waarbij het land van dien stam werd in bezit genomen.
Het bestond uit het grootste deel van wat nu de Transvaal
heet, de helft van den tegenwoordigen Oranje-Vrijstaat en
geheel Zuidelijk Betsjoeanaland.
In de geschiedenissen van Zuid-Afrika leest men verder
na welken oorlog met de Zoeloes onder Dingaan de republiek Natal gegrondvest werd. Ook hoe schijnheilige vroomheid, verontrust door den dood van zooveel Zoeloes, Engeland
dreef tot haar inbezitneming. De oorspronkelijke bevolking
onder het beschermheerschap van Engeland ging de band
worden waar het de kolonisten in bekneep. Het gevolg was
dat de trekkers hun voornemen niet opgaven, maar zich door
Engeland voelden getergd. Hopeloos was het pogen van
engelsche bewindslieden engelsche opperheerschappij op te
leggen aan Boeren en Inboorlingen. Pretorius, in Augs. 1848
verslagen te Boomplaats, en uit den Vrijstaat geweken naar
de Transvaal, sloot 17 Januari 1852 met Major Hogg en
Mr. Owen de Conventie van de Zandrivier waarbij dit gewest
werd vrijverklaard. 23 Febr. 1 854 kreeg de Oranje-Vrijstaat
zijn soevereiniteit terug.
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Ieder weet hoe na dien tijd ondanks het verzet van Engeland het hollandsche element gewonnen heeft. In 1882 moest
in het Kaapsche Parlement de hollandsche taal worden
toegestaan ; de poging Transvaal weer onder engelsch beheer
te brengen was na de gevechten van Bronkhorstspruit, Laings
Nek en Majoeba geëindigd met het terugtrekken van de
Engelschen in ' het begin van I 88 I. „Engelsche suzereiniteit"
— zegt de Engelsche geschiedschrijver — » was vervangen
door een simpel veto op verdragen met vreemde mogendheden. In al wat zijn binnenlandsch beheer betreft is het
land nu volkomen onafhankelijk."
»Vier jaar daarna" -- laat hij er beteekenisvol op volgen
»werden rijke en uitgebreide goudvelden ontdekt in het
distrikt Lijdenburg, en een weinig later in het hoogland dat
de waterscheiding vormt tusschen Vaal en Limpopo." Dit
was het begin van den strijd dien het trekkersvolk te bestaan
zou krijgen. De landen om hen heen werden almeer in bezit
genomen. Hoewel de lijnen van hun tochten doorloopen en den
Atlantischen Oceaan bereiken door Damara-land, bestond er
geen mogelijkheid meer tot nederzetting voor een onaf hankelijk volk. Op hun eigen grond verrees de goudstad Johannesburg. Op grond gestolen van den Vrijstaat stond de
diamantstad Kimberley.
Was dit de Ware Karbonkel die de eerste kolonisten gezien hadden op den Tafelberg ? Een doode stad lag dit
diamant-oord op hun grenzen, rijk alleen aan schatten voor
europeesche eenlingen. Of was het de Vrijheid en Onafhankelijkheid van een volk dat tot zending had de bebouwing
van een werelddeel?
De groote tegenstellingen ontwikkelen zich altijd in de
wereld en wat lang in de gedachten sluimert blijkt telkens
onverwacht uit een stoffelijken strijd. Het feudaal monarchisme streed in de achttiende eeuw zijn doodstrijd tegen het
opkomend vrijzinnig burger-dom. In de gedachten bestond
die strijd : op het onverwachtst kreeg hij scherpe en volledige
uitdrukking in den vrijheidsoorlog van Amerika. Een monarchaal voorrecht, van belastingheffing buiten opzicht van de
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betalenden, verkeerde in vijanden menschen van een zelfden
stam, maar die burgers waren van den nieuweren tijd. Het
wereldbeheerschend burgerdom met zijn geld en zijn handel
eischt het recht van bestuur over een volk dat met de aarde
en haar voortbrenging in verband gebleven de toekomst in
handen heeft, en hun weerstand vormt den oorlog waarin al
onze gedachten hun kracht vinden : den vrijheidsoorlog van
Afrika.
Het is de vloek geweest van geldmacht en nijverheid dat
zij, hun hoogste ontwikkeling en verfijning bereikt hebbend,
het verband hebben verloren met de bronnen van het menschbestaan. De mensch in zijn verkeer met de aarde -- dat is
de kern van altijd blijvende gezondheid, die de geheele
menschheid sterker maakt. Handel en nijverheid, beschouwd
als de middelen waardoor dat verkeer geleid en belichaamd
wordt, zijn prachtige machten die het een heil is beleefd te
hebben. Maar handel en nijverheid, gedacht op zich zelf, als
verstandelijke bedenksels die beheerschen willen dat waar ze
uit voortkomen ze zijn de retoriek van ons maatschappijleven. Inhoud-loos en leeg berust hun glans ' op het besef
van een overheersching van al het aardsche, dat een klaterend
en ijdel verzinsel is.
Stralend en voos is de valsche karbonkel van de kapitaalmacht in Afrika opgegaan ; de werkelijkheid van een volk,
in gemeenschap met de aarde, de krachten waaruit het leeft
dagelijks voelend, ligt neven haar. Was er grooter dwaasheid
van Engeland dan het volk te willen dooden dat de sterkte
van de aarde is 1 Dat een roeping heeft die van eeuwen is,
die door niets is geknauwd, die in strijd met mensch en dier
in een gemeenschap van verwanten en verspreid over een
werelddeel een geloofs-formulier geworden is 1 En dat alles
op grond van een geld- en nijverheids-overmacht, die zoo
groot over de aarde gestegen zijn dat alleen een volk als
dit allerkrachtigste ze beheerschen kan.
Want geloof niet : een volk van landbouwers. Een volk van
aan de aarde verbondenen en daardoor sterken, zeg maar;
en die geld, handel en nijverheid ten slotte de plaats zullen
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aanwijzen die hun in de heerlijke menschen-samenleving behoort naar hun wezen, die van middel en niet van doel.
Ik voor mij, of het de Ware Karbonkel van het geluk zijn
zal die opgaat over een overwinnend Zuid-Afrika, ik zou
het niet wagen het uit te spreken. Maar de geest toch van
dat laatst-bebouwde werelddeel, geraakt tot zegepraal — de
Slang met de Kroon?

5
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Zangvogel was een klein braaf joodje. Tot zijn vijf-endertigste jaar had hij, in den manufacturenwinkel, door zijn
vader gesticht, geleefd met zijn moeder en zijn zuster. Toen
was de moeder gestorven. Een verre neef, ook in manufacturen,
was na een maand of wat gekomen om zijn zuster, en op
haar raad had hij de zuster van den neef getrouwd. Kort
na de geboorte van zijn eerste meisje, was hij gefailleerd door
de schuld van zijn zwager. Nu werkte hij sedert achttien
jaar bij een groote uitgeversfirma. Altoos had hij plezier
gehad in talen : alleen in het belang van den winkel was hij
geen onderwijzer geworden. Zijn taalkennis kwam nu goed
te pas ; dag aan dag zat hij braaf gebogen over stapels
correctiewerk. Rijk had hij het natuurlijk niet, maar met zijn
twee meisjes die het huishouden deden
zijn vrouw was
tien jaar geleden gestorven
, kon hij er toch wel komen.
Het was in den winter, en er lag sneeuw. Omdat zijn
oogen anders zoo traanden, had hij, het kantoor verlatend,
zijn gewonen dik-glazigen bril voor een met blauwe glazen
geruild. Schuifelend voette hij voort, voorzichtig, zijn stok
voor zich uit, daarmee tastend als een blinde. Toen hij even
staan bleef om den kraag van zijn jas op te zetten de
wind stak zoo fel op den grooten krop achter in zijn korten
nek plofte een sneeuwbal tegen zijn hand. Hij schrikte

erg. Hij had wel jongens gehoord, gezien, maar aan geen
gevaar gedacht. Zij vonden hem een kostelijk mikpunt : het
werd een bombardement op zijn rug, op zijn hoed, ook op
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zijn haar en zijn nek, Eén bal, voor een hond bestemd,
kwam tegen zijn beenen, toch schrikte de hond, sprong langs
hem heen toen viel hij voorover. Een lantaarnopsteker
bracht hem overeind ; hij had zich gelukkig geen zeer gedaan.
De jongens stonden op een hoopje aan den overkant van de
straat ; toen de lantaarnopsteker hen dreigde, lachten ze,
riepen tartend : hè 1
-- Mot je ver ? vroeg de lantaarnopsteker aan Zangvogel.
Toen bedacht deze een list. Hij vroeg, of hij een klein
eindje met den man mee terug mocht, dan zou hij liever het
steegje door gaan.
De jongens lieten hem nu met rust. Ze zaten den hond
achterna, en een dienstmeid.
't Was wel een omweg, zoo naar huis. En een minder
bekende weg. In de steeg was het bijna donker. Nu kwam
hij op het achtergrachtje, daar brandden de lantarens. Het
oude buurtje leek onbewoond, zoo stil hingen de kleine
huisjes, donker, over de smalle straat. En aan de overzij,
waar geen straat was, lagen de huize-achterkanten met doodsche
veronachtzaming als te rotten in het geheimzinnige water,
waar een dikke nevel uit waasde.
Hij was in geen tijden hier geweest. Een vreemde weg

en een langere weg-: hij beproefde wat sneller te gaan de
meisjes zouden zich ongerust maken. Hij deed zijn best om,
dicht langs de huizen, te blijven op het smalle paadje van
hardgetrapte sneeuw, want in 't midden, onder de rullere
sneeuw, bobbelden de keien, met de verraderlijk glissende
punten. 't Paadje was wel heel erg smal, vooral bij de uitgebouwde stoepen, de ouderwetsche trapjes-stoepen, hier en
daar met een onderdeur. Toch liep hij hier met minder angst,
het was hier zoo stil, zoo huiselijk stil...
Plotseling kwam het hem voor, dat er in het huis waar hij
langs ging getikt werd. 't Kon niet voor hem zijn, hij kende
hier niemand. Maar onwillekeurig had hij het hoofd gewend,
en meteen, daar lag hij 1 zijn voet was in het gat gegleden van de treedjes der onderdeur.
Oo 1 riep hij, 00 1 oo 1 driemaal, op plechtstatigen klaag-
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toon. Hij was op den kant uitgegleden, en toen gerold op
den rug, met één been in de lucht. In zijn hoofd warden
het bewustzijn van pijn, de angst dat zijn been gebroken was,
en een verwachting dat iemand te hulp zou komen, daar uit
het huis, waar immers getikt was ... Hij trachtte niet zich
op te richten, te bang dat er iets gebroken was ... Toen
zag hij een gestalte buigen over de stoep, en onwillekeurig
begon hij weer : -- Ooo 1 Maar meteen viel er nat op zijn
neus en zijn bril, een spat uit de dakgoot...
Nu boog er iemand over hem heen.
Heeft meneer zich bezeerd? vroeg een vrouwestem.
Ooo, jaaa.
weeklaagde hij.
Door de druppels op zijn brilleglazen, kon hij niets zien;
hij hield de oogleden maar gesloten, anders traanden zijn
oogen zoo.
— Kunt u niet opstaan ? zal ik 's helpen?
Ik weet het niet, rampzaligde hij, in een voorzangersintonatie van het diepste onheilsbewustzijn.
Doch toen hij een kloeken ruggesteun kreeg, ging het
oprijzen nog al makkelijk. Zoodra hij stond, zocht zijn hand
naar zijn zakdoek, maar de zakdoek was niet in den jaszak, ...
toch àltoos in den rechter zak ... misschien zooeven er uitgevallen ...
Wat? kun je je zakdoek niet vinde, hier is 't er een,
zei de vrouwestem.
Aldoor ondersteund in den rug, maakte hij zijn brilglazen
schoon, met het zakdoekje, hem gegeven, dat sterk naar
muskus rook. Nu kon hij weer zien ! Een jonge dame stond
daar naast hem, half gebogen, hem steunend met 'r arm in
zijn rug.
Dame, u is wel vriendelijk, zei hij, diep door zooveel
hulpvaardigheid getroffen.
Vraag an de meheer of t-ie 'n oogenblikkie binnekomt,
riep een andere stem uit het huis.
-- U komt toch effetjes binne, zei zij.
Maar dát mocht hij niet van de dames vergen. Hij had
wel gaarne even gezeten, om te bekomen, en om zich nog
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eens vast te overtuigen dat er werkelijk niets gebroken was
aan zijn been, dat alleen nog wat schrijnde. Maar om zoo
vol sneeuw daar binnen te gaan 1 Bij vreemden 1 En dan, de
wachtende meisjes thuis...
Doch de vriend'lijke dames lieten niet af. Hij moest en hij
zou toch even rusten. Allerbeminnelijkst ondersteund, strompelde hij het stoepje op.
Ouwe sok 1 riep een zonderlinge stem.
Hij dacht aan een ondeugenden zoon des huizes, maar
moest zich meteen vastgrijpen aan een richel in den gangmuur, want de dame die hem steunde had in een plotselinge
lachbui hem losgelaten, en de gangvloer was glibberig.
Ouwe sok 1 kwaakte weer die stem.
---- Lach toch niet zoo, Merie, zei de andere damesstem.
't Is onze papegaai, meheer.
En die dame lachte zelve.
O, 't is niets, zei Zangvogel goedig.
Hij was opeens wat ongerust : zijn stok was nog op straat
blijven liggen, zijn kost'lijke stok met ivoren knop, 't laatste
geschenk van zijn vrouw. En hij aarzelde aan de dame te
vragen, nog wéér voor hem naar buiten te gaan. Maar toen
hij, in een kleine kamer, eenmaal zat, op een kanapee, dorst
hij toch ; en het dametje ging.
Wat een beminnelijk meisje, Mevrouw, zei hij tegen de
oudere dame.
Ja meheer, wát 'n lieve meid!
Het meisje bracht hem zijn stok.
-- Wil u soms 'n glaasje water?
Ja dat wou hij wel héél graag. Wat een beminnelijk meisje
toch 1 Maar gek 1 nou begon ze opeens weer te lachen.
Of drinkt u soms een grokje met me ? vroeg ze.
-- Ouwe sok 1 kwekte het van achter de tralies.
Zangvogel was een weinig verwonderd. Misschien een zee
kapiteinsgezin ; anders kon hij zich niet verklaren, hoe het
slechtopgevoede dier werd geduld. En die vreemde manier,
waarop het meisje hem op dit uur een grogje had aangeboden...
Mevrouw stak het gaslicht aan, deed de overgordijnen
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vallen. Werd zijn bezoek nu niet onbescheiden ? Maar het
meisje zou met een glas water komen. Hij kon toch zoo
opeens niet heengaan ... 0, hij zag op tegen buiten, die
sneeuw ... Gelukkig voelde hij nu geen pijn meer ... Hij kon
zijn anderen bril wel opzetten, buiten zou het toch donker zijn...
De deur ging open, een derde dame, ook een jong meisje,
geen lief gezicht.
Zangvogel was opgestaan, zijn kleine gestalte knikte
herhaaldelijk.
Da's nou Riek, zei Mevrouw.
0, zei Zangvogel beleefd-belangstellend.
Maar de jonge dame stond maar te lachen.
Jessus, meid, wat bei je nou flauw, zei Mevrouw.
Nou ... maar ... mag ... je dan nie'meer lache, hikte
de binnengekomene.
Zangvogel vond het een vreemd gezin. Hij vroeg zich af,
óf hij zijn meisjes sturen zou, om te bedanken voor de
vriendelijkheid.
Nu kwam het eerste meisje weer, schaterlachend, met een
glas water.
Gaat u toch sitte, meheer, zei Mevrouw.
Kaik daar hei je Merie me' pompienjak. Nou maar
meheer lust ook wel wat 'anders.
Zangvogel schrikte van deze stem. Wat een weinig nette
toon ...
Marie had het glas voor hem neergezet, was om de tafel
heengegaan, en nu zat ze plotseling naast hem, lei 'r armen
tegen hem aan:
Zeg vent, krijge we nou 'n grokje?
Zangvogels beenen en armen sloegen, of hij een beroerte
had. Zijn oude lichaampje vloog van de sofa. Met een schok
was in zijn gedachten geschoten, dat op dit grachtje gemeene
huizen waren 1 Dit moest er een zijn l ...
Meteen schrikte hij van nat aan zijn hand : hij had het
glas water omgesmeten ...
-- Neem , .. me niet kwalijk, zei hij mdeilijk, het leek of
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alle geluid hem begaf. Maar plotseling riep hij : -- Ik moet
er. uit ! met een zoo vervaarlijke stem, dat de vrouwen alle
drie weken.
-- Zeg 's meheer, we doen je toch niks 1 Niemand belet
je heen te gaan, je kwam toch uit vrije verkiezing binne ...
-- 'k Wist niet ...
-- Och, wát wis' je niet ! Lieve man bei je 1 voer Marie
uit, voor Zangvogel plóts een ander-wezen.
Kaik Merie d'r iepon 1 lachte de andere meid.
Ja, zie je dat 1 Nou he 'k je van de straat opgeraapt
en kijk je me hebbe toegetakeld 1
Wat is d'r dan, wàt heb ik gedaan ? vroeg Zangvogel, boog
zich een weinig voorover. Maar toen de meid hem 'r natte jurk
wou voorhouden, deinsde hij ontzet achter uit, tegen de kooi.
Ouwe sok 1 kraste het dier in zijn rug.
De bevende handen voor zich uitgespreid, week hij op zij,
naar de deur, in den hoek.
Voor hem tierden de vrouwen, en lachten.
Gee' me te minste 'n pop voor me jurk, snauwde
Marie hem in het gezicht.
Doodsangstig had hij getast naar den deurknop, even had
hij den knop gehad, nu was hij hem weer kwijt, en dichter
drongen de meiden op ...
Dus liet hij de hand langs zijn jas heenbibberen ... Niet,
niet open 1 ... om zijn horloge ... Hij kon zóó zijn beurs
wel krijgen ... Goddank 1 daar had hij zijn beurs ... Nu
openen ... Tegen hem, gruwelijk 1 drongen zij aan ...
't Was een groote portemonnaie, 'n breede zwarte, in
hoefijzervorm ... De vrouwen gluurden ... ze lachten, lachten ...
--- Kaik, bankbieljetjes, tierde de eene.
't Waren knipseltjes uit kranten, die hij placht te verzamelen, voor een plakboek met amusant »allerlei."
Marie had de vingers al in de beurs ; hij liet haar doen,
totaal overwonnen.
-- Niks as pleepapier 1 lachte ze.
Maar nu had ze een kwartje gevonden, èn nog een cent,
en nog een, nog een ...
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Zangvogel wist wel: precies een schelling was er in. Hij
had ook nog een , goud-tientje bij zich, maar in den kast van
zijn horloge.
-- Ik heb niet meer bij me, verzekerde hij, huilerig.
Got' meheer, hou je toch kalm, me meisjes ben geen
dievegge, hoor ...
Hier zijn je paar centen terug, zei Marie. Ze liet ze
achteloos neervallen boven de portemonnaie ; er viel wat
langs, weg op den grond ...
Hij, bedremmeld, zoo klein en zoo koud, prevelde stukjes
verzoeningswoorden, al maar tastende naar den deurknop.
Madam' vond dat het nu genoeg was. Ze drong de vrouwen op zij, opende de deur, en Zangvogel strompelde 't gangetje uit, 't stoepje af, bang, z66 bang om te vallen netjes
zijn wegje vindende ... Achter hem folterde nog het
gelach ...
Hij was al bijna het grachtje af, voelende niets dan een
drang, als in doodsangst, om vlug voort te komen, zonder

te vallen, prevelend zinlooze klachteklankjes, toen hij een
steek kreeg in het hart, dat hij staan bleef, den adem kwijt:
zijn stok, zijn stok was er gebleven 1
Zou hij ? ... Nooit 1 voor al het goud van de wereld, ging
hij nog niet terug 1 Dus was hij hem kwijt, zijn stok, zijn
makker, 't laatste geschenk van zijn dierbare vrouw, verloren
had hij hem in zoon huis ...
Zangvogel voelde zich och zoo bedroefd. De tranen wist
hij in te houden, bang voor het natworden van zijn bril,
maar hij snoof en snoof, zoo zielsbedroefd, en prevelde, op
de maat van zijn schuifelen, zoete woordjes van zelfbeklag:
Davidje, arme Davidje 1 heel je leven eerbaar gebleven,
kuisch als Jozef, je Sara trouw, en nu z66 in zoo'n huis
gelokt ... En je stok, dat pronkstuk, die prach' ...
Wát zou hij aan de meisjes zeggen 1 Hij moest wel liegen,
't kon niet anders, zou maar van die jongens vertellen, dat
die hem hadden geworpen op den grond, en dat zijn stok
toen hem was ontstolen ...
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's Nachts verdwaalde hij weer naar het huis, en eenige
keeren kwam die droom met den schrik en den angst erna,
dat hij woorden gesproken mocht hebben, luid genoeg dat
zijn meisjes het hoorden, woorden die zijn geheim verrieden ...
Weken bleef hij zenuwachtig.
In het voorjaar, op zijn verjaardag, kreeg hij een nieuwen
stok van de meisjes, met een dunner ivoren knop.
}
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Behoedzaam opende hij de deur, kwam wel gedurfd binnen,
met de oogen half-toegeknepen van niet kijken en toch alles
overzien. Maar eenmaal binnen bleef hij weer treuzelen ; in
zijn vaart gestuit reageerde het lichaam.
Hij wist dat dit de manier niet was
en om dit te verhelpen
bevingerde hij gejaagd de glazedeur, die door dit gewriemel
maar niet wilde sluiten, weer knarsend op hem terug kwam
kieren. Nu toch wel van zijn stuk, wist hij niet dadelijk
wat te doen, welken kant uit te gaan, bleef hij voetschoffelend weifelen.
De eene schouder, door smeekgewoonte sterk geheld, de
ontstoken oogen teruggeweken naar den grond, keek hij moedverliezend op zijn te groote, scheeve, gekromde schoenen, de
schoenen waarop de gerafelde modderbroek vijandig neerdroop.
Ellendig ook, dat aldoor wegzakken der kleeren van 't leege
lijf, als er geen houvast meer is, en dan die broekspijpen
zoo gefranjed op die kromme schuiten van schoenen, de punten
ervan opgestevend alsof het » scheepjes zijn waarmeê hij uit
zeilen moest i"
Den geheelen dag had hij al geloopen, van Rotterdam af
naar den Haag.
Hij voelde zich lam en slap, te slap zelfs om te vragen, nu
i) Uit den tweeden bundel »Zwervers", die dit jaar bij Valkhoff en Van den
Dries te Amersfoort zal verschijnen.
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sterker doorvoelend den toestand, beseffend zijn ellendig bestaan, met in-eens scherp voor zich de visie van zijn verloopen
bedeluiterlijk. Maar tegelijk zag hij, door zijn onhandig
gedremmel aan de deur, dat maar eenige seconden duurde,
de oogen op zich gevestigd, voelde hij daarbij vlijm het gevaar
naderen de deur te worden gewezen, nog voor hij wat gevraagd
had en deze sensatie wekte snel zijn gewone driestheid
weer op. In zijn gescheurde gummi jas ritselend, 'kwam hij
slakjes-gewijs, toch gedurfd, naar voren. Dat jas-geritsel werkte
altijd op zijn ontmoedigdheid in, zooals zijïge rokken illusioneert bij vrouwen. 't Gaf hem de op-wekkende gewaarwording
van toch nog iets te zijn.
Zonder er naar te kijken, zag hij zichzelf slank in de goede
snit der jas, jas van eenig rijk heer, bij een kleerkoop voor
een paar kwartjes gekocht en die fijne snit waarmeê hij
zich niet al te erg schooier voelde, al was die gummi-jas dan
ook een beetje scheurig, scherpte geheel in hem op de zoo
weggezonken levenskracht.
En nu als vanzelf ging puntig vooruit de hoekige, stoppelberuigde kin, ging naar voren ook de lip waarop een brok
knevel plekte, kwam door zijn gesletenheid heen het stroeve,
het strakke, waarmeê hij het aanzien kreeg van een gewezen
militair, wat hem altijd hielp. Hij wist maar al te goed, dat je
met een bedeltronie de deur gewezen wordt voor je nog
goedschiks binnen bent ; hield zich daarom kloek en strak.
In zijn opgekromde wijde schoenen schoof hij nu toch wel
flink naar voren, maakte los uit de ritseljas de harde, magerige
peeshand, hield die bij het eerste tafeltje met een doosje lucifers,
wipte de be-ruigde lip nog scherper naar voren, strekte de
hand nog verder uit, vragerig met in de oogen een smeekuitdrukking van »toe geef me wat", zonder het toch in woorden
te zeggen.
De mijnheer aan het soeplepelen, die hem had zien aan
komen, keek niet op, snauwde : »ga weg," bleef met zijn lepel
doorklikken in het bijna-leege bord.
» Een doosje meneer, ik bin van morrege al van Rotterdam
komme loope."
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»Toe marcheer af, ga weg!"
In het soepbord bleef de mijnheer ijverig doorlepelen, de
oogen erop, alsof hij ze erin wou laten vallen.
Aan een tafeltje verder, een welgedaan man, behagelijk
lekker in 't gevoel van welverzorgden, gaaf-zwarten baard, stak
hem een cent toe, nog voor hij iets vroeg, het aangeboden
doosje lucifers begenadigend terug wijzend. » Wie liet voor een
cent zijn eetlust bederven — en je weet niet waar 't goed voor
is ;" voor hun plezier doen ze het zeker niet, dacht hij.
Aan de volgende tafeltjes gaven ze niets, keken zelfs niet op,
of schudden van nee. Hij herhaalde, dat-ie 's morgens van
Rotterdam was komen loopen, al om vier uur van de Schieká
af. 't Hielp niet. Ze spraken met elkaar door, krassend met
vork en mes over de borden, hompjes vleesch en aardappel
naar binnen werkend.
't Bleef bij die ééne cent, de cent van den welgedanen
man zoo gavelijk-kalm in den welverzorgden baard.
Aan 't laatste der tafeltjes bleef hij aanhouden, aandringen,
»van morge al uit Rotterdam geloope," herhaalde hij smeeknederig.
De bezoeker aan het na-tafelen, loom in zijn doezelkijken
van »ik heb den tijd," zich vol voelend komen, luisterde
vaag zonder dat het op hem insneed, zei toen, in een
opwelling van wat te willen zeggen:
»Uit Rotterdam ? Da's ver hè ? Woon je dan daar ?"
»Nee. Ik woon niet."
Een oogenblik stilte. Aan de andere tafels klikten de
vorken, de lepels, nu meer hoorbaar. Een stukje geschilde
appel glipte bij de meneer naar binnen, de mijnheer die even
na-kauwde, erg lekker, toen weer vroeg, de mond nog in
smakbeweging:
» Zoo ... en waar slaap je dan?"
» Nergens ..."
Weer ging een schijfje appel over de lip van den heer
naar binnen en er tusschen door kwam te gelijk de vraag:
»Je moet toch ergens slapen, in een hooiberg of zoo?"
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» 0, ja ... soms ook wel in 't pelisieberoo?"
»0, o 1" zei de mijnheer, nu in-eens snugger de toestand
begrijpend.
»Als ik vijftien cent heb, neem ik een logementje, maar
ik bin liever bij de polisie. Daar is 't zindelijk, begrijpt u,
veel reiner 1"
»Ja, ja, zei weer de mijnheer, bevestigend. Ja, ja l"
»Ziet u, ik bin nou heelemaal rein, enne ..." Tegelijk
maakte hij een handbeweging naar zijn kraag om nader aan
te duiden wat hij bedoelde.
»Jawel," zei weer de andere, »en je kleeren, waar laat je
die, ook soms bij de polisie ?"
» Kleeren ? die heb ik niet, alleen wat ik aan heb."
»0," zei de mijnheer, die zich niet onprettig voelde bij
zijn ondervraging. »Kleeren, da's ook maar last 1"
»Ik ben zuiver, da's de hoofdzaak l Dat doe ik zelf," antwoordde hij nu snel, het spottende voelend, bemerkende dat
zijn verhaal geen indruk maakte. »Ik zuiver mijn goed zelf,
mijn ondergoed ziet u, ik bin chemicus."
»Ei l ... chemicus?"
Hij keek nu met een blik van ije moet me zoo min niet
aanzien", zei weer : »'t gaat best, niks, niet zooveel zul-je

bij me vinden, alles zuiver 1"
Het laatste schijfje appel was nu van 't bord naar binnengewipt. Lip-smakkend bepeinsde de mijnheer een woord
om er een eind aan te maken, vond dit niet zoo gauw, gaf
hem, met een greep uit het vestzakje, drie centen.
Hij zag het geld in zijn harde hand, trok die hand met een
korte beweging terug, liet toen den arm op-waarts gaan,
sloeg aan als een militair, de hand tegen zijn sjovele mijnheeren-pet, bleef daarop wachten, de jas in ritseling.
Hij wist wel, dat bij deze ondervraging geen werkelijke
belangstelling gaande was, dat die mijnheer maar een
beetje vroeg voor de leus, misschien zich wel amuseerde,
maar wat kon hem dat schelen ! Het was hem onverschillig.
Nu ze hem aan de andere tafeltjes afsnauwden voelde hij dit
gepraat als een steunpunt. Hij wilde wel weg, maar als
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weer wat mijnheer geworden, bleef hij. Als je wat vertelt
ben je geen gewoon bedelaar --- en tegenover die anderen
zou hij dat nu eens laten zien. Niet dadelijk gaan als je de
centen hebt, zei hij zichzelf; de gluur-oogen van de lui gaan
dan spottend door je jas heen. Dat voel-je. Of je het voelt,
en dat maak-je slap bij anderen. Hij zou eens laten hooren
dat hij zijn fransch en duitsch kende, overal gereisd had, lang
niet de geringste, o, zoo, en ook een goed werkman, asjeblieft
Die vent hoorde hem uit, nou goed, laat-ie dat maar doen 1 Hij
kreeg er tenminste wat mee en zou wel zorgen, dat-ie
niet het slechtste vertelde. Je verkoopt eigenlijk je waar. Er
zijn wel die verhalen erover schrijven, en op die manier
weer geld er uitslaan. Laatst had-ie nog van iemand een rijksdaalder gehad, maar dan moest-ie ook alles vertellen, zijn
heele leven. Nou, hij had er wat op los verteld. Got•zalze kraken, wat had-ie gelogen 1 Als-ie nou es kon lezen, hoe
mooi dat alles geworden was ? Gek toch, hoe een mensch
zijn eigen leven opfleurt en bespot, het nog erger maakt dan
het al is. Als je eigen ellende vertelt, is het of die ellende niet
van je zelf is, of het een ander aangaat.
Terwijl hij daar nog stond met de drie centen in zijn handen,
hadden zich al die brokken van meditaties met over-elkaartuimelende radheid bij hem opgedrongen, in minder dan
enkele seconden, als een nagebleven sentiment van vaak gehouden be-redeneering, waarmee hij zijn onnut gepraat, dat
hem vaak in moeielijkheden had gebracht, zocht goed te
maken. Hij zou eigenlijk wel weg willen, maar hij merkte
nu, dat ze van de andere tafeltjes naar hem keken en dat
maakte hem toch twijfelend. Hij bette zijn rood-doorloopen
oogen, begon weer over die chemische zuiveri', zei dat hij
een goed werkman was, maar de omstandigheden, zie je, de
omstandigheden.
De mijnheer in zijn behagelijkheid van goed gedineerd te
hebben, zat hem steeds aan te staren, vragend. De man,

met de drie gekregen centen nog in de hand, begreep dat
hij wat zeggen moest. Zijn jas ritselde hem op. Hij ging er
nu eerst recht goed voor staan, roddelde zijn gewone relaas.
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Hij kwam er telkens op terug, dat-ie zoo'n extra fijne zilver.
smid was »vernikkelen en verzilveren kon-ie als niet een,
heel wat beter dan die er zich voor uitgeven, maar werk
krijgen ho-maar 1" Dat kwam door de Europeesche crisis,
zei hij. In Amerika hadden ze al 't goud en daarom was 't
zilver niks meer waard. Als-ie maar geld had voor Amerika,
dan was-ie uit den brand. Daar verdienen ze eerst geld!
Hier, het zou wat ... loopt alles leeg 1 Maar je komt er
niet zoo gemakkelijk. Daar heb je spiezen voor noodig --en dat is 't hem juist 1 Vroeger namen ze je nog wel eens
mee als stoker of tremmer, maar daar behoef je ook niet
meer om te komen. Laatst had-ie 't nog eens geprobeerd,
maar mis hoor 1
Terwijl hij nog bezig was zichzelf op te hemelen, die
mijnheer uit te leggen over die Europeesche crisis, wat die
mijnheer maar niet begrijpen kon, kwam de kastelein op
hem af, zei ruw en schetterig:
»Zeg 'eris, als je klaar bent met dat geklets, ruk dan
uit, hè l"
Gewoon verjaagd te worden, in het bewuste weten niet te
mogen bedelen, zweeg hij dadelijk, keek voor zich neer alg
een dief op heeterdaad betrapt.
Midden in zijn opkammerij sloeg hem dit als hagelsteenen
tegen vensterruiten slaan. Het verdoofde hem en in die
verdooving bleef hij staan, als aan den grond vast.
» Kom, hoepel nou op. 't Heeft toch lang genoeg geduurd",
zei de waard nog eens, nu heftiger, meer meenens.
Hij grimde grijnzend, schokte brutaal met zijn schouders,
narde verachtelijk met een blik van »kijk wat 'n lef l" liet
toen dadelijk ,de oogen weer zakken, als bedacht hij zich.
De kastelein maakte een ongeduldige beweging, duwde
hem bijna.
Hij keek nog even op met oogen fel van haat, het ooggedreig van iemand die zegt »wat let me kerel of je bent
d'er geweest", waarop die oogen weer dadelijk afgleden, als
levenloos. Onderwerping, haat en weer onderwerping, zij kwamen
in een tel. Schouderophalend als tegen iemand die men geen
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verweer waardig keurt, draaide hij zich om, sprak geen woord,
schoof weg. Maar hij had geheel het gevoel van een hond,
die geschopt wordt, wel weet dat hij onmachtig is, niets
terug kan doen.
In het portaal, waar hij zijn ontstoken oogen, die hem
pijnlijk priemden, nog even bette, sprong venijnig tegen hem
het keffertje van den kastelein. Hij was minder dan zoo'n
mormel. De hond die zich deel voelt van het gezin, kefte
heftiglijk tegen den verjaagden landlooper, die grauw van
ergernis ritselde, ganschelijk ritselde in zijn scheurige jas.
In het koffiehuis lachten ze nog na om het grappige van
het geval.
Zich op-richtend in zijn gummi-jas als wou hij zichzelf zeggen, dat het hem niet aanging, de pijnlijke oogen weer bettend, slofschuivend eerst nog achterwaarts in zijn opgewrongen
schoenen, bleef hij strak staan, toen de deur voor hem dichtklapte, bijna tegen hem aan.
De hond, die met hem meê was buiten, bleef doorkeffen,
klein, kwaadaardiglijk.
Voor zijn bijna niet-ziende oogen door de felheid van licht,
nu hij uit de gedempte zaal op de schaterstraat stond, sloeg
en zwiepten hem voorbij als in een wilden wervelwind : de
rammelende wagens bonkend over de keien, het paard-getrap,
de op-zweepende koetsiers, de drukbewegende, haasthebbende
menschen, de lichtschichten van zon, valschelijk glemerend
door het stratenstof, al het geslier en geraas van een volle
stad, waartusschen hij nu stond als een eenzame, een uitgeworpene, het afval gelijk. De raaskracht van die straat overschalde
zijn ooren, brieschte hem weer op tot machtelooze woede.
Heftig voelde hij nu wat hij al zoolang had geweten, maar
waaraan hij niet wilde toegeven, de ondragelijkheid van zijn
bestaan, een leven zonder kansen van beter, een dag-aan-dag
zich voortslepen zonder te weten hoe te leven, zonder bij benadering te zeggen waar hij 's avonds kon slapen. Natuurlijk,
hij was een uitgetrapte, een uitgestootene, en die hebben niets
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te eischen. Hij had zijn eigen leven vernietigd. Jawel ! Maar
was hij het dan alleen ? Deden anderen nooit iets in opwinding ? Een gemeene leugen was dat. Een mensch is een
mensch. Niemand is zichzelf altijd meester. Het komt maar
aan op het toeval, dat je rustig laat leven, of je voorgoed een duw geeft naar onderen. Had er toevallig die
beitel niet gelegen dan had hij 't met zijn handen gedaan
— en 't was onschuldig afgeloopen. Nu heette het een gewelddadige aanranding, een moordaanslag, en acht jaar hadden ze hem daarvoor gegeven. Veel te goed was die kerel
eraf gekomen. Een paar bulten en schrammen, een paar
weken ziek-wezen, dat was alles ! Maar hij had er acht jaar
voor moeten bloeden. Acht jaar in het groote hotel opgesloten,
zeg dat moet je niet uitvlakken 1 Dat doet je geen goed.
Had die kerel zijn baas hem niet gesard, hem uitgemaakt?
Zoo'n kwajongen 1 En ze hadden hem alleen gestraft dat
noemen ze dan recht.
't Is wel gemakkelijk te zeggen : ga maar werken 1 Als je
eenmaal achter slot hebt gezeten, wil niemand je meer hebben. Ga maar werken, als je geen werk kunt krijgen!
Dadelijk, toen hij uit de gevangenis kwam, had hij 't al
gevoeld, al wou hij er niet aan toegeven. 0, 't was wel

waar, wat ze in de gevangenis schimpend zeien : eer gaat
een kemel door het oog van een naald dan een boef weer
terecht komt tusschen de menschen. Of zij gelijk hadden!
Hij liep al maar door, met zijn eigen wilde gedachten vereenzaamd, alleenig tusschen het drukke straatgewoel rondom
hem. Als hij nu maar vijf cent had dan kon hij wat uitrusten
in een café. Dat zou hem weer opknappen ; zoo'n tikkertje
maakt een heel ander mensch van je. Ze weten niet wat zoo'n
glaasje doet 1 Maar hij hoefde de centen niet te tellen : hij had
er maar vier — en daar kun je niet mee terecht. Eerst moest
hij dus zien er één bij te krijgen.
Jawel, als je vraagt sturen ze je naar de Schans en als je
niet vraagt krijg je niks. En ze letten op je, got-ja, 't was
toch ook waar, hij stond opgeschreven als een boef en daar
6
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moesten de menschen voorzichtig meê zijn. Je kunt nooit
weten wat zoo'n man doet 1 Als-die op de schans zit, ben je
't zekerst van hem. Waarachtig ze hadden gelijk. Hij een
boef, en gevaarlijk ? Nee-hoor, als je geschochten bent, behoef
je niet te probeeren dingetjes uit te halen die niet heel in
den haak zijn. Ze hebben je dadelijk is de smiesen. Je staat
met rood krijt aangestreept. 't Is of ze op je gezicht kunnen
lezen als je in 't groote hotel gelogeerd hebt. Ze verjagen
je overal.
De verbittering van zooeven, toen de kastelein hem zoo
grof eruit gezet had, en die onder het loopen een weinig
verdoofde, vlamde nu weer op, in felle mate.
Het werd nu heftiger in hem, borrelend-heftig, en met die
heftigheid ging hij al harder loopen, zonder het zelf te weten,
vele straten af, zich aldoor opwindend.
Maar op-eens merkte hij, dat hij zichzelf voor 't hoofd
liep te slaan, dat-ie woest-vreemde bewegingen maakte. Hij
merkte nu ook, dat de menschen bleven staan, naar hem
keken, en instinktmatig hield hij zich in, dwong zich stijf tot
kalmte, liep door, zonder om-kijken, alsof het hem niet aanging,
in angstige beroering, dat er een relletje van zou komen.
Hij zwenkte kort een hoek om, »nu tcoh uit het gezicht",
liep nog een straat om, sloeg weer een hoek om, was in een
smalle laan, tusschen het groen. Het viel nog al meê ; ze
maakten geen jacht. Gelukkig, het bleef bij kijken.
Nu een weinig ontspannen liet hij, een eind verder, zich op
een bank neerglijden.
Maar, een oogenblik later, stond hij weer op. 't Was of de
jacht er nog inzat. Hij liep nu weer stadwaarts, als bevreesd
voor het stille-eenzame van de laan. »Wat dom van hem
zich zoo aan te stellen 1" Op die manier loop je er zelf in,
kom je zonder het te weten achter het 'slot. Daar is maar weinig
voor noodig. Ze hebben dadelijk vat op je.
Hij begon nu wat zachter te loopen, zijn gedachten te
regelen. 't Was zichzelf maar schrik aanjagen, hij had toch
niets gedaan. Nu ja, gedaan of niet gedaan. Ze pikken je
in, nemen je als landlooper.

8

ONTREDDERD.

Hij kwam nu aan de Vijverberg, liet zich andermaal op
een bank neerzakken.
In 't eerst, alsof de moeheid en de gejaagdheid hem nog
suggereerden, keek hij niet op. De oogen aldoor naar den
zwarten grond, zag hij de menschen langs zijn pijnlijke oogen
strijken, als zwarte vlekken. Hij was nu wat blij, dat-ie 't
ontloopen was. Wat heb-je aan die onnoodige herrie. 't Is
er ook eigenlijk veel te mooi weêr voor, gotja, wat is 't
mooi weêr ! Wat kon hem de heele rommel, de heele wereld
schelen 1
Zijn gedachtenloop onderging een zachtere gewaarwording
door het huivende groen der boomen, dat over hem kalmeerend
wuifde, alsof een koele hand zachtelijk op hem werd gelegd.
Den Haag was toch wel een mooie stad, zoo ruim, zoo breed
aangelegd, heel anders dan Rotterdam met al dat gesjouw.
Al had-ie geen centen, 't was hier toch rustig. Wat zit-je
hier fijn, aan dat breede, stille water. Water is toch altijd
mooi, zoo aantrekkend alsof het vol geheimen ligt. Het leven
is nog zoo kwaad niet, maar je moet er centen bij hebben.
Nou, die had hij nu niet 1 Sakkerju, nee, die had-ie heelemaal niet. Als-ie die had, zat hij hier niet. Hij keek weer
naar 't water. Leuk toch, zoo'n eilandje midden in 't water.
Als-ie daar nu eens kon wonen ? Wonen ? Om zijn eigen
naief beid moest hij lachen ; hij woonde toch heelemaal niet.
Maar de lucht was ook zóó .... drommels .... nou ja, hoe
moest-ie 't zeggen, zoo lodderig,
te soezen.

zoo om

Hij kwam geleidelijk onder den indruk van 't weêr, van de
warmte, die luw aanwoei. Hij zag het water, opspiegelend
als vrouwenoogen, het huivend groen er boven, zacht-waaierend
als zware lokken, en het witte waas in de lucht verzilverde zich
voor zijn blikken. Nee, je kon zeggen wat je wou, maar
Holland is niet leelijk, die luchten vooral niet. De schilders
hebben het er altijd over. Jawel. Het kan anders verdoemelijk leelijk doen ook, dat weêr. Zoo'n grauw-zwarte bui,
nou, daar moet je schilder voor wezen om dat ook al mooi
.
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te vinden 1 En als je maag leeg is en 't regent gluiperig en
striemerig, of 't waait zoo helschgemeen en je hebt geen
onderdak, vind dan zoo'n lucht maar eens mooi ? Dat gaat
alles gemakkelijk als je volop te eten hebt 1
Maar, nu was het toch wel mooi, dat wit en dat blauw,
waarin je 't blauw eigenlijk niet meer ziet, alleen 't weeke
wit, dat erover heen is gevloeid, zoo week als was, met
wolkjes als eilanden. jé-jé, nu werd hij zelf week. Nee, dat
was toch wel komisch, dat hij week werd, notabene hij, die
ze verjaagden nog erger dan een hond. Hij keek nu weer
op naar de boomen. Donker toch dat boomengroen, zoo
zwaar, zoo droefgeestig. Hoe was dat ook ? Hij kon er
geen vergelijking voor vinden ; net lokken op oude portretten
om er de deftigheid aan te geven.
En nu vanzelf, zonder dat hij 't wilde, kwam het gif weer
in hem opschieten, verdronk zijn gevoel in sarcasme. 0 ja,
zeker, het leven was prachtig, prachtig als je er tegen aankijkt en er niet in behoeft te zijn. Nou zeg, die ouwe naast
hem, die heeft het ook niet te breed met al zijn gelatenheid.

Hij zit in elkaar als een ouwe meelzak. Waarover zou die
nu wel denken ? Over zijn doodkist ? 't Is gek, dat rijk en
arm daar zoo weinig meê te maken willen hebben. Best
mogelijk dat hij er niet eens een kreeg. 't Kon hem ook
niet schelen. Als 't zoover komt, todden ze hem wel weg ... .
Als hij nu 't geld van die kist eens had, en dan er een bestellen, zelf uitzoeken. Dat denkbeeld vond hij dol-grappig.
't Is zoo'n slecht idee nog niet in je doodkist te slapen.
Vroeger zou-ie zoo iets afschuwelijk gevonden hebben, nu
kwam bij die gedachte iets in hem van behagelijke grappigheid en ook wat van lange rust, maar dat toch wel in de
vage verte. In een doodkist slaap je minstens zoo goed als
op een brits. Dan had je een plek voor je zelf, waar je kon
liggen als je moe werd.
In zijn gedachten zag hij nu een groot huis met doodkisten,
de een naast de ander gestapeld, geheele rijen waar ieder
's avonds kwam slapen, ieder in zijn eigen kist. Hij zag het heelemaal niet griezelig. Dat kwam zeker omdat over de kisten
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geen zwarte kleeden hingen. Welk verschil is er ook of je naast
elkaar ligt in het gras of in een kist? Als je dan dood gaat
hebben ze weinig werk met je. Ze behoeven het ding alleen
maar dicht te spijkeren en je in den grond te laten zakken.
Het kerkhof was natuurlijk dichtebij, zooals vroeger naast de
kerk. Heelemaal geen moeite zóó. 't Zou toch een gerustheid zijn precies te weten waar je s'avonds kunt gaan liggen,
alle avonden op dezelfde plek.
Maar toen viel het hem in, dat hij niet eiken avond in
dezelfde stad was, dat hij rondbedelde en met een toch wel
sarcastisch trekken om zijn lippen, kwam hij tot de werkelijkheid terug, viel zijn droombeeld uit elkaar. 't Is gek zooals
een mensch fantaseeren kan. Maar 't was er dan ook net
weêr voor. Loom en soezerig wer-je ervan. 't Moest altijd
mooi weer zijn. 0, o, niet te hard schreeuwen over 't mooie
weêr, dan blijft het niet. Zie-je, 't begint al te veranderen.
Nou ja, dat ben je in ons land te wachten. Daar moet je
niet op letten, je went eraan, zoo goed als aan alles. Hoe
kan zoo'n lucht in-eens betrekken ? Waar al die wolken
vandaan komen ? Da's lastig als het regenen gaat, want
dan moest-ie schuilen. Maar 't loopt wel los ; er zit nog al
jacht achter. Dan drijft 't wel over. Ja, dat doet het wel!
Nu in de werkelijkheid terug, keek hij naar de menschen,
die hem passeerden. Wat was dat alles piet-luttig 1 Zie
daar nou eens dat mijnheertje met zijn slobkousen. Plezier
kreeg je zoo'n enkele-lat midden door te breken. De eene heeft
niet eens een behoorlijke broek, en die vent weet niet wat
hij voor gekheid moet uithalen. Dat was toch maar nonsens,
zoo als een paljas rond te loopen, de handen fijn in handschoenen, om je hals een boord dat je niet bewegen kunt,
hoe was 't gos mogelijk?
En dan 't gekakel van de dames. Waar die het altijd
over hebben ? Zouën die nooit uitgepraat zijn? Hij sprak
nooit als 't niet noodig was of een tikje op had. Nou ja,
dan weet je niet precies wat je doet. Maar soms deed
hij het toch ook. Dat doorslaan is voor een enkele keer
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wel prettig. Een tikkertje ? Als hij er nu maar eentje had,
hier onder de boomen, dat zou fijntjes wezen!
Maar, natuurlijk, dat kan niet. Stel je voor dat ze met een
wagentje rondrijden en dan vragen of je een borrel wilt
drinken, hier op de bank. Waarom ook niet? Waarom zijn ze
toch z66 tegen den drank ? De menschen weten bij lange
niet wat voor goeds in een borrel zit. 't Is eigenlijk het
eenige wat een arm mensch in zijn leven heeft.
Maar door deze verbeeldingen heen kwam nu flitsen de
herinnering over het gebeurde van straks. Hij zag weer het
restaurant met die etende lepelende menschen erin, zag ook
die vlegel van een kastelein die hem verjoeg. Waarom?
Als ieder een cent gaf, zou niemand daar minder door
worden. Maar ze trappen je d'er liever uit. Natuurlijk, ze
zeggen, je bent een boef, een schooier, een landlooper, en
die moet je niet steunen. Natuurlijk 1 En wie waren het,
die het zeiën ? Van een mijnheer kun je dat nog half verdragen, maar de menschen van zoo'n restaurant die behoeven
je zeker niet af te snauwen. Het benne toch maar gewone

lui, al hebbe ze ook een hoedje op en een bleekveld voor.
Zooveel beter zijn die er ook niet aan toe dan een ander.
Vanzelf dook nu in hem op de eigen toestand. 't Was toch
wel belabberd, zoo'n leven. Wat had-ie al niet meegemaakt?
Br. 1 Maar, daar nou niet over denke 1 Wat geeft het. Je
brengt je zelf overstuur. Liever kijken naar de boomen of
naar die gek-aangedrilde dames 1 Als-ie ereens zoo een aansprak ; 't gaat beter van een stad dan van een dorp. Maar,
nee, niet doen, verstandig wezen, ouwe jongen 1 Als je dat
doet wor-je opgepikt, heel fijntjes, naar de schans. Daar is
't altijd nog vroeg genoeg voor. Daar hoef-je nou niet zoo
op gesteld te wezen. Dan nog net zoo lief naar de gevangenis.
Want daar heb-je de kost voor het kauwen. Wat zeg-je
ervan ? Nee, dat hebben ze nog zoo slecht niet ingericht,
dat je daar nog altijd heen kunt. Watblief? 't Is in elk geval
nog een uitkomst.
Hij moest zelf lachen om die galgenredeneering, werd in
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zijn denken nu opgewekt. De gedachten en herinneringen
wat losgelaten kwamen zich van vele zijden zich in zijn bespiegeling mengen. Gotja, je moet het leven maar nemen zoo
het is. D'er waren nog die veel slechter eraan toe zijn.
Als je met je eigen leed spot, wordt dat leed eerst je eigen.
't Is heelmaal van je zelf, en je mag er mêe doen wat je
wilt. Nu, in die beredeneering, ging hij zijn verleden uitelkaar rafelen, heel zijn verloopen leven doorschouwen tot in
de naakte dorheid. Maar, 't ging toch niet van harte. Hoe
je je zelf ook grappig beredeneert, als je geen cent op zak
hebt is het kulkoek. » Als hij nu die centjes nog eens had,
waarmee hij uit de gevangenis kwam, maar och, als hij die
had zou 't gaan als toen".
Nee, hij zou nu toch wel verstandiger zijn. Verstandiger?
Wat is verstandig ? Kool op soep. Je weet nooit wat goed
en wat niet goed is. Had hij niet hard gewerkt, gewerkt
van 's morgens tot 's nachts ? Nou ja, een enkele halve dag
had hij er wel eens uitgebroken, »maar door de bank gerekend," was dat zoo erg niet. Er waren die heelwat minder
werkten dan hij had gedaan. Natuurlijk, als-ie in plaats van
zijn eigen geld eraan te wagen, naar een fabriek was gegaan,
zou 't beter geweest zijn. Dan had-ie misschien zijn geld nog.

Waarom het ook weer niet op een fabriek geprobeerd ? Nou
ja, wat een vraag? Dat wist-ie toch wel. Hij was heelemaal
niet geschikt meer voor de fabriek, ze zouën hem waarschijnlijk daar ook niet genomen hebben. Maar wie kon ook weten,
toen hij voor zichzelf begon dat het zilvergerij zoo achteruit
zou loopen, dat er nou niks meer aan te verdienen is ?
Wat ging het anders in 't begin goed 1 Gewoon prachtig
ging'et. Als-ie drie dagen werkte, verdiende-ie al voor de heele
week. Of die bazen er ook een slaatje uithalen ? Hij had niet
eens drie volle dagen noodig. 't Waren, wel gezegd, niet
meer dan halve dagen. Natuurlijk, kwam er ook wel eens
een tegenvallertje. Natuurlijk, waar gebeurt dat niet en
dat zet je 't meest achteruit. Laatst nog, nee dat was nu al
weer drie jaar geleden, toen-ie zes, week ziek was geweest.
Sakkerju, dat had hem een knauw gegeven. Een paar weken
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niet verdienen, zet je een half jaar achteruit. Daar kun je
niet tegen besommen.
Op een fabriek, ook bij een baas, heb je nog kans, dat
je half-uitbetaald wordt, maar als je voor je zelf prutst
moet-je maar zien er te komen. Dat is het lamme er van.
Maar wat geeft het nou om over al die dingen te denken?
Als-ie nou dat geld van zijn uitgaankas nog had ? Nou ja,
wat dan ? Ook al soep 1 Maar de herinneringen en verwachtingen, die hij gekweekt en gekoesterd had in zijn cel en die
niet verwezenlijkt waren, kwamen nu in dat oogenblik in
wilden chaos opdringen, overmeesterden hem, zooals - ze zoo
altijd tot hem kwamen, als hij zich slap en moedeloos gevoelde, de werkelijkheid daardoor terugweek.
Hij probeeerde ze eerst nog terug te houden, half onwillig,
omdat het niet gaf, maar toch al met een onbestemde voorliefde er aan toegevend. Wat had-hij eraan? Niks, zei hij
zichzelf nog eens. Maar het baatte niet. Ze kwamen telkens
weer terug, soms langs een sluipweg, maar ze kwamen.
Om er zich tegen in te zetten keek hij naar de menschen,
die zoo welgedaan slenterden, alsof er geen zorgen, geen
armoede in de wereld bestaanbaar is, en terwijl hij daarnaar
keek, kwamen vanzelf die gedachten, vlochten zich de herinneringen er weer in, dacht hij ook weer aan die lamme vlerk
van een kastelein. Hij voelde nu weer het zwiepende ervan,
toen hij als een schurftige buiten de deur werd gejaagd,
met dat keffende kreng van een hond achter zich, terwijl de
karren, de wagens hem voorbij rosten, de menschen in vaart
langs hem voortstuwend, bang een minuut verloren te laten
gaan in hun bestaan.
En nu nog eens terugdringend het plaagbeeld dat opspookte
om zijn rood-doorvloeiende oogen, kwamen vanzelf de andere
herinneringen, niet meer tegengehouden of afgeleid, hem bestormen. Als-ie meer geld had, dan zou-ie weer kunnen doen
als toen. Wat had niet gewerkt, asjeblieft voor zes 1 Als-ie daar
aan dacht, hoe hij het zilverdraad trok tot ruige krabben,
hoe vlug hij zeeuwsche knoopen wist te vlechten, soldeeren,
zoo allemaal van dat verkoopbare werk 1 Zelfs, als-ie toen
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daar kon-ie anders niet te best tegen, dan kwam weer die
op-vlieging naar 't hoofd, zooals het toen ook was gebeurd.
Maar als je voor je zelf werkt denk-je daar gelukkig niet aan,
zit-je maar te reppen en te jachten om het af te krijgen.
En je zingt er zelf bij. Doe dat eens op een fabriek; ze
zien je aankomen 1
En wat ging alles gauw van de hand ; 't verkoopen ging
soms gauwer nog dan het maken. De menschen houen wel van
een koopie. Dan benne er altijd, die erin vliegen. Nee maar,
wat had-ie ze laten bloeden, nog duurder dan de winkels
was-ie wel geweest 1 Hoe is 't gosmogelijk vijf en veertig stuivers voor een stelletje, wat je overal voor twee gulden koopt.
Nou, daar kun je nog eens een »taaien" opnemen. Dat schiet
er wel bij over.
Zijn gezicht glansde op van genot toen hij nadacht, hoe
hij ze vroeger wel beduveld had. Nou was dat gedaan, je
hoeft er niet meer aan te denken. Ze dingen je het hart uit
het lijf, durven een prijs bieden, waarvoor je het zilver niet
kunt inkoopen. » Nee, een cent de makke is d'er niet te
halen". Got wat moest-ie in 't laatst al niet doen. Je voordeel
zit erin eerst een partij klaar maken en dan ermeê opweg,
tot je. alles weer kwijt bent. Maar als je geld krap is, kun
je niet veel in voorraad maken, moet je elk stukje dadelijk
van de hand doen. Anders hè-je niet te eten. Het marchandeeren
langs de straat is duur, je komt natuurlijk het meest in de
kroegen. Dat kost heel wat, maar je maakt dan ook er de
beste zaken. Asjeblief of-je 1
Er kwam nu over hem een wervelvisioen van dat schacherwerken, hoe hij de lui beet nam, nu eens deed of hij die
dingen zelf had gekocht voor een koopie, of zei dat hij zelf
erin was gevlogen en nu met scha^ wou verkoopen, dan
weer, dat hij opkooper was uit een failliete boedel, zie je, of
met verdachte bewegingen zoowat te kennen gaf, dat het
geflescht spul was. En de menschen willen dat wel, al zijn
ze nog zoo vroom. Ze vragen niet hoe je d'er aankomt.
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Hij grinnikte in zijn bank-eenzaamheid om al die vindingrijkheid, smakte met de tong, nu weer proevend de vele
borrels, die er bij werden gedronken. Jenever is de pest,
zeggen ze. Och wat 1 Het maakt je plezierig als het voor den
wind gaat, nou ja ook narrig als het tegenslaat. Dat is
het pesterige ervan. Maar, om je op te kikkeren heb je toch
wel eens een glaasje noodig, je haalt er dat met gemak uit.
Want je hebt veel meer durf. 't Is of je ook beter kunt babbelen, je laat je zoo gemakkelijk niet wegdringen. De aanhouder
wint, zie-je 1 Aanhouden, dat moet-je bij die dingen. Anders
ben je geen koopman. jee-jee, wat waren hem vaak dingen
gelukt, die hij nuchter nooit zou gedaan hebben. De jenever
scherpt je op, geeft vlugheid van begrip, geeft eigenlijk van alles.
Nou, wat zou-d-ie zich nu eens graag willen bezuipen, zoo
echt vol-op. Maar niet in de kroeg. Dan ken je je zelf niet,
en flap er soms uit wat je later moet bezuren. Nee, stiekem,
in je logement, en dan een flesch bij je : klok, klok, klok 1
En dan ertegen spreken als tegen een kind, en dan weer
drinken in kleine teugjes, heele kleine teugjes om te proeven of
er knoopen in zitten, er zoo echt van genieten, de hals afvegend
met je mouw, en met de hand na. De rest meê naar bed ... .
en dan den volgenden morgen het katterig gezicht als je
wakker wordt, heelemaal beroerd, lamgeslagen of ze met een
eind hout op je falie zijn geweest, of je lenden gebroken zijn.
Wat had-ie hem dat vroeger vaak geleverd, vooral als die
wilde drift in hem opkwam, het gevoel iets te moeten breken,
waarmeê je natuurlijk weer in de gevangenis kwam, Och ja,
je hebt dan wel je zakken leeg en je hoofd leeg en je maag
leeg en een misselijke smaak in je mond, maar je weet in
elk geval, als je thuis drinkt, dat je buiten schot blijft.
Jenever helpt altijd je muizenissen uit je hoofd. Dat geeft
eens een goede schoonmaak ; je overwint eigenlijk je zelf op
je eigen pestilentie. Daar hebben de zemelknoopers die zoo
op de jenever schelden nou totaal geen benul van 1
Maar, ho 1 als je weer aan den slag moet. Dan begrijp je
niet hoe je hoofd staat, snap je maar niet waar je geld
gebleven is. En als je eenmaal voor goed de smaak weer
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beet hebt, blijf je gewoonlijk aan den gang. Je verkoopt dan
voor een krats je negotie -- en later herinner je er geen
sikkepit meer van. Nee, het zuipen is toch verkeerd. Je
komt er meê op zwart zaad. Want, als je weer aan 't werk
wilt, heb je natuurlijk geen cent om draad te koopen. Dan
moet je soebatten om wat op de pof te krijgen. Eerst geven
ze je nog wel op de beer, maar later, ho maar, eerst centjes 1
Nou, dan moet je wel naar oome Jan, en daar kom je eerst
goed meê in 't labyrinth. Want, ze geven er hoe langer
hoe minder. In de lommerd, daar zijn het ook schooiers 1
Je hebt er maar weinig in te brengen. Ze zeggen zooveel
krijg je, en meer niet. En dan heb je niks te zeggen; alsof
een jas of broek in één week tien stuivers minder kan worden?
Nou, op 't laatst kun je natuurlijk geen draad meer koopen,
breng je ook je gereedschap naar »oome Jan", moet je wel met
andere rommel beginnen te venten. Je moet toch wat verdienen.
Die fabrieken zijn ook de grootste pest. Zij verkoopen soms
het goed nog goedkooper dan je de draad kunt inkoopen.
Eigenlijk kan je ook beter gemaakt goed verkoopen dan 't
zelf maken. Dat kan je !
Neergeploft uit zijn fantasiën zuchtte hij bij deze gedachte,
die als een vale veeg over hem terugbracht de visie van zijn
al-meer neerzakkend leven. Eerst nog snuisterijen, toen kramerijen, bazargoed, belletjes van drie cent het stel inkoop, daarna
spelden, zeep, dingen van nog kleiner, geringer van inkoop,
eindelijk lucifers, bedelen. Jawel, zoo was het ...

De zon, onmerkbaar weggegleden, nog even met een
onmachtige schaterlach, een valsch-glimmende gloed, betintte nu
droevig-zwaar de lengte der Vijverberg. Al spaarzamer gingen
de menschen onder het geboomte, dat als zware vracht het
licht tot schemerdonkerte neerdrukte. Het water lag zwak te
ribbelen, onzichtbaar naar welken kant het vloeide, bijna zoo stil
gelijk een poel. Als een groote geheimende zwaan spreidde het
eilandje er zich in het midden, de enkele booroen erop als
groote opslaande vlerken.
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Hij moest nu nog eens lachen oin zijn idiote bespiegeling
van straks om te willen wonen op dat eilandje. Bij de aantappelende donkerte, die nu toch wel merkbaar neerstreek,
zooals een groote vogel met reuzevlerken, die zachtjes, heel
zachtjes metdie zwarte vlerken daalt, onmerkbaar zachtjes, maar
toch daalt, voelde hij op hem neerstrijken een klemmendzwarte weemoed, het gevoel van donkerte om hem, waarbij
de breede heerweg achter hem, geheimend verbreedde, van
hem week, en weêr op hem af kwam. Hij geraakte in een
soesel van heen en weer getrokken te worden. En hoewel zijn
oogen minder pijn deden door de weldadige schemer, die
langzaam kwam, zoo zag hij nu toch alles zwart.
Maar, op-eens, als een laatste krater striemde op aan 't
westen de reflex der zonnevlammen, die uitgegloeid in flauwig
rood, het luchtruim oververfde. En bij die weggezonken
krater, waarvan de glansen vaagdelijk doofden, kwam als
reactie zijn bewustkracht weer. Waarover zeurde hij toch?
Lucifers, bedelen ? nou ja, 't was niet als in een paleis
wonen, maar zoo erg toch ook niet. Lucifers ? Het was
gemakkelijk, voor vier-en-een-halve cent heb je een heel pak,
Got, met een pak doe-je veertien dagen, soms wel langer.
Want, het spreekt, ze nemen geen lucifers aan ; dat doet
alleen een heel-enkele. Ze geven je het geld maar z6o,
omdat ze toch wel weten waarom het je te doen is. Je hoeft
er niet voor te werkcn, en heel weinig bij te preuvelen.
't Gaat van zelf, of het gaat niet en bang dat je waar
afgestolen wordt, behoef je ook niet te wezen. Met de
Zeewsche knoopen vroeger, moest hij aldoor opletten, met
twee paar oogen, kijken van voren en naar achteren tegelijk.
Alleen dien je met die lucifers op te passen voor de politie.
Die beschouwen het als landlooperij en op een gegeven
oogenblik nemen ze je en ga-je naar de Schans. Als ze een
pik op je hebben, ontloop je het niet. Heb je geen onderdak, kom je telkens bij hun terecht en zoo moet je wel
van de eene plaats naar de andere trekken, kun je nergens
lang blijven, anders loop je in de gaten, word je ze te lastig.
Ze denken maar dat bedelen gemakkelijk is, kè je denken.
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Je hebt evengoed je foefjes noodig als voor iets anders, en
't lamste is, dat de menschen die foefjes toch kennen. Als
je denkt een heele fijne te hebben uitgedacht, lukt het
juustement niet.
Maar nu drupte het weer vagelijk op neer, dat het toch
zoo erg niet was.
Wat had hij noodig ? Een stuk brood, hier en daar een
hap eten, 's nachts in een hooiberg, en als 't niet anders
kon, in de stad bij de polisie. Alleen je moet daar voor
tien uur binnen zijn en je mag er niet dronken aankomen.
Wat zeg-je me daarvan?
Dat leventje kon nog wel, als ze hem maar niet onnoodig
afsnauwden, de koffiehuizen uitjoegen. Dan kreeg hij weer
die aanvlieging naar het hoofd, dat klemmend gevoel alsof
er een molensteen op lag te wentelen.
Dan was-ie tot in alles in staat.
Waarom hem af te jakkeren, zooals men een hond niet
eens doet. Zoo'n kerel zou hij kunnen worgen, zoo in eenen,
met een greep van zijn pezige handen, hem dan toeknijpen
de strot tot-ie blauwde, hem reutelend neerkwakken. Maar
a bah 1 zoo'n vent was 't niet waard om er twintig jaar voor
achter slot te gaan. Nee, dan nog liever een flinke slag
slaan, zoo ineens. Maar dat gaat ook zoo gemakkelijk niet.
Wat zeg-je ? Ze letten op je. Als je eenmaal gezeten hebt,
letten ze altijd op je. Ze houën je in de gaten. Da's ook
niet veel gedaan!
En toch, ... een mensch kan nooit weten. Altijd maar uit
je oogen zien, weet je. Je oogen niet in den zak steken.
Als-ie ... als-ie ... nee, nou niet denken. Buitenkansjes
moeten vanzelf komen, ... zoo als 't ware in je mond vliegen ...
De avond, nu gevallen, kroop zwart en zwaar op hem aan.
Het huivend groen der boomen donkerde beschermend, maar
ook beangstend door de vochte eenzaamheid van de naar
regen hangende avondklamme sfeer.
Van verre glinsterde al een lichtpitje onverwachts gekomen die eene, het lichtje van een lantaarn, dan ineens
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velen, zooals men plotseling bespeurt de vele sterrenpitjes,
twinkelend aan den avondhemel.
Hij stond nu op, toch nog met een gevoel van loomheid,
alsof zijn leden waren gekraakt. Hij besefte, zachtjes opsloffend de eerste zware passen van het lang en loomig zitten, dat
hij op die bank niet kon blijven, dat daar niet vanzelf gebracht
werden die buitenkansjes. Misschien ergens anders ook niet,
maar een snuffelende hond vindt allicht wat.
En nu, langs den boomenweg voetschuivend, de oogen
naar den grond, toch overal glurend, bettend de oogen die
zoo moeielijk tegen het licht en het straatgewemel dat al
naderde, konden inkijken, daarvoor telkens terugweken, maar
toch alles zagen, verdween nu uit hem de bespiegelingsstemming van zooeven, ' gingen verloren al die overwegingen van
voor en tegen, verdween ook dat zich goedwillig laten gaan
in het verleden. Hij voelde nu alleen de straatkeien, het
pijnlijke van zijn stukgeloopen voeten, het stramme van zijn
moeë beenen. De veege herinneringen woelden weer in hem
op, maar nu heftig, venijnig, met al het grievende over zijn
ellende-toestand, dat aldoor lager-zakkend leven, waaruit hij
zichzelf niet kon opwerken, zelfs niet met een gelukkigen
slag en dat besef maakte hem dof en zwaar.
Hij liep nu geheel gedrukt, met moeielijke voeten, in een
stemming van neergetraptheid, een stemming gelijk vroeger
als de menschen niet wilden koopen, hij soms een heele dag
moest ronddarren met zijn laatste stelletje belletjes of een
paar brochjes. Maar hij zag, voelde zijn toestand, vergeleek die met vroeger en vond niet veel verschil. Nu
met lucifers, toen met brochjes, het maakte geen al te groot
onderscheid. Hij had nu tenminste geen zorgen voor materialen. Heb je niet genoeg te bikken, dan trek je de riem
maar wat toe, en deze vlijme redeneering monterde hem
toch weer eenigszins op.
Hij liep nu de stad in, die in vol avondlicht wittend glemerde,
op sommige punten zelfs wit vlamde, een straling van wit uit
winkelkasten, waar licht-aan-licht konstant broeide, als fel-
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witte polen, met glansende afstraling naar buiten kaatsend.
Hij liep door die straten, onverschillig voor het stratenlawaai,
aldoor peizend over het toch wel goede van vroeger, over
het slechte van nu, de eene gevolgtrekking door de andere
halend, ze verwarrend soms dezelfde zinnen vele malen herhalend, zonder besef of duidelijk begrip. Hij liep weer door
donkere straten, met leekende lichten als druilende oogen,
langs kaden, waar de zwarte gebouwen dreigend spookten,
het licht uit eenzame lantaarns neerdroop, van verre krinkekelend in het donkere water, fulpend onder die enkele lichtplek.
Hij liep weer terug naar 't felle licht waar straatmeiden
stoeiend relden en fijne mijnheertjes stijfelijk slenterden, waar
alles koesterend promeneerde in 't witte licht der winkels.
Hij liep maar aldoor, zonder eenig gevoel van aanraking of
besef wat te doen. Het eenige wat hij scherp voelde, waren
zijn moeë voeten, zijn zwaar geworden hoofd, zijn stramme
leden en dan nog de behoefte ergens in een kroeg te
gaan zitten. Och ja een borrel.... en sterker, feller steeg
in hem op de begeerte naar die borrel. Dat zou hem opknappen, heelemaal.
Toen-op-eens stond hij stil.

In een onverwachte schok, die in 't lijf doorsidderde, ritselde
zijn scheurige jas, hield hij zich voor een oogenblik vast,
de handen achterwaarts tegen een muur.
Hij was weer in die Wagenstraat, nog geen twee huizen
ervan af, waar ze hem een paar uur geleden, hadden uitgejaagd. En nu vlamde in felle mate op al de bitterheid
der dingen, die in zijn vele overwegingen zich hadden weggevaagd, in die vele woorden zelf verzonken.
0, als hij hem hier had, wat zou-ie hem graag geven, in
eens en dan voor goed, zoo als hij het zijn baas had gedaan,
met één por. Nee, beter dan toen. Want die was er te
goed afgekomen.
't Flikkerde bloedig voor zijn roode doorloopen oogen en
het duizelde tegelijk in zijn hoofd.
Maar die duizeling, het voelen van zijn zwakte waarnaast
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het jachten der straat, sloeg dadelijk in hem neer die felheid,
zooals een zware boom valt door den bliksem. 't Was of
hij gekliefd werd, zijn lichaam in vele stukken, en de jas ze
alleen nog bij elkaar hield.
Och-wat, och-wat, waar wond hij zich voor op ? Wist hij
het nu dan nog niet ? Voor hij zijn hand zou opheffen, hadden
ze hem al te pakken. Wat kon hem die kerel schelen 1
Natuurlijk, ze zouën hem nog meer geven dan eerst. Twintig
jaar of levenslang kreeg-ie, natuurlijk levenslang. Dan waren
ze meteen van hem af.
Maar dat plezier zou hij ze niet gunnen. Om den dood
niet, hij moest zich inhouden.
Nog altijd stond hij tegen den muur, het hoofd nog in
zwakke duizeling, dat nu weer lichtelijk klaarde, en de pijnlijke,
bloed-doorloopen oogen gericht naar den grond. Suf voelde
hij zich in het drukke gewoel van de straat, bij het geloop van
de menigte. Hij liep zachtjes-aan voort, als een invaliede,
meê met de menschen, zwaar voelend de gezwollen voeten
in de krom-gewrongen schoenen, zoo scheef gesleten. Hij liep
een paar pas verder, bleef weer staan, nu in het stralend licht
van een winkel, dat hel in zijn pijnlijke oogen schalde.
Er naast was een kroeg. De deur vlaagde open, zoog weer
toe. Menschen kwamen er uit, anderen weer erin. Velen
luidruchtig, enkelen benepen.
Het licht scheen naar buiten vagelijk, getemperd en het
geluid binnen rumoerde niet te ruchtig. 't Was van een
gedemptheid als huiselijke vertrouwelijkheid en 't gaf hem
een sensatie als de kruinende boomen hem op de bank
hadden gegeven, een gevoel van stille streeling. Langs de
zwarte flesschen zag hij het licht zacht-weemoediglijk glijden,
een beschuttend, zacht schijnsel, treurig voor zijn oogen als
warme wasem, maar juist daarom zoo kalmeerend. Van
lawaaierige, helle kroegen hield hij heelemaal niet.
Hij stond nog aldoor met zijn oogen naar den grond, toch
vele malen glurend naar het zachte, aanlokkend lichtgeschemer. Hij telde. Och waarom ? Hij wist het wel. Hij had
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er maar vier, moest er vijf hebben.... Hoe kwam hij aan
die ééne cent?
Meer gedoken werd nu zijn gestalte. Wat deden die oogen
een pijn 1 Dan maar weer voort, zien die cent erbij te
krijgen. Als hij nu eerst die borrel maar had, daarbij kon
rusten, zou 't veel beter gaan. Aemechtig voelde hij zijn
onmacht, voelde hij dat het bedelen slecht zou gaan. Maar
toch, het moest.
Behoedzaam opende hij de deur van een winkel, schuchterde
even terug voor 't licht, dat op hem toekwam, ging toen
binnen, naar de menschen die hij zag.
Het doosje lucifers bangig in de gedweeë hand, de ruige
kin en knevel scherp naar voren om het militaire erin te
krijgen, prevelde hij zijn smeek-relaas : »Van morge al van
Rotterdam komme loope."
Onbeholpen in zijn kromme, scheef geloopen schoenen
ruwig rood, de broek gerafeld erop, beknepen de ritseling
van zijn scheurige gummi jas, bettend de rood-doorvloeide,
pijnlijke oogen, vroeg hij aldoor, de tanige peeshand gedweegestrekt : »Een cent maar, voor een doosje 1"
Maar, hij kreeg niets, moest weer verder, om toch die
ééne cent te bemachtigen.
En in de onmacht van zijn ontreddering begreep hij dat
het nu niet ging, niet lukken zou. Hij ging slappelijk voort,
voetschuivend voort in de zwaarte van zijn moeë ledematen
en bedacht, dat het maar 't beste was naar de politie te
gaan, om daar zijn ellende te verslapen.
Montreux, October 18 99.
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DE HEELAL-SPIEGEL
DOOR

ALBERT VERWEY.

VOORAFSPRAAK.
Zie in 't gefoelied glas : uw eigen wezen
Zult ge erin zien, maar zoo niet als gij meent.
Een nevelboom is 't ? Die in loovers weent;
Waant vage lijn ge als hut en duin te lezen.
Dan zilvren zon die schuine stralen leent.
Als vrouw voor venster guld vizioen gerezen.
En 't landschap daagt : een bloementuin geprezen,
Om 't klein gezin dat zich daar 't avondt eent.
Nu st^gt ge op 't duin : van Holland veld en dorpen;
Maarstad en zee omcirklen d'horizon.
Een straling dan komt land en vormen slorpen:
Boven ons troont éen diamantne zon :
't Heelal ontlaaid leit wad opengeworpen
Schouw scherp, of nu u zelf ge ook spieglen kon.
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I.
Onder de buiging van den duinweg schuilen
De landen in den vroegen voorjaarsdamp,
Zij liggen in de laagte en langs hun druilen
Heldert de zilvring die de onzichtbre Lamp
Doet filtren rond en boven onze hoofden;
Er is geen grensbre licht- en nevel-kamp,
Maar mengling van twee vloeistoffen die ruilen
Hun eigenschappen aan elkaar : geen schamp
Van licht, geen duisters in de diepre kuilen;
't Is of van hemelboom lichtnevels loofden.
Zoo wonen we onder hen, en onze huizen
En onze harten staan in stille huld,
Wel recht, want ook in ons geen stralen kruisen,
— De boom is mild voor wie hunne oogen doofden -Geen nevels ook, want wij zijn vreê-vervuld ;
En stilte is meer dan gloed die luid deed ruischen,
Dan gloed van liefde en damp van zonde en schuld.
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II.

In 't eerste licht dat nog door neevlen schijnt
Staan nu de huisjes en de velden helder,
Begin van kleur in 't groen is bloem-vermelder,
't Ver land leit licht van zilvren damp omdeind,
Bruide-gelaat door zilvren sluier hel-der
Dan als de dag er koel langshenen lijnt.
0 zon, mijn Bruid, nu gij in neevlen kwijnt

Is bruidlijk 't licht van de aard en droom-ontwelder.
0 zon, mijn Bruid, schrei nu uw schijnsel uit
In damp van tranen waar wij steeds in leven;
De landen liggen blank zonder geluid.
Wanneer zal iedren steel een bloem ontbeven,
Als uit het duin de hooge leeuwrik fluit,
En zonne-wolken stralend antwoord geven ..
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III.
De zilvren nevels woeien even open
En wolkten : toen verscheen op 't eenzaam veld
Een blauwig huisje door een straal verheld,
'k Zag schuine lijsten langs dien gevel loopen
Saam boven een klein raampjen. En te doopen
In 't licht hing daar een hand, 't kozijn verstelt
Raam-oopning, blond hoofd in die lijst zich stelt,
En huis en hoofd van zon en goud bedropen ...
En uitziende op die nevelzee dat gouden
Vizioen, alsof die vrouw haar wolken weidde,
Van hemelschapen gulden-vachtge schaar -En ik zat stom. Mijn machtlooze armen wouden
Reiken daarheen dat ze in haar licht mij leidde —
Stom voegden neevlen zacht zich naar elkaar.
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De bloemenvelden nu hun kleur doen prijken,
En 't vriendlijk huisje bloemt er middenin;
Aan haag en schaarsch geboomt is groen-begin,
En 't wiekt van duiven die daar nederstrijken;
En 'k merk, daar de daguren gaan en wijken,
Nu de een dan de ander van dat klein gezin:
Hij arbeidt buiten, zij werkt binnenin,
Soms komt om 't huisje een kinderkopje kijken.
Als de avond daalt ontmoet zij vóór de deur
Hem spa-geschouderd : om hen speelt het kind.
't Rood over 't duin doorgloeit de bloemenkleur,
Omgloeit het huisje en het gezin gloeit meê.
En zoo daar staande aanbrengt hun de avondwind
't Geruisch, achter de duinen, van de zee.
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Naar alle zijden ligt nu als een tuin
Dit Holland met zijn bloemenvolle gronden,
Terwijl de heuvels lijdzaam langs hen blonden,
Hoeven-doorhoekt, van 't zilverzande duin.
En daar de wind me omspeelt op blinke-kruin
Zie 'k dorpen voor me en meen de stad gevonden,
En voel de zee me omgaande al 't land omronden,
En hoor de brekers storten steil en schuin.
En eindloos hoog welft zich de nieuwe hemel,
Die elk jaar komt met voorjaarszang en kleur,
En spel van zon en damp en wolkgewemel.
En altijd weer troon boven 't oud gebeur,
In nieuw verrukt zijn, op mijn hoogen schemel,
Ik, dichter, die mijn land het schoonst land keur.
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VI.
Onder den hemel ligt de wereld open,
Zeeën landen en steden zijn daarin;
Ik zie den diamantnen kogel loopen
Zijn baan en boog, in 't einde als aan 't begin
De onfeilbre : Menschgeest-spiegel, Zonnekogel.
Alle aardevormen sluimren daar : hun zin
En teekning die geen sterfling om kan koopen
Liggen onsterflijk in die zilvren rin
Stil in hun klaarte en mist- en glans-omdropen
Draagt hen door de Eeuwigheid de Zonnevogel.
En meê door de Eeuwigheid draagt meê de Geest,
Zich in Hem spieglend, de eigen aardsche beelden,
Die daar van eeuwigheid in zijn geweest, ---Kogel en vogel met gespreiden vlogel i
En wie in lijnen die het Licht doorspeelden
— Heelal !
of Menschengeest uw wezen leest,
Vindt eendre vormen weer en eendre weelden.

GEDICHTE N
DOOR

KAREL VAN DE WOESTIJNE.

I.
'k Ben eenzaam-droef, in 't geel-teer avond-dalen .. .
Door 't open venster hoor 'k den donz'gen val
van klamme bloemen in kristallen schale ..
En 'k weet niet of ik haar beminnen zal,
in 't stil en licht bewegen harer leden,
en hare goedheid in mijn vreemd bestaan ...
'k Ben droef, en 'k hoor haar stille voeten gaan
en haar zacht neuren, in den tuin, beneden.

io6

GEDICHTEN.

II.
Wie weet, en zal mijn liefde in u niet dalen, kind,
vreemd, kalm en simpel-teer als de avond om de graven .. .
Want wie, die in gelatenheid zijn tocht begint,
wie weet de vrouw die langs de baan zijn lip zal laven
met blijde vruchte' en vredig-milde liefde-gaven?
Want zie, ik denk aan u, al zijt ge vréemd me, al staat
ge, simpel-teer, kalm in mijn geest te leven
met stillen aêm waarin geen liefde-schroom komt beven
en zonder éen gebaar dat naar mijn leven gaat:
ik denk aan uw grijs oog, zacht in uw wit gelaat.
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III.
Hoe zal mijn woord uw stil bewegen streelen,
mijn torve mond uw zacht-streelende daên ? ...
-- Op de effen lente-Leie zie 'k, blad-weemlend, gaan
't verduisterd even-beeld van roerelooze abeelen
om 't matte wit en eêle geel der vele water-leel'en
die, bij 't gewieg van tragen avond, kallem staan
en teer-aan nijgen in het zilver-stil getaan
van schuine zonne-glanze' in bevend schauwe-spelen ...
... Hoe zal 'k uw leden streelen, ik die treurig ben

en, vreezend, in mijn leven slechts de liefde ken
voor mijn vreemd eigen-beeld weerkaatst in moe dood water;
('t beeld van de abeelen speelt in 't zilver-gele water)
hoe smaakt mijn torve mond den wrangen, armen waan
dat zijne liefde om uw stil wezen kunne gaan ? ...
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Gij zijt de goede vrouw ter drempel mijner dood, gij die me uw oogen als een zomerpracht ontsloot,
vol wondre lichten en vol rust'ge duisterheden;
gij die me uw leden als de rijkste herfsten bracht,
en, schooner dan een schemering, de zeekre kracht
van vredig leven en zich goed bemind te weten.

Want gij, die weet hoe iedre vreugde tanen moet,
gij mint me ;
en lijk een god de dood der zon begroet
met stille liefde, al heeft hij vreugde-vol geschapen
die zon : zoo mint ge in mij wat ge in u-zelf voelt slapen
en dat in mij voor eeuw'gen slaap moe de oogen sloot,
-- ons moede liefde, o vrouw, ter drempel mijner dood.
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V.
Kom, laat ons gaan door 't land der herfsten ... Ooftbeladen
glooit, in haar vruchten-rust, naar 't laatste dage-rood,
glooit de Aarde, in 't plooien-kleed der goud-zwaar' herfstgewaden,
moede als een moeder is van voede' en van verzaden,
z66, moede en blijde, in de armen van de dood,
in de open armen van de dood, zoet als de haven
waar zware tochten zich aan hope komen laven ,
in de open haven, zalig als een moeder-schoot ...
Kom, laat ons gaan door 't land der herfsten ... Zomer-dagen
laaien hun laatsten brand van zwaar gebroei ... -- o kind
dat voor mijn zijn uw wijze liefde hebt gedragen,
en ál de sterren weet die we in veel nachten zagen,
en de' adem van den Tijd in de' adem van den wind:
zomer laait uit nu, kind, in 't staêge licht vervagen,
de aard laat de barens-daad ter vlije rust vertragen,
en 'k voel dat de eeuwigheid in deze avond begint ...
We zullen gaan door 't land der herfsten, en, verloren
in herfstige eenzaamheid, zal ons véél vrede zijn.
Zie, de avond graaft in de aard zijn laatste zonne-voren;
en wij,
ons liefde werd in wetens-ernst geboren,
't geweten van den herfst zal om ons leden zijn ...
Ons liefde is moe van lam gezeur en mooie logen ...
We gaan door 't land van herfst ; o, sluit uw levende oogen,
we gaan ter zoete dood in 't kallem aard-gedein.
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Herinneringen zingen, kind, uw wit gelaat
en 't zoet verhaal van uwe dage' en mijne dagen
die vredig in ons leve', als stille tuinen lagen
in 't teere licht van late schemering gebaad,
wijl d'hemel is om tuine-groen een stil gewaad
van trage, kalme schauwen, en de boomen dragen
een laatste vogel-stem van lang-verplooiend klagen
dat kwijnt en weere wast en weere kwijnen gaat ...
Thans, o mijn kind, en leeft geen lied om ons, en leven
geen vrede-dage' als stille tuinen om ons heen;
geen scheemring bleef om ons vereenden droom geweven,
en droeve schauwen schuive' om ons gescheiden leên ...
En in den nacht zie 'k, laatste troost, alleen nog beven
de matheid van uw wit gelaat, in stil geween.
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VII.
Thans is het uur dat schauwen nijgen,
en de avond, als een teeder lied,
om huize' en zielen zacht komt zijgen,.
en, moede-durend, stil vervliet
in de open schoot van 't schemer-zwijgen ...
Thans is in al de zielen vreê
en dank-gebed in al de huizen;
en zelfs wie wránge dagen leê
voelt in zijn wezen kalmte suizen
als een slaap-stille zomer-zee ...
... 0 pijn van hér-doorleefde pijnen ...
— Alleen voor ons is vrede niet,
o mijn vér kind, in 't trage deinen
van 't kallem-durend avond-lied
over de dankende avond-pleinen.

III

OP DEN VERKEERDEN WEG
DOOR

J. STOFFEL.

De Liberalen van gisteren
ach,
't Zijn kettermeesters van den dag.
Zoo rijmelt waarschuwend De Genestet.
Van der Goes mag zich dit voor gezegd houden ; hij
heeft aanleg voor Groot-inquisiteur.
De heer Van der Goes heeft in de Juli-aflevering van dit
Tijdschrift mijn brochure, die tot opschrift heeft : „Op den
verkeerden weg" kritisch behandeld.
Ik had mij in die brochure een aanval veroorloofd op het
socialistisch dogma en mij in beginsel vierkant verklaard
tegen de toepassing van de socialistische leerstelling in de
actieve politiek.
En daarom gaat hij, niet lezend of slecht lezend wat er
in mijn brochure staat, mij te lijf met allen ijver en alle bekrompenheid van den echten fanaticus.
In zijn oogen ben ik niet maar een dwalend, maar een
slecht, een gevaarlijk mensch, een renegaat, die zijn standl
genooten ophitst tegen zijn vroegere vrienden, een vijand
des volks, die de overwinning door evolutie van de alleenzaligmakende leer van het socialisme tracht tegen te houden
door het voordragen van een „schijnhervorming".
Der Jude musz verbrannt.
De lezer oordeele:
Ik ben, volgens Van der Goes, een reaktionnair, die zich
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plaatst op een standpunt, ,,dat door de massa der liberalen
zelfs in ons land reeds lang is verlaten".
„Een cynicus, voor wien alleen pleit, dat zijn cynisme
minder glad is dan dat van Van Houten."
Een egoïst, „die zijn eigendom hooger stelt dan het kiesrecht van anderen."
Een verstokte propagandist voor een burgerlijke utopie,
wier verwezenlijking alleen in het voordeel zou zijn van mij
en mijn standgenooten.
Een kerel, die gilt van angst, dat men hem door socialistische maatregelen iets zal afnemen.
Een noodkrijter van het wankelend kapitalisme.
Een domkop „in wiens naam" hij -- zooals hij zich
geestiglijk uitdrukt -- „zich veroorlooft de aanduiding te
lezen van de mate van scherpzinnigheid en royaliteit, welke
algemeen de sociale bespiegelingen van zijne kollega's kenmerkt."
En als ik er mij nu nog maar toe bepaald had, het bedrijf
van de patroons in de tegenwoordige omstandigheden te
vergoelijken dàn had Van der Goes het mij nog zoo
kwalijk niet genomen. --- Ieder is een dief in zijn eigen
nering, heeft hij zeker gedacht. Maar de strekking van
mijn betoog is, volgens hem, „bepaald reaktionnair tegen de
arbeiders", en ik geef blijk „van mijn afkeer van ingrijpende
maatregelen" door „het voordragen van een schijnhervorming."

En daarom, verdien ik in de oogen van Van der Goes,
een oordeel „dat geen particulier patroon, die de gewone
verhoudingen in acht neemt, zich heeft aan te trekken."
En daarom word ik -- ik ben blij, dat mijne kollegas
zich dit, volgens de laatste uitspraak van Van der Goes, nu
weêr niet behoeven aan te trekken -- op melo-dramatische
manier uitgescholden voor een „knecht van den rijkdom",
„een priester van den geldgod."
Het lust mij niet mij persoonlijk tegen de beschuldigingen
van den heer Van der Goes te verdedigen. Het zal het
publiek waarschijnlijk ook weinig interesseeren wat persoon
ik ben. Hij zou den strijd waardiger gevoerd hebben, als hij
8
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mijn persoon buiten bespreking had gelaten en er zich toe
bepaald had min beginsel aan te vallen en het zijne te
verdedigen. Dat zou een aangenamer toon hebben gegeven
aan het debat.
Maar ter wille van het goede, dat hij voor mijn beginsel
heeft gedaan, vergeef ik hem dat gaarne. Hij heeft mijn
brochure gekritiseerd en juist daarvoor was zij ges reven
Hij heeft gedaan wat niemand • anders gedaan heeft -- de
heer Wibaut, die er zich in „de Kroniek" met een oppervlakkig praatje afmaakt, tel ik niet mee ; en hij heeft in
zijn kritiek voor het Nederlandsche publiek duidelijk gemaakt,
dat de theorie van het socialisme lijnrecht staat tegenover
die van Landnationalisatie.
Ik heb dit in mijn brochure trachten te doen — maar
die is door zeer weinigen gelezen -- hij heeft mij in mijn
werk trouw geholpen en daarvoor ben ik hem dankbaar.
Daardoor is klaarheid gekomen in de verhoudingen en die
was hoog noodzakelijk.
,,Partij kiezen tegen de grondbezitters," zegt Van der
Goes, „moge in de praktijk veelal van de socialisten worden
gevorderd, zij zullen het nooit doen met de valsche theorieën
van de landnationalisatie."
Strijd dus, onverzoenlijke strijd tusschen twee beginsels.
Het socialisme streeft er naar de vrije beschikking van den
mensch over zijn eigen lijf en zijn eigen goed te beperken
en ten slotte op te heffen.
Landnationalisatie tracht die vrijheid te vergrooten, onaantastbaar te maken en het verkrijgen van eigen goed bereikbaar
te stellen voor allen.
Landnationalisatie is de eenige burcht voor het vrije individualisme, de bron van alle geestkracht, de oorzaak van
allen vooruitgang, de bakermat van alle goedheid en grootheid, waartoe menschen zich kunnen verheffen. Van haar uit
alleen zijn wij in staat het socialisme te bestrijden en te
vernietigen.
Van der Goes schijnt hiervan iets in te zien, van daar
zijn heftige * toon.
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Socialisme en individualisme worstelen om de overwinning.
Beide partijen zijn overtuigd van de onhoudbaarheid der bestaande toestanden ; beide pretendeeren te staan op het
beginsel der democratie : gelijk recht voor allen.
Daarom kunnen aan weerskanten eerlijke, onbaatzuchtige
menschen staan, die strijden met onbesmette wapenen. Daarom
had Van der Goes zich van persoonlijke aantijgingen moeten
onthouden.
Ik heb ook in mijn brochure geen andere koers genomen,
dan ik altijd heb gevolgd. Reeds in t 893 heb ik in een
artikel in » de Nieuwe Gids" op dezelfde wijze over het
socialisme geoordeeld en daardoor de gramschap opgewekt
van den heer Van der Goes, zoodat hij volstrekt geen reden
heeft zich blij te maken over zijn nieuwe ontdekking, waarvan
hij op bl. 13 4 gewaagt.
Ik heb mij verklaard en zal mij altijd verklaren, tenzij als
noodmaatregel, tegen de inmenging van den Staat in de
verhouding tusschen werkhuurders en werklieden ; ook al zou
ik in die meening alleen staan tegenover alle socialisten,
radikalen, liberalen, anti-revolutionairen en katholieken.
Ik acht de Staat niet bevoegd om stelselmatig inbreuk te
maken op de vrijheid van arbeid en contract ; ik acht het

ook onmogelijk om door staatsinmenging in die vrijheid den
toestand der arbeiders duurzaam te verbeteren.
Ik acht de Staat hopeloos onmachtig om door het maken
van wetten te zorgen voor het welzijn der krielende millioenen,
wanneer die millioenen niet in staat zijn om voor zich zelf
te zorgen. Integendeel door die wetten wordt de noodzakelijke prikkel verzwakt of weggenomen om uit eigen kracht
hunne belangen te behartigen en te verdedigen.
Ik ben er van overtuigd, dat de vrijheid van arbeid, het
persoonlijk verantwoordelijk stellen voor eigen daden, het
opleggen van de verplichting aan ieder om te zorgen voor
zichzelf en voor hen, die van ons afhangen, noodzakelijk
zijn om de maatschappij te behoeden voor verslapping en
verzwakking, eindigende in het bukken - voor een bureaucratische tirannie.
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Elke wet, die de strekking heeft den arbeider afhankelijk
te maken hetzij van een patroon of van de staatsmacht, is te
veroordeelen.
De rechte weg is die krielende massa gelegenheid te
geven zichzelf te redden, onafhankelijk van den werkgever
of van den Staat en dit kan geschieden door hun recht op
het leven te erkennen, hun gelijk recht op het gebruik van
den grond van hun land.
Elke stap in die richting, door de wetgeving gedaan, zal
de werkloosheid verminderen, het loon doen stijgen, de macht
en het uitzuigingsvermogen van den kapitalist, hetzij hij optreedt als grondeigenaar, geldschieter, ondernemer of handelaar, verzwakken en de arbeidsmiddelen beter binnen het
bereik brengen van hen, die ze gebruiken.
Ik acht al die wetten tot ingrijping in de vrijheid van
arbeid en ruiling, die thans worden voorgesteld en wier totstandkoming zoo ontzaggelijk veel moeite en inspanning kost
van de bekwaamsten in den lande, monnikken-werk dat later
alles weêr ongedaan moet gemaakt worden.
Men is daarmee op den verkeerden weg.
Van der Goes verwijt mij, dat ik alleen uit eigenbelang
als ondernemer zou zijn tegen staatsinmenging in de vrijheid
van bedrijf -- dat moet hij voor zich zelf verantwoorden
maar als hij zoo onheusch tegenover mij is, mij te dwingen
met een guldens- en centen-argument voor den dag te komen,
dan kan ik hem hierbij verzekeren, dat mijn financieel belang
als kapitalistisch ondernemer veel meer geschaad wordt door
het belasten van den grond naar de waarde en het verkrijgbaar stellen van grond en kapitaal voor de arbeiders,
dan door het vaststellen van een normaal-arbeidsdag, een
minimum-loon en het uitkeeren van een pensioen uit de
staatskas aan bejaarde werklieden.
Wanneer de arbeiders grond en kapitaal voor zich beschikbaar kunnen krijgen, zullen zij voor eigen rekening gaan
werken, op zichzelf of in coöperatie met anderen ; voor den
kapitalist zal de rente worden besnoeid en de grondrente
ten deele of geheel worden geconfisceerd.
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De bonen zullen stijgen en daardoor zal de winst van den
ondernemer voor zoover deze behaald wordt ten koste
van anderen -- worden vernietigd.
De heer Van der Goes dwaalt, waar hij meent dat de
vaststelling van een normaal-arbeidsdag door den Staat bovenaan zou staan op het lijstje der arbeiderswenschen. Zij
moge het eerste punt zijn op het programma der socialisten,
de eerste algemeene eisch der arbeiders is zij niet.
Hun eerste eisch is : verhooging van loon, d. i. beter wonen,
eten, drinken, kleeden, verruiming van de gelegenheid om
persoonlijk, privaat bezit te verkrijgen, zich door eigen
inspanning onafhankelijk te maken van den patroon of van
den Staat, zoodat zij niemand dank schuldig zijn. De socialisten trachten hun wel wijs te maken, dat het heel voordeelig
voor hen zal zijn als de Staat voor hen zorgt en -- zoo
is een mensch nu niet -- zij zouden uit de handen van de
socialisten wel een staatspensioen willen aannemen, als het
hun niets kost, maar wee de partij, die hen .zou willen dwingen
daarvoor zelf een bijdrage te geven. Dat zouden zij gruwelijk
onbillijk vinden ; zij zouden het een belasting noemen, een
verkorting van hun loon, en die partij zou het aan de stembus ondervinden.
De socialisten zijn wijs in de politiek ; zij vragen staatspensioneering zonder bijdrage ; daarmede gaan zij in 1901
naar de stembus ; dat is veel meer populair, dan een normaalarbeidsdag.
De arbeiders zijn bezield met een gezond wantrouwen tegenover gunsten van den Staat. Zoodra een arbeider zich door
eigen inspanning onafhankelijk heeft gemaakt, dan is hij in
den regel geen socialist meer.
De toepassing van landnationalisatie zal hem de gelegenheid daartoe openen. Ook vakvereenigingen, coöperatie voor
de productie en de consumtie, in Engeland ingeburgerd en
toegepast, lang voordat er van socialistische agitatie sprake
was, zijn middeien voor den arbeider om tot bezit, tot onafhankelijkheid te komen, maar zij zijn onvoldoende, zoolang
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zij niet gesteund worden door landnationalisatie. Van daar,
dat dit beginsel onder de niet-socialistische arbeiders in
Engeland groote vorderingen maakt.
Geen wonder dat Van der Goes der landnationalisatie een
fellen haat toedraagt.
Van der Goes vindt tegenwoordig vrienden voor zijn socialisme, die hem stof tot nadenken kunnen geven.
Een vertegenwoordiger der geld-aristocratie, de heer Boissevain, schrijft in »De Economist" in een weerlegging van een
opstel van den heer Hoetink in dat tijdschrift, dat hij het
in het geheel niet noodig vindt voor de arbeiders om bezit
te verkrijgen, zoodat zij zich zelf kunnen helpen. »Men denke
zich," zoo drukt hij zich uit, »het dag-, week- of zelfs het
jaarloon, vervangen door een geregelde uitkeering het leven
lang, waartegenover de arbeider zich verbond te werken,
zoolang zijne krachten het toelaten, dan ware het euvel,
waarop gewezen wordt, (de onverzorgde oude dag) vermeden."
De ééne helft van het socialistisch program : »het werken
naar krachten," vindt de heer Boissevain dus al goed. Over
het tweede deel : »het ontvangen naar behoeften" (de grootte
der uitkeering) zal waarschijnlijk nog wel eenig verschil bestaan
tusschen hem en den heer Van der Goes, maar toch blijkt
uit de gedachtengang van den heer Boissevain, dat hij wel
ooren heeft voor het socialistisch beginsel van een uitkeering
onafhankelijk van het verrichte werk.
De rijke menschen zijn niet zoo tegen het socialisme ; zij
vinden de staatszorg voor de individuen nog zoo kwaad niet,
mits zij de baas blijven. Onafhankelijke menschen passen
niet in hun regeeringssysteem en daarom zullen zij het beginsel
van landnationalisatie, dat hun macht aantast, veel feller
bestrijden dan het gematigde socialisme. Het toegeven aan
de voorloopige eischen van de socialisten bevat een groot
gevaar voor de vrijheid en de onafhankelijkheid des volks.
De armen verkoopen zoo licht, als Ezau, hun geboorte-recht
voor een schotel linzenmoes.
Ik heb verdedigd de handhaving van het eigendomsrecht
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van den mensch op het produkt van zijn eigen arbeid en op
het eerlijk geschenk van dat van eens anders arbeid.
Ik heb met dit »eerlijk geschenk" niet alléén bedoeld,
zooals Van der Goes grappig opmerkt, » verj aars- en andere
geschenken," maar wel degelijk het recht van den mensch
om bij uiterste wilsbeschikking zijn goed te vermaken. Dit
recht behoort naar mijn opvatting bij de uitoefening van het
eigendomsrecht.
Ik beschouw de handhaving van het eigendomsrecht als
rechtvaardig, in de gevolgen heilzaam voor allen, noodzakelijk
voor de vrijheid, voor het behoud van de geestkracht van
het volk, voor het handhaven van een democratie, voor het
bestaan van den Staat zelven.
Maar ik heb niet verdedigd het bestaande eigendomsrecht
van mij en andere bezitters, dat, ten deele althans, berust
op onrecht, op een schending van het ware eigendomsrecht,
op privaat grondeigendom en de daaruit voortvloeiende macht
van mij en andere kapitalisten om altijd rente te trekken
van ons kapitaal, hetzij dat belegd is in grond, in rentegevende papieren of in arbeidsmiddelen. En ik heb als mijn
meening te kennen gegeven, dat landnationalisatie, een einde
zal maken aan dat onrecht en aan de macht, die tegenwoordig
verbonden is met het bezit van kapitaal, om anderen menschen
het hunne te ontnemen.
Ik beschouw de toepassing van het beginsel van landnationalisatie als een voortzetting van het proces, dat zich duidelijk
in de geschiedenis der beschaving openbaart : een voortdurend
versterken van het recht van het individu op persoonlijke
vrijheid en op het bezit van zijn eigen arbeidsprodukt.
Slavernij, lijfeigenschap, bevoorrechte standen waren een
schending van het recht van den mensch op vrijheid en op
het bezit van eigen lijf en goed. Deze instellingen zijn bij
de beschaafde volken afgeschaft. Zoo zal ook het privaateigendomsrecht op den grond, dat ook de menschen het
hunne ontneemt, hen onvrij maakt en een bevoorrechten
stand schept, worden afgeschaft in den naam van de handhaving van het ware eigendomsrecht.
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Ik bestrijd het socialisme niet, omdat ik bevreesd zou zijn,
dat men er ooit in zou slagen het ergens door te voeren
bij een volk van den kaukasischen stam. Dit is eenvoudig
niet mogelijk ; ieder, die de menschen kent, weet hoe naijverig
zelfs de kleinste bezitter waakt voor datgene, wat hij als het
zijne beschouwt en strijdt voor de vrijheid om het te gebruiken
naar zijn goedvinden.
Een democratie en de socialisten zijn immers sociaaldemocraten die het privaat eigendomsrecht ging afschaffen
en de vrijheid vernietigde om te werken of niet te werken,
zou, den dag na die revolutie, overgaan in een Oostersch
despotisme, regeerende over slaven.
Hierover behoeven wij niet meer te praten. De socialisten
zelve gelooven er niet meer aan.
Maar ik bestrijd het socialisme, omdat het, uitgaande van
een verkeerd beginsel en zich beroepende op de natuurlijke
hebzucht van een door onze onrechtvaardige wetten op het
grondbezit in het leven geroepen proletariaat, verkeerde wetten
aan ons volk wil opdringen, wetten, die, zonder eenig noemenswaardig dadelijk voordeel aan die proletariers te geven, het
nadeel hebben, dat zij het aantal onafhankelijke menschen
zullen verkleinen en het getal der bezitloozen, die geheel
afhankelijk zijn van de rijken (de belastingbetalers) zullen
vergrooten, waardoor de geestkracht en het productie-vermogen van ons volks zullen achteruigaan en de armoede zal
toenemen.
De socialisten zijn groot en sterk in hun kritiek op den
bestaanden toestand ; ik waardeer dit ten volle, en hun rol
is in dit opzicht nog lang niet uitgespeeld ; hun theorethische
zwakheid is hun kracht bij . de groote menigte ; juist door
hunne oppervlakkige theorie, hunne felle beschuldigingen, al
zijn zij niet altijd aan het juiste adres en hunne plompe geneesmiddelen, hebben zij de volksmassa in beweging weten te
Mengen en de regeeringen gedwongen, zich ernstig te gaan
bezig houden met de verbetering van het lot van millioenen,
die, niet door eigen schuld maar door de schuld der maat-
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schappij -- dat zijn wij allen -- arm, onwetend, ruw en
slaafsch blijven.
Zij zijn groot in hun kritiek, een fel drijvende kracht tot
hervorming van groote waarde. Ondanks het vele kwaad, dat
hij aan individuen heeft berokkend door zijn valsche leer,
waarvan zoovele arbeiders het slachtoffer zijn geworden, heeft
Domela Nieuwenhuis door zijn werk het sociale geweten van
ons volk wakker geschud. Zijn naam zal in de herinnering
van het volk leven, zijn hoofd zal voor het nageslacht nog
schitteren met een martelaarskroon, wanneer de namen van
Troelstra en Van der Goes reeds lang vergeten zijn.
Alleen in de kritiek zijn de socialisten groot ; zij zijn hopeloos zwak in het werk der hervorming zelve.
De normale mensch wil vrijheid van beweging ; hij wil vrij
zijn om te werken voor zichzelf en zijn eigen arbeidsprodukt
bezitten, en ook vrij om niet te werken en de gevolgen daarvan te dragen. Daarvoor heeft hij alle eeuwen gestreden. De
geschiedenis der beschaving is de geschiedenis van de trapsgewijze verovering van die vrijheid en dat recht.
Denken de socialisten er in te slagen die ontwikkelings
gang te brengen in de tegenovergestelde richting?
Geen socialistische redeneering is op den duur in staat den
mensch dwang te doen verkiezen boven vrijheid en verkorting
van het bezit van datgene wat hij zelf heeft voortgebracht,
hetzij deze geschiedt door een kapitalist of door den Staat,
zal de mensch altijd als roof beschouwen.
Deze grondtrek van den menschelijken geest wordt door
de socialisten bij hun quasi-opbouwend werk totaal voorbijgezien.
Zij willen door wetten de vrijheid beperken, de verantwoordelijkheid van het individu voor eigen daden uitwisschen,
de zucht, om door eigen arbeid bezit te verwerven en zich
onafhankelijk te maken, dooden. Dat is geen opbouwen, maar
sloopen, dat uitloopt óf op een reactionaire revolutie óf op
bureaucratische tirannie.
In hun kritiek veroordeelen de socialisten het beperkte
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kiesrecht. In theorie is die kritiek volkomen juist ; voor
een goede regeering is noodig, dat iedere geregeerde een
stem heeft in het kiezen der personen, die hem zullen
regeeren.
Maar voor een goede regeering is in theorie óók noodig,
dat de regeeringslasten evenredig door alle geregeerden gedragen worden.
Het in-praktijk-brengen van deze theorie is in de huidige
omstandigheden niet mogelijk, eenvoudig, omdat een groot
deel der menschen te arm zijn om belasting te betalen.
Maar daarom is ook de toepassing der theorie van algemeen
kiesrecht niet uitvoerbaar zonder groot gevaar voor den Staat.
Wanneer toch de belastingen slechts door een deel der burgers worden opgebracht en de macht om over de opbrengst
daarvan te beschikken door het algemeen kiesrecht aan allen
werd gegeven, dan zou daarvan het gevolg zijn, dat de nietbelasting betalende kiezers zouden beschikken over het goed
der belastingbetalers.
> Het kiesrecht", zegt Mr. S. van Houten zeer terecht, »is
niet te beperkt, maar de menschen zijn te arm". Maak een
einde aan die armoede door betere wetten, die aan allen
gelegenheid geven om bezit te verkrijgen, dan zijn, ook volgens de tegenwoordige kieswet, allen rechtens kiezer.
Dat de socialisten het algemeen kiesrecht willen is begrijpelijk. Het denkbeeld toch, dat het socialisme begeerlijk zou
zijn in de praktijk, kan alleen post vatten in het brein van
menschen, die niets bezitten, geen belasting betalen waarvan
zij iets merken, en geen hoop koesteren ooit iets te zullen
bezitten en die daarom alle voordeelen, welke het socialisme
hen belooft, als zuivere winst beschouwen. Om bij de stembus
te overwinnen moet het socialisme dus beschikken over een
massa stem-hebbende niets-bezitters, die meenen dat zij door
het veroveren van de staatsmacht op kosten der belastingbetalers een beter leven zullen krijgen.
Algemeen kiesrecht is dus thans zeer in het belang van
de socialisten ; het is voor hen het noodzakelijke instrument
om te overwinnen, maar voor hen, die meenen, dat het so-
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cialisme schadelijk is, is het onder de tegenwoordige omstandigheden niet in het belang van het volk.
Maar daarom rust op hen, die met ons het algemeen
kiesrecht voor het tegenwoordige bestrijden, te zwaarder de
verplichting om door betere wetten het bezit voor allen toegankelijk te maken en daardoor allen in staat te stellen,
maar ook te verplichten, een bewuste bijdrage te geven tot
goedmaking van de kosten der regeering, waardoor allen
kiezers worden.
In hun kritiek veroordeelen de socialisten het kapitalisme:
de macht van den éénen burger om door middel van zijn
grondeigendom of zijn kapitaal-bezit den anderen het zijne
te ontnemen. Zij doen dat volkomen terecht ; dat onrecht
veroordeelen en bestrijden ook wij met alle kracht, die in ons is.
Maar, met de socialisten voor een oogenblik aannemende.,
dat alle bezit door roof is verkregen, zou het dan rechtvaardig
en doeltreffend zijn, wanneer de Staat zelf dit middel ging
toepassen en op slinksche wijze de roovers dwong het geroofde weer af te geven aan de beroofden?
Door een dergelijke handeling zou het roofstelsel bestendigd worden en gerechtvaardigd. Het zoude de voorwaarde
zijn voor het verkrijgen van inkomsten voor den Staat. De
socialisten zijn te vergelijken met de geneesheeren van
vroegere tijden, die er zich toe bepaalden te trachten ziekten
te genezen, maar al te vaak met kwakzalvers-middelen.
Wij voorstanders van landnationalisatie, richten ons naar
de nieuwere leer, die tracht ziekten te voorkomen.
Wij veroordeelen den roof, zoowel door den Staat, als
door een kapitalist. Wij willen den bezitter de gelegenheid
laten zijn bezit te gebruiken ten bate van zichzelf of van
anderen, maar wij willen hem de gelegenheid ontnemen, het
te gebruiken tot schade van anderen. Wij willen het bezit
handhaven en roof onmogelijk maken.
Het onrecht van het kapitalisme, dat een gedeelte der
menschen in staat stelt te leven . en rijk te worden ten koste
van anderen, wordt niet opgeheven door het heffen van, op
zichzelf : beschouwd onrechtvaardige, belastingen waaraan
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de kapitalisten zich bovendien nog in de meeste gevallen
kunnen onttrekken ; -- niet door een van regeeringswege
vastgestelden korten arbeidsdag en minimum-loon waartoe
de regeering onbevoegd is en die zij onmogelijk kan handhaven ; -- niet door het betalen van een pensioen aan oude
arbeiders uit de staatkas waartoe de regeering niet het
recht heeft, zoolang deze slechts gevuld wordt door een deel
der burgers.
Dat onrecht is alleen op te heffen, die macht van den
kapitalist is alleen te vernietigen, door hem de beschikking
te ontnemen over den grond, een geschenk der natuur aan
allen, door niemand gemaakt en daarom ook niet bestemd
om door iemand tot zijn eigendom gemaakt te worden. De
grond is de voorraadschuur van grondstoffen en het tuighuis
van krachten, het groote arbeidsmiddel waarop allen hetzelfde recht hebben, waarvan allen gebruik mogen maken
om daarop, door toepassing van hun arbeid, in hun onderhoud te voorzien en bezit te verkrijgen.
Zoolang de wet aan den kapitalist toestaat den grond tot
zijn eigendom te maken, zoolang maakt zij den arbeider tot
een slaaf.
In het privaat grondeigendom wortelt zijn macht. Zijn vermogen om kapitaal-rente te trekken en om ondernemerswinst
te behalen, ten koste van anderen, berusten ten slotte alleen
op zijn macht om de aarde in beslag te nemen, die wij allen
noodig hebben om te leven en te werken.
Alle productie is ten slotte een gevolg van de toepassing
van menschelijken arbeid op grond en hij, die den arbeid
wil vrij maken, moet dus den grond vrij maken, d.w.z. beschikbaar stellen voor allen.
Maak den grond tot volkseigendom, stel hem op billijke,
praktische wijze beschikbaar voor allen, zorg door een verbetering van het credietwezen, dat de arbeider ook de
middelen kan krijgen om dien grond of de grondstoffen te
verwerken. Dan hebt gij het privaat eigendomsrecht op arbeidsprodukten beveiligd tegen eiken aanval, dan hebt gij
ieder, die werken wil en kan in staat gesteld privaat bezit te
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verkrijgen, dan zijn al die ingewikkelde, kwalijk uitvoerbare,
de vrijheid belemmerende wetten tot bescherming van den
arbeider onnoodig, omdat hij dan zichzelf kan beschermen,
dan hebt gij naar waarheid de macht van den kapitalist om
anderen te berooven, vernietigd.
Ik ben geen utopist. Ik verwacht niet, dat dit vandaag
of morgen zal tot stand komen, maar ik ben er wel van
overtuigd, dat de eerste stappen in die richting gemakkelijk
kunnen gedaan worden wanneer de publieke opinie zich ten
gunste daarvan uitspreekt.
Ik zal al heel tevreden zijn maar ik denk het nog te
beleven -- als men den grond gaat belasten naar de waarde
en niet naar de opbrengst, als de gemeenten besluiten hun
grond niet meer te verkoopen, maar alleen in erfpacht uit te
geven, als, door een uitbreiding en vereenvoudiging van het
onteigeningsrecht, gemeenten op billijke wijze in het bezit van
grond kunnen komen om die aan huizen-bouwers of boeren
in erfpacht te geven, als den Staat het recht van vóórkoop
wordt gegeven op allen grond bij verkooping of vererving,
en als het bank- en hypotheek-wezen tot een Staatsmonopolie
gemaakt worden.
Dan zal men werkelijk wat gedaan hebben om het kapitalisme op rechtvaardige en doeltreffende wijze te bestrijden
en den arbeid te verheffen en vrij te maken.
In hun kritiek veroordeelen de socialisten de ondernemerswinst. Voorzoover deze winst behaald wordt ten koste
van anderen, veroordeelen ook wij die. Maar deze onrechtmatige winst is niet af te schaffen op de wijze der socialisten
door alle ondernemingen door staatsambtenaren te laten besturen. Dat zou Van der Zwaag ten spijt, die in de Kamer
beweerde dat de Staat altijd goedkooper kon verzekeren dan
een particuliere bank, omdat de Staat immers geen winst
beoogt — veel duurder uitkomen voor het publiek, dan thans
de ondernemerswinst bedraagt. Zij is alléén te beperken
door meer concurrentie en die concurentie kan alleen dàn
ontstaan, wanneer, door het verkrijgbaarstellen van grond en
kapitaal, de arbeiders in staat gesteld worden zelve onder-
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nemers te worden : het optreden van de productieve cooperatie.
De ondernemer zal door. haar gedwongen worden hooger
omdat anders zijn arbeiders voor zichzelf
Ier te geven
gaan werken — en voor lager prijs te verkoopes omdat
hij anders geen zaken kan doen, totdat zijn winst z66 zeer
is gedaald dat zij is geworden ondernemersloon d.i. arbeidsloon. En wanneer dit hooger is dan het gewone, dan heeft
hij dit te danken aan zijn persoonlijke hoogere eigenschappen,
die zijn werk meer waard maken dan dat van anderen, welke
hoogere waarde zijn persoonlijk eigendom is.
De socialisten veroordeelen de handelswinst. Voorzoover het inkomen der gezamenlijke kooplieden meer bedraagt
dan het rechtvaardig loon voor de door hen bewezen diensten
bij de distributie der waren, veroordeelen ook wij die. Wij
hebben ook altijd beweerd, dat, moge het inkomen voor
iederen handelaar op zichzelf niet te groot zijn, het aantal
tusschenpersonen, winkeliers, agenten, reizigers veel te groot
is, waardoor de waren duur worden en wier loon dus, hetzij
hoog of laag, een belasting is op deverbruikers. Maar die
belasting is niet af te schaffen door de distributie der waren geheel tot een staatsbedrijf te maken. Behalve andere
nadeelen zouden waarschijnlijk de kosten dan nog hooger
loopen dan thans.
Het eenige doeltreffende middel tegen een te groot aantal
tusschenpersonen ligt ook alweêr in een uitbreiding van de
coöperatieve verbruiksvereenigingen en deze zal onmiddellijk
ontstaan, wanneer de bonen hooger en de werklieden onafhankelijk worden door grond en kapitaal voor hen toegankelijk
te maken.
Hierin ligt het middel tot besnoeiing van de handelswinst, de
ondernemerswinst en de macht van den kapitalist om zijn kapitaal als instrument te gebruiken, anderen het hunne te ontnemen.
Hierin ligt ook het middel tot het verkrijgen van kracht
voor vak- en andere werkliedenvereenigingen om ten opzichte
van arbeidstijd en loon en pensioen zelve van de werkgevers
te eischen, wat de socialisten met zoo weinig kans op succes
voor hen van de regeering vragen.

OP DEN VERKEERDEN WEG.

127

De socialisten, die geen oog hebben voor den overweldigenden invloed van het privaat-granen — dat, ru -baar zijnde voor geld, altijd in meden komt van den kapitalist
— op dc verdeeling van den rijkdom en den laatsten met
lapmiddelen willen bekampen, die in strijd zijn met natuurlijke
en goede eigenschappen der menschen, zullen inderdaad niets
tot stand brengen dan een „schijnhervorming."
Het is beter , de menschen in staat te stellen hooger loon
te verkrijgen en hen dan de natuurlijke verplichting op te
leggen voorzich zelf te zorgen, dan wetten te maken, die
het loon van den arbeid zullen verkleinen en te trachten
dan het ontbrekende aan te vullen uit de staatskas.
Het eerste kweekt krachtige, vooruitziende, vindingrijke,
fiere mannen en vrouwen, die de menschheid zullen blijven
voortdrijven op de eeuwenlange baan naar hoogere ontwikkeling, naar grooter zedelijkheid.
Het tweede kweekt zwakkelingen, zorgeloozen, dompers,
slaafsche menschen, die de ontwikkeling zullen tegenhouden
en onze beschaving zullen doen ontaarden in een Chineesche
beschaving met de mandarijnen als bureaucratie.
1

Er zijn menschen, die meenen, dat wetten tot beperking
van de vrijheid van arbeid en bezit de arbeiders tevredener
en gelukkiger zullen maken.
Dit is een dwaling.
Die wetten zullen door hare willekeurige en ongelijke werking
verbittering wekken en zij zullen het arbeidsloon -niet verhoogen, want zoolang het privaatbezit van grond en kapitaal
blijft bestaan, zullen de kosten dier wetten worden verhaald
op het arbeidsloon, welke bepalingen men daartegen ook
tracht te maken.
Ook het volledig socialisme zou den socialen vrede niet
brengen.
De grondwet van den menschelijken geest, die zijn arbeid
en streven beheerscht, is : dat de mensch de vervulling zijner
behoeften zoekt langs den gemakkelijksten weg. De verkooper wil den hoogsten prijs maken voor zijn arbeid ; de
-

128

OP DEN VERKEERDEN WEG.

kooper wil het goedkoopst koopen. Er bestaat en er zal altijd
bestaan strijd van belangen tusschen verkoopers en koopers.
En wanneer nu de Staat de eenige werkgever, de eenige
kooper van arbeidskracht is, dan zal er strijd van belangen
bestaan tusschen de arbeiders en den Staat.
Thans ontstaat de ontevredenheid, de verbittering van den
arbeider tegenover den werkgever over laag loon uit zijn
onmacht om zich een hooger loon te bedingen. Maar nu
heeft hij nog de vrijheid om den dienst niet aan te nemen
of te verlaten en elders een kans te wagen.
Wanneer de Staat echter de eenige werkgever was, die den
aard van zijn werk en zijn loon moest bepalen, dan zou hij
gedwongen zijn in dien dienst te blijven, hoe tiranniek die
Staat zich ook in zijne oogen tegenover hem gedroeg. Dan
zou hij terecht een slaaf genoemd kunnen worden en de verbittering, uit onmacht geboren, zou haar hoogste punt bereiken.
Ook landnationalisatie, zelfs volledig doorgevoerd, zal den
socialen vrede niet brengen, zooals sommigen zich dien voorstellen.
Strijd van belangen tusschen koopers en verkoopers, tusschen werkgevers en arbeiders zal er altijd bestaan. Het
dingen op de markt is het eenige middel om den prijs van
een produkt, de waarde van den arbeid te bepalen, maar die
strijd behoeft niet tot verbittering te leiden.
Wanneer ik aan een bakker voor een brood, dat gewoonlijk
een dubbeltje kost, een stuiver biedt, dan gaat de bakker
mij niet uitschelden voor een uitzuiger of een afzetter, maar
hij stuurt mij met een spottend lachje de deur uit, en omgekeerd ga ik hem niet uitschelden, wanneer hij mij voor een
dubbeltj esbroodj e 20 centen afvraagt. Dan ga ik, hem op
mijn beurt spottend aankijkend, de winkel uit om bij zijn
buurman mijn brood voor een dubbeltje te koopen.
Er bestaat geen verbittering tusschen den bakker en mij ; hij
heeft mijn centen en ik zijn broodje niet noodig ; wij staan
tegenover elkaar als koopers en verkoopers op gelijken voet.
De verbittering over laag loon en slechte arbeidsvoorwaarden, die voert tot werkstakingen, opstanden en industrieelen

OP DEN VERKEERDEN WEG.

129

oorlog, is alleen een gevolg van de onmacht der arbeiders
om, hetzij bij een anderen werkgever, of voor zichzelf werkend,
een hooger loon en betere voorwaarden te bedingen. Wanneer zij daartoe wèl in staat waren, dan was er geen aanleiding tot verbittering tusschen arbeiders en werkgevers,
evenmin als tusschen den bovengenoemden bakker en mij,
hoewel de strijd van belangen bleef bestaan.
Het is een dwaling te meenen, dat de tegenwoordig
bestaande verbitterde strijd tusschen werkgevers en arbeiders
ooit door werklieden-vereenigingen en regelende staatswetten
een einde zal nemen.
Coalities van werklieden roepen noodzakelijk coalities van
werkgevers in het leven en de strijd wordt tot een industrieelen oorlog, waarvan wij in Denemarken een voorbeeld
hebben gezien, die onnoemelijk veel armoede en ellende tengevolge heeft, waartegen staatswetten niets vermogen, en
waarvan het eenige • nuttige resultaat kan zijn : de erkentenis,
dat al die ellende totaal vergeefs geleden wordt.
De eenige weg om de verbittering weg te nemen is : de
arbeiders en de werkgevers te maken tot verkoopers en
koopers op gelijken voet. Dit doel is te bereiken door aan
de kapitalisten het voorrecht (d. i. onrecht) van het privaat
grondeigendom te ontnemen en hun daarmede samenhangende
macht om rente en winst te maken ten koste van anderen,
en voor de arbeiders grond en arbeidsmiddelen (d. i. hun
recht) beschikbaar te stellen, zoodat zij zich onafhankelijk
kunnen maken, bezit kunnen verkrijgen en daardoor tegenover werkgevers en handelaars kunnen optreden als koopers
en verkoopers op gelijken voet. Dit is het middel maar
het is ook het eenige om uitsluitingen, werkstakingen,
industrieele oorlogen te voorkomen. Als arbeiders en werkgevers tegenover elkaar staan als verkoopers en koopers op
gelijken voet, dan kan er geen sprake zijn van tirannie aan
den eenen of vreesaanjaging aan den anderen kant en dan
zou een werkstaking of een uitsluiting ons even ongerijmd
voorkomen als nu de voorstelling, dat alle winkeliers uit de
stad eens met elkaar afspraken, morgen niet te verkoopen en
9
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dit vol te houden, totdat de burgers genegen waren 25 pCt.
meer te betalen.
Zooals ik reeds gezegd heb, de kritiek der socialisten, hun
wijzen op slechte en onhoudbare toestanden, werkt zegenrijk
op de regeering en op de bezittende klasse.
Predik het van de daken, als er onrecht geschiedt, maar
zoek het onrecht op de rechte plaats, kweek geen onnoodige
verbittering en vooral ondergraaf niet wat er goeds en heilzaams is in de menschelijke natuur.
De socialistische leer, die, van een dwaling uitgaande,
gepredikt voor het volk, voornamelijk personen aanvalt en
verantwoordelijk stelt, wekt haat en verbittering onder de
arbeiders, maakt hen ontevreden en norsch, ontneemt hen
alle vreugde in het leven, zij maakt hen, zonder hen iets
daarvoor in de plaats te geven, ongelukkig, ongeschikt om
bij een werkgever hun brood te verdienen en laat hen hun
geestkracht en hun geld verspillen in het lezen van geschriften
en het hooren van redevoeringen, die naast een korrel waarheid een ons leugen bevatten en hun gemoed vergiftigen.
Het geschrift is verkocht, de redenaar gaat heen, maar de
arme bedrogen arbeider, die ongeschikt geworden is voor de
samenleving, waarin hij toch voor zich en de zijnen zijn
brood moet verdienen, moet het gelag betalen.
Van den arbeider, voor wien dag aan dag wordt gepredikt, dat zijn werkgever hem bedriegt en besteelt, kan toch
in redelijkheid niet verwacht worden, dat hij in zijn dienst
den ijver en de toewijding zal aan den dag leggen, die nu
eenmaal voor het goed volbrengen van zijn taak noodzakelijk
zijn. Al is de werkgever nog zoo verdraagzaam tegenover andersdenkenden ; hij kan geen arbeider in zijn dienst houden, die
in gemoede ervan overtuigd is, dat zijn werkgever hem
bedriegt, besteelt, leeft ten koste van zijn arbeid.
Maar het grootste kwaad doet de prediking der socialistische dwaalleer door bij de arbeiders het gevoel van plicht
om te zorgen voor zichzelf en hun gezin te verzwakken, door
den arbeid voor te stellen als slavenwerk, door de spaarzaam-
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heid te veroordeelen als een dwaasheid, door het verkrijgen
van eigen bezit als noodeloos en schadelijk te brandmerken,
door hen voor te houden, dat niet hun eigen arbeid en
streven, maar alleen de politiek hun toestand kan verbeteren.
Daardoor verheft de socialistische leer niet, maar demoraliseert de arbeiders. Zij maakt de individuen ongelukkig en
verlamt de geestkracht van het arbeidende volk.
Zwaar rust de verantwoordelijkheid op de ontwikkelden,
die deze leer aan het volk als waarheid verkonden.
De leer der landnationalisatie wekt geen haat op tegen
personen ; zij bevordert den arbeid, de spaarzaamheid, het
streven naar eigen bezit, dat anderen niet schaadt ; zij stelt
als plicht aan den mensch om door eigen arbeid en geestkracht te zorgen voor zichzelf en zijn gezin en het eenige
recht dat zij eischt, is : dat aan ieder daartoe vrijheid worde
gegeven.
Zij bestrijdt alleen het bestaande stelsel, dat de natuurgaven,
de voorwaarde voor alle voortbrenging en aller leven maakt
tot een monopolie van hen, die geld hebben. Zij is de leer
der zuivere democratie.
Maar mij, »eenzamen schrijver," zooals Van der Goes mij
terecht genoemd heeft, die nagenoeg niemand achter zich
heeft, zal het niet gelukken de publieke opinie in ons land,
die beheerscht wordt door de socialistische leer, te veranderen.
Wij zullen voortgaan den arbeider in het harnas te jagen
tegen zijn werkgever en, gesteund door socialistische kamerleden die ongetwijfeld bij de volgende verkiezing in grooten
getale in de Tweede Kamer zullen komen, zullen wij met
versnelde pas voortgaan om door wetgeving in socialistischen
geest den arbeid te belasten en te belemmeren. Of de werkgevers zich al daartegen verzetten, daaraan zullen wij ons
niet storen -• getuige de pas aangenomen Ongevallenwet —
en waarom zouden wij dit ook doen ? Het zijn immers uitzuigers en dieven en bovendien, wat voor politieke kracht
zit er in het kleine beetje stemmen dat die werkgevers kunnen
uitbrengen in ons land van renteniers, grondeigenaars en
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beursmenschen, die voorloopig geen last hebben van die
socialistische wetgeving, en van ambtenaren en werklieden,
die er zich voordeel van beloven?
Neen, voorloopig is het succes der socialisten in de politiek
verzekerd. Van der Goes had zich in het geheel niet boos
behoeven te maken over mijn kritiek. Geen mensch zal er
zich aan storen. En ik vrees, dat geen enkele kritiek zal baten.
De menschen zullen de socialisten aan het werk moeten
zien om wijzer te worden. Zij moeten in de gelegenheid
gesteld worden aan lijf en goed de gevolgen te ondervinden
van de dwaasheden, die de socialisten zullen gaan uithalen
als zij regeeringspartij zijn geworden. Met de »Ongevallenwet" hebben zij al een mooi begin gemaakt, en als wij dan
de vruchten beginnen te plukken van het socialisme in een
tirannieke regeering, een ondragelijke bureaucratie, achteruitgang van de welvaart en verwildering van het volk, dàn
eerst zal er een nieuwe liberaal-democratische partij ontstaan,
die weer afschaffing van het socialisme zal eischen en vrijheid
en landnationalisatie in haar vaandel zal schrijven.
Het schijnt noodig te zijn, dat de socialisten maar hoe eer
hoe beter de baas worden en ik beloof Van der Goes, dat,
wanneer er in mijn district geen landnationalisator als kandidaat wordt gesteld, ik bij de eerstvolgende verkiezing op een
volbloed-socialist zal stemmen. Beter gevlogen dan. gekropen
en in de Tweede Kamer acht ik hen nog het minst schadelijk.
Mijn stuk wordt weêr te lang ; de stof is te groot. Om
echter het verwijt te ontgaan, dat ik in het artikel van den
heer Van der Goes alleen gelet heb op de mij naar het
hoofd geworpen scheldwoorden en zijne argumenten niet heb
overwogen, zal ik in het kort nog een paar punten bespreken.
Het is tegenwoordig en dat hangt samen met de socialistisch gekleurde publieke opinie mode om Mr. S. van Houten
te haten en te minachten. Ik heb Van der Goes, door
Mr. S. van Houten te noemen » een staatsman, waarop Nederland trotsch mag zijn," zóó geërgerd, dat hij het zelfs te min
vindt om die meening te weêrleggen en mij genoeg gebrandmerkt acht door mijn woorden aan te halen.
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Nu zou ik niet gaarne alles voor mijn rekening willen
nemen, wat Mr. S. van Houten ooit gezegd heeft. Ik deel
b.v. niet zijn opinie, uitgedrukt in het door den heer Van
der Goes aan het slot van zijn artikel van hem aangehaalde
stuk »dat de arbeiders tegenwoordig reeds in staat zouden
zijn om, in concurrentie met kapitalistische ondernemingen,
coöperatieve productie-vereenigingen op te richten" men
zou hun even goed kunnen voorhouden, dat hun, als het
arbeiden hun niet meer bevalt, de gelegenheid openstaat om
een bankierszaakje als Rothschild op te richten, of een syndicaat te vormen tot het leggen van een vierden spoorweg
van den Atlantischen oceaan tot naar de Stille Zuidzee.
Mr. S. van Houten heeft niet genoeg oog voor de onmacht
van den arbeider om zich onder de bestaande omstandigheden vrij en onafhankelijk te maken door eigen kracht.
Maar toch is Mr. S. van Houten een staatsman, d. i. een
man die overzag wat hij in de bestaande omstandigheden
bereiken kon en dat ook bereikt heeft ten nutte van het land.
Hij heeft den arbeid der fabriekskinderen doen verbieden,
het recht van vereeniging en vergadering doen erkennen,
een verbetering van de onteigeningswet voorbereid door een
verandering in het betreffende grondwetsartikel ; hij heeft een
onwillige Kamer een kieswet afgedwongen, die z66 democratisch is, als zij van de toen bestaande Kamer te krijgen
was. Er mogen gebreken aankleven, haar beginsel is juist
en hij heeft ons bewaard voor het meervoudig kiesrecht, als
in België en voor het proportioneel kiesrecht, dat iederen
mensch zou stempelen tot een partij en nummeren als een
deel in een catalogus, waardoor wij nog meer pratende partijen in de Kamer zouden krijgen en nog minder werk dan
thans. Op gevaar af Van der Goes nog meer te ergeren wil
ik het hier toch zeggen : dat een man, die als minister bij
de behandeling der kieswet in de Kamer heeft gezegd : » Gij
wilt aan den vijfden stand het kiesrecht geven ; volgens mij
moet die vijfde stand verdwijnen" en ook » het kiesrecht is
niet te beperkt, maar het volk is te arm," die aandringt op
maatregelen, die alle arbeiders in staat zullen stellen een
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loon te verdienen, waardoor zij aan de zeer bescheiden eischen
voor het kiesrecht kunnen voldoen, een man, die aandringt
op een verbetering in onze wreede armenwet, waardoor hij
een heel eind tegemoet komt aan hen, die een pensioen voor
allen wenschen ; een man, die al deel ik zijne inzichten
niet geheel --= getoond heeft door zijn ontwerp-onteigeningswet een open oog te hebben voor het gevaar van de onveranderde handhaving van het tegenwoordige grondeigendomsrecht, een man, die zijn staatkundigen loopbaan heeft opgeofferd
voor zijn overtuiging en die overtuiging goed gehumeurd,
overal verdedigt, ook in het hoofdkwartier zijner tegenstanders en » met debat" Van der Goes 1 dat die man
in mijne oogen een »staatsman" is »waarop Nederland trotsch
mag zijn."
Het is niet de kleinste schaduwzijde van het bestaande
kiesrecht, dat zulk een man er door buiten de Kamer wordt
gehouden, waar hij noodig is.
De heer Van der Goes noemt landnationalisatie een »burgerlijke utopie." Waarom het een utopie zou zijn den grond
te brengen in het bezit der gemeenschap en dien op billijke,
door allen te vervullen voorwaarden, in gebruik te geven,
bewijst hij niet en hij kan het ook niet bewijzen. En wat
hij met het woord »burgerlijk" bedoelt, als blijkbaar iets heel
leelijks, begrijp ik absoluut niet.
Bedoelt hij misschien daarmede, dat de menschen, die wij
volgens het heerschende spraakgebruik zeer oneigenlijk » de
burgerklasse" noemen, graag het meeste hebben en liefst
het minste daarvoor willen doen, dan is dat een eigenschap,
die niet zij speciaal bezitten, maar die zij gemeen hebben
met alle klassen der samenleving en zeer zeker zijn ook de
armen daarmede behept. Juist in het huis der ontbering zal
men het felst bezit en genot najagen, verkregen met de
minste moeite en het hardnekkigst een verworven recht verdedigen.
Het komt mij zeer onwetenschappelijk voor dergelijke niets
beteekenende benamingen te gebruiken.
De heer Van der Goes schijnt er zich over te ergeren,
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dat, »van oudsher de klasse van handel en nijverheid vijandig is geweest aan de klasse der nietsdoeners."
Ik vind dat een heel gezond begrip van die klasse en
in geen enkel opzicht te laken. De nietsdoeners leven
natuurlijk ten koste van anderen, hetgeen met »de klasse
van handel en nijverheid" niet het geval is, tenzij de heer
Van der Goes dit mocht kunnen bewijzen.
Maar hoe kan Van der Goes beweren, dat die klasse
wanneer zij landnationalisatie nastreeft, »nog meer dan tot
dusverre den Staat voor zich in beslag wil nemen ?"
Hoe kan »die klasse van handel en nijverheid" den Staat
voor zich in beslag nemen, wanneer zij er naar streeft dien
Staat in het bezit te stellen van den grond en hem de macht
geeft om crediet te verleenen, waardoor allen in de gelegenheid gesteld worden den grond en de arbeidsmiddelen te
gebruiken, bezit te verwerven en zelve plaats te nemen in
de »klasse van handel en nijverheid."
Hoe kan »de patroonsklasse regeeren als de sterke over
den zwakke," als zij, door het nastreven van de toepassing
van landnationalisatie, haar pantser aflegt en de arbeiders,
in staat geworden om voor zichzelf te arbeiden, met den
patroon over het loon en de arbeidsvoorwaarden kunnen
onderhandelen als verkoopers en koopers op gelijken voet?
Bezittten de patroons dan een bovennatuurlijke macht, om
menschen, b. v. door suggestie, te dwingen bij hen in dienst
te gaan voor een lager loon, dan zij voor zichzelf werkend
zouden kunnen verdienen en daardoor winst op hun arbeid
te behalen ? Van der Goes schijnt zoo iets te gelooven,
terwijl ieder gewoon mensch begrijpt, dat zij alleen dàn bij
een patroon in dienst zullen gaan, wanneer deze hun een
hooger loon biedt, dan zij voor zichzelf werkend denken te
verdienen, dus alleen dan wanneer zij zich van den dienst
bij den patroon voordeel beloven.
Van der Goes, als verdediger van het socialisme en daarbij
bestrijder van de landnationalisatie, kan natuurlijk niet volstaan met het bewijs van de onrechtmatigheid van grondrente,
kapitaalrente en monopolie-winst, waaraan een groot gedeelte
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van zijn artikel is gewijd, want deze drie factoren van het inkomen der kapitalisten veroordeelen ook wij, voorstanders van
landnationalisatie, maar hij had te bewijzen, dat de ondernemer
op zichzelf een uitzuiger is, d. w. z. zijnen arbeiders minder uitbetaalt dan hun werk in de bestaande omstandigheden waard is.
Hij had te bewijzen, dat in een maatschappij, waarin grond
en arbeidsmiddelen verkrijgbaar zijn voor allen, het private
gebruik van dien grond en arbeidsmiddelen en het in dienst
nemen van arbeiders door een ondernemer, dezen laatsten
toch in staat stelt zijne arbeiders te berooven, dus winst te
maken ten koste van hen, m. a. w. hij moest bewijzen, dat het
ondernemerschap op zichzelf even goed een bron van uitzuiging is, als het privaat grondeigendom en het bezit van
kapitaal en monopolies.
Als hij dit bewijs had geleverd, dan had ' ik mijn knie gebogen voor het socialisme, want dan zou het, ondanks alle
daarmede verbonden nadeelen, onvermijdelijk zijn. Maar al
heeft Van der Goes het duizendmaal gezegd en al zeggen
millioenen menschen het met hem, hij heeft niet bewezen,
en hij kan niet bewijzen, dat de ondernemer op zichzelf
een uitzuiger is, en daarom is zijn leer een leugen en haar
invloed op het volk verderfelijk.
Maar ik kan wel met een eenvoudig, voor ieder begrijpelijk
voorbeeld bewijzen, dat de ondernemer in de meeste gevallen
een nuttig mensch is, een factor voor den vooruitgang van
groote waarde, die, wel verre van het loon voor den arbeid
te verkleinen, het in groote mate verhoogt en oorzaak is dat
de welvaart toeneemt.
Stel u voor een arm land zeg Kiautschau, omdat Van
der Goes daarover spreekt — waar de bevolking, den grond
in privaat eigendom bezittend, met onvoldoende kennis en
primitieve werktuigen een karig levensonderhoud vindt door
het bebouwen van dien grond.
Nu komt er een ondernemer, toegerust met kennis, werkkracht, organiseerend talent en bezield met de zucht om winst
te maken, rijk te worden. Hij ziet in dat land een geschikt
veld om zijn talenten te exploiteeren.
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Hij komt met geleend kapitaal, waarvoor hij rente moet
betalen en hij huurt van de Chineezen grond, waarvoor hij
natuurlijk een hoogeren prijs moet betalen, dan de Chinees
zelf den grond waard acht, want anders zou hij hem natuurlijk niet verhuren.
Onze ondernemer neemt arbeiders in dienst, wien hij natuurlijk een hooger loon moet geven, dan zij, voor zichzelt
werkend, denken te verdienen, want anders zouden zij natuurlijk niet bij hem in dienst gaan.
Hij gaat met behulp van die arbeiders den grond bebouwen naar de beste methoden en met de beste werktuigen en
hij oogst driemaal meer van het land, dan vroeger de Chinees
ervan haalde.
Zijn onderneming slaagt; hij wint, behalve de kapitaalrente,
die hij aan anderen moet betalen, en den huurprijs van den
grond, de volle waarde van één Chineezen-oogst. Hij gebruikt
zijn winst om meer land in cultuur te brengen, dat hij natuurlijk tegen hoogere prijzen moet huren, een voordeel voor
de Chineezen, of hij bouwt er een fabriek voor, om de oogst,
die hij in het land zelf niet verkoopen kan, te verwerken tot
andere artikelen, waarvoor wel afzet is in het binnenland, of
die hij voor geld of andere produkten ruilt in het buitenland.
Hij heeft meer arbeiders noodig en hij moet meer loon geven
aan de Chineezen.
Maar zijn zaak gaat goed en hij wordt rijk. De kennis van
den landbouw en het gebruik van betere werktuigen breidt
zich uit in Kiautschau, ook bij de Chineezen, die 'niet bij hem
aan 't werk zijn en op hun eigen grond zijn gebleven ; de
productie neemt toe, de welvaart wordt grooter dan vroeger
ook bij de Chineezen.
Het voorbeeld van onzen ondernemer vindt navolging ; er
komen meer ondernemers, die ook winst willen behalen ; hun
concurrentie om arbeiders te krijgen doet de bonen stijgen
en hun concurrentie om afzet te vinden doet de prijzen der
artikelen dalen, ten bate van de Chineezen.
Hier hebben wij nu een man, geen filantroop, maar iemand
met een harden kop voor zaken, die geen dubbeltje uitgeeft,
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als hij met 9 centen kan volstaan, een cynicus, als Van der
Goes dat wil, die uitgegaan is om winst te maken, een zuivere ondernemer, geen kapitalist want hij moest het kapitaal
tegen betaling van rente van anderen leenen geen grondeigenaar — want hij moest den grond voor zijn onderneming
huren — geen monopolist — want de Chineezen behoeven
niet bij hem te werken ; zij kunnen evenals vroeger op hun
eigen grond de kost verdienen — die door zijn onderneming rijk
is geworden, zonder iemand te benadeelen en die een zegen
is geweest voor het land, een weldoener voor den arbeider.
Het werk van den zuiveren ondernemer heeft niet de strekking om de loonen te verlagen maar te verhoogen. Tracht
concurrentie op te wekken voor de ondernemers om arbeiders
te krijgen, ten einde de loonen hooger te krijgen, en voor de
verbruikers, ten einde den prijs der waren lager te maken,
dan doet gij een verdienstelijk werk, maar houdt op niet dien
misdadigen leugen te verkondigen, waaraan invloedrijke kamerleden, vrouwen van naam en zelfs predikanten zich schuldig
maken : dat de ondernemer op zichzelf een uitzuiger en een
dief is van zijne arbeiders.
Dat die bewering een leugen is kan ieder weten, die zijn
oogen open heeft. Zij is de vrucht van oppervlakkig denken,
dat onnoemelijk veel kwaad doet door een verkeerde ontevredenheid bij de arbeiders op te wekken en de publieke
opinie en daardoor ook de regeering te drijven in een verkeerde richting.
Denken de socialisten, dat de bevolking van de schrale
gronden van Twenthe ooit een betrekkelijk zoo hoog loon
had kunnen verdienen, wanneer niet ondernemers als Stork
en Van Heek daar een industrie hadden gevestigd?
Al zijn zij zelf rijk geworden, hebben zij dáár het volk
benadeeld of bevoordeeld ? Zijn zij geweest de uitzuigers of
de weldoeners van Twenthe ? Moet de ondernemingsgeest in
ons land worden aangemoedigd of gestraft?
Maar ik weet wel, hoe dat onzinnige, in zijne gevolgen
zoo noodlottige denkbeeld : dat de ondernemer een uitzuiger
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is, in de wereld is gekomen. Het is een gevolg van de omstandigheid, dat in de bestaande maatschappij de ondernemer
dikwijls te gelijkertijd ook kapitalist en grondeigenaar is en
de oppervlakkige beschouwer het inkomen, dat deze verkrijgt
als kapitalist en als grondeigenaar, niet weet te onderscheiden van zijn inkomen als ondernemer. Dit gebrek aan onderscheidingsvermogen is de grond van de verderfelijke dwaalleer der socialisten. Zij schrijven aan het werk van den
ondernemer den noodlottigen invloed toe, die alleen te
wijten is aan de werking van het privaat grondeigendom en
de daarmede samenhangende macht van den kapitalist om, ten
bate van zichzelf, grondrente en kapitaal-rente te krijgen ten
koste van den arbeider.
Ten einde dit duidelijk in het licht te stellen, zullen wij
de geschiedenis van onzen ondernemer nog eens verder vervolgen en laten zien hoe hij, door een door de wet gehandhaafde verkeerde toepassing van het eigendomsrecht ook op
den grond, van een weldoener tot een uitzuiger wordt : een
doodvijand van de geheele maatschappij.
Zooals wij gezien hebben, gaat het onzen ondernemer goed;
elk jaar besteedt hij zijn overwinst tot verbetering van zijn
grond, tot het maken van nieuwe werktuigen en het bouwen
van nieuwe magazijnen en fabrieken. Maar hoewel hij een
man is, die tracht zoo goedkoop mogelijk te koopen ook
de arbeidskracht van de Chineezen en zijne produkten
zoo duur mogelijk te verkoopen, toch heeft hij in Kiautschau
niemand benadeeld. Niet omdat hij het niet zuil, maar eenvoudig omdat hij het niet kan. Wij hebben toch verondersteld, dat de Chineezen op hun eigen grond hun brood kunnen
verdienen en dus alleen bij hem aan het werk gaan, als hij
een hoog er loon biedt, dan zij, voor zich zelfwerkend, kunnen
verdienen, en alleen produkten van hem koopen, wanneer hij
ze voor minder prijs wil afstaan dan dien, waarvoor zij ze
zelve willen maken.
Hoewel onze ondernemer rijk geworden is, zijn, door zijn onderneming, in Kiautschau toch de bonen gestegen, de prijzen der
produkten gedaald en is de algemeene welvaart toegenomen.
-
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Na verloop van tijd echter begint onze ondernemer te
-bemerken, dat door de stijgende bonen en door den dalenden prijs der produkten, veroorzaakt door de concurrentie
zijner collega's, zijn werk moeilijker en zijn winst minder wordt.
Het rendeert niet meer, zegt hij om de zaken uit te
breiden en het volgende jaar gebruikt hij zijn winst niet om
zijn grond te verbeteren, nieuwe werktuigen te laten maken
of magazijnen te vergrooten, maar hij gebruikt haar om het
geleende geld terug te betalen.
Het volgende jaar is zijn winst percentsgewijze alweer
kleiner geworden. »Wat zal een mensch zich langer plagen
met dat inspannende werk als ondernemer," zegt hij ; »als hij
geld genoeg heeft ; ik ga mijn rust nemen en mijn geld
beleggen."
Hij zegt het huurcontract van den door hem gepachten
grond op, en er doet zich een jonge ondernemer op met een
kapitaal van 6o,000 gulden, die zijne fabrieken en werkplaatsen koopt voor 150,000 gulden, te betalen 50,000 gulden
in contanten en 100,000 gulden in een door hypotheek gedekte schuldbekentenis, die 5 pCt. rente geeft.
De 50,000 gulden in contanten leent hij uit aan twee
ondernemers, ieder voor de helft, op hypotheek, met welk
geld zij hunne fabrieken uitbreiden. Omdat bij deze leening
risico is, krijgt hij voor deze 5o,000 gulden 6 pCt. rente.
Onze held is nu geen ondernemer meer, maar hij is nu
kapitalist, die 8,000 gulden per jaar ontvangt, zonder er
iets voor te doen.
Hij is een man met weinig behoeften, die van zijn inkomen
. ieder jaar 5000 gulden overhoudt, die hij aan ondernemers
uitleent natuurlijk soliede, op hypotheek.
De concurrentie der ondernemers, ten deele in het leven
geroepen met het geld dat zij zelve ieder jaar aan onzen
kapitalist als rente betalen, wordt zeer sterk ; de prijzen der
produkten dalen, de winsten worden voortdurend kleiner,
terwijl de hypotheek-rente, zoolang onze kapitalist ieder jaar
weer een ondernemer vindt, die zijn spaargeld onder hypothekair verband wil leenen, niet kleiner wordt.
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Nu zijn er onder de ondernemers, die hard moeten werken
voor een kleine winst en waarvan sommigen zelfs door omstandigheden geruïneerd worden, menschen, die klagen, dat
de kapitalist hen uitzuigt, en feitelijk geniet hij ook het
grootste deel der ondernemerswinst, maar toch ontneemt hij
hen niets, want zij hebben alléén geld van hem geleend,
omdat zij er voordeel van verwachtten ; als zij geen geld van
hem leenen en doen als de Chineezen, dan kunnen zij ook
op eigen grond, die aan de buitenkant van Kiautschau gratis
te krijgen is, hun brood verdienen en den cijns van den
kapitalist ontgaan.
Nu komt er een tijd, dat de winst van de ondernemers
zoo klein wordt, dat zij niet meer is dan ondernemersloon,
d. i. arbeidsloon en dat zij er geen heil meer in zien meer
geld op te nemen, teneinde hunne zaken uit te breiden. De
vraag naar geld neemt af. De kapitalist moet toch zijn geld
plaatsen en de rente daalt.
De ondernemers hebben daarvan geen voordeel, want met
de dalende rente, daalt ook de prijs der produkten. Het
voordeel daarvan komt ten goede aan de koopers van die
produkten, de Chineezen, die op hun eigen grond wonen.
Hun toestand is voortdurend beter geworden. Door het werk
van de ondernemers is er vraag ontstaan naar arbeidskracht,
waardoor de bonen zijn gestegen ; door de vermeerdering der
productie is de koopprijs der producten gedaald en deze
daalt nog meer naarmate het bespaarde kapitaal grooter wordt
en de rente lager.
Het rente-percentage van onzen kapitalist zou ook voortdurend dalen, totdat het nulpunt was bereikt, d. w. z. hij
zou ten slotte gedwongen zijn, zijn kapitaal renteloos aan ondernemers beschikbaar te stellen, wanneer deze hem de ongeschonden teruggave van zijn kapitaal na verloop van zekeren
tijd konden waarborgen.
Het van zelf grooter worden van een kapitaal, de fictie
dat stoffelijk goed (kapitaal) eeuwigdurend is en eeuwig rente
kan opbrengen, zou verdwijnen, terwijl toch het eigendomsrecht op stoffelijk goed en de vrije concurrentie bleef bestaan.
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Maar er is één omstandigheid in het voordeel van den
kapitalist, die belet dat zijn rente tot het nulpunt daalt, er
wordt hem in onze maatschappij door de wet één recht toegestaan, waardoor de menschen verplicht worden, de Chineezen,
zoowel als de ondernemers, om hem eeuwigdurend een
gedeelte van hun arbeidsproduct af te staan.
Dit recht bestaat hierin, dat de wet hem toestaat met zijn
geld grond-eigendom te koopen.
Teneinde zijn karakter als ondernemer en later als kapitalist zuiver te bewaren, hebben wij aangenomen, dat onze
held door zijn werk en zijn besparing tot nu toe alleen
eigenaar is geworden van arbeidsproducten (huizen, fabrieken,
werktuigen enz.) en daarbij, dat de Chineezen beschikken
over een onbeperkte hoeveelheid grond, waarop ieder van
hen, die dit wil, onafhankelijk van den ondernemer of den
kapitalist, zijn brood kan verdienen.
Onder die veronderstelling had dus de grond feitelijk geen
waarde, en wij hebben bewezen, dat onder die voorwaarde
het werk van den ondernemer en de besparing van den
kapitalist den Chineezen niet anders dan voordeel heeft
gebracht. Onze cynische ondernemer is dus tot nog een
nuttig mensch geweest.
Maar in de werkelijkheid is de grond, waarop een mensch
ook wanneer hij geen pacht behoeft te betalen — zijn
brood kan verdienen, beperkt ook in Kiautschau. Alle grond
is bezet en er komen door de wisselvalligheden des levens of
ook bloot door de toename van de bevolking, Chineezen
zonder grond. Nu begint de grond koopwaarde en pachtwaarde
te krijgen. De Chineezen, die grond in eigendom hebben,
krijgen een voordeel boven anderen die dit niet hebben. In
den eersten tijd merkt men daarvan nog geen kwade gevolgen.
De Chineezen zonder land kunnen genoeg werk vinden in
de oplevende industrie der ondernemers.
Ondertusschen is onze kapitalist. zooals wij reeds gezien
hebben, verlegen geworden om belegging te vinden voor zijn
spaargeld en het dalen der rente vindt hij hoogst onaangenaam.
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Een oude Chinees komt te sterven en laat aan zijn 4 kinderen een stuk land na, dat volgens taxatie een pachtwaarde heeft
van 25 gulden per jaar, en om de erfenis te verdeelen wordt voor
de eerste maal in Kiautschau dit stuk land te koop aangeboden.
Nu gaat onzen kapitalist en zijnen collega's een licht op.
Hier komt een gelegenheid voor kapitaal-belegging open, die
vroeger niet bestond. Daarvan zal hij gebruik maken.
De oudste zoon van den overleden Chinees zou gaarne
het landbouwbedrijf van zijn vader voortzetten. Hij heeft
200 gulden gereed geld en 400 gulden kan hij op hypotheek
krijgen tegen 5 pCt. rente. Hij biedt dus mede tot 600 gulden
voor het land, maar onze kapitalist en zijne collega's bieden
tegen elkaar op en omdat onze held het meeste geld heeft
en daarom met de minste rente tevreden is, biedt hij het
hoogst en wordt voor i000 gulden kooper van het land.
» Het is wel duur," zegt hij, »ik maak wel een kleine rente,
maar land is zekere belegging, Kiautschau gaat vooruit, de
regeering wordt beter, het eigendom wordt beter beschermd
dan vroeger ; de bevolking neemt toe, er komt voortdurend
meer kapitaal in het land, men praat ook van een spoorweg,
die door de regeering zal aangelegd worden ; ik geloof toch
dat ik er nog een goeden koop aan heb."
Er is groot gejubel bij de Chineezen : Nu begint het goed
te worden in Kiautschau ; vast goed stijgt in waarde ; i000
gulden voor een stuk land, dat vroeger geen cent waard was 1
Leve onze genadige heer kapitalist 1
Onze kapitalist verhuurt den grond aan den oudsten zoon
van den Chinees voor 25 gulden per jaar en de drie andere
kinderen nemen dankbaar hun aandeel van 250 gulden in
ontvangst, waarvoor zij zich een nieuwen hoed, een dasspeld,
gouden ringen en allerlei ander moois op de kermis koopen,
waarna zij werk gaan zoeken bij een ondernemer.
Nu is eindelijk onze held een uitzuiger geworden, d. w. z.
hij is niet van karakter veranderd door dien grondaankoop
-- ik heb hem volstrekt niet mooier willen uitschilderen dan
hij was en hij heeft altijd getracht het meeste te krijgen met
de minste moeite — maar nu kan hij uitzuigen.
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Een paar weken later komt er weer Chineezenland te
koop ; onze held koopt het en binnen eenigen tijd is al het
land in Kiautschau het eigendom geworden van de kapitalisten.
Een enkele domme Chinees houdt zich hardnekkig vast aan zijn
grond, die hem zoo weinig procenten opbrengt, maar als hij sterft
en de erfenis verdeeld wordt, komt het goed toch te koop en de
kapitalisten kunnen altijd hooger bieden dan de Chineezen.
Er komt geld onder de Chineezen ; de kermis floreert in
Kiautschau, de vraag naar mooie kleeren, hoeden enz. neemt
toe, de fabrieken hebben voorloopig druk werk. De professor
in de staathuishoudkunde wrijft zich de handen van plezier.
Maar aan alles komt een eind ; het verkregen geld is verteerd
en geleidelijk weêr in handen gekomen van onzen kapitalistgrondeigenaar. De vraag naar producten neemt af, de fabrieken maken te veel, de tijden worden slecht, credieten worden
opgezegd, arbeiders worden ontslagen. Zij kunnen niet meer
zelfstandig hun brood gaan verdienen op het land. De loonen
worden lager tot schade van de Chineezen.
Het lagere loon in de industrie noopt een aantal Chineezen
om te trachten weêr in den landbouw hun brood te verdienen.
Bij een verpachting bieden zij tegen elkaar op, om toch maar
een gelegenheid machtig te worden door arbeid in hun
onderhoud te voorzien. De pachten stijgen ten bate van
onzen grondeigenaar-kapitalist en tot schade van de Chineezen.
Er komen nu, evenals hier, bedelaars en vagebonden in
Kiautschau en fatsoenlijke Chineezen, die daartoe niet willen
behooren, bieden steeds hoogere pacht aan onzen grondeigenaar-kapitalist en werken zich het bloed uit de nagels,
het merg uit de knokels om de hooge pacht te kunnen
betalen en toch ,elf nog in het leven te blijven.
De ondernemers hebben geen voordeel van de nu heerschende lage loonen, want naarmate de loonen dalen worden
de prijzen der produkten ook lager, als natuurlijk gevolg van
de concurrentie der ondernemers.
Een van hen gaat naar onzen kapitalist-grondeigenaar met
het verzoek om in deze slechte tijden de kapitaalrente wat
te verlagen.

OP DEN VERKEERDEN WEG.

145

Onze held antwoordt hem echter, dat hij daar niet aan
denkt. »Ik kan", zegt hij, »omdat er tegenwoordig zooveel vraag
is naar pachtgrond, voor een stuk land, dat mij i 000 gulden
kost 40 gulden per jaar aan pacht maken. En als ik nu land koop
dan heb ik nog veel kans, dat de grond in waarde vooruitgaat, want de bevolking neemt toe en de regeering besteedt
ieder jaar meer geld voor wegen, spoorwegen, kanalen en
tramwegen, wat mij als grondeigenaar alles in mijn zak komt.
Maar wanneer ik u nu i 000 gulden leen, dan worden die
1000 gulden nooit van zelf meer en dan loop ik ook nog
het gevaar in deze slechte tijden mijn geld te verliezen,
want er zijn al eens een paar fabrikanten bankroet gegaan
en toen de fabriek verkocht werd kwam ik er niet met mijn
volle geld uit. En in plaats dat de regeering de industrie
helpt, zooals zij dat den landbouw doet, is zij er op uit haar
op alle manieren te bemoeilijken en op kosten te jagen wat ik ook wel goed vind, want jelui vilt de arbeiders
onbarmhartig. Ik taxeer de winstderving door het gemis van
zelf-vermeerdering van mijn kapitaal, de risico, die ik loop
mijn kapitaal bij u te verliezen door uw bankroet en door
de bemoeilijking van uw bedrijf door de regeering tesamen
op 2 pCt. Ik zou dus mij zelf benadeelen als ik u mijn
geld voor minder dan 6 pCt. per jaar gaf.
Bovendien ben ik een vriend van den landbouwer ; ik ben
lid van 't Landbouw-comité in Kiautschau en ik beleg mijn
geld nog liever voor 4 pCt. in den landbouw, dan voor 6
pCt. in de industrie."
En zoo is de toestand in Kiautschau ongeveer gelijk geworden aan dien in alle beschaafde landen.
Het productie-vermogen neemt in hooge mate toe, maar
het aandeel van den arbeider hetzij ondernemer of werkman — in zijn eigen arbeidsprodukt neemt af, terwijl de
grondrente en het totaal bedrag der kapitaal-rente, die ten
deel vallen aan den grondeigenaar-kapitalist, reusachtig toenemen.
Deze laatste is dus de ware uitzuiger en zooals wij gezien
hebben berust zijn macht om uit te zuigen, niet op zijn
IO
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ondernemerschap, niet op zijn privaat bezit van arbeidsprodukten, maar uitsluitend op de macht, hem door de wet
verleend, om de aarde tot zijn eigendom te maken.
Ware sociale hervorming moet dus altijd beginnen met deze
macht aan den kapitalist te ontnemen.
De socialisten, die beginnen met het bestrijden der ondernemers, drijven de regeering op den verkeerden weg en wij
zullen daarvan de slechte gevolgen ondervinden.
Nu kan het zijn, dat iemand mocht beweren, dat er in
Kiautschau geen ondernemer noodig was geweest om dit land
tot bloei te brengen en dat de regeering hetzelfde had kunnen
bereiken met betaalde ambtenaren, waardoor de ondernemerswinst zou zijn gekomen in de kas der gemeenschap, en het
voordeel voor de Chineezen nog grooter zou zijn geweest.
Wie dit echter beweert, heeft te bewijzen:
i . Dat die ambtenaren het beter en voor de Chineezen
goedkooper hadden kunnen doen.
2. Dat de vrijheid om door eigen arbeid en vindingsgave
zijn toestand te verbeteren gehandhaafd zou kunnen blijven.
Welk bewijs ik onmogelijk acht te brengen.
Maar ook wanneer dit wèl bewezen kon worden, dan zouden
de socialisten toch het recht niet hebben de ondernemers voor
uitzuigers uit te schelden, want dan zou de vraag of het
socialisme, dan wel het stelsel van ondernemers met vrije
concurrentie de voorkeur verdient, alleen beheerscht worden
door de vraag welk stelsel het nuttigst, het voordeeligst is
voor de menschheid.
Maar dan is het socialisme niet meer een revolutionaire
gedachte, die, tot verwezenlijking gebracht, de bestaande verhoudingen zal omkeeren, maar een stelsel, dat van tijd tot
tijd op sommige daarvoor geschikte bedrijven zal toegepast
worden, wanneer het blijkt dat deze met voordeel door Staat of
Gemeente gedreven kunnen worden en dat weer verlaten wordt,
wanneer het blijkt, dat het te duur uitkomt, en dan is er hoegenaamd geen reden voor de socialisten om op hoogen toon zich
uit te geven voor de verkondigers van een nieuw evangelie.
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Ik erken b.v. dat er sommige diensten zijn, die beter direct
door de gemeenschap aan de burgers kunnen worden bewezen,
dan dat dit door tusschenkomst van ondernemers geschiedt.
Tot die diensten behooren naar mijn meening, de posterij,
de telegraaf, de spoorwegen, het bank- en hypotheekwezen
en de levensverzekering. En ik zie er ook volstrekt geen
bezwaar in, dat de Staat misschien nog meer verrichtingen
op zich neemt, wanneer blijkt dat hij dat goedkooper en
beter kan doen dan privaat-personen, maar dan moet hij dat
ook bewijzen door de vrije concurrentie toe te laten en dus
in de eerste plaats die vrije concurrentie mogelijk maken
door het gebruik van den grond en het kapitaal (de arbeidsmiddelen) toegankelijk te stellen voor allen.
De heer Van der Goes geeft mij den raad het socialisme
te bestudeeren. Ik heb er jaren lang veel over gelezen,
maar een studie heb ik er niet van gemaakt, omdat de studie
van het socialisme, volgens mij uitgaande van een verkeerd
beginsel als uitvloeisel van een oppervlakkige beschouwing
der maatschappij, mij totaal onvruchtbaar voorkwam. Van
der Goes zal zijne aanhangers moeten zoeken bij jonge
menschen, studenten, jonge dames, wier hart getroffen is
door de vele ellende en het onrecht, die op de wereld bestaan
en die in het socialisme daarvoor een geneesmiddel zien en
dan bij de massa der werklieden, die niet doordringen tot den
aard der dingen, maar zich van het socialisme en dat
neem ik hen volstrekt niet kwalijk — oogenblikkelijk voordeel
beloven, maar hij kan ze niet vinden bij menschen op rijperen
leeftijd, die het volk kennen en weten, dat de menschen in
het algemeen er naar trachten in hunne behoeften te voorzien
langs den gemakkelijksten weg, m. a. w., dat zij gaarne het
meeste hebben met de minste moeite.
Het socialisme, dat den Staat zou willen bouwen op belangloosheid en naastenliefde der burgers, zou ongetwijfeld revolutie en anarchie brengen en wanneer het die belangeloosheid
en liefde in wetten en reglementen met dwang aan het volk
zou willen opleggen, dan zou die Staat ontaarden in een
ondragelijk despotisme.
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Het doet mij diep leed, dat ik Van der Goes zijn werkkracht, zijn eerlijkheid, waaraan ik nooit heb getwijfeld, en
zijn groote talenten zie verspillen in een verloren zaak niet
alleen, maar in een zaak die tot verderf strekt van het volk,
dat hij niet kent en waarvoor hij toch zoo groote offers
gebracht heeft.

Deventer, 14 December.

ZOMERZONDAG
DOOR

STIJN STREUVELS.

Na den noen kwam alteenegader de groote rust over d'
hofstée. Zij stond alleen te midden 't wijde land en toegedekt onder den last van gilheet kleisterende zomergeweld.
De zonne, 't en was geen lachen nu noch monkelen maar
bitsig bijten en priemende singeling over al. 't Geluchte
zat heet gestookt, ontblauwd en wit lijk de kruine van een
warmen oven. Buiten en was 't niet houdelijk ; menschen en
beesten waren gevlucht waar 't schauwde en koelte was. Al
dat venster en deure diende stond wagewijd open om den
sterkelijken zomeradem vlucht te geven. De witte muren
kletterden van 't felle licht en de daken, die spokten van
droogte, droegen de davering van den hitte-regen.
Te midden het vierkantig omhein der boerderij lag de mestput — het zwarte, lobberig watervlak zwaar glimmig lijk een
inkte-vijver waar de zon-oog in vuurde te brobbelen, te brutselen vol waterbellen van rotte gisting. Beneden den steendam
in de mulde zandaarde lagen de kiekens gefokt in mokken;
zij sliepen, enkele luisden hun vieren. De koeien op stal
stonden stil lijk vermoord. Niets dat waagde in de keuken;
tafels en stoelen en gerief van 't noenmaal 't stond al verketteld nog, overende gelaten lijk er de gasten van gescheiden
waren.
In den hoek onder den heerdmantel zat boer Kasteele op
een overgehelden stoel en sliep.
II
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t' Huis van d' hoogmis had hij zijn vest uitgedaan en was
in de blanke hemdsmouwen, zijn zware ondervest had hij
nog aan en zijn eeuwige muts stond diep op zijn witgehaarden
kop, lijk gegroeid. Hoofd en lijf rustten tegen den schouwweeg en zijn billen en beenen, in zijn spannende broek,
duwden op de zate en aan de grofgekousde voeten hingen
de netgeschuurde kloefen, los, rakelings tegen den grond. Er
lag een goedige kalmte, een gezapige ernst over zijn oudachtig wezen. De wenkbrauwen neergedogen, de lippen streng
toe, zijn vlakke wangen hoekig gespannen over de kaaksbeenderen blauwendig, doorpunteld, versch geschoren en glimmig van zweet. Zijn groote handen lagen opengeplakt op
de knieën, dooraderd en bruingeveld, ze staken af tegen 't
hagelwit van de hemdsbanden die zijn breedknoestige polsen
omsnoerden. Zijn adem ging gezapig en schouders en borst
daalden en hieven bij iederen trek die lucht door zijn neusgaten haalde.
Voor zijn voeten lag de hofhond met den kop uitgestrekt
op de voorste pooten. Op de klamme schorren tegen zijnen
snoet teekende zijn warme asem twee natte streepjes die
keer om keer opdroogden en weer bevochtigd "waren.
De vliegen hielden vrij spel in de doode keuken, ze rulden
en gonsden en vlodderden buiten en binnen uit in en door
't opene venster, reden vlug over de zwartgerookte zoldering
en gingen zich verplakken aan de vet glimmige lijmstokken
die als doode bedriegsels aan de balke hingen. Bij menigte
zaten er op de witgeschrobde tafel ; ze liepen langs de berdgripjes, peuterden met den snoet in de holde nagelgaten,
keesden aan de bemorsde houten paplepels, doopten den
snavel in de natte speitelingen, in de kruimels verloren
brood en aardappel vlogen voldaan weer buiten. Daar
liepen er beneden op den vloer, over den hond ; ze verneukelden zich in zijn streuvelig haar, draafden over zijnen rug,
langs zijnen kop naar de natte neus, waar ze met een zenuwsnok verjaagd werden.
Lina was achter de halfopene eiken deur in de kamer. Zij
lag op heur bed lang uitgestrekt in magere rankte, de oogen
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geloken, de handen op de borst gevouwen, de voeten
tegader met de teenen omhoog, roerloos, gerust lijk dood en
afgelegd. Daar en was niets en niemand die levend scheen
in den heelen omtrek 't was of hield de hitte met een loggen
adem alles toegedekt en versmacht ; zoo er geen groote
schok die doodrust kwam opdaveren zou alles hier stram en
gevoelloos in zijnen zwaren slaap blijven wachten. Over de
velden, ommelands woog dezelfde stilte over al.
Het leven, het geruchte moest van heel ver, achter 't onuitzienlijke blauw komen en inogelijks zou het nooit tot hier
door de ijle lucht geraken. De zon zat vast en voor goed
in 't hoogste hemelpunt en vuurde ongenadig als ging het
altijd, zonder ommewenden, eeuwig zondagnoene blijven. Wie
telde of wist er nog hoelang die kortschijnelijke, droomlooze
dood begonnen of geduurd had, nu dat er niets en niemand
de tijd vooruit joeg ? De zware, geregelde tik van de hangklok
draaide zot en eenig rond over die betooverde slaapwereld.
Ze stond vergroeid, paalrecht tegen den blauwendigen muur
geschoord in den donkersten hoek, zoo langgerokt en rilde
heur hoog houten kas en daarboven zag 't vlak rond manewezen
lijk zinneloos bijster, dom lachend over die uitgestorven doening.
't Was voor de grap nu en zonder doel dat ze bleef tikken nillens
als de stilte waarin ze alleen levend stond ; en sarrend
wezen haar stalen vingers de cijferteekens van den tijd.
In een onvermoeid bewegen klepelde de kopere slinger lijk
een gekke beenzwemelaar achter 't groene ruitje in de holde kas.
En achter lange lijden als de groote wijzer boven gesnokt
was, ging er in heuren kop een ruischen en razen van raderen,
zoevend een stonde, en dan, koortsig kort, in klare beislagen
relden twee kloppen als het lang ingehouden geweld van een
kwaad voornemen om de stilte te breken. Twee keers kletste
de belklepel en de dansende toonkringels deinden wijd uit
en stierven traag door de keuken. Ze ronkten door Kasteele
zijnen kop lijk een krachtig trompetbevel, een bitsig gebiedende » óp !" Hij scharrelde zijn verdoolde gedachten bijeen:
Werk, zomer, oogst, noen en wekedag en werkvolk en
voortdoen, opwekken en aanzetten heel de reddering van
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't gedoen ... een beangstiging om vooruit in strijd met den
goeden slaap en de lammende hitte en toen kwam, als een
vleiende boodschap, de stille duidelijkheid : dat 't zondag
was en ruste, de hoogmis van den morgend, de oogst in
veiligheid en al de stilte en de langdurigheid van den traag
slependen namiddag. Hij en had hoofd noch handen geroerd
en nu begaven zijn zinnen weer — een flauw gedachtje nog,
door d'hitte die hij op zijn vel voelde wegen, aan 't goed
zonnige weder buiten, aan de veiligheid van den oogst voor
onweder, en den fellen groei van vruchten, ... hij was weerom
weg voor lang, in weeldige rust.
Maar ginder boven den blauwsteenen tweetrap waagde nu
de zware eiken deur en kriepte op heur haakleden ; stil lijk
een schim verscheen Lina in heur lange magerte te midden
het deurgat. » Heere God, liefhebber mijnder ziele, ick dancke
u dat gij mij geweckt hebt, daer ik verloren lach in den doodelijken slaep" prevelden hare lippen. Zij miek een kruis en beende
traag tastend op haar kousevoeten de twee steigers neer, legde
de verfrommelde rimpeling van heur wijd geplooid, slepend bleekblauwe kleed effen, hervoudde den rijken, kanten borstdoek,
spelde hem vast en dan reikte zij het hoofd scheuns vooruit
om te zien of de hangklok werkelijk »twee" wees. Zij versleepte een stoel tegen den muur trok haar sliffers aan en
als Kasteele altijd bleef slapen kuchte zij deur haar droge keel.
Nu en was er geen verbeien meer voor den boer. De
heesche asemreutel en het stil geslof over den vloer werkten
sterker dan de rellende klokslag van 't uurwerk. Hij bromde
entwat, toonde leven met de voeten, trok éen oog half open,
gluurde zoekend achter zijn zuster en als hij heur staan zag
in het blauw processiekleed, gevoelde hij dat 't nu ernstig
uit was met rusten. Hij hief traag den kop, vergaarde armen
en beenen en heel zijn lijf rekte uit in luie verhemming ; hij
tord in zijn kloefen en eindelijk gerocht hij recht en op de
beenen, stak wijd de armen boven zijn hoofd en geeuwde.

Als hij lang de ruwe handen in de oogputten gewreven had
voelde hij zich eerst wakker en met een lichten schreeuwgil
beet hij den gapenden mond toe. Hij deed een paar tast-
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dralende stappen door de keukenijite en bleef kijken op
Lina die gebogen stond in den heerd en met de knuistig
magere handen een vuurken aanlegde. Zij hing den zwart
berookten theeketel aan den hengelhaak en de knetterdroge
dansvlammen lekten ' errond met een doeselig dun blauwe
rook die in de hooge schauw naar 't kavegat opdampte.
Lida reikte den koffiemolen van onder den schouwmantel en
zette zich te malen. Het droog ruttelend knerselen der bri*zelende boontjes met den piepkriep van de vrange en al die
stille bewegingen over den vloer gingen zoo ingehouden, dof
voorzichtig lijk in een bejaagden droom en benauwd dat
eenig gerucht hem storen zou.
De hond trantelde traag naar buiten, pootte lui de stoeptrappen af, verjoeg eenige hennen en ging liggen in de polken die zij geschart hadden in 't strookaf.
Kasteele stond nu stevig op de beenen, de handen in de
broekzakken, den buik geleund tegen de vensterbank en
keek over de zonnige werf.
Lina kuischte de tafel schoon, zette zonder tik of stoot
twee porseleinen tasjes en kommen uit en schonk ze boordevol
warme koffie.
Kasteele zocht een stoel in den hoek achter de lijs en zijn
zuster zat vlak tegenover 't venster elk op zijne gewone, vast
toegekende plaats en ze keken zonder spreken elk op zijn
handen, over de tafel en naar de goudgerankte takjes en
blauw-blauwe bloemtikkels die 't bleek fijne porseleingerief
omzoomden. Altijd diezelfde kommen, die suikerpot en dat
melkkannetje elk in eigen vorm en maaksel ; 't zelfde dat heel
hun leven en langer, iederen zondag werd uitgehaald, gebezigd,
bekeken en voorzichtig weer weggezet. De tasjes, 't waren
blij-blomde vlakronde schuitjes met bolde dikwangde kommekes.
De suikerpot was blokbollig met twee sprietoogde oorkes
goudgetikkeld en gerand. Het kanneke was een rilde ding
wat rondbuikig opvarend omlaag met een trachter tootj e aan
den bovenboord en ook zoo net omrankt en bebloeid op elke
wangzijde. Vorm en doening daarvan waren door den duur
in beeld geworden, vergroeid met alles wat er nevens en
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omme stond, éen met de tang en de schop in den heèrd,
de blaaspijp, de gele wandtichels waar roode leeuwkens op
dansten, de kast en koperwerk en heel het huis met wat er
in waagde en rond leefde, met beesten en menschen, éen
ding dat »Kasteelhof" heette.
Zij namen melk en dronken traag, met korte teugjes den
warmen drank. Lina zette verscheide keeren het kommetje
neer om te verademen, ze keek verdwaald door 't venster
en welgenietend dronk zij weer met achtergeheld hoofd en
neergeslagen oogen den laatsten dronk.
Buiten, door de wijde verte ging nu het stille kloppen der
vesperklok, traag eerst, aarzelend en dan alsaam dapperder
in een vernibbelde gejaagdheid, roepen, zachte roepen achter
volk over heel de wijde wereld.
Lina stond op, bond de linten van haar witte pijpmuts
tot een strik onder den kin en haalde uit de schuiflade der
eiken kast een witte sluier ; zij schudde hem uit de vouden
en hong hem met een zwaai over hoofd en schouders.
Zij nam heur kerkboek en vertrok. De stoep af, voorzichtig terdend over 't meststroo, mijde om haar zwart verlakte sliffers niet te bevuilen. De ijzeren hekkenpoort kriepte
open, sloeg achter haar weer toe en nu was zij in 't bloote veld.
Vóor haar kronkelkrulde het wit wegelke dat ter kerke
leidde. Zij trok den zoom van haar slepend kleed op en
bad : »0 Christie, klaer schijnende licht, toont mij uwe wegen;
ende wilt mij Uwe paden leeren, regeert mijne voetstappen
naer Uwe uitspraecke. Ick Nebbe gegaen over de wegen en
straten, mijn alderliefsten heb ick gesocht. 0, gij alle creaturen ; Ulieden vraeg ick : hebdij dien niet gesien, die mijn
siele bemint" ?
Al die dingen stonden zoo net in haar hoofd als in de
gele bladen van het perkamenten getijden boek dat ze onder
den arm droeg. Ze wist er al de gebedekens uitwendig
staan op elke bladzij en kende de purper- en-goudkronkels der
verluchte aanvangstaven. En wie zij at of dronk, wrocht of
rustte, voor elke dagelijksche daad was er een passend
gebedeken.
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De wereld lag vlak open vol zomerschoonheid onder den
hoogen hemel. De milde zon heerschte in den top en gulden
schijn danste over de velden schetterblindend, zoo blij, zoo
zonne-zondagsch, jubelleutig 1
»De hemelen vertellen de glorie Godts, ende de wercken
zijnder handen verkondigt dat firmament."
»In de Sonne heeft hij sijn Tabernakel gestelt : ende hij
als eenen Bruidegom voortkomende uit sijn slaep-kamer.
Heeft hem verheught als eenen reuse : om den weg te loopen
van den oppersten hemel is sijnen uitgangh."
Lina voelde haar opgetogen, vreudig in den Heere ; met
lichten tred grepen heur beenen ; 't was drijven gelijk over
't wegelke langs de lieve wilgen.
De zonne joelde om haar en binnen voelde zij zich verjeugdigd, blij met de knettering der vogels allenthenen. Maar
uitwendig en veranderde er niets aan heur gewone kalmte:
het oud gerimpeld wezen bleef ernstig, droog en heur
lippen en roerden niet als 't binnen weer zingend uitjubelde:
»Ende sijnen toeloop is tot den oppersten van dien : ende
daer en is niemant die hem verbergen mach van sijnder hitte 1"
Zij wikkelde zich warm in heur kanten sluier liet de zonne
dingelen en luisterde naar de lieve vogelkes.
» Singt den Heere een nieuw liedt : Singht den Heere alle
ghy Aertryck 1"
»Laat blyde syn de hemelen ende de Aerde verheuge haer,
de Zee bruyse ende wat daarin is : de velden sullen blyde
syn ende al dat erin is."
De lange, dubbele rei jonge popeliers, die 't kloosterhof
omzoomden, staken hoog hun jeudige groenigheid in bolle
kruin ten hemel op den top van hun ranke stammen ; daarachter tintte in allerhande tonen al het groen van fruit- en
lustboomen, dooreen.
»Dan sullen verheugen alle de Boomen der Bosschen, van
't aangesicht des Heeren."
»Maeckt jolyt den Heere geheel het Aerdtryck : Singht
ende verheught u, ende Singht Lofsangh."
»Singt lof den Heere op den Cythere, met de Cyther ende
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metter stemme des Lofsanghs : met uytgeslage Trompetten
ende metten stemmen van een Hoornen Trompet."
»Maeckt jolyt voor den Heere 't geheel Aertryck : dient
den Heere in blydschap gaet tot syn aanschouwen, met verheugen."
»Syn volk ende schapen synder weyde : gaet in syn poorten
met belydinge in syn voorhoven met Lofsangh belydt Hem."
Het wegelke klom, tusschen twee hooge beukenhagen, en
liep voorbij de pastorij. Hier lag het schetterend veldgerucht
en de witte zon gedoofd in de stille schauwte. Er kwamen
andere menschen gegaan. Lina voude de handen onder haren
sluier, sloeg de oogen zedig neêr en matigde de gejaagdheid
van haar opgetogen gang. Zij prevelde stil, inwendig een
gebed. Voorbij de lage dorpshuizekes kwam zij aan de kerk.
Het klokje galmde luide met achterhaalde ronkslagen.
Kasteele had gekeken hoe zijn zuster haar aankleedde
lijk elken Zondag
en zijn oogen volgden haar tot achter
de hekkenpoort.
Hij voelde hoe hij nu alleen, lijk verweeuwd, t'huis was

en dacht aan den langen namiddag die hij moest verluieren
zonder te mogen werken of bezig zijn. Hij kwam in 't deurgat
staan en keek onbedachtig naar buiten. Ginder achter het
rondbuikte afgeschoren land stond, halfgedoken onder d'eerde,
het kerkje ; het scheen daar diepe gezonken in den grond en
de _ toren alleen stak er zoo vreemstaltig uit het stekelglimmend stoppelveld.
De lucht hing nog vol van 't gezapig tjinken van 't klokje.
»'t Is alsof 't heel den dag lang gaat luien voor de vespers",
dacht hij.
Hij deed een stap buiten, trok de muts dieper voor de
oogen, duwde de handen neêr in de broekzakken en wandelde
over den messing naar 't achterhof.
De hond krevelde op uit zijn polk, rok de achterpooten
uit en kwam loomlui achter zijn meester ; maar seffens bleef
hij staan haaien te midden de werf, draaide den kop langs
alle kanten en trantelde naar 't wagenkot in de koelte.
Warm, warm 1 de noensche zonne zinderde tusschen de witte
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muren. Kasteele voelde ze nijpen door de lichte hemdsmouwen op zijne armen en de hitte riezelde in zijn blooten hals.
Maar hij had er geen deere af en droeg ze lijk een deugdoende warmte 's winters. Met den buik uitgesteken, 't hoofd
recht en genoegelijken plooi om den mond, stapte hij voort
op zijn groote kloefen, door een steegje tusschen 't zwijnshok
en de schuur. Hij opende een oudvallig poortje en kwam in
den vrijen buiten achter 't hof: vdor hem lag de wijde meersch
en de waterblauwe Schelde.
Hij ging tot bij den oever, daalde de sleepte delling af en
strekte zich trage neêr.
De hemel welfde wijd over den meersch en rondom was
't al zoo fooiig van aanzien en kleur, de huizekes zoo
scherpwit en rood de daken en een welige, rijke, goudgroene
glans lag over 't gras zoover de oogen scheren konden over
't vlakke tot ginder waar de grond met zachte glooiing opdeinde, blauwendig naar den berg tot onder de purpergestompte sperren die lijk groote sponsbrokken half op de
vlakke delling, half tegen den teerbleeken hemel in een gebekte
kamlijn zachte te wuiven stonden — : blauwe boomen tegen
een blauwen hemel. Zoo rein-wijd en was de wereld nooit,
en zoo hoog de lucht : als hij 't waagde op te kijken tusschen
zijn vingers met halfgeloken oogen, werd het hem doezelig
in den kop en 't bijsterkrinkelde vol krulslangen heel de lucht
vol.
Maar hier voor zijn voeten lag het koele blauwe water,
de breede scheldekraak ; zoo vlak effen met 't groote zonnewiel dat erin schitterlaaide ; schoone rond bleef ze zonder
rimpel of kromte, toen een windeke er kwam over scheren,
ei 1 de ribbeling vol schelfers, heel de lengte door, lag 't zonnebeeld geglinsterdeeld en gestriemd, gekabbeld en verklutst
tot eindelijk de stilte kwam verwemelen al dat goud en de
groote penning weer in nette rondte herlijnde, rustig omstreken en omblauwd.
Kasteele liet de oogen gaan over de lange waterstraat tot
waar de Schelde smalend toegenepen tusschen twee groene
wanden, diepte en heel gebleekt wegdook in breeden draai.
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Verder, hier en daar in den meersch kwam het watervlak
weer bloot lijk gekapt bij einden die blinkend waren lijk wit,
ziedend staal. Alomendom was 't al gras : de groote, eenzame
weide, zoo groen, en voltikkeld met piepfijne bloemkes in
den zonnesching.
Hij lag daar zoo smoezelig warm en deugdelijk aangedaan en stil zoodat op 't einde hem de oogen neêr wilden
en toe voor den vaak en 't klare licht. Hij druilde trage,
halfweg halfbij tusschen waken en slapen in 't genot van zijn
welvoldane, rustend lijf. Hij voelde nog hoe 't zweet hem
uitbarst en afliep langs de kaken en over zijn grove huid, wilde
zijn zakdoek uithalen om rond den hals te knopen maar zijn
handen bleven lui liggen en ... hij verzuchtte en sliep voort.
Sedert 't laatste klopje van den kerktoren uitgegalmd was
en verdruppeld over den stillen meersch werd het opnieuw
doodstil. Hij hoorde om zijn hoofd het luide bromgonzen der
bijen en 't krevelen der mieren op den graskant ; verre over
't water en hooge in de lucht schetterden de leeuwerken en
't schuifelzingen regende in een schelle orgeling van tonen
wijds en zijds naar beneden. Dat alles kriemelde dooreen met
't snorken van zijn adem en hij droomde alleen op een wereld
te liggen waar niets en leefde noch en roerde.
In 't reine van die slaaprust kwamen driemaal drie klokslagen achtereen door den ijlen hemel gegaan. Die bommeling zei dat men nu processie ging ginder in 't kerkje. Lijk
zweven was 't, traag over den vloer door de beuken : een
stoet van menschen met fakkels en vanen en maagdekens
in 't wit. Lina, niet drie andere vrouwen, in blauwslepende
kleeren en gedekt met groote sluiers, gingen met gevouwen
handen dragend op de schouders de berrie met het groot
Lieve-Vrouwbeeld dat in zilvermoore satijn gekleed met de
open zegenende handen boven aller hoofden uitstak en glimlachend neerkeek onder haar rijk geperelde kroon. De wierook
walmde vol de beuken. De belle rinkelde helder en de dorpelingen zaten geknield en baden zonder te durven opkijken.
Kasteele had het duizend keeren bijgewoond en gezien en nu
ging dat al zijn gang zonder hem, binst hij hier te verzonnen lag.
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— 't Is alsof ik, lange dood en achter den kerkmuur
begraven liggend, die klokke hoore en de processie zie, zoo
gevoelde hij zich.
Dat verwaterde weer in ongevoeligen slaap. Als hij later
het hoofd hief was de zonne wat gezonken en daar speelden
een bende kinders te midden de wei op den overkant van
de Schelde. Ver, heel ver, 't geleken dwergventjes uit een
speeldoos, zoo klein l Z' hadden handsvollen kersouwkes en
sleutelbloemen en waterlelies getrokken en daar vlochten zij
kransen mee die ze malkaar op het hoofd zetten.
Kasteele lag met de handen onder zijn hoofd, de kin op
de borst en uitgestoken lippen dat af te zien.
»Gaan ze geen kwaad doen? de deugnieten !" was zijn
eerste gedacht.
Neen, ze hadden niets verholen in 't zin ; ze grepen elkaar
bij de hand en traden regelwijs in reirang achteruit. Eén
kwam voorwaarts en zong:
Daar komt een prinsekind en wandelen
Van flin-flon
Konelia-don
Om 'n Annatje.
Heel de rei kwam dansend vooruit, het klein bloemenmeisje in 't midden, en allemaal vroegen op dezelfde zangwijze:
Wat komt het Prinske vragen
Van flin-flon
Konelia don
Ons Annatje.
Kasteele kende het spel en het liedje. Lijk een vlage
frissche wind uit een ander land kwam hem de heugenis op
van heel zijn jongenstijd. Ver achter den berg van zijn
oudemans-ernst en beslommering lag, lijk een open vlakte
in meimorgendsche blijheid, het land van spel en van
reine leute.
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Oom Teunis woonde hier op de hofstee en hier in den
zelfden grooten meersch zongen de jongens.
't Prinske kwam voorwaarts al dansend en:
Het zoekt een mooi Prinsesken
Van flin-flon
Konelia-don
Een Annatje 1
Maar de meiskes danseerzelden achteruit met hun prinseske
en zongen gekkend:
We'n hebben er geen te vele
Van flin-flon
Konelia-don
Ons Annatj e 1
En de reke schoof weer vooruit en zagewijs over en weer
herdoen en hervragend hield het Prinsken aan:
G'hebt er mij wel eentje
Van flin-flon

0, de tijd als hij 's avonds, dat de zonne zonk, heur
vangen wilde de gouden bal in zijn handen 1 De wereld
was toen zooveel anders, zoo bloot en zoo wijd niet, een
kleine omtrek schaarsch wat wijder dan 't dorp. Bij brokstukken kwamen er altijd nieuwe dingen uit zijn kindsheid op.
Wat eentje zoudt gij vragen?
Van flin-flon

De dagen waren dan lange einden geluk en de nachten
vol wondere droomen met groot verlangen naar morgen en
naar nieuwe leute 1 't Dorp, de kerk, de huizen 't had al
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zijn eigen uitzicht en vorm ; ommelands lagen de velden en
dàar, achter den berg, op den overkant dien ze nooit en
zagen, was de wereld tenden ; de zwartblauwe boomen met
al hun geheimzinnige duisterheid vormden den muur daarachter,, op groote hoopen de oude manen verstrooid
te wachten lagen om in kleine sterren versnipperd te
worden 1
Dat met zijn goude krullekes 1
Van flin-flon
Konelia-don
Mijn Annatje.
De jongens hun witte schortjes en roode rokken speierden
op 't goudgroen van den grasgrond en hun voeten liepen
vlug over en weer.
Hun stemmekes gilden helder:
Wat zult ge 't krullekind geven?
Van flin-flon

Een maneblank samijten kleed 1
Van flin-flon

't En zal daarmee niet helpen!
Van flin-flon
Konelia-don
Ons Annatje.
Een lijveke van goudgespin 1
Van flin-flon

't En zal daarmee niet helpen 1
Van flin-flon
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Dat ging tergend die weigering en het beloofde prinsemeiske werd ongenadig weer achteruit gesleurd.
Dan waren alle dingen in 't wit of 't zwart geschilderd,
goed of slecht, mijmerde Kasteele, alles stond met zware
schreven afgeteekend : we waren braaf en we zouden naar
den hemel gaan, de slechte jongens naar de hel ; een dag
zou er komen, als 't schoolgaan uit zou zijn ? — dat we
plots in groote menschen gingen veranderen en verstand
krijgen en ernstig worden ; dan zouden we 't meisken ontmoeten dat voor ons geschapen was en we werden dan boer
lijk vader en moeder voor altijd en we kregen op onze beurt
kinderen ...
Een paar kristallen sliffertjes
Van flin-flon

Beloofde de jongen aan zijn Prinsesken.
En weer ging het, spottend om zijn aanbod:
't En zal daarmee niet helpen!

» Waarom waren ze zoo veeleischend, zoo wreed voor elkaar,
die jongens ? Waarom moest dat Prinsken zoo geplaagd worden
als 't nu al zoo inschikkelijk goed kon gaan op de wereld?
zat Kasteele weer te zinnen. Wat was er al water door de
Schelde geloopen sedert zijnen jongen tijd l" En nu werd hij
ineens weer de oude man met zijn grimmige gedachten, zijn
bijhoudend gemoed, de vent waarvan hij zoo wel de eigen
prente wist : een aangezicht lijk steen, onroerbaar, ernstig van
buiten, droog, eerdebruin, zonder plooi of monkelrimpel ooit
en een wereld met eigen gedachten daarbinnen : recht, trotsch,
statig op zijn statig lijf: boer Kasteele eigenaar van 't Kasteelhof.
Maar darbinnen dat steenen buitenhuis woonden er weemoedelijke gepeinsen soms en het zaagde er heele dagen en
vitterde op al wat hij zag, en meest op zijn eigen.
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»'t Was net voor de leute en 't geleek een spotspel van
den werkelijken wereldgang : 't over- en weergaan van die
kinders daar 1" Het prinsken was tenden gejaagd in moeilijkheden, het aarzelde, zocht en kwam eindelijk blijde vooruit
met een nieuwen vond:
Een diamanten kroontje 1
Van flin-flon
Maar hij en zou het aan dien prijs niet krijgen:
Een perelmoeren kraaltje!
deed de jongen er nog bij.
Een wijd kasteel vol vogeltres!
Van flin-flon,
Konelia-don
Mijn Annatje 1
Hij bracht hen al den rijkdom en de weelde die hij droomen
kon, maar:
't En zal daarmeê niet helpen 1
werd er sarrend op al zijn beloofde giften geantwoord.
Tot eindelijk de onovergapelijke schat werd genoemd:
Een groote gouden hemelel
Van flin-flon
Konelia-don
Mijn Annatj e 1
Heel de rei schoot vooruit al tierend. Het Prinsken vloog
zijn bloemenkind in de armen en al de andere in ronde
dansend, hand in hand:
Pakt ze maar meê,
Van diron-diron deene,
Pakt ze maar meê
Van diron-diron deê 1
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Ze dansten in schijverenden kring, hun korte rokjes rondden
wijd open en heel de meersch helmde vol van hun jong-helle
stemmen. Oulings ging alles zoo absoluut, zoo met zorge
voorbeschikt door een goede voorzienigheid.
» Beloften, beloften ` grinnikte Kasteele : De jongens leeren
ze dat zoo aan ; nu, dat gereed gemaakte »iets" en heb ik
nooit gevonden. Doodlastig maakt men zijn eigen weg en
dan nog ... Die voorgetrokken lijn is zoo onduidelijk als een
breede sneeuwvlakte zonder paal of perk." Heel zijn leven
had hij daarin rondgedoold zonder te vinden : wie er eigenlijk
wel deed of kwalijk, wie het zelf wist goed of kwaad te zijn.
Hij had gezocht lijk een verdoold kind naar een ongekende
zuster die hem de hand zou reiken om meê te gaan naar
't huizeke dat gereed stond om hen samen woning en geluk
te geven. Wanneer, had hij zichzelf gevraagd, komt die dag
nu dat ik de kinderkleeren afleg en opeens verstand krijg en
volstegen man worde ? Wanneer zal ik het aangaan ? Hij was
mee gesleept geworden lijk een drijvend hout op 't water
door 't geen rond hem leefde en hem te sterk was. Zooveel
meisjes had hij ontmoet ; hij had er vele vragend aangekeken,
en ze waren allen zonder uitslaande bescheid te doen wankelwillig lijk hij zelf voorbij gegaan, en hem alleen achter
gelaten.. Oom Teunis had een jongen noodig ; hij was er met
Lina, zijn zuster gaan wonen. Oom Teunis en moeie waren
lang dood en hij nu was oom Naas en zij, moeie Lina. Was
dat nu wel de ouderdom ? het doodgaan ? Hij voelde zich nog
boomsterk bij stonden en jong van herte, en vol leven.
Nergens die scheidsschreef die de tijdstonden aflijnde.
Daar sloeg een visch zijn steert boven water en plonste
weer onder. De brobbeling van den slag kringde uit in lichtende rimpels die openwijdden tot in 't lisch tegen den oever.
Ginder vertrokken de jongens in zwierende bende voort en
zongen:
»De blauwe bloempjes staan in 't koorn,
En de witte al in het riet.
Ik heb er mijn zoetelief in verloren,
En 'k en vinde ze nievers niet".
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De plaatse waar ze gespeeld hadden lag nu gerust lijk
overal elders de streek.
Lenig slierden de zwaluwen en dreelden met de vlerken
het watervlak. Ze piepten in 't voorbijvliegen, draaiden om in
de lucht en weer voort over 't water met snelwerkende vieren.
Kerrewiet ! daar wipte een muisegrauw vogelken van uit
't oeverriet, zette zich op een van de groen ronde waterbladen die op de scheldekanten lijk geplakt lagen ; 't klauterde op langs den ranken staal van een waterlelie die even
een rijke drinkschale hooge openkelkte. De zwakke stengel
boog als zou hij kraken onder 't gewicht van 't vogelke, als
't hooger klom ... Zie, dat belangde Kasteele nu meer als 't
toeslaan van een peerdenkoop en hij keek met gespannen
aandacht. Kerrewiet ! 't vogelke ronkvlerkte verder. Dat
was nu alsof hij, lange geleden, hier ook zoo liggen kijken
had op 't zelfde vogelke met de zelfde doening, — en van
al wat hij nu deed of bekeek werd het eenbaarlijk 't zelfde
geziene, overtijd. Die bij rommelgonsde ook zoo vervelend
rond zijne ooren en de leeuwerken mieken een razend ketterfeest boven zijn hoofd. Ze vluchtten zoo gejaagd naar omhoog om seffens weer, lijk steenen, in 't gras ievers neer te
vallen.
Hij moest nu, onwillig, de hand verleggen en neerkijken in
een mierennest onder zijn elleboog, dat was de andere keer
ook zoo gebeurd. Gekkend stonden al die dingen vertweevoudigd nu in een vervaagd verleden en hij wist op 't einde
niet meer uit te scheiden zoo zot werd het — : wat er
nu of eertijds aan 't gebeuren was ! Die slag verpafte hem
van verschot zoo dat hij zijn bloed voelde verkrevelen en
bleek werd : Daar dwong hem iets het hoofd te wenden en,
lijk hij 't gevoeld en beraamd had, ze stonden daar juist
lijk toen. Plots waren ze er gekomen, zonder gerucht of
gesleep even als uit het water getooverd : De hooge schepen 1
ze kwamen dicht voor zijn voeten, log aanslierend traag over
den vloed. De zwarte kiel stak hoog op en de witte zeilen
hingen slak langs de mast. Onder de opene tent zaten mannen en
vrouwen die blij gelaag hielden ; ze tikten de glazen, swatelden
I2
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en zongen. Het groote schip sleepte mede over het voortschuivend water. Op de achtersteven, hoog tegen 't ijle van
den blauwen hemel, met de zon achter haar hoofd, stond een
slanke vrouw in wit gewaad ; ze douwde een kind op de
armen en keek mijmerend over het omwendende land.
't Tweede, dat achter sleepte was toegesloten, zwart lijk een
doodenwagen, 't was heel onttakeld, zonder mast of zeil en zoo
zwaar geladen dat de romp onder water stak en 't dek boord
aan boord, reis met den scheldespiegel stond. Ze gleden
voort en lieten een klutskabbeling na van waterwervels die
spits begon onder 't roer en openstriemde lijk een eersleep
over 't effen blauw. Kasteele lag dat na te oogen tot ze,
ingekrimpt, verminderd voortgedoezeld lijk in een ouden
droom, plots wegdoken achter den armkraak. De mast en
zeilen alleen staken nu nog uit boven 't gras en volgden de
heen en weerkeerenden zwierkrul der waterslang door den
meersch. Als Kasteele weer naar den berg wilde kijken kwam
de gezonken zon hem in 't vlakke wezen bijten en hij wendde
't hoofd naar rechts. Daar lag het akkerland, verguld, de
havervrucht en de wijde stoppelvelden door wegelkes en
ranke boomen afgelijnd, gesmaldeeld, open op de zachte
helling. Verder, langs de beukenhaag verkende hij Lina in
heur blauw kleed dat ze van 't dorp huizewaart keerde. Ze
toonde nu zoo oud, zoo mager, met 't snijsterachtig kortschranken van heur beenen, en dubbend hoofd. De platte
pijpmuts, dat wijd openplooiend blauwe vlek en de slakslepende
sluier stonden haar zoo vreemd vandaag en zoo buiten den
eigendommelijken vorm van altijd.
Dat was nu zijn zuster de dibbemaagd, bibberend weer
aan heur paternoster en den goedmoedigen monkel van zaligheid op het wezen. God wat was ze oud 1 al met eens. Hij
haatte haar lijk ze daar dreelvoette over 't veld, zoo messemager, zoo uitgedroogd en ontmergd, met den dwingenden
blik die hem maande, altijd oplegde : heel zijn doen en
laten van alle dagen. Zij wilde hem altijd hebben en brengen
in heur eigen levensdoening : vastend halve jaren lang en
vrijwillig sprake-dervend uit boetveerdigheid. »Line Kasteele
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is stom," zegden de menschen die haar zagen voorbijgaan. Maar
hij wist het anders hoe ze stom was en niet spreken wilde.
Het witte wegelke waar ze voorbij moest, wentelde tusschen
de velden, Hij zag hoe ze het hoofd boog en bad bij elk
kapelleken aan de lindestammen. Heel de streek stond nu
in zijn oogen versteend, gepotlood met een orgeling van
kleuren levenslustig geschilderd lijk een landkaart op een,
vlakken muur. Hij voelde het weer spoken in zijnen kop.
»'t Is niet goed, dacht hij, hier zoo lang, alleen liggen zinnen
in de hitte." Hij wentelde zich op, steunend op de :armen en
ging langs de Schelde voortwandelen en vandaar door het
land de vruchten bezien. Hij was doornat bezweet en stijf van
't liggen. Met de nieuwe beweging kwam er weer orde in
zijnen geest en hij werd de gewone oude boer van gister:
met zijn groote passies voor omdolven eerde, vruchten en
beesten. »0, het zoetbodemig land en de veie groeite 1"
Hier brandde de zon in 't reuteldroge tarwe stroo, en nievers
geen auwke dat verwemelde. Tusschen de beeten trok hij
een staal onkruid weg ; verder greep hij een handvol rijpe
haverbellen in den vuist en bekeek ze.
» Best binnen, nu, grommelde hij, Mostrul is een trage boer;
altijd in 't achtergat met zijnen oogst." En zijn oogen zochten

naar boven achter een voorteeken ievers van onweer. Hij
was blijde met gerust gemoed te mogen rondgaan omdat
»'t zijne" toch veilig al en welgeborgen zat in de schuur.
Hij kwam voorbij het aardappelveld, langs de klaver tot hooge
op de helling waar hij de groote, afgeschoren koornstukken
overkeek. Ginder achter de elzenhaag in den hof van 't klooster
waren de nonnekens aan 't vermeien in den warmen zonnesching. Hij zag hoe ze, twee en twee, malkaar bij de hand
hielden en, lijk donkere schaduwen door de lange lanen
wandelden. Ze verdwenen uit en in achter de foezeling van
groen gewelfde gangen en verder kwamen zij weer opgegaan,
stil tusschen bloemzoomde wegelkes. Ze zagen er jong uit en
blijgemoed en gingen met lichten voet en wuivende zwarte
hoofdsluiers, gerust in de ongenaakbare veiligheid van 't elzengroen omsluitsel.
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Kasteele knuffelde over dat zot leven en doening en keerde
langs een anderen weg om. Hij geeuwde van verveling en
zou nu maar huizewaarts wandelen.
Die dag sleepte zoo traag uit en die strave zomer loeide
zonder loslaten voort met kwistige hitte zengend de velden
die meestal reeds zonder vruchten stonden.
Hij keek onwillens naar den wind en naar voorspel
van verandering. Maar de zon bleef even rood ondergaan.
Ze zakte traag tot rakelings bij d' eerde, bloedkleurde heel den
meersch. In den hoog blauwen hemel kwamen de wazige
dampwolkjes aangezeeuwd in floerzen opengevorkt lijk drendels
uit een gouden hooischelf. In 't oosten zaten ze grijs geappeld,
geronnen en gezaand met hoog uitschietende pluimstrepen.
Daar steeg een dunne mist uit de Schelde en spreidde open
in een melkwitte wade over geheel den meersch. De avondklok ronkte traag haar tonen uit lijk een afgaande leven en
verder in andere dorpen herhaalde het als een naklank of
wederroep, zoo treurig, dof als het onverwacht verkondigen
alteenegader van de stille dagdood : een traag bomronken in
noodklacht en hulpgalmen van 't een kerkje naar 't andere.
Lida's gebed hing over 't land en uit oude gewente prevelde
hij : »Den engel des Heeren heeft geboodtschapt Maria, ende
sij heeft ontfangen van den Heyligen geest." En hij las drie
maal het : wees gegroet.
De boer wandelde voort, de handen in den broekband
gesteken en hij trok gezapig de frissche lucht door de neusgaten. Hij zag achter 't koornstuk Romme, de meid, met
Sander, den boerenknecht van Mostrul, pratend aankomen.
Hij dempte 't gerucht van zijnen stap en bleef eindelijk staan
loeren bezijds, om te hooren wat ze wel te zeggen hadden
aan elkaar,
» Dat draagt al 't nieuws uit het huis, dat volk," meende hij.
Maar Sander neigde zoo dicht zijn mond tegen Romme
haar oor en zegde zijn geluksdingen zoo zacht dat hij op
dien afstand niets te hooren kreeg. Romme giechelde onbekommerd haar leute uit dat 't klonk over 't veld. Aan 't
kruiswegelke bleven zij staan. Hun woorden werden schaarsch.
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Hij wribbelde monkelend zijn knevels al zoekend om nog iet s
te zeggen ; zij bezag hem vriendelijk liefoogelend en streek
over de binders van haar voorschoot en scheen vernibbeld
om weg te geraken. Op 't einde wisten ze niets meer ; ze
wenschten elkaar » goênavond" en gingen hunnen weg : Romme
naar 't hofsteê en Sander naar 't dorp toe. Maar ze keken
beiden nog eens om, wisselden luide een laatsten groet en
vertrokken. De boerenkerel trok een kollebloem uit de haver
en stak ze bij den stengel in den mond ; blij de zwakke leden
zwierend ging hij zijnen gang en neuriede halfluide:
» Heur oogen zijn blauw
En heur wangen zijn rood l"
Kasteele haatte dien kerel om zijn jongde en zijn blijgeestig gemoed. »Wat, grommelde hij, een loeder die niets bezit,
dat gaat zoo onbezorgd en vrank door de wereld alsof er
hem niets en kon deren 1 en dat is verslingerd op mijn meid."
Hij voelde afgunst en neiging dat geluk te storen waar hij
zelf met al zijn goed, niet kon aangeraken.
En hij stond daar kwaad op zijn eigen omdat hij nu al
zoo oud was en met zijn zware leden niets deed, tenzij verdrietig rondtrappelen door zijn velden ; wachten naar den
zomer en weer naar den winter met vrees altijd voor regen
of onweer of zomerbrand.
Romme zag heur meester staan en ze haastte den stap
huizewaarts waar 't stalwerk wachtte. Romme de fleurige
meid, kort gerokt en breed geheupt, flink te beene, vol en
vast van leden met spannende jonge kaken en vurig rood
haar. Kasteele zag de werklust in die gespierde handen en de
gulle blijheid in die blauwe oogen blinken. »Dat leeft 1" morde
hij, en dat lacht heele dagen en vandage heeft ze weer lust
opgedaan voor een heele weke werkens. En heur Sander is
even blijde naar huis. In zijnen ouden kop kwam de lust om
ook eens te lachen en iemand zijn gunste te winnen al ware
het van die gerneene hofdeerne. Hij dacht aan al de rijkdommen die gedolven gedoken zaten onder zijn gedoen en
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heel het leven dat hij eraan verbeurd had om den eenen
klinker boven den anderen te leggen zonder ooit te denken
dat zijn leven, zijne jeugd voorbij ging en nu, dat hij een oude
man was, bloeide die overal rond hem op en moest dat aanzien zonder te kunnen meêdoen. Hij kreeg de zondige goesting
otn nu ook eens te genieten met de kermisjeugd; maar
Lina spookte weer op en heur strenge oogen keken berispend
en zijn eigen gedaagd gelaat strookte beschamend om die
ongepaste lachrimpels.
Hij wandelde voort door den lochting. De salade, de koolen
stonden in net afgelijnde beddekens gereekt te groeien, stil
in de schaduw achter 't huis onder de welvende kruinen der
kromknoestige appel- en perelaars. Hij schreed over den
wegel tusschen de genever- en stekebeierstronken. Aan d'
achterdeur onder de hooge zonnebloemen stonden de koperen
ketels gereed en schoon geschuurd te blinken. 't Was te dof
smachtend in huis en hij ging over de werf, keek in 't zwijnshok ging door de schuur naar 't wagenhuis. Zie, daar zag
hij weer den spijker in den muur zitten waar Oom Teunis
eens dood hing opgehangen. Dat woog als een vloek op het
huis -- : Teunis, oom Warten, oom Peter, alle drie ongehuwde broers, waren zoo zelfwillig om 't leven gekomen. Dat
waren lijk de eenmalige, onnutte takken van dien boom daar,
die levensnoode uitgroeien en afvallen. En hij beefde om zijn
eigen nare gedachten ; die zwart verwurgde lijken spookten
in zijnen geest en de Schelde lag daar zoo bedriegelijk glad
te doornen lijk een wenkende geest. Hij trok met bangheid
de deur toe zonder ommezien en ging naar de koestal waar
hij Romme hoorde zingen. De vier koeien stonden in rei in
de dampwarme schemerlucht die stoorde naar mest en naar
melk. Tusschen Blare en Sterre zat de meid met den geelkoperen ketel in de opene knieën, de melkstralen uit de koe
haren eur te spinnen. 't Lied was uit als de boer binnen
kwam en dat stoorde hem overal de oorzaak te zijn van
dat eerbiedig leute staken. Hij naderde, streelde met de
hand over Blare's rug en vroeg eindelijk : » waaraan ze nu
zat te zinnen?"
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Buiten een kort bevel en hoorde Romme nooit geen woord
uit den boer zijnen mond en nu bekeek ze hem vragend om
zijn nieuwe doening.
» Ge denkt zeker aan Sander, gekte hij, ge zijt er weer
mee uitgeweest, vandaag? Ge ziet hem zeker geern, uwen
Sander?"
Romme loech om de aardigheid maar wist niet goed wat
te antwoorden.
Nu zweeg hij ook en hij trok onbedacht een stroohalm van
tusschen de diltestaken ; hij beet er den top af tusschen
de tanden en zijn arm reikend over Blare's rug kittelde hij
met 't stroopijl in 't bloote van Romme's voorovergebogen
nek. Zij schormde verschrikt op 'en schreeuwde. Kasteele
grinnikte en trok den arm weg.. Hij wachtte nog een stonde
en dan met een diepen zwelg:
»Zou er niets meer aan te veranderen zijn, Romme ? Als
er een rijke boer, een heel rijke boer uw gunste vroeg ? ..."
De meid liet de spenen los en als zij zag hoe de boer
haar schalk bezag, schoot zij in een kikkerenden schaterlach.
Kasteele loech ook. Maar opeens werd hij bang voor Lina
en beschaamd voor zijn eigen. Hij ging in 't deurgat staan,
loerde onder den bek van zijn muts of hij nievers zijn zuster
zag uitkijken en dan, zonder nog iets te zeggen of zonder
ommezien naar Mite in den peerdenstal, ging hij met wijde
stappen naar 't woonhuis.
Lina had bij thuiskomen haar blauwe feestkleedij afgelegd
om het werk te doen en nu zat ze in heur alledaagsche
zwarte gewaad bij 't venster op haren stoel, met de voeten
op het witgeschuurd bankje. z' Had heuren bril genomen en
was lijk altijd beginnen lezen in den grooten getijdenboek.
Haar lippen wrochen vlijtig en spelden smakelijk de oude
woorden, die met vette, hoekige staven op 't botergeel getaand
papier gereekt stonden. Als Kasteele hinnen trad, hief zij het
hoofd en keek over haar brilglazen uit.
»Ze weet het !" dacht hij en voelde een bedeesdheid bij
dien blik als een betrapten kwajongen. Hij was beschaamd
om zijn uitgelatenheid en toch voelde hij deugd om 't gene
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hij gedurfd en gedaan had, en als Lina nu weer zoo gezapig
voort deed met heur gebeden. dacht hij dat 't wel mogelijk
was dat ze niets hoorde en alles zou afloopen als of er niets
gebeurd ware.
't Was buitenmate warm in de half duistere keuken en de
verveling van den langen achtermiddag waarde hier overal
rond. Hij haakte om nu iets te zeggen of te doen en zocht
een woord te vinden, een groot woord dat heel de stilte zou
vergruizelen en met een ruk zijn leven kon omzwaaien en
doen herbeginnen. Maar seffens daarop zag hij al het buitensporige van zijn voornemens en de oude boerengeest kwam
weer boven wegen. Hij trad bij 't venster, nam den vuilen
almanak in de hand die op de plank lag, keek erin maar
legde hem zoo seffens weer weg. Hij telde 't getik van
't uurwerk en wachtte altijd naar 't ophouden van die minutenreeks, om het groot dingen te zeggen dat hem op 't herte
drukte. Spijts alles zou hij zijn gedacht doen en zoo gauw
het voordeelig oogenblik kwam, zou hij 't aan zijn zuster
uiteenleggen. Hij bouwde al de schikkingen van de verandering : Als 't Lina goed vond kon ze naar 't klooster
gaan wonen...
Hij kuchte en:
't Is hier vreeselijk warm," begon hij.
Lina deed een vaag teeken met het hoofd en bleef lezen
in heuren boek.
» Gaan we hier heel ons leven zoo verdrietig laten afloopen?...
En voor wie is 't nu eigenlijk dat we werken?
Hij had een stoel genomen en zette zich gemakkelijk om
lang te kouten ; zijn handen beefden en zijn oogen keken
angstig, vragend hoe Lina 't zou opnemen. Zij rechtte
't hoofd op, en:
»Hm ?" hervroeg ze en hield den vinger als leesteeken in
den boek.
't Geen zoo'n moeite gekost had om eruit te geraken
moest hij nu weer herzeggen. Maar omdat 't nu eens begonnen
was, kreeg hij meer moed en dwong zich te durven. Hij dacht
dat 't tikken van de hangklok vertraagde en meê ingehouden
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luisteren bleef naar 't geen er gebeuren zou. De meid kwam
hen nu storen ; ze bracht den aker melk binnen, droeg hem
in 't achterhuis en goot ze door de zijzeef in de dikselkuip.
Daarna zeulde zij een zwaren ketel koeieten binnen en haakte
hem aan den hangel boven 't heerdvuur.
Kasteele bezag haar met zijn gewoon strengen blik en hij
was blij dat ze heur ook nu ernstig hield en niets blijken
liet aan Lina. Als ze buiten en weg was, zou hij nu
weer herbeginnen maar die vreemde meid met haar driestige
doening, strookte daar in 't innig, stil huishouden en hij, de
oudgeleefde sul en zijn oudgedaagde zuster, ze waren weer
zoo sterk vergroeid in en met die doening dat hij er geen
wenden aan zag.
Lida las weer in haar boek. » Of we hier heel ons leven
lang gaan verslijten tegaar, en uitsterven ? ... zegde hij plots
heel luid, en hij wette zijn kloefen tegen de stoelpikkels.
Ze bezag hem overkant en gebaarde hem verstaan te
hebben ; ze knikte goedig en fazelde op een stille wijze, lijk
bij haar zelf: »Ziet hoe goet ende hoe geneuglijck is 't, de
broeders te woonen met malkanderen eendrachtelyck. En
omdat Kasteele haar zoo verwonderd vragend bekeek meende
zij niet goed gehoord te hebben en dacht dat hij op 't warm
weer doelde. »Ja, hij duurt lang, de zomer ... Ons Heer
is goed met de menschen." Ze stond op en legde een nieuwe
spaander op 't vuur.
»God! meende Kasteele, wat is ze oud 1 En hij kreeg een
slag in den kop. We leven hier lijk ontijdig begraven en
w'en hooren reeds malkaars gezegsels niet meer. Al zijn
moed was weg. Het uurwerk tikte weer op gewonen gang
De vreeselijke stonde was voorbij en er was niets gebeurd.
Lina stond op, haalde de dingen bij voor 't eten, in een
traag over en weer gaan met gebogen lijf, en ze aten bij
tafel, sprakeloos hun karig avondmaal. De beweging van
haar magere, verslunsde handen en 't werken van heuren
mond en kon hij niet uitstaan en hij verwenschte voor den
eersten keer van zijn leven, haar bijzijn.
»Dat ze weg ware, schoot het lijk een schicht door zijnen
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kop. Dat ze weg ware ... dood, dood," en dat laatste woordeke
spookte zoo nijdig dat hij het als een zondig gepeins
verjoeg. Heuren kop zag zoo schedelachtig tegen de avondklaarte die door 't venster op haar lichtte en heur vel, zoo
oud-geel als 't omslag van heur getijdenboek.
Buiten geurde de wei en 't land ! en zij zaten hier vernageld, vast, in die lage muffige boerenkeuken zonder leven.
De meubels waren weggevaagd en stonden lijk zwarte blokken
tegen den valen muur, alleen het koperkrullig beslag van de
sleutelgaten en haaklenen aan de kast blonken uit den doodgrauwen schemerboel. Achter eten ontstak Lina het keersken
voor 't lieve-Vrouwbeeld, schoof den stoel nader onder 't licht,
miek een kruis en begon neuzelend te lezen in haren boek.
Kasteele trok de zware muts van den kop, vouwde de handen
en luisterde deemoedig.
»Tenzij dat de Heere het huys timmere : tevergeefs
arbeyden sy die dat timmeren.
» Het is u te vergeefs voor den dagh op te staan.
Staat op nadat ghij geseten hebt, die 't broot der pijnen eet.
— » Want ghij den arbeijdt uwer handen sult eten.
Saligh zijdij ende u sal wel zijn.
»U huys-vrouwe sal wesen als eenen wel-geladen wijnstock, in de wanden uws huys.
»U kinderen sullen zijn als nieuwe plantsoenen der olijfboomen rontsomme uwe tafelen.
»Schoon ende cierlijck zijdij, ó Dochter van jerusalem:
vreesselijck als een wel-geschikte slagh-orden der heyr-legeren.
»in de straten, gelijck kaneel ende welriekende balseme,
heb ick reuck gegeven : gelijck uyt-gekooren myrrhe heb ick
soetigheyt des reucks gegeven.
»God zij gelooft.
»Wie is deze die voorkomt als eene opgaenden dageraet,
schoon als de Mane, uytgekoren als de Sonne, vervaerlyk
als een slach-orde?
»De maget Maria is opgenomen tot de hemelsche slaepkamer : in welke den Koningh der Koninghen sit in eenen
gesternden stoel.
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Zij las altijd maar door zonder opzien, keerde vlug de
bladen en volgde vlijtig de zwarte drukreken. Die woorden,
effenaan zij ze overkeek, kregen vorm, werden verbeeld aanschouwelijk in haren geest vol zoete gevoelens. Op 't einde
en wist ze niet meer of de lofzangen op heur eigen toegepast
of ter verheerlijking van de lieve Maagd waren gezeid.
't Hof en heel de wereld was nu weg uit haar hoofd
en ze ademde en zwom in een zaligheid van balsemgeurige
manelucht.
» Doen den Koningh was in syne rinste, soo heeft mijnen
Nardus haren reuck gegeven.
-- »Ik ben zwart, maer schoon van gedaenten, ghij dochteren van Jerusalem, daerom heeft den Koninck mij lief
gehadt, ende heeft mij geleyt in sijn slaepkamer.
»Den winter is nu voorbij, den regen is over ende vergaen, staet op mijn vriendinne : ende komt.
-- »Seer schoon ende soet sijdy geworden in u wellustigheden, o heylighe Moeder Godts.
» Mijn tonge is de penne van den schrijver die rasselijk
schrijft.
» Schoon zijt ghij van gedaente boven de kinderen der
menschen, de gratie is gestort in u lippen.
»Myhrre, ende aloes, ende cassie van uwen kleederen,
uyt die yvooren huysen : met dewelcken vervreught hebben
de Dochteren der Koningen in uwe eere.
»De Koninginne heeft gestaan aan u rechte zijde in
vergulden habijt : al om behangen met menigerhande cieraet.
»Hoort Dochter, ende siet, ende neygt neder u ooren:
en vergeet u Volk en uws Vaders Huys.
»Ende den Koningh sal begeerte hebben in uwe schoonheyt : want hij is den Heere uwen Godt, en hem sullen sy
aanbidden.
Kasteele zat lijk een beeld ; hij kende al die dingen van
buiten door ze alle dagen te hooren en dat werd nu als een
stemme uit een groote verte die heel vreemde dingen vertelde buiten zijn vatvermogen en buiten zijn wereld. Dat
klonk als iets teêr-vrouwelijks veel te broos voor zijn ruwe
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handen en stomp gemoed. Maar hij liet gewillig heur stemme
begaan en zat lijdzaam te luisteren, terwijl zijn eigen gedachten
aan 't werken waren hier op den ziedenden ketel in den heerd
en op Mite die nog moest besteld worden en op 't land en
in de stallen, aan 't werk-redderen voor morgen.
Hij wist al de gebeden die nu nog volgen moesten eer
't uit was en hoe lang dat nog aanslepen zou.
Eindelijk stond Lina op, nam het keersken uit den kandelaar, zette heur sliffers af bij 't heerdvuur en met een stillen
»Navond Naas" schreed zij de twee trapjes op en verdween
achter de deur die ze haakzweide open liet.
Romme kwam binnen heur ketel koeisop halen; Kasteele
hielp haar den vracht versleuren tot in den stal en kwam
zonder spreken weer in huis. De maneschijn viel door de
vensters over den vloer. 't Was al slapen gegaan in 't ronde
en de oude boer zat alleen, weeroogend lijk een gek te midden
de spook-stilte. Tafels en stoelen, en de kas, scheefgeheld op
haar rotte pooten, en de hangklok 't stond hem allemaal met
oogen groot, verwonderd te bekijken, dwars door zijnen kop

waar zijn gedachtenkamer open lag. Ze haalden de woorden
van zijn gepeins af en tinselden ze gekkend achter elk in
eigen spraak en van eer hij ze nog gevormd of vasthouden
kon. De zware tafel en de langpootte stoelen deden mede
met Lina en kwamen hein teisteren om den zondigen oproer
en de schennis van hun rustig leven. Hij zat daar weerloos
te horken naar hunne spotspreuken, vastgebonden in lijdenis
en te wachten met vrees voor iets dat hem geweldig kwaad
ging doen. Hij durfde niet opstaan voor 't gerucht zijner
bewegingen. Zijn armen hingen lam en heel zijn lijf was
ontstaltig, en geleek geen menschmaaksel meer maar scheef
stond hij voor zijn eigen en vreemd lijk de éenwielde
wagen achter een ongeluk.
Buiten zat de ronde maan in den heel blauwen hemel.
Hij meende geruchte te hooren in de verte maar er
ging niets dan het stille wauwen van een hond, tenden
't dorp.
In den kop van 't uurwerk ging op eens 't ratelend
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rochelen van wielen, knarzend en een reek bitsige beislagen
rolden af. Daarna drukte de stilte opnieuw en zwaarder.
Nu was 't niet meer houdelijk, de kwelgeesten hieven de
stem en bestormden heel de keuken met hoonend gesar,
zoodat hij schudderend opstond en weg wilde. Hij schoof
de grendels voor de deur, wond de zware horlogeklompen
naar boven ' en ging op zijn kousen in de kamer. De plechtig
groote kamer, met laag gewelf en blauw gevloerd. Hij
wandelde wellustig op die steenen waaronder hij de vele
potten zilver zitten wist. Dat waren de grondstaven van
't kasteelhof, de tegenstand, de trots, de rijkdom, de slapende
rijkdom. Al dat geld voelde hij wegen op zijn gemoed ; 't geen
hij altijd als zijn groote macht gehouden had, lag daar nu
zoo dom nutteloos en kon hem tot niets helpen. Niemand
mocht weten dat hij rijk was, en hij zelf mocht er niet aanraken : de erfenis die van vader tot zoon zoo lastig vergaard
en weigerlijk weggestoken was om ongeschonden overgezet
te worden aan de nazaten, .... de nazaten die nu hen zelf
overleefden en zouden uitsterven 't groot geheim meê in hun
graf dragend.
De schrille piepkriepkes der krekels onder zijn venster
scheurden hem de ooren. Hij nam wijwater en kroop haastig
in bed. Daar lag hij te zinnen zonder schijnsel van vaak.
» Dat 't kon donker worden, wenschte hij, dat de dag toch
heel kon uitgaan, morgen is 't werken en alles zou weer
zijn ouden gang gaan." Hij herleefde nu heel de hitte van
den meersch, zag er de jongens spelen en de groote schepen
varen ... en hij zelf wilde stroom op. Nu dacht hij weer aan
Romme en haar inwillend lachen de gezonde meid.
» Dat Lina weg ware l" spookte het weer. Dan begon hij
eenbaarlijk Onze-Vaders te lezen om verlost te blijven van
kwade gedachten. Eindelijk kwam de slaap.
Hij was wat bezweet toen hij wakker werd en heel vreemd
in het hoofd. Zoo ongelooflijk en vast toch was alles veranderd.
Voor aleer toe te geven betastte hij den muur en zijn bed,
en dan was 't al zoo wezenlijk dat 't niet meer vreemd was
zelfs en hij de zaken lange gewend scheen.
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Lina was overtijd gestorven, stille heur heilige dood en hij
leefde hier met Romme en de blij kakelende jongens speelden
buiten over 't hof. Hij voelde zich nu eerst levensblij en de
sterkstatige boer in zijn goede doening. Maar er was iets dat
hij verzuimd had te doen, een kleinigheid ; de groote slag
was lang gegeven en weggedaverd, maar dat kleine ding
had hij toch vergeten. Hij zou 't seffens en eerst vooral
doen om ervan af te zijn maar nu moest hij nog wat nadenken
daar hij eigenlijk niet goed wist hoe hij moest beginnen.
Lina was nu zoo lange dood reeds en ze lag nog altijd in
haar kamer. 't Was zot en vreemd dat ze niet begraven
was -- 't doet, ze was begraven maar er bleef toch altijd
iets van haar achter in die kamer, zoo dat die plaats toch
niet bruikelijk was en 't huis ontriefde : 't was iets als een
lampwiek die was blijven vunzen langen tijd en alles met
een dunnen rook vervulde die een onaangename lucht gaf.
't Was met de vingers maar dood te nijpen en 't zou gedaan
zijn met heel die narigheid. Hij lag daar zoowel in bed dat
hij 't altijd nog uitstelde. Eindelijk richtte hij zich op maar
voelde zoo 'n ijite in den kop : 't was of hadden ze binst dien
lastigen slaap daar iets uitgestolen en voor altijd weggedaan,
ievers waar hij 't niet vinden kon. Hij dwong zijn geest om
te weten wat hij nu wel doen moest en vergeten had ! maar
wat hij ook pijnde en hield dat zijn vuisten kraakten de
gedachten liepen uiteen en vielen lijk water door zijn vingers.
Hij stond op, ginder in de keuken zou 't hem beter binnen
vallen. 't Was nog altijd maneklaar en de gladblauwe vloer
blonk lijk bij dage ; daar op tafel zag hij net de tellooren
staan nevens 't pikmes. Maar de kast en de stoelen wekte
hij uit de stomme bewegeloosheid waarin ze stonden en nu
kregen ze hun schelle spraak terug en gingen ondereen aan
't gekken zonder dat hij een woord verstaan kon. Hij haaide
daar in de keuken op zijn bloote voeten, aamechtig bibberend
in zijn hemd en bezeten van een kwaden tuimelgeest. Hij
leunde wat met de handen op tafel om zijn dravende zinnen
in orde te krijgen ; hij zocht verweerd rond achter raad. Ja,
daar achter den schouwmantel blonk de koperen sulferbus.
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Hij sloeg vuur en ontstak het lampje. Nu nam hij den ijzeren
hamer uit de lijsbank en met de linkerhand voorlichtend ging
hij al tastend in Lina's kamer. Elke beweging die hij deed
scheen hem geen daad maar eene herinnering aan iets dat
lang geleden gebeurd was. Er bruischte door zijn bloed eene
gejaagdheid en eene verlangende drift om nu eens al de
kwade drommels die hij zoolang weerhouden had, los te laten.
Lina lag op haar bed lijk een heilige. Bij 't zien van dat
kalm, verstorven wezen zonk zijn arm neder en hij sloeg niet.
Dat aanzicht en kon hij niet schenden.
Hij legde zijn alm voorzichtig op het bed nevens haai.
»Arme Lina, hoe jammer 1" Hij kreeg een rouwgevoel en
deernis nu voor zijn goede, lijdzame zuster en omdat ze nu
zoo lange dood was. Hoe speet het hem vroeger eens
dat leven verwenscht te hebben met langenis naar heuren
uitgang 1
Haar adem welde in zachte trekjes door een hoekopening
van den mond. Dit was het rookend lampken dat de kamer
en heel 't huis met dien drukkenden reeuwreuk vervulde en
dat had hij vergeten uit te dooven. Met zijn gewerigen duim
en vinger neep hij haar onder den kin bij de keel en stond
gezapig te zien hoe 't zou eindigen.
Daarbinst kwamen de schaduwen uit de hoeken der kamer
bijschuiven, ze neigden over 't bed haan lange gestalten met
belangstelling in 't geen gebeurend was. Dat mager lijf rilde,
krimte op, de armen deden een vage beweging omhoog,
vielen lam neer gevouwen over de borst en dan strekten de
beenen weer uit tot tenden 't bed. Als hij de vingers loste
bleef alles stil en de adem was uit.
Nu rolde er een zware last van zijn gemoed en hij ging
gerust in de keuken. Stoelen en tafels stonden stom nu;
alle gerucht en beweging had opgehouden en daar woog een
eeuwige levensloosheid over heel de wereld. Maar die verstikkende warmte wurgde hem nog de keel en hij ging buiten.
De waterversche nachtlucht woei hem tegen als een zoete
adem. Het land lag verdronken in den eendlijken maneschemer
en daar wemelde ongedurig schiliergoud op de Schelde. De
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boomen stonden lijk wankantige beelden stil en schenen in
diepen droom gedompeld. 't Hof stond daar zwart en onveranderd lijk altijd en 't verheugde hem nu dat die gevreesde
verzonkenheid en grouwelijke gruiseling een bedriegende
inbeelding was. Hij zag hoe de vensterruitjes glimden in
den manesching en de goed groene luiken die vredig en
gerust langs den muur hingen. In de stallen was het rustig.
Als hij alles wel bedacht was er nu niets gebeurd en niets
te verrichten en hij keerde in zijn kamer en sliep.
Welktijds hij gedroomd of gewaakt, gewandeld of gewrocht
had ; of 't dag was of nacht, lang of kort geleden dat hij
leefde, en wist hij niet te zeggen. Een draaiende keernmolen
ronkte door zijnen kop bij stonden en dan werd het weer
zoo stil, zoo ijl als in een leeggestorven huis. Bij vlagen lijk
aanwaaiende wind, kwam een doezelig bewustzijn, een herinnering aan iets ongewoons waarvoor hij beefde en als hij veel
geweld deed om te denken kreeg hij pijn in den kop en
meende iets onthouden te hebben : een gevecht met sterke
kerels die langen tijd worstelden en hem gebonden op het
bed lieten liggen. Zijn handen en voeten waren werkelijk
toegesnoerd maar hij ontzag hem de moeite van 't tastten
omdat 't toch al droomen waren. Hij lag zalig gerust : alles
was volbracht en hij wist een zekerheid in zich dat niets
meer nagelaten of vergeten was. De bestaande zaken raakten
hem weinig ; de hangklok had opgehouden te tikken, de tijd
was uit den haak, en losgelaten zonder snoer of leizeel
sprongen de stonden razend zot voorbij of lanterden lutspootig zonder vooruitgaan. 't Zou nu altijd dag en klare
zonneschijn blijven in éen langen trek zonder bleeken of
donkeren, zonder ophouden of uitscheiden. Lina, Romme,
't geld, het werk, 't boerenhof, en Blare dat stond lijk dorre
schimmen gestompt in 't verleden en hij schetterlachte om
de zotte wanstalligheid van die dingen. In 't urensgeduren
van dien langen dag kwamen de vier mannen weer, maar
zachtmeenend nu ; ze kleedden Kasteele met zijn paaschbeste
goeds en ze brachtten hem buiten op de kar die gereed
bespannen stond met Mite.
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»Mite 1 Hij verkende haar met den slag, de goede,
grijze merrie met heur hangenden kop" 1 en hij weende van
aandoening.
De mannen hielpen hem op de kar en vertrokken. Mostrul's
oudste zoon voerde 't peerd. Niemand die ommezag, die zei:
naar waar of waarom men reizen ging, en Kasteele liet hen
gewillig begaan, sprakeloos. Zij rolden de eerdestraat neer
naar 't dorp toe maar hij herkende geen boomen noch huizen
noch menschen ; 't hittelicht verbijsterde zijn oogen en 't was
of hij versch op een ongekende wereld geboren werd.
De rampmare was al vroeg op den wandel en de menschen
kwamen van ver toegeloopen om den vent te zien die »zijn
zuster vermoordde" 1 ze voelden verontweerdiging en wraaklust en 't zou den booswicht slecht vergaan als hij door 't
dorp reed zonder goede bewaking.
Maar als de kar aankwam — dat was de boer niet dien
ze wilden steenigen Kasteele, met den stijftrotsen kop
dien ze kenden, was weg en daar zat in plaats, hoog op die
bank, gebonden, ineengezakt, droevig om zien : een ongelukkige sukkelende simpelaar zonder straal in de oogen en
een onnoozelen monkel op zijn ontredderd wezen. Ze voelden
hun gramme voornemens vallen voor diep mede-lijden en
keken hem triestig na, zoolang ze hem zien konden.
De kar rotterde door 't hellichte zonnedagen altijd voort.
De lucht, hing vol met dof geruisch van de wagende noodklok die Lina's doodgang kloeg. Kasteele meende nu op weg
te zijn naar 't verre land waar zijn zuster eens heentoog.
Eindelijk hielden zij stil, laadden boer Kasteele af en
brachten hem door een langen gang in een ommuurde koer.
Hij keek er bedremmeld rond op een menigte ongekende
gasten die benieuwd rond hem kwamen. Ze vroegen naar
nieuws uit de wereld en van waar hij kwam ... Toen hij
sprakeloos bleef staan gekten zij hem uit en herbegonnen
hun ernstigen wandelgang over en weer.
Daar kwam éen bij die Kasteele gemoedelijk op den schouder
klopte en hem geheimzinnig wijs miek : overtijd zijnen kop
verloren te hebben en vroeg of hij hem wilde helpen zoeken.
13
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Een andere verklaarde hier koning en koninginne te zijn;
hij haalde papier en potlood uit den zak en wilde den boer
zijn naam en thuiswijs kennen : omdat hij moest dienen als
soldaat. Kasteele trok verlegen en bedeesd achteruit in een
hoek, zette zich op de hurken en daar kwam het ineens,
duidelijk als een boom, een zekerheid voor hem staan. Hij
doog de wenkbrauwen neer, tikte met de wijsvinger op zijn
voorhoofd en zegde stil bij zich zelf:
-- Ik ben zot ; ik ben zot 1
De droefenis en de spijt kwamen op geweldig en overwaterden hem lijk een zee, zoodat hij erbij weende.
Avelghem.

H. J. COSTER.

Het bitse woord had wreevlen mond verlaten:
» Op 's vijands naadren zegt de landszoon wijf
En kind vaarwel, en waagt in 't veld zijn lijf;
Gijliên ziet toe, en laat het dan bij praten ..."
En nooit zijn trots en trouw dat woord vergaten ...
Doch toen de krijg kwam was 't : » Niet ik die blijf;
Wat zijn hier rust en lusten , van bedrijf
Zijn wij niet 'allen thans des lands soldaten l"
En de eerste strijd een held in 't vddrveld vond,
Deinzend niet, voor geen duizlende overmacht,
»Mannen, wij wijken in den dood alleen".
en in glorie ging hij heen...
Bazuinde 't,
Want de eer, die zijn eer eenmaal vond gewond,
Heeft dit schoon sterven Holland weergebracht.

J.v.

ROZEFEE')
DOOR

M. A. RABBIE.

Zachtjes-aan was het komen aandrijven, het goud-glanzend
lente-zonnetje ; zachtjes-aan, van achter zware grijze wolkenmassa's, drijvend in een donker luchtruim. Zachtjes-aan was
het komen aandrijven, doorbrekend die donkere luchtstroomen,
polariseerend de stofjes die daar dwarrelden in den dampkring, zich omhullend met pure wolkjes licht-witte damp, grijsafstekend tegen het harde, harde hemelblauw ... Zachtjes-aan
was het komen aandrijven, zacht-glanzende lichtbundels door
het witte waas dier symbolieke gestalten naar beneden stralend,
beschijnend de hooge torenspitsen met goud-kleurige haantjes,
de helder-witte straten met vierkant-gepolijste steenen, kleine
afgelegen plekjes, hier en daar, en zich weerspiegelend in de
zacht-vlietende beekjes die daar rustig-kalm voortstroomden
tusschen hoogopgaande boomen, waarachter zich statig verhieven de lange huizen-rijen met hier en daar een groen veld
van tuinen en vèrliggend weiland er tusschen...
In de verte deinden de vage horizonnen weg in lichte,
sereene wolkjes, groepsgewijs ; als flauwe herinneringen aan
vroegere grootheid. Zachtjes-aan, zoo van-zelf was het gekomen,
het lentezonnetje ; gekomen midden in den Winter, die kwakkelende Winter ; die Winter zonder ijs en sneeuw, zonder
kou, zonder Individualiteit; die lafflauwe Winter met zijn
Zuidwesten-winden, zware regenstormen en dof-matte tooi van
hagelbuien ...
i) Het volgende is het nagelaten werk vati een in 1898 zeer jong gestorven
Nederlandsch schrij ver.
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Kleine Wim was voor het eerst van dit seizoen weer in
zijn tuintje, àchter vader's huis. Het weer was zoo mooi, de
lucht zóo helder, zoo klaar, het tuintje met zijn klimopplanten
zag er zóo aanlokkend uit en binnen, in de warme kamer,
waar gloed-roode kachel stond, was het zóo heet en zoo
rookerig van het visch-bakken, zóo duf...
Kleine Wim was naar het tuintje gegaan ; het tuintje àchter
vader's huis. Daar placht hij uren op uren te zitten, geheel
alleen ; toen hij nog niet ziek was ; ziek van het groote verdriet over Haar. Daar waren dierbare herinneringen voor hem
verbonden aan dit afgelegen plekje ; dierbare herinneringen ...
Daar had hij voor het eerst leeren kennen het gevoel van
liefde ; van liefde voor een klein, blond meisje, dat woonde
naast hem, en dikwijls, ó zoo dikwijls met hem sprak over
bloemen : viooltjes en vergeet-m j-nietjes ... Dan leunde zij met
heur blond hoofdje tegen de tralies van het hekwerk dat hen
scheidde, en hij zat dan op de natte aarde te luisteren naar
de mooie, mooie woorden die zij tot hem sprak. Dat was een
gelukkige tijd voor hem ; als hij, komend uit school, na zijn
traditioneele middag-boterham verorberd te hebben, naar het
tuintje gaande er zijn vriendinnetje weervond, zijn vriendinnetje. Dat waren dierbare herinneringen ... Herinneringen,
wegdeinend in luchtige kringen van ondervonden smart. 01
hoe groot was zijn schrik, hoe diep zijn verdriet, toen hij,
weer eens kammend uit school en gaande naar het tuintje,
Rozefee, zoo noemde hij haar, niet meer vond waar zij altijd
was. Hij had toen gewacht en gewacht tot zij zou komen;
maar zij kwam niet, Rozefee ; zij kwam niet. Hij had toen
geweend, o zoo geweend om haar, en toen het donker werd,
o zoo donker ... had hij in eens luid geroepen : Rozefee,
Rozefee, kom bij uw vriendje ; kom, kom l ... Rozefee l ! Het
hielp niet, zijn roepen ; zij kwam niet en in de donkere omgeving werd hij bang voor zijn eigen geluid. Toen was hij
naar huis gegaan, naar de kamer van zijne moeder en had
haar wild-opvliegend, droef-angstig, gevraagd waar Rozefee
was. Zijne moeder had hem blijkbaar niet begrépen.
»Rozefee bestáát niet", zoo zeide zij tot hem. »Wie bedoelt
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gij ?" ... En, iets zachter : » Rozefee heet niemand". Toen had hij
zijne moeder alles verteld : van zijn mooi buurmeisje dat hem
èlken middag nà schooltijd opwachtte in den tuin ; van de
bloemen die zij hem gaf en van de mooie, mooie woorden
die zij tot hem sprak. Zijne moeder had toen lang stilgezwegen. Een traan uit haar zachte oogen was op zijne hand
gevallen. » Moeder, waarom weent u ?" had hij toen gevraagd.
-- » Ik ween niet, kleine Wim-lief, ik ween niet, maar ik heb je
zoo lief, zoo onuitsprekelijk lief. . . en Wim-lief, als je j
moedertje een groot plezier wilt doen, denk dan niet meer
aan je vriendinnetje en ga nooit meer in het tuintje. Zal je
het doen Wim? kom, geef je moedertje maar een kus". Dat was
alles wat zij hem antwoordde. Toen had hij zoo stil geweend
aan haar boezem, geweend om het verdriet over Rozefee en
over de tranen zijner moeder die voor hèm haar verdriet
wilde verbergen. En toen vader thuis kwam en hij alles van
moeder had vernomen, had hij hem tot zich geroepen en tot
hem gezegd, o zoo ernstig, zoo gestreng : » Wim, je bent nu
al een jongen van zeven jaren en je moet nu eens er aan
denken op school wat te Zeeren ; je moet zorgen datje spoedig
de geheele school doorloopen hebt. Dan heb ik óók nog
eens plezier van je ..." ; en toen, de stem iets zachter neigend
had zijn vader tot hem gezegd : »kom, Wim, geef je vader
maar een zoen en treur niet zoo om je dood vriendinnetje;
je vriendinnetje is niet meer, door een adderbeet is zij gestorven,
aan bloedvergiftiging. Morgen wordt zij begraven. Kom, wees
nu eens sterk, wees nu eens een flinke jongen en ga nu flink
leeren ; zet die muizennesten uit je kleine hoofd en studeer,
studeer, dan wordt je misschien nog eens een groot man".
--- Dat waren droevige herinneringen, die steeds terugkwamen
als hij naar het tuintje ging. —
In den beginne kon hij niet gelooven dat zijn vriendinnetje
dóód was, dood .... En een groot verdriet was hem bijgebleven
over Haar. Dikwijls, o zoo dikwijls, had hij, nà dien tijd, van
Haar gedroomd, als hij lag in zijn bedje. Dan zag hij Haar
grooter, met kleine witte vleugeltjes aan de schouders. Maar
nooit had hij het gedroomde verteld aan vader of moeder;
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dat durfde hij niet. Op school had hij het een keer verteld
aan een vriendje, al zijn droomen over Rozefee. Stilzwijgend
had hij naar hem geluisterd en toen hij gedaan had met zijn
droomen-verhalen had hij (zijn vriendje) ó zoo luid en spottend
gelachen. En 's anderen daags wisten het al zijn vriendjes,
al zijn schoolkameraadjes en zij noemden hem Wim »de
droomer", Wim »de dweper". Waar hij kwam lachte men
hem uit. Als hij kwam op school gaf de meester hem lange
lessen op over de ligging van het land en moest hij somwijlen
uitrekenen hoeveel rivieren en nevenstroomen zich daarin
bevonden en tot welken stroom zij behoorden ; dan dwarrelden
hem die gekleurde lijnen op het gekleurde papier door het hoofd
als een troep marionetten die hem het leven zuur maakten en
somwijlen scheen het hem wel als zag hij den meester daar staan
op een troon, om hem al zijn schoolmakkers die hem telkens en
telkens weer aangaven groote rollen serpentienes die de meester
al maar uitstrooide op het lessenaartje daar voor hem, al maar
door, al maar door. Dan kon hij het niet uithouden ; dan verlangde
hij naar huis, naar zijn tuintje, waar hij alleen kon zitten
weenen over zijn groot ongeluk en somwijlen stond hij dan
eensklaps op, wierp potlood en papier weg en barstte de
storm los in tranen, die zijn gemoed verlichtten, zoo als een
brekende wolk, neervallend in fijne plasregens, het aardrijk
bevrucht. Dan trof hem een verwijtende blik van den meester
en als hij dan daar bedrukt bleef staan, op niets meer lettend,
dan werd hij eensklaps opgeschrikt uit zijn gedoemel door
de harde stem des meesters die hem toeriep : »Wanneer zult
ge nu eens ophouên met je droomerijen, met je dom gesoezel?"
waarop een hartelijk gelach volgde van de andere schoolkameraadjes. Dan werd de meester wel eens boos en zei tot
hen : »met al zijn droomen leert hij veel beter dan gij allen
en ge moogt hem dus niet uitlachen." Als de school uitging
zeiden zij hem niets daarover, maar inwendig voelde hij dat
zij aan hem een hekel hadden en geniepig plaagden zij hem.
Dikwijls had de meester hem terzijde genomen en hem
gevraagd : »toe Wim vertel me eens je verdriet, want dàt heb
je, toe, ik zal niets aan anderen zeggen." Maar Wim dorst
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het niet zeggen aan een ander ; hij gevoelde tegenover dien
kouden blik dat zijn vriendinnetje werkelijk dood was, heelemaal dood en dat het eigenlijk kinderachtig van hem was
nog zoo aan Haar te denken. En hij zweeg. Maar als hij dan
weer alleen lag in zijn bedje, dan dacht hij terug aan Rozefee,
Rozefee die niet dood kon zijn. En de schoolkameraadjes
vertelden het verder en verder, de »geschiedenis van kleine
Wim," en zij maakten hem achter zijn rug bespottelijk en
lachten hem openlijk uit. Toen had Wim een hekel gekregen
aan de nietigheid van hun school-gaan en hij had bij zichzelf
besloten om veel te leeren, vast, aanhoudend te studeeren, zoo
te studeeren, dat hij al zijn schoolkameraadjes en ook eens den
meester zou overvleugelen in kennis. Zoo had hij een half-jaar
achtereen gedaan. De enkele vriendjes, die hij vroeger nog
bezat, waren nu zijn bitterste vijanden geworden, omdat
hij uitblonk in verstand en kennis boven hen allen. Zijn
vader liefkoosde hem elken avond als hij de vorderingen zag
die Wim maakte op school. En zijn moeder kuste hem dik.
Wils op het voorhoofd, zwijgend, met iets van trotsch en
stillen weemoed in hare trekken. Als Wim daaraan dacht
voelde hij zijne werkkracht eensklaps minder worden ; dan dacht
hij terug aan de kleine, blonde Rozefee : Rozefee, die niet dood
was in zijn hart. Dan droomde hij vaak van Haar, als hij lag
in zijn bedje. Slechts uit eerzucht, om méér te zijn dan de
andere schoolkameraadjes, leerde hij even vlijtig door.
Vriendjes buiten de school bezat hij niet, wijl hij steeds zoo
vreemd deed in hunne oogen, zoo excentriek. Op school
hadden zij meer en meer een hekel aan hem gekregen, een
diep ingewortelden haat. Hij was de eerste in het teekenen, de
eerste in het schrijven, de eerste in het debatteeren, de eerste
in de vierde klasse, de klasse waar het meeste geleerd werd.
Af en toe voelde hij wel eene neiging in zich opkomen om
voor goed de school vaarwel te zeggen en te werken thuis.
Maar nog kon hij niet genoeg daarvoor. Zijn schoolkameraadj es hadden een hekel aan hem gekregen, een èrge hekel.
Hun leven, hun doen was ook geheel anders dan van hem.
Als zij soldaatje speelden op de binnenplaats, had hij steeds
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schouderophalend hen gadegeslagen en zijn boek voor den
dag gehaald, het boek dat hij op vader's kamer gevonden
had ... Kleine Wim voelde groote wenschen iu zich opkomen
als hij in dat boek las; dan vergat hij wel eens Rozefee ; dan
verlangde hij te zijn die Loki, die grootsche, heftige figuur
die in fijne spot alles hekelde, die tegen goden en reuzen
vocht en nooit vernietigd kon worden. Wim las veel in dat
boek en als hij het vergeleek met het spel zijner schoolmakkers dan voelde hij vreemde dingen in zich opkomen.
Dan dacht hij dat hij die Loki was en de school de kampplaats. En uren op uren lag hij dan, nà schooltijd, thuis in
zijn kamertje op den breeden stoel te peinzen, te mediteeren ..
Zijn vader vond het vreemd, dat Wim niet meer leerde thuis;
dat hij zoo stil bleef liggen in den breeden stoel, uren achtereen. En zijne moeder had hem gevraagd met haar zacht
stem-geluid of hij niet wat rust zou nemen, een paar weken
vacantie. Wim voelde groote vreugde over zich komen als
hij hoorde van vacantie, want hij had een groot plan : hij
wilde zijn schetsboek maken tot een groot prenten-boek. Hij
wilde het opsieren met allerlei fraaie teekeningen, teekeningen
over zijn vroeger leven met Rozefee, over zijn tuintje, zijn
klein kamertje, de school, over allerlei onderwerpen. En dan
zou hij zich ook een Loki teekenen. Daarvan droomde hij
zoo lang, als hij lag in den breeden armstoel. En als hij het
af had, heelemaal af, zou hij het cadeau maken aan zijne
moeder. Kleine Wim was eerzuchtig tevens en hij nam zich
voor ook z66 te werken dat zijn vader tevreden over hem
zijn zou. Toch droomde hij den laatsten tijd meer dan hij
studeerde en dikwijls kreeg hij weer een berisping van den
onderwijzer voor zijne droomerijen. En de jongens, als zij
»verlos" speelden of »bokspringen", plaagden hem zeer, wijl
Wim hieraan nooit mee deed. Zij noemden hem »lafaard",
»een flauwe vent die niet dorst mee te doen het spelletje
van verlos en niet dorst te springen over de ruggen van
anderen" ... Maar in zichzelf lachte hij er hartelijk om, om
dien scheldnaam. Hij hield niet van verlos spelen, zoo een
half uurtje voor schoolgaan; hij hield niet van bokspringen
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en vooral niet van bok-zijn. Eens, het was toen winter, hadden
zij, zijn schoolkameraadjes, een »sulbaan" gemaakt waarop de
een na den ander ging »sullen".
Kleine Wim keek dan naar het spel van zijn schoolmakkers
en lachte flauwtjes om hun gedoe ; want meer dan éen viel
van de baan en bezeerde zich danig. Toch sulden zij maar
door, al maar door, achter elkander ... Anderen hadden
groote sneeuwpoppen gemaakt, staken hun pop een oud
eindje pijpekop in den mond en gooiden ten slotte met
sneeuwballen naar de andere jongens ; sneeuwballen met en
zonder steentjes er in. Toen had Wim een blaadje in zijn
schetsboek vol met figuren geteekend : zijn schoolkameraadjes met hun sulbaan, hun sneeuwpoppen en sneeuwballen
en ten slotte Wim-zelf met zijn schetsboekje in de hand. Hij
had het teekeningetje zijn moeder laten zien ; zij gaf hem een
hartelijken kus er voor, maar zij fluisterde hem iets in het oor
van »arme schoolkameraadjes die het z66 erg niet meenden";
de kus was voor het mooie teekenen. En toen hij het zijn vader
had laten zien had deze verwonderd hem aangekeken en

hem lang, zeer lang de hand gedrukt, ó zoo innig ; en hij
had hem iets ingefluisterd van »dat hebt gij goed gedaan,
maar droom niet te véél" ... Des anderen daags had hij
zijn teekening geheel op het bord in de »vierde klasse" overgebracht en er zijn naam onder gezet. Dat was een geweldig schelden op Wim, »Wim, den droomer", »Wim, den
planeetlezer", »Wim, den koffiedikkijker". En, nà dien tijd,
wáar hij kwam, heette hij : »de gekke-Wim", »de sneeuw-Wim".
Zijn vader had het vernomen, het schelden en hij had tot
Wim gezegd : »Wim, hier is een vel papier, teeken daar nu
heel duidelijk, op, maar niet zoo als je op je vorig schetsblaadje deed, wie en wat je schoolkameraadjes zijn, en als je
klaar bent er mee, zet het dan vast op een bord en zet dit
bord aan het buitenste schoolraam, zoodat èlke voorbijganger
het zien kan. Indien ze je blijven uitschelden dan zal ik ze
uitteekenen, op min manier." Wim beloofde het toen ... Thans,
nu hij daar stond op het bordes, om naar zijn tuintje te gaan,
was de teekening af, hoewel het bord nog niet was geplaatst.
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Zijne moeder had hem sints lang gevraagd om eenige mooie
schetsjes ; enkelen had hij haar gegeven, waaronder éen waarop
hij zich-zelf uitgeteekend had. Dit schetsje liet hij reproduceeren en gaf hij zijn schoolmakkers opdat zij zouden wéten
de » w*are geschiedenis van kleine Wim" zooals hij het noemde.

Sints het laatste half jaar ging hij niet meer school;
wel leerde hij vlijtig, wel bleef hij voortgaan met ijverig
studeeren, maar nu onder leiding van zijn vader. En zijne
moeder gaf hem les in het teekenen. Hij had dan ook in
zijn gedwongen thuiszijn, want Wim was, wegens ziekte,
den geheelen winter niet op straat geweest, noch in zijn
tuintje, veel bijgeleerd..
Hij had van uit zijn klein kamertje, door het smalle venster,
den winter zien voorbijgaan ; een nare winter, een laf-flauwe
winter, een winter zonder ijs of sneeuw, zonder kou, zonder
individualiteit ; een winter met zuidwesten-winden, zware regenstormen en dof-matte tooi van hagelbuien... En zachtjes-aan
was het komen aandrijven, het goud-glanzend lentezonnetje;
zachtjes-aan van achter zware grijze wolkenmassa's, drijvend
in een donker luchtruim. Zachtjes-aan was het komen aandrijven, doorbrekend die donkere luchtstroomen, polariseerend
de stofjes die daar dwarrelden in den dampkring, zich omhullend met pure wolkjes licht-witte damp, grijs-afstekend
tegen het harde, harde hemelblauw ... Zachtjes-aan was het
komen aandrijven, zacht-glanzende lichtbundels door het witte
waas dier symbolieke gestalten naar beneden stralend, beschijnend de hooge torenspitsen met goud-kleurige haantjes,
de helder-witte straten met vierkant-gepolijste steenen, kleine,
afgelegen plekjes, hier en daar, en zich weerspiegelend in de
zacht-vlietende beekjes die daar rustig-kalm voortstroomden
tusschen hoog opgaande boomen waarachter zich statig verhieven de lange huizen-rijen met hier en daar een groen veld
van tuinen en vèrliggend weiland er tusschen ... Op het
bordes staande en starend in dat harde hemelblauw verloren
-
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zich zijn herinneringen als die wegdeinende horizonnen in
de lichte, sereene wolkjes, groepsgewijs. En turend halfdroomerig naar het gouden lichtbundeltje en naar het fijne
weefsel van licht-witte gestalten er om, kwamen de herinneringen van uit den verren gezichteinder weer te voorschijn:
Rozefee, en het zachte, mooie bouquetje van viooltjes en
vergeet-mij-nietjes.

Langzaam ging hij het trapje af dat naar het tuintje voerde.
Bij elke trede die hij afstapte kwamen de herinneringen weer
te voorschijn en toen hij stond in het tuintje verbeeldde hij
zich dat hij Haar zag, zijn dood vriendinnetje ; Rozefee ...
De grassprietjes kwamen reeds flink naar boven, uit den
grond. En hier en daar ontkiemde reeds een enkel knopje.
Kleine Wim keek lang naar die zijde waar Rozefee altijd
stond hem op te wachten. Daar groeide nu een klein struikje;
reeds ontkiemden er enkele blaadjes aan. Dat had hij geplant
voor haar als een zoet aandenken. Kleine Wim voelde het

zoo koud in zijn binnenste, zoo ellendig-koud, zoo huiverig,
zoo kil. Als hij làng dacht aan Rozefee dan kwam hem telkens weer dat woord zijns vaders in de gedachten : je vriendinnetje is dood, door een adderbeet is zij gestorven, aan
bloedvergiftiginb . En dan kwam hij zich-zelf zoo nietig voor,
zoo dwaas, zoo abnormáal ; dat hij zoo aan een doode dacht,
dat hij zoo dweepte met iets dat niet meer bestond. Dan
vond hij het belachelijk om alleen te zijn in een tuintje waar
slechts grassprietjes groeiden en klimop met hier en daar een
enkel rozeboompje. Dan verlangde hij groot te zijn, groot
zooals zijn vader, die over dat alles hartelijk lachen kon, die
hem wel eens medelijdend aankeek als hij hem zag liggen
droomen in den breeden stoel ... Maar als hij dan terug dacht
aan zijne moeder met haar zachte stem en dien stillen weemoed
in hare trekken als hij enkel studeerde, zonder meer ; als hij
dan terug dacht aan die hartelijke omhelzingen als belooning
voor zijne mooie teekenstukjes die hij door het droomen zoo
mooi kon maken, dan scheen het hem als leefde Rozefee,
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als stond zij daar voor hem, sprekend tot hem haar mooie,
mooie woorden. Als hij daar aan dacht dan was het tuintje
niet doodsch ; leefde er niet elk plantje, elk stofje, elk knopje;
had niet alles een ziel als hij ? Waarom zou hij alleen leven
in dat tuintje en niet al het andere 11 Leefden er niet zoo vele
insecten : wormen, meikevers en ... rupsen 1 Hij hield niet van
rupsen, Wim. Die rupsen kropen altijd tegen het struikje op,
dat hij geplant had ter aandenking van Rozefee. En 's zomers,
als de bladertjes er heerlijk aan ontkiemden dan werd het
jonge groen meerendeels verwoest door die nare rupsen. Wim
had een hékel aan rupsen, dáarom. Daarom alleen. Langzaam richtte hij zijn schreden naar het groenend struikje.
Nu hij er voor stond en het bezag, scheen het hem als kwam de
herinnering weer geheel terug, als stond daar Rozefee. Maar
als hij niets anders zag dan het kale struikje met hier en daar
een enkel groenend knopje, dan kwam er weemoed over hem.
Weemoed over zichzelf, dat hij nog z66 jong was en niet wist
of Rozefee nu voor goed dood was, dan, of zij misschien niet
eens terug komen zou ... Een van zijn vriendjes had hem
dikwijls gesproken van een leven nà dit leven, dat was een
geleerde jongen : allemaal vreemde woorden sprak hij : van
Reïncarnatie en van Karma en nog véel meer. En eens was Wim
met hem mee naar huis gegaan. Daar zaten de broers en zusters
van dien jongen : de eersten met geweldig-lange haren, de laatsten
in blauwe jurken, met een zilveren sluitgordel om het midden.
Vreemde dingen droegen zij op de borst. Zij vertelden hem van
een groote school, een school van de Broederschap en van groote
»onderwijzers", die er niet waren. Kleine Wim was heftig
aangedaan, in den beginne ; hij zou Rozefee weerzien ; Rozefee,
zijn schoon vriendinnetje met haar bouquetje van viooltjes
en vergeet-mij-nietjes ... Hij kwam er toen meerdere keeren,
doch telkens als hij er kwam spraken zij hem van de » onderwijzers die er niet waren." Toen had hij hun verteld van
Rozefee, van zin tuin je, van zone moeder en van zonen vader.
En hij had gezegd dat hij Rozefee zocht, Rozefee ; dat hij
haar wilde wéérzien. Toen hadden zij hem uitgelachen en
enkelen hadden iets gerept van het »zelfzuchtige", dat hij
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»zijn tuintje" moest prijsgeven; en weer anderen hadden hem
schuw en wantrouwend aangekeken toen hij zijn vader's naam
noemde ... en allen tuurden zij toen naar een groot portret
van een bejaarde vrouw ... Dat was het einde van zijn
bezoeken. Dat alles gebeurde voor hij zijn teekenstukjes had
gemaakt. Nu hij daar stond voor het struikje kwam de herinnering er aan weer te voorschijn ; en mèt die herinnering
de bange vraag of Rozefee niet voor altijd dood was ; dood,
dood ... dood voor altijd. Langzaam liet hij zich neervallen
op den grond ; turend in het blauw, daar boven hem. 0!
wat moest het toch heerlijk zijn zoo te kunnen weg-droomen
in dat licht-bundeltje ; zijn geleerd vriendje had daar zoo een
naam voor : Nir, Nar, Nor, ... hij kon zich dien niet herinneren. Nor, norw, ... hij wist het niet meer. Maar het bleef
immers hetzelfde, al kon hij den naam niet. Zoo wèg te droomen
in die lichte, sereene wolkjes, die zich daar voortbewogen,
langzaam ; wegsmeltend in het harde, harde hemel-blauw ...
En dan de zon, die groote, gouden schijf 1 Het scheen hem
alsof er een nieuw tijdperk was aangebroken, nà dien kwakkelenden winter. Een nieuw tijdperk. Misschien ook voor hèm ;
misschien zou na al die laf-flauwe school-meeningen Rozefee
komen ; Rozefee, met haar bouquetje van viooltjes en vergeetmij-nietjes ... kleine Wim dacht terug aan de kleine wezentjes
die met hem dezen tuin bewoonden, aan de groote en kleine
wormen, aan de meikevers en rupsen. Wat zou hun leven
wel zijn, zouden zij óók een Rozefee liefhebben ? Dan dacht
hij weer terug aan zijn kamertje, met het smalle venster. Dan
dacht hij terug aan de lange, lange nachten, die hij wakend
doorbracht op zijn bedje. Hoe hij dan dikwijls, ó zoo dikwijls,
had getuurd in dat donkere kleed ; hoe hij had getuurd naar
de mooie, niet te grijpen lichtpunten er in, naar de sterren.
En als dan de maan van achter een matgrijze wolkenbrug
te voorschijn trad en met haar zachte stralen hem zoo vol
weemoed aanstaarde, dan dacht hij ó zoo dikwijls aan zijne
moeder ; zijne moeder ... en aan Rozefee. Wim voelde een
vreemd gevoel over zich komen ; een gevoel van zwakte, van
lichamelijke zwakte. Hij had te veel van zijne krachten ver-
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langd voor den eersten dag dat hij weer uit huis was. En
dan de herinneringen aan zijn leventje, en het frissche weer,
dat alles had hem vermoeid. Hij voelde den slaap over zich
komen, slaap zooals een herstellende zieke dit voelt ; als een
waas spreidde het zich uit over hem ... kleine Wim poogde
zich op te richten om naar huis te gaan in de binnenkamer;
maar het hielp niets. Hij kon niet op, het spreidde zich meer
en meer over hem uit. Langzaam sloten zich zijne oogleden
en strekte zich zijn lichaampje lang uit op den tuingrond.
Kleine Wim sliep ; en hij droomde ... Hij voelt zich opgenomen door een wervelwind die hem neerwerpt op een kleine
plek grond. Hoe is hem alles veranderd 1 Hij is geen mensch
meer, doch is een kleine, nietige worm geworden ; z66 klein
dat hij ternauwernood zichtbaar is voor het bloote oog. Hij
is daar niet alleen ; geenszins. Hij ziet daar duizenden en
duizenden andere beestjes ; velen zoo klein als hij, met dezelfde bruine leelijke kleur ; anderen groot, reuzen vergeleken
bij hem. Daar waren glimwormen, zijwormen, rupsen, slakken en
honderden andere insecten-rassen vertegenwoordigd. Enkelen
leken veel op antieke potjes, anderen gaven een breiachtige
weeke massa van zich af, welke massa zich dan dadelijk
verhardde tot klompjes klei, die zich ten slotte vereenigden en
zoo, verbonden tot één klei-groep, hinderpalen werden voor
de kleinere wormen, waartoe ook hij behoorde. Dan waren
er cel- en tralie-diertjes die een op phosphor-gelijkend licht
van zich uitstraalden : enkelen groen, anderen rood, genen
blauw, weer anderen geel. En dat alles krioelde door en over
elkander, vocht en moordde en de grooteren aten de kleineren
op. Het licht dat al die lichtende beestjes van zich uitstraalden
scheen in den beginne een schoon schouwspel voor den kleinen
worm, daar hij zdd iets nog nooit aanschouwd had. Doch
als hij er lang naar keek voelde hij zich duizelig worden en
schemerde het hem nog lang daarna groen-geel-blauw-rood
voor de oogen. En, wat het ergste was, dat merkte hij eerst
later op, -- was dat zij, die rood uitstraalden, zeiden dat rood
het hoogste was, de groen-uitstralers zeiden groen, de blauwuitstralers zeiden blauw, de geel-uitstralers zeiden geel. En
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zoodoende kwam het bijna elk oogenblik tot strijd onder al
die partijen. Door al dat door-elkaar-gewriemel werd het
arme wormpje dan ook zoo goed als kleurenblind. Toch was
het er, met al het licht dat die beestjes van zich afgaven,
over het geheel genomen erg duister, schemer-donker . . .
Eerst kon het wormpje zich daar geen verklaring van geven,
maar later begreep hij hoe het kwam. Het werd veroorzaakt
door een grooten muur van een vaal-grijze kleur het leek
eer wel een krijtberg, zoo hoog was hij welke door aanhoudend samenvoegen van de klompjes klei, welke vele beestjes
van zich afgaven, jaren achtereen, zoolang dit plekje grond
bestond, dien vorm aangenomen had en zoodoende die duisternis
veroorzaakte. De muur was z66 hoog dat niemand gissen kon
hoe ver hij zich wel verhief. Sommigen zeiden dat hij tot
ver in de wolken reikte, anderen dat hij tot zelfs in den
hemel drong. Nu was, door al dat praten over den muur en
door de ontzachelijke hoogte het wormpje nieuwsgierig geworden en wilde weten wat daar wel achter zou zin. Of daar
achter nu ook zulke beestjes leefden als hier of dat er iets
vreemds was ! ! ... Eenigen zeiden dat daar alles in geluk
leefde, anderen weer dat er niets achter wàs, weer anderen
meenden dat daar achter de eigenlijke wormen-hemel of het
Paradis was ; hetwelk enkele geleerde glimwormen noemden
Devachan, anderen zeiden dat daar achter was de Toekomstmaatschappij, en nog anderen noemden het ook wel het
Nirwana ... Dat waren enkelen. Dat was een vreemd woord
voor het wormpje ; want enkelen vertaalden het door Alles,
anderen door Niets. En zoo besloot het wormpje zelf te
onderzoeken. Met zijn klein lichaampje hecht hij zich vast aan
eenige strootjes en zoo komt hij door zich langzaam te laten
neerglijden over de twistende partijen heen, aan den voet van
den muur. Hoe angstig klopte toen zijn klein wormen-hartje
bij het aanschouwen van die groote massa. Toch laat hij zich
er niet door ontmoedigen, en hij besluit, zoo klein als hij is, net
zoolang te zoeken tot hij zou weten wat er achter is. En
moedig beklimt hij den muur. Aanvankelijk gaat het langzaam, zeer langzaam ; doch hoe meer hij stijgt, hoe vlugger
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het hem voorkomt te gaan. Als hij een goed eind geklommen
heeft, ziet hij, heel in de verte, vele lichtjes ; hij voelt zijn
gezichtsvermogen, zijn accomodatie-vermogen, sterker worden,
zijne kleurenblindheid geneest onderwijl en hij ziet rood en
blauw, groen en geel, elk op-zich-zelf een plaats in den
muur innemend. Dan ziet hij vele tusschen-kleuren en maar
aldoor klimt hij ... Dan komt hij aan een groot gat dat
uitgehouên is in den muur. Een blauw 'licht straalt er uit
en alles wat er binnen is, is er door gekleurd ; ook ziet hij
daar dezelfde beestjes als beneden. Nu hij eenigszins aan de
blauwe kleur gewend is geraakt, merkt hij op dat achter in
het gat een grauw gordijn hangt, waarvoor vele groote glimwormen de wacht schijnen te houden. Zonderling ; alles is
blauw gekleurd ; zij echter niet. Zij geveu verschillende kleuren
van zich. En allen die in het gat vereenigd zijn kijken naar
hen met een eerbied alsof zij goden waren. Het wormpje
stond in het begin wat beteuterd te kijken naar dien helblauwen gloed, de verzamelde beestjes, het grauwe gordijn en
de groote glimwormen. Dan, zijne verwondering bedwingend,
voelt hij den lust in-zich opkomen te weten wat áchter- dat
gordijn zou zijn en zoo dringt hij verder door tot bij de
groote glimwormen. Door zijne onbeduidendheid en kleinheid

merkt niemand, zelfs de glimwormen niet, dat hij in hunne
nabijheid is. Nu klimt hij moedig opwaarts en komt zoo aan
een kleinen zijden draad, en wanneer hij daarlangs opklimt
merkt hij iets z66 schoon, z66 majestueus, dat hij wel een
jubelkreet wil uiten. Hij ziet een klein, klein scheurtje in het
gordijn en daaruit straalt hem een witte lichtstraal te gemoet
die hem verwonderlijk wél aandoet. Hij was niet geschrokken,
geenszins ; een zoet betooverend gevoel bevangt hem en steeds
verder tuurt bij door het dunne spleetje in het gordijn, lispelend : »is dit nu Nirwána ?" ... Dan voelt hij zich plotseling
opgenomen en een oogenblk later staat hij weer in het gat.
Een menigte diertjes omringen hem en zien naar hem met
woeste blikken. Dan komt een groote, heel groote glimworm
naar hem toe en zegt tot hem op hoogen toon, terwijl er
plotseling een eerbiedige stilte intreedt van den kant der
14
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verzamelde diertjes, : »gij kleine, nietige aardworm, wat hebt
gij gedaan ? Wat zoekt ge achter dat gordijn ; weet ge dan
nog niet dat daar niets achter is, he ? ... Wij, die wel honderd
keer grooter zijn dan gij zijt, wij, DIE ZELF LICHT UITSTRALEN,
wij hebben dit geheele gordijn onderzocht, jarenlang ; en wij
met al onze kennis, konden er niets achter vinden. En dat
wat wij, groote glimwormen, niet kunnen vinden, zoudt gij
dat soms wèl kunnen doen 1 Zoo een onnoozele kleine aardworm als gij zijt, met - zulk een vieze, bruine, leelijke kleur!
Hé, spreek op, wat heb je daar zooeven in je-zelf gemompeld ?" ... Een goedkeurend gebrom van den kant der vergaderde diertjes volgde hierop.
Het wormpje was in het begin erg verschrikt door de
plotselinge verandering die hij onderging, maar spoedig had
hij zijne kalmte weer geheel ` terug ; en, moedig, in het volle
besef zijner eigenwaarde, antwoordt hij : »het kan zijn dat ik
slechts een heel-klein, vies, leelijk diertje ben, maar, dat
neemt niet weg, dat, zoo klein en leelijk ik ben, ik evengoed
oogen heb om mij te overtuigen van iets als eenig ander ; al
is die » ander" ook honderd keer grooter en ... lichtdrager
als een die zelf blind is, maar toch anderen wil leiden". Er
ging van den kant der vergaderde diertjes een luid gemor
op en één sprak zelfs : » gooi hem uit het gat, hij staat tegen
de glimwormen op, zoo een brutaal wormpje, zoo een nieteling, zoo een stofje." Het wormpje ging echter onverstoord
voort: »het kan juist door mijne kleinheid zijn dat ik opgemerkt heb dat achter het gordijn een wit licht moet zijn,
want, door een reet ervan heb ik de witte stralen ervan
waargenomen. Gij groeten kunt zulks ónmogelijk gelooven,
omdat ten eerste een klein, eenvoudig, u onbekend wormpje
het u vertelt; en tweedens wijl gij zulks niet zien kunt, juist
door dat gij groot zit." » D'at wordt te erg," schreeuwden de
vergaderde diertjes door elkander, hij moet weg, hij is gek.
Wat praat en bazelt hij toch van wit licht ; het licht hier is
rood en het is zonde dat hij langer door de schoone stralen
van dit, ons licht, gekoesterd wordt. Hij moet er uit, er uit,
er uit." » Het is goed," zegt weer het wormpje, »ik zal gaan,
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maar dat hier rood licht is, is toch wat al te kras ; het licht
hier is blauw en niet rood." Een hartelijk gelach was het
antwoord ; men sloeg hem, bespotte hem en ten slotte werd
hij uit het gat gejaagd ... Daar stond hij nu weer op den
muur ; en nog steeds hoorde hij dat lachen ... In de verte
deinden de kleuren heller op; na een korten rusttijd klimt het
wormpje weer moedig opwaarts. Zoo komt hij bij een
gat met een roode kleur. Daar vindt hij alles zoo als in het
blauwe gat ; ook daar zijn verzamelde beestjes, ook daar is
een grauw gordijn en glimwormen die er de wacht bij houden,
alleen de kleur verschilt. Was in het eerste gat alles blauw
gekleurd, in dit gat is alles rood gekleurd, alleen de glimwormen
geven verschillende kleuren van zich en de beestjes in het gat
kijken naar hen met een eerbied alsof zij goden waren. En ook
daar dringt hij door tot bij het gordijn ; ook daar ziet hij witte
stralen licht er achter, ook daar wordt hij uitgelachen omdat
hij zegt meer te weten dan de glimwormen, ook daar scheldt
men hem uit voor malle, gek, nieteling, nul, en als hij tot
hen zegt : »het licht hier is rood", antwoorden zij hem : »het is
blauw", en ook daar wordt hij met schande en spot er uit
gejaagd. Weer staat hij op den breeden muur en hoort hij
dat lachen van uit het gat ... Zoo komt hij bij alle kleuren
terecht ; overal vindt hij hetzelfde, tot hij eindelijk een groot
gat ziet met een kleur die hem doet trillen van genot. Doch
als hij weer naderbij komt ziet hij dat het niet wit, maar
geel is. En ook daar vindt hij alles hetzelfde als bij die
anderen. Daar zijn er zelfs die beweren dat alle kleuren hier
vereenigd zijn en dat hier zonne-licht is. En het wormpje,
moede van al het tegenspreken bij al die andere kleuren, ...
zwijgt. En langzaam trekt hij zich terug in een spleet van
den muur en denkt daar na over alles wat hij gezien en
ondervonden heeft. En een gevoel van onvoldaanheid komt
over hem en luid roept hij uit : »Kon ik slechts weten wat het
licht is dat achter die gordijnen mij tegenstraalde en waarom
al die andere diertjes mij bespotten wijl ik zeg wat ik heb
waargenomen 1" En weemoedig, mistroostig kijkt hij voor zich
uit. Dan voelt hij iets aan zijn bovenrug en opziende ontwaart hij
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een witte gedaante voor hem. Een zacht, mat licht omzweeft
hare gestalte. Hij trilt bij het zien van dat licht ; het herinnert
hem aan de witte lichtstralen van achter de gordijnen. Toch
is het dat licht niet ; dat was stèrker, voller ... Maar toch,
het is als een voorbode van dat licht, als eene herinnering.
»Waarom zucht ge zoo, arm beestje," aldus spreekt thans de
vreemde verschijning, en hare stem klinkt hem in de ooren
als klokken-geluid : » Kom, zeg mij wat u hindert en als het
in mijn vermogen is u te helpen zal ik het doen." »Ik weet
niet wie ge zijt," antwoordt het wormpje, »en toch ... ik voel
mij tot u aangetrokken door ik weet niet welke macht, alsof
ge mijne liefste vriendin waart, alsof ik u al lang kende. Ik
zal u alles zeggen wat ik gezien en doorleefd heb ; doch zeg
mij dan wat ik hopen mag, wat er waar is van die lichtstralen
achter het gordijn van elk gat."
En zachtjes-aan, tegen haar boezem rustend, vertelde hij
haar alles wat hij doorleefd had. En geëindigd hebbende zijn
kort, eentonig verhaal, roept hij opgewonden, met een trillerig
stemgeluid : » Zeg snij waarom ik die lichtstralen zoo bemin
en waarom ik zoo klein ben, en wáárom de anderen mij
bespotten 1 Zeg mij dit alles, want ik wil weten waarom dat
alles bestaat en w iárom alles juist zdo bestaat als het bestaat.
Waarom is er een muur, waarom is er een gordijn aan elk
gat, wáárom is er licht, waarom zijn er wormen, waarom Is
alles ? 1" Zacht legt de lichtende gedaante het wormenhoofdj e
aan haar boezem en hunne oogen ontmoeten elkaar ... En
het was voor het wormpje als een revelatie, een openbaring ... »Ik heb dit ook alles zoo gevraagd," klinkt het na een
wijle van haar lippen, » maar dit schenkt de rust niet. Ik was
als gij, ik zocht ook ... doch ik vond hèm niet die mijne
ziel liefheeft. En daarom zoek ik niet meer. Doe als ik,
zoek niet en gij zult alles weten als de tijd daar is, éérder
niet." Een zacht gevoel van innig welbehagen doorstroomt
het wormpje ; een gevoel van voldoening der gevoelde ontbe-

ringen, een gevoel van genot.
» Maar wat zijn dan al die kleuren en moet ik niet in verrukking komen voor mij onbekend licht ? Moet ik er niet
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naar zoeken met geheel mijn wezen ; moet ik niet streven
naar bereiking dier lichtbundels ? Ik ben nog jong, heel-jong,
dat is waar ; maar ik bemin dat licht sinds ik het gezien heb,
ik kan er niet meer buiten en ik zou liever willen sterven
dan zoo in duisternis voort te leven met de gedachte aan
dat licht. Ik ben nog jong, heel-jong, maar veel heb ik reeds
doorzocht ; achter èlk gordijn vond ik een lichtglans en dan
kalm te blijven als ik dat licht ontbeer. 0 ! Waarom zegt
juist gij mij dat ik niet zoeken moet ; gij, die mij zoo doet
denken aan die lichtstralen 1" Zacht kijkt zij hem in de oogen,
als had zij medelijden met hem. »Weet ge dan nog niet
arme vriend, wat ik bedoel ? Al die lichtschakeeringen zijn
verschillende aspecten, verschillende opvattingen van het
Eene licht dat is, doch thans ongekend is. En wanneer zij
tot Een gekomen zijn is het dat Licht wat gij zocht doch
niet kondet vinden. Begrijpt ge mij wel? En ook moet gij
niet koud blijven voor Licht, noch warm, want die beiden
zijn onreëel en bestaan niet op-zich-zelf. Niet-koud en nietwarm moet gij zijn en zoo zijnde zult gij beter begrijpen
waarom alles is 'als het is dan door ... te zoeken. Want dan
zult gij den Nirwana-toestand bereikt hebben ; gij zult niet
meer zijn voor de wereld, maar gij zult zijn éen met
Nirwana ...."
Zacht kijkt het wormpje in de schoone lichtende oogen der
mooie verschijning ; eventjes sluit hij de oogen van stil genot.
Als hij opziet is de verschijning verdwenen. Weg. In de
verte, heel in de verte ziet hij haar ... Hij loopt haar na,
hij wil haar wéérzien en voorwaarts gaat hij in den muur.
Dan is zij verdwenen. Besluiteloos staat hij stil. Daar voor
hem is een kleine opening ; hij kruipt er door en bevindt zich
alweer in een nauwen gang. Nadat hij die ten einde toe heeft
doorgekropen, bemerkt hij dat er geen uitweg voor hem is,
dat hij dus terug keeren moet. Doch het schouwspel dat zich
voor zijne oogen ontrolt, als een panorama waarvan de perspectieven zich steeds uitbreiden, is zóo schoon dat hij verrukt
staan blijft.
Schoone groepeeringen van rotsblokken, grillig door elkan-
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der loopend in simpele schoonheid, verheffen zich met de
spits-toeloopende kruinen hoog in de lucht ; op den achtergrond, als uit nevelen opdoemend, vertoonen zich de met
sneeuw bedekte kruinen van verafzijnde bergen, terwijl vlak
voor hem, aan beide zijden door reusachtige rotsgevaarten
omgeven, een majestueuse waterval zijn wateren verliest in
de immense plooien van de zacht-kabbelende golfjes die daar
rythmisch, heendrijven, in groote intimiteit met het perspectief
rondom, naar de eindelooze wateren der verre, verre zee die
bruischend en kokend, van uit de verte haar eeuwigen golfslag
breekt tegen de steile rotswanden. Boven hem, aan den eindeloozen horizon, verliezen zich de sereene wolkjes, die in
intense meditatie daar heendrijven in de zoele lucht, als damp,
en langzaam, op de plooien van den zachten zuidenwind,
smelten zij weg in innig een-zijn met het hemel-blauw ...
Nog geheel onder den indruk van dat bekoorlijke vergezicht,
ziet hij eensklaps op den achtergrond, van achter de rotsen,
een gedaante opdoemen, die hem trillen doet van genot. Dat
was Zij, van daar straks, maar gróóter, voller ... Wat heerlijk
licht zij van zich geeft 1 Als eene lichtfee staat zij daar op
den hoogen kruin van een rotsgevaarte en in haar hand heeft
zij een gouden schaal die hèl schittert in het licht. Hoogopgericht staat zij daar, den arm ver-uitgestrekt met de schaal
in de hand, als moest er iemand gespijsd worden. Het
wormpje voelt grooten weemoed over zich komen als hij den
afstand meet tusschen hem en die lichtende verschijning, en
hard roept hij : »Lichtwitje, Lichtwitje, neem uw vriendje bij
u ; ... Lichtwitje 11" Daar vliegt een groote vogel recht op de
lichtende feeën-gestalte af. Het is een Adelaar die, na eenige
kringen om haar hoofd beschreven te hebben, eindelijk neerfladdert, zich op den rand van de schaal zet, en er uit drinkt.
En het wormpje, geen antwoord krijgend op zijn roepen van
daareven, roept weer, doch nu luider : »Lichtwitje, Lic/itwi je,
neem uw vriendje bij u ..." Dan, als had zij medelijden met
hem, keert zij zich om en voor de tweede maal aanschouwt
hij haar gelaat. Hoe vreemd, slechts hare oogen waren dezelfde.
En zonder dat hij zich verdere rekenschap ervan kan geven
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hoe het is gebeurd, bevindt hij zich op het rotsblok, aan haar
voeten. Zacht kijkt zij hem in de oogen. Dan, den Adelaar
liefkozend, werpt zij de gouden schaal weg die blinkend en
rinkelend wegsnort in de peillooze diepten en plaatst zich op
des Adelaars bovennek, het wormpje met zich nemend.
En voort vliegt de Adelaar met zijn last de hoogte in. Een
heerlijk ver-gezicht ontrolt zich nu voor het wormpje : zee en
bergen, landerijen en bosschen ... Het is als een droom,
zooals alles daar henen vliegt. Zoo vreemd, zoo majestueus
had hij nog nimmer gezien. En hooger, steeds hooger komen
zij ; duizeling-wekkend hoog, zoo hoog dat het het wormpje
angstig te moede wordt. En als zij weer hooger zijn en het
wormpje zich angstig vasthoudt aan des Adelaar's kop, dan
is zij weer verdwenen. In de verte, heel in de verte, hoog
boven hem ziet hij haar. En steeds hooger vliegt de Adelaar. — Daar onder hem breekt een geweldige storm los;
hevige windstroomen verbreken suizend en trillend het onderlinge verband der atmosferen. Een groote donkerte treedt in,
en het wormpje niet meer naar boven durvende zien, naar
Lichtwitje, die hoog boven hem zich bevindt en hem schijnt te
wenken, blikt naar omlaag en aanschouwt daar in wilde wanorde achter en door elkander, rostblokken en bergen, meren
en landerijen, met half-opdoemende silhouetten in het verschiet,
steeds zich af-rollend voor hem als een cinematographische
rol ... Het is als één groot vizioen, zooals alles hem daar in
vogelvlucht voorbij vliegt, steeds dieper wegzinkend ; dieper .. .
Als één groote donkere vlek doemt het weg in de verheid.
Alles duister ..., doch neen ; daar schittert een enkel lichtje;
klein, zeer klein. Uit is het. Neen, toch niet ; daar schittert
het weer. Honderden, duizenden van die lichtjes ziet hij nu;
dwaallichtjes zijn het, meer niet. Hoewel millioenen van die
lichtjes wegwasemen in de verheid, het blijft één groote donkere vlek. Ieder lichtje licht slechts eigen kring. De storm
buldert. Eén bliksemstraal, hevig, grootsch, verlicht het geheel
voor een oogenblik. Dan volgt een ontzettende slag, wègdaverend diep. Dit eene oogenblik is voldoende om alles bloot
te leggen voor zijn blik : een groote open plek grond, omzoomd
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door rotsblokken, in het midden een grooten vaal-grazen
muur ... Door die vurige straal verdwijnen alle dwaallichtjes
van zooeven. Na' den slag komen zij weer op, wegwasemend
in de diepte. Korter en korter duurt hun glans tot zij ten
slotte verdwalen in den maalstroom der krachten, die hen
deed flikkeren, éventjes hoog- óp, om ze weer onbarmhartig
uit te dooven ... Alles rust in droeve rust ... Is het
de Dood ?

Aan den hemeltrans verschijnen langzamerhand de sterren,
als ontwakend uit een zoete sluimering. Duizenden fonkelen
daar in de duisternis om hen. Fijne, edele punten, zooals
ze daar verspreid zijn in een schoone, het gevoel verheffende,
orde. Eenige op-zich-zelf; andere in groepeeringen. Sterren
van de eerste grootte schitteren daar .... Heerlijk schouwspel,
zoo een sterrenhemel schitterend van licht, terwijl daar beneden
alles in het duister zwicht .... Doch zelfs die sterren zijn
als dwaallichtjes ; ook zij verlichten slechts hun eigen kring.
Zelfs die van de eerste grootte, hoe schoon ze ook glanzen,
ze geven slechts voor zichzelf en hunne naastbij liggende
omgeving, licht. Die zwarte plek blijft steeds hetzelfde ; de
afstand is ook z66 groot, dat velen wier leven reeds lang
vergaan is, de bewoners ervan thans met hunnen glans eerst
tegenstralen. Zij spreken van een vroegere grootheid ; hun
leven is reeds lang verzonken in den maalstroom der tijden.
En de groote, hèl-fonkelende lichtbundels, hoe meer hij ze
denkt te naderen .... des te verder zijn zij.
Daar verschijnt een gedaante, als met een stralenkrans
omgeven. Langzaam komt zij van achter zilvergrijze wolkjes
op. Een mat, zacht licht omzweeft haar en doet hem trillen
van ongekenden weemoed en genot. Schoon, gevoelvol, het
hart een zoete voldoening schenkend is haar licht. Is het
wonder ? Het is het licht der zon hetwelk zij weerkaatst.
Zelfs de sterren die daar fonkelen, hoog boven haar, schijnen
wel kaarslicht, vergeleken bij haar, zoo weinig lichten zij
veraf. Toch blijft het duister. Op enkele plekken brengen
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die zilverstralen vreugde en zoete, aangename rust ; niet
overal ... .
Een roode, wonderbare glans komt daar op aan den
verren gezicht-einder, een gulden weerschijn smelt er mee
ineen. Het schemert aan de oosterkimme, een geel-rood licht
breekt door het schemerduister heen. Steeds voller en voller
wordt dat schoone licht. Van alle kanten doemt het op.
Een lichtsfeer komt daar aandrijven welke het geheele luchtruim vervuld met één jubelzang. Het dag het in het Oosten ... .
Het wormpje trilt bij dien heerlijken schijn ; het is hem alsof
hij die witte stralen van achter de gordijnen terug vindt;
doch sterker, .... voller. Steeds schooner, voller wordt die
gloedvolle aetherkring, zij breidt zich steeds meer en meer
uit en iets later komt van achter licht-witte wolkjes een
gouden, gloeiende schijf te voorschijn. Ontwaak ! zoo roepen
hem die schoone, in licht drijvende wolkjes toe. Ontwaak!
De tijd breekt aan ; een nieuwe dag is geboren. De sterren,
grooten en kleinen, waar zijn zij ? Verdwenen voor den
éénen grooten meester. Daarboven aan het firmament ? ...
Niets. Een heldere hemel, schoon, zacht blauw, waarin zich
enkele op zwanen gelijkende wolkjes bewegen en een prachtige
gouden schijf: de Zon. Oogverblindend is die stralenpracht.
Alle sterren, voor weinig tijd nog zoo schoon, .... Onzichtbaar voor het oog. Verbleekt, in het niet gezonken, is hun
glans voor den Vader van het Licht.
Niets aan den horizon, zoover het oog ook reikt, is er van
hunne vroegere grootheid te ontdekken. Slechts enkele
wolkjes drijven langzaam in dat onmetelijk blauw. En toch
er is nog iets, als een weerschijn van een groot licht,
dat, hoewel het niet meer licht, toch zichtbaar is. Het is de
vriendelijke leidster van den nacht die haar lichtstralen
ontleende aan zonnepracht. Reeds verflauwt ook haar glans
geheel en verzinkt zij in liefelijke devotie in het hemelblauw.
Waar de Zon is, is maanlicht niet noodig ... .
Doch niet lang duurt deze pracht ; donkere wolken pakken
zich saam en in het Noorden komt een zwart puntje aandrijven ; grooter en grooter wordt het en binnen enkele
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oogenblikken is het licht der Zon met al de pracht verborgen
achter het zware wolken-gordijn. Slechts enkele licht-cirkels
breken er door heen. Verder alles nacht. en de Adelaar
vliegt steeds hooger, al maar hooger, steeds met den kop
naar de Zon gekeerd en de geoefende vleugels wijd uitstrekkend
en intrekkend. En het wormpje houdt zich steeds nog aan
hem vast. Steeds moeielijker wordt het hem en voor hij
recht weet wat er met hem gebeurt, suist hij in razende
vaart naar de diepte. Duizeling-wekkend is zijn val, vreeselijk
diep. Eén smartelijke gil en alles schijnt weer naar hem toe
te komen ; door wolken donkerzwart, luchtlagen op luchtlagen,
tot hij ziet naar zich toekomen, duizeling-wekkend snel, één
groote donkere vlek, kruinen van bergen, in de verte blauwheid van meren, rotsblokken, zeeëngten, landerijen en vlakten;
en eindelijk valt hij bewusteloos neer.

Verdoofd door dien geweldigen val blijft hij eenigen tijd
stil voor zich heen liggen. Dan, na verloop van grooten tijd,
richt hij zich op en kampend met zijn klein lichaampje werkt
hij zich in in een grooten gang, daar voor hem. Besluiteloos
blijft hij staan. Daar zijn daar wel duizende slopjes en
steegjes ; het lijkt wel een labyrinth ; links en rechts, overal
nieuwe gangen. Dan voelt hij iets aan zijn bovenrug en
opziende staat een rups voor hem. »Wie zijt gij, dat gij u
zoo afzondert van de wereld," zoo hoort hij zich toeroepen.
»Wie ik ben," antwoordt het wormpje, »wel ik zal het u zeggen:
Ik was eens op een plek grond, grooter dan hier ; daar
leefden duizende beestjes als ik ben en gij zijt, alsmede
zijwormen, glimwormen, slakken, cel- en traliediertj es. Op dit
plekje grond stond ook een heel-groote muur met allerlei
gaten er in, waaruit verschillende kleuren mij tegenstraalden:
rood, blauw, groen, geel. Al die verschillende gaten heb ik
doorzocht, om te weten wat wel achter dien muur zou zijn.
Overal vond ik hetzelfde : een grauw gordijn, waarvoor vele
groote glimwormen de wacht hielden en achter elk gordijn
witte zonne-stralen. Daar ik dit laatste de bewoners dier
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gaten verkondigde, werd ik uit alle gaten geworpen ; men
lachte mij uit, schold mij, wierp mij met drek, zoodat ik mij
ten slotte terug trok. Toen kwam tot mij een vreemde verschijning : Lichtwitje. Ik vertelde haar mijn leven en ó zoo
schoon waren de woorden die zij tot mij sprak. Slechts even
was zij bij mij ; en later zag ik haar weer op een plaats zoo
schoon als voor mij geen worm aanschouwd heeft. Daar
was zij, Lichtwitje ; zij spijsde daar een Adelaar die in kringen
om haar vloog ... .
Toen nam zij mij bij zich en zich begevende op den nek
des vogels die de hemelruimten doorklieft, gingen wij de
hoogten in. De schoonste panorama's zag ik daar voor mijn
oog ontrollen, met Lichtwitje boven mij. Ik zag werelden zoo
grootsch, zoo majestueus, ik zag de nietigheid van mijn vroegere wereld. En daarna zag ik het schoone, het grootsche, het
eene : ik zag DE ZON. Middelerwijl had Lichtwitje mij weer
verlaten en steeds vloog de Adelaar hooger en hooger.
Donkerder werd het om mij en mij niet meer kunnende vasthouden aan zijn kop viel ik in duizeling-wekkende vaart naar
beneden, waarna ik hier terecht kwam. Ziehier mijne geschiedenis." »Welaan", hernam de rups, eenigszins spottend, »weet
gij wat u overkomen is ? Welnu, ik zal het u zeggen : nadat
gij al die gaten doorzocht hadt en nergens bevrediging vondt
voor uwe wenschen, zijt gij in u-zelf gaan zoeken. Toen kwaamt
ge in extaze en droomdet gij van datgene wat gij wildet
zien ; gij hebt gedroomd van al dat licht ; gij hebt gedroomd
van Lichtwitje, zooals gij het noemt ; gij hebt gedroomd van
dien Adelaar die u brengen zou naar de zon, die gij u
gedroomd hadt. Het waren slechts droomen, droomen, droomen;
hallucinaties, meer niet. Denk niet dat ik u een verwijt
hiervan maak ; geenszins. Die verschillende gaten, bevolkt
met die vele individuën, waar glimwormen de baas zijn, die
gaten zijn ellendig, en óók de bewoners ; beneden aan den
muur is het nog ellendiger en ik kan mij best voorstellen
dat een jonge, levenslustige, idealistische worm, als gij zijt,
naar iets anders zocht. Kom hier en zie daar links van u af
in dien gang en zeg mij dan wàt gij ziet." Het wormpje was
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in het begin verbaasd, verschrikt zelfs : hoè 1 al datgene wat
hij aanschouwd, waargenomen had : Lichtwitje, de Adelaar,
de waterval, de zee, de bergen, de sterren, de Zon, dat alles
had hij gedroomd ; het waren droomen, droomen alleen 111.. .
Maar dat kon immers niet waar zijn. En toch hij was
nieuwsgierig wat daar links van hem in dien gang te zien
was. Hij keek aarzelend nog er in, bevreesd, innerlijk bevreesd
als hij was, iets vreemds te zien wat hij zich niet verklaren
kon, en zag : de plaats waar hij zich eens bevond; de plaats
waar de groote muur stond, waar de cel- en tralie-dier jes en
alle andere insecten-rassen leefden. Weemoed kwam over hem;
zou het toch waar zijn dat hij al dat andere slechts gedroomd
had 1 — »Arme vriend," aldus spreekt nu de rups, »gij moet
niet zoo droevig gestemd zijn als u eenige illusiën ontvallen.
Het leven is nu eenmaal een groot slagveld waar dagelijks
eenige onzer beste vrienden bezwijken, tot de beurt aan ons
gekomen is. Zie, ik was als gij ; ook ik doorzocht dien muur
om te weten wat er achter zou zijn ; ook ik zag stralen
schitterend wit licht achter het gordijn van elk gat ; ook ik
was bedroefd bij het aanschouwen van al die blauw-roodgroen-geele kleuren, bij het aanschouwen der lamlendigheid,
onderdanigheid en slaafschheid van die gat-diertjes voor de
véél-kleurige glimwormen, ook ik was bedroefd bij het aanschouwen van zddveel schijn, en ook ik droomde toen van
een Lichtwitje, ik noemde het »Stralenglans," van sterren,
blauwe luchten en witte wolkjes zacht en van een Adelaar
die mij voeren zou naar de Zon, ... de Zon, ha 1 ha 1 Het was
alles waan, waan, waan en niets dan waan. Het licht dat
wij beiden zochten achter het gordijn van elk gat, dat licht
bestond niet op-zich-zelf; zonder duisternis ware het niet. En
waar blijft dan het reëele, het grootsche, als beiden, licht en
dusternis, elkaar's gelijken zijn 1 Dat droomen van dien Adelaar ... Die Adelaar bestáát ; maar wat wij voor den Adelaar
hielden, dat was onze verbeelding, dat was schijn. Een rups
of worm kàn niet de hemelruimten doorklieven, dan in schijn;
niet in de werkelijkheid." »Maar", hervatte het wormpje met
eenige hoop in zijn trillerig stemmetje, »is licht niet schooner
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dan duisternis, en is het niet heerlijker te leven dan dood te
zijn ; dood, koud, alleen ..." » Arme vriend," hernam de rups,
ziet gij daar voor u die dampen opstijgen uit de natte aarde?
Welnu, diezelfde dampen vallen eens als regendruppels terug
vanwaar zij kwamen. Zoolang zij regendruppels zijn, iets aparts,
iets afgebakends, iets alleen, zóó lang leven zij, langer niet.
Zoo is ook leven en dood van rupsen en wormen en van
allen die heeten te bestaan. De dood is voor u koud, wijl
ge leeft en begeerte, objectieve begeerte zijt, naar Warmte.
En zoo gij eenmaal die Warmte zult bezitten, zult gevoeld
hebben voor één oogenblik, dan zal de dood uw eenige troost
zijn en het gànsche leven één koud, vreugdeloos bestaan."
» Maar", hervatte het wormpje, »wat is dan de toestand van
Niet-zijn voor de Wereld, te zijn Een met Alles ; wat is dan
de Nirwana-toestand ?" »Wel", hernam de rups, en een spottende trek plooide zich om zijn mageren kop, »dat is de onveranderljke wisseling, leven en dood, koud en warm in Een.
Nirwana is het Alles, het Een ; voor ons, regendroppelnaturen,
is het Niets, bestaat het niet. Nirwana.... doch laat ons hierover niet verder praten, aldus vervolgde hij ; het is een
philosophie zoo hoog, zoo verschrikkelijk hoog verheven boven
ons wormen en rupsen-verstand, zoo hoog ... dat als wij er
zijn, is Nirwana er niet ; en is Nirwana er, dan zijn wij er niet.
Laat ons dus hierover maar kalmpjes zwijgen kom, laat
ons gaan door dien gang rechts en ik zal u bij nieuwe gezichten
brengen ; nieuw voor u." Zij kropen nu naast elkander door
een nauwen gang ; na eenige van die gangen te zijn doorgekropen kwamen zij aan een breeden weg. Het wormpje keek
vreemd op. Aan den rechterkant een groot bosch, er boven
uitkomend groote bloemen ; recht voor hem een groot regelmatig gerangschikt veld waarop millioenen groen-geele sprietjes
en er tusschen enkele kleine bloempjes : viooltjes en vergeetmij-nietjes. Op dit veld, heel in de verte, stond een monsterachtig wezen, geheel in het wit met twee breede pilaren
beneden en lange slangen van boven, zich kronkelend over
en door het wit.
Het wormpje vroeg nieuwsgierig wat dat voor dieren waren,
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die groen-geele sprietjes. »Wel", zei de rups, »dat zijn onze
jongere broertjes en zusjes" ; er lag een spottende trek op zijn
gelaat als hij dit gezegd had. »En kunnen die sprietjes voelen
als wij ?" » Denkelijk wel," hernam de rups ; » maar waarom vraagt
ge dat ?" »Wel, omdat dat groote monster daar ginds er maar
zoo overheen loopt." En, opziende, zag ook de rups het monster, dat over de grassprietjes liep en enkele bloempjes, die
er tusschen groeiden, uittrok met geweld en zoo samenvlocht
tot een ruikertje. De rups werd vreeselijk woedend op dit
gezicht en het wormpje met zich voerend, gingen zij tusschen
de grassprietjes door naar een groot water, achter het bosch.
»Dat monster, weet ge wie het is ?" vroeg de rups eensklaps
aan de worm ? En ziende dat deze hem verwonderd aanstaarde, vervolgde hij opgewonden : »wel, dat is een klein
menschje, een kind." »Menschen, wat zijn dat voor dieren,"
vroeg het wormpje, eenigszins verbluft. — »Gij zijt nog heel
jong, anders zoudt ge zoo iets niet vragen," antwoordde de
rups. » Ziet gij daar vóór u, heel, heel ver weg, dien grooten
muur?" »Ja", antwoordde het wormpje. »Welnu, daar wonen
de menschen." — »En wat doen ze daar," vroeg weer het wormpje,
nieuwsgierig geworden. »Wel, dat weet ik niet," zei de rups,
»ik geloof groote ronde dingen draaien al maar door. Wat
ik wèl weet, is dat dit kleine menschje, wanneer zij bij ons
komt, steeds de rupsen doodtrapt, de bloempjes vermoordt
en hun lijken meeneemt." Zij waren midderwijl op de plaats
der bestemming aangekomen. Daar kwam een groote worm
naar hen toe, vreeselijk groot was hij. » Dat is vriend Adder,"
zei hem de rups. » Wat is er weer te doen ?" vroeg deze. » Zie
zelf maar wat er gebeurt," antwoordde de rups. En toen de
adder het menschje zag, de grassprietjes en bloempjes vertredend, werd ook hij vreeselijk kwaad en ternauwernood
hen groetende ging hij heen. Iets later hoorden zij een luiden
gil ; het wormpje rilde ervan. En toen zij naderbij kwamen,
zagen zij twee groote menschen die het kleine menschje
wegdroegen.... »Vreeselijk", zei het wormpje. De rups keek
hem schouderophalend aan : »oog om oog, tand om tand,"
klonk het spottend van zijne lippen. Een tijd lang bleven
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zij stilzwijgend voor zich uitstaren. Dan werden zij uit hun
stilzwijgendheid opgeschrikt door een klagende stem, een
luide klankenreeks : » Rozefee, Rozefee, kom bij uw vriendje; kom,
kom ! ! ... Rozefee ! ! ..." »Wie roept daar zoo," vroeg het
wormpje bevend aan de rups .... »Dit is ook een menschenstem," antwoordde deze. » Die komt van achter dien hoogen
muur met de lange ijzeren pijlers, rechts van ons." »En wie
roept hij ?" vroeg het wormpje weer. » Hebt ge het niet gehoord ; hij riep Rozefee..." »Is dat dat kleine menschje
van zooeven?" — »Neen ; tenminste, ik geloof het niet, die
werd altijd geroepen Máya." Het wormpje keek weer zwijgend
voor zich uit ; dan eensklaps zich oprichtend roept hij luid:
» zou dit menschje soms ook zoeken naar Lichtwitje ?" Een
smadelijke lach plooide zich om den rupsenkop. »Bah !" zei
hij, »de menschen hebben geen Lichtwitje, hebben nog nooit
een Lichtwitje, een Stralenglans gedroomd. De menschen ..."
Daar klonk het weer, die lange klankenreeks, die klagende
geluiden . » Rozefee, Rozefee, kom bij uw vriendje, kom, kom!
Rozefee!!" -- Na een korte pauze, zei weer het wormpje:
» misschien noemt hij het Rozefee, zooals ik het noemde en
nog blijf noemen," Lichtwitje »en zooals gij het genoemd hebt:
Stralenglans." »Het kan zijn," antwoordde de rups, »maar dan is
het al een heel zonderling mensch ; dan is het eigenlijk geen
mensch meer zooals ik dat bedoelde, daareven." Het wormpje
keek weer peinzend voor zich uit. »Kom", zei de rups, »wij
zullen thans weer naar onze oude woning gaan waar de
muur staat ; daar kunnen wij veel werk vinden ; wij kunnen
daar de vaan des opstands planten."
»0 1 Ik haat die lam-lendige kleurdiertjes zoo zeer," aldus
vervolgde hij, eenigszins opgewonden ; » ik haat ze wijl ze zoo
dom zijn ; en die ellendige glimwormen.... Welaan, ik zal
den strijd aanbinden tegen hen. Laat ons gaan en er de
vaan des opstands planten ; laat ons ontevredenheid zaaien
in hun gemoed, in het gemoed dier domme kleur-diertjes ;
laat ons ze bespotten zoodat ze hun domheid voelen en, al
mogen zij ons daarom gaan haten, ons doel zal bereikt zijn;
zij zullen verstandiger worden en hunne eigenwaarde meer
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leeren waardeeren. Dan kunnen zij die gaten zuiveren en
den geheelen muur sloopen en dan ... dan zuiveren die
wirwar van ellende, daar aan den voet vàn den muur, met
kracht van redeneering als het kan, met geweld als het
moet.... Zoo ge sterk genoeg zijt om op u-zelf te staan en
den moed bezit, om, wat er ook gebeure, steeds te zorgen
dat, voorloopig althans, de muur verdwijnt, welaan volg mij
dan. En zoo niet, blijf dan alleen en droom en droom...
als ge ouder zult zijn, zult ge me beter begrijpen dan nu.
En wellicht dat gij u dan veel moeite reeds vindt en bespaard.
Kom ..." Het wormpje keek lang en zwijgend voor zich uit.
»Kom", klonk het weer. Dan richt het wormpje zich op:
»laat mij, laat mij alleen ; ik ben nog zoo jong en ik gevoel
mij nog te zwak voor zulk een arbeid ; laat mij, laat mij
alleen." » Het is waar," hernam de rups, eenigszins spottend, » ik
had moeten bedenken dat gij nog niet z66 sterk waart, ...
gij zijt ook nog zoo jong, is het niet ? Dan, ernstig, ik
zal gaan en laat u alleen. Doch ééns zult gij mij begrijpen,
misschien is het dan voor u te laat. Vaarwel l" — Dan was
de rups verdwenen.. .
Het wormpje bleef peinzend voor zich uitzien ; was dat
het leven ? Een droomen naar iets dat niet bestaat 1 , .. moedeloos richt hij zich op en langzaam gaat hij voorwaarts in
den richting vanwaar daar aanstonds dat geluid kwam....
Weer staat hij voor een hoogen muur met vele kleine gangen. Hij kruipt door een dezer gangen en bevindt zich nu
op een groot open veld. Alles is er duister. Daar voor hem
doemt een zwarte gestalte op. Als hij dichterbij komt voelt
hij een koude rilling over zich komen. Dat was een menschje
wat daar lag.... Langzaam komt hij dichterbij ; een koud,
bleek, mager gelaat met gesloten oogen, de armen af hangend langs het lichaam, den beenen languit gestrekt. Langzaam werkt zich het wormpje op tot het lichaam ; dan,
aan het hoofd gekomen, kruipt hij langs den neus naar
boven ... .
Wim ontwaakt ; een koude rilling voelt hij over zich
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gaan, een gevoel van jeukte aan den neus. Haastig naar den
neus gegrepen : een kleinen, bruinen worm houdt hij vermorzeld in de hand.
Eensklaps zit hij overeind. Het is koud en kil ; het lentezonnetje met het schoone waas van symbolieke gestalten
is verdwenen ; de helder-blauwe lucht had plaats gemaakt
voor een grauw-zwarte lucht, waarin grijze staalgrijze wolken
zich bewogen, wegdeinend in een rooden glans, opkomend
uit het Noorden. Slechts één ster breekt door het hemelzwerk
heen. Eén enkel lichtpunt. Het is koud en kil geworden. ...

(Wordt vervolgd.)
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BOENDALE'S LEKENSPIEGEL
DOOR

J. KOOPMANS.

II. (Slot.)
Dreigend als 'n zwarte wolk hing de verschrikking des
doods, de Middeleeuwers boven het bloeiendste leven. Er
waren onder hen, die zich door zelfkastijdingen van allerlei
aard, reeds te voren met het angstwekkend beeld van 't
toekomstig einde trachtten te verzoenen ; er waren er ook,
die radeloos door de kwellingen van 't vreselik vooruitzicht,
vergetelheid zochten in 't bedrijvigste drukdoen, 't zij met
noeste arbeid en zorgenverterend geploeter, 'tzij met rusteloos goeddoen in werken van barmhartige liefde ; maar
talrijker waren er noch, die na àl de jammer die hun op
aarde ten deel was gevallen, ootmoedig in 't harde eindvonnis berustten, omdat hun na de kwijting der zware losprijs, het uitzicht op 't loon der eeuwige heerlikheid
overbleef. Zij die 't minst hadden geschroomd, uur aan uur
de uitgang van hun rampzalig leven te gedenken ; alsmede
zij die 't meest hun aards bestaan als nietig en vloekwaardig
hadden verfoeid en geminacht ; voor dezulken was de dood,
als de laatste van de opgelegde beproevingen, tevens de
blijde triomfpoort tot het betere leven, waarheen de weg zich
voor de opgewekte verbeelding te feesteliker opende, naarmate het doornige lijdenspad zich somber en mistroostig
had getoond. Maar zij, die luchthartig van zin, aan geen
steribed hadden gedacht, en in de orgieën van de wereldkermis en de sabbathdans, hun ooren hadden gesloten voor
boetpredikers en sermoenen, straks in hun doodsstrijd,
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raasden het de duivelenstemmen door hun ontstelde zielen, en
angstig-glazig staarden hun verbijsterde blikken de dreigende
verschrikkingen tegemoet.
En van die plagen na dit leven, die hun wachtten, noemden ze 't eerst het vagevuur i).
Geen plaag voor de zondelozen nochtans ; onbesmetten
leden er geen last ; pijn voelden alleen zij wier zielen van
vlekken te zuiveren waren : elke zonde met z'n eigen torment.
Gelukkig noch de berouwvolle, wien onder de hitte, of kou,
of de slagen, goede engelen kwamen troosten, en wijzen op
de aanstaande vreugd. Gelukkig ook hij, die in z'n leven de
steun der heiligen had ingeroepen ; ze kwamen, de vrome
santen, noodra maar de duivelen de zielen van hun cliënten
het zuiveringsverblijf binnendroegen, om de ontvangen verering te vergelden met sterkende woorden. Wie noch meer van
geluk mocht spreken was hij, die ten overvloede, op aarde
veel dierbaren en vrienden had achtergelaten, om zielmissen
te offeren, aalmoezen te delen en gebeden te lezen. Hun
ijver vooral bewoog de Goddelike ontferming, die de straf
hielp verlichten en het reinigingsproces bespoedigen 1
Maar waar géén missen, aalmoezen en gebeden hielpen,
en géén God ooit tot ontferming kon worden bewogen, was
in de hel 2). De verschrikkingen van dit oord overtroffen de
stoutste verbeelding. Een hitte zo geweldig, dat oceanen,
die er doorheen stortten, niet de minst merkbare afkoeling
vermochten te brengen ; een kou, zoo verstijvend, dat 'n
vuurberg stolde tot ijs ; de zwartste duisternis, een vergiftigende peststank, ziedaar enige van de tormenten, wier aantal het ontstelde brein naar 't sijfer der categorieën had
gedreven 3), waarin, naar de kosmogoniese voorstellingen
dier dagen 4), de onwaardige stervelingen die de engelenkoren versmaadden, behoorden te worden ingedeeld 5). Maar
wat bij al deze angsten het vreselikst moest wezen, was dat
het lichaam door het helse vuur niet werd verteerd, en de
i) Die Lekenspiegel (uitg. De Vries), I, c. 12.
I, c. 13. 3) ald. 4) I, c. 4. 5) I, c. 14.
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borst op het aambeeld der duivelen niet werd verpletterd ;
vruchteloos smeekte men het einde ; de dood ontvluchtte de
kermenden, en de pijnigers werden niet moe i). Kortom, er
was daar 'n geween, 'n tandenknersing en 'n handenwringen,
dat het bij z'n leven de sterkste bang te moede werd, en hij
hoe zondig van leven ook, en hoe verhard in 't kwaad, ten
slotte nog alle middelen tot zijn begenadiging inriep, om aan
het gruwzaamste dat God te voorschijn had geroepen, zo
mogelik noch te ontkomen.
Ofschoon de helse pijnen slechts geestelik heetten te zijn,
het vuur b. v. geen brandstof verteerde en geen lichtgloed
gaf 2), meende de grote massa dat al die vreselike tormenten tastbare werkelikheid waren, en de kunst liet niet na, met de
meest schrille en realistiese voorstellingen, dit geloof te versterken. Wat dan ook wel in staat was, de twijfelaars te beschamen, was het getuigenis van sommige heilige mannen,
die, zoals Sint Patrick, het vagevuur mochten aanschouwen 3),
of als Tondalus, een hellevaart mochten doen 4), zonder noch
van de talrijke bevoorrechten te spreken, die in visieoenen
hun eigen lot of dat van anderen mochten vernemen. Ja,
hier en daar zouden zich aan de aardoppervlakte afschuwelike holen bevinden, die toegang verleenden tot het oord
der verschrikking 5), hetwelk 'n op de Bijbel en op de heidense mythologie gebouwde kosmogonie, even diep onder de
aardschijf plaatste als naar de algemene schatting, de hemel
zich boven ons welfde 6) ; en zelfs geeft ons de litteratuur
van die tijden, gedrongen om de Verlossingsleer in één zinrijk
dichterlik beeld te veraanschouweliken, de treffende voorstelling van 'n Paradijsboom die z'n wortels hecht in het ter
helle toevende lichaam van Adam 7), en in welks tot de
Y) Ald. 2) I, c. 12, 13. 3) I, c. 12. 4) I, c. id..
5) In de kosmografieën bij S a n t a r em. 6) Ald.
7) In verband met wat we in 't vorig opstel uit het Evangelie van Nicodemus
verhaalden, kan hier de toevoeging niet overbodig zijn, dat de ME. zich de hel
voorstelden als gescheiden in 'n hoger en 'n dieper gedeelte. Het bovenste was
't verblijf geweest van de zielen die wachtten op de komst van de Verlosser;
het diepere gedeelte werd het verblijf van Lucifer met z'n scharen, en van alle
verdoemden.
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hemel , reikende kruin 'n schreiend kindje z'n taak als Redder
der wereld afwacht i). Beide oorden, hel en hemel, werden
voor de bewoners der aarde ontoegankelik geacht ; in de
holen der aarde, waar de duivelen op- en afstegen, zou hen
de verschrikkelikste pestdamp doden ; en wat de hogere
sferen aanging, daar werd het bewustzijn en 't leven verdoofd
door 't geraas en 't gekraak van 't wentelend firmament 2).

Het d e r d e deel nu van Boendale's Lekenspiegel is het
populair-wetenschappelik ethies-godsdienstig handboek voor de
Middeleeuwer, dat hem leren wil datgene te doen en te laten
wat hem voor de gevaren der eeuwige straf kan vrijwaren,
en hem hoop kan geven op de zaligheid van te wonen bij
God. Van zelf is de grondtoon van dit handboek, evenals
heel de levensbeschouwing der M. E., asceties ; Gods dienst
eiste heel de mens, en wie de wereld eerde, kon zich niet
aan Hem geven. En zo zien we dan ook hier de diepe overtuiging uitgesproken, dat er van de wereld aan deze zijde
van 't graf niets te wachten is of te hopen ; dat al wat de
aarde de mens geeft en aanbiedt, volstrekt waardeloos en
vergankelik is ; dat het uitsluitend het leven hiernamaals is,
wat onze belangstelling mag inroepen ; en dat het verblijf op
het ondermaanse niets meer mag zijn dan de school van voorbereiding, waar men na 'n welbestede proeftijd onbekommerd
de dood kan afwachten, om welgemoed op te gaan in het
betere leven, en met 'n verklaard lichaam voort te bestaan
in eeuwige gelukzaligheid.
Niettemin was het oorspronkelik ascetisme uit de tijd toen
de christelike kultuur vijandig tegenover de ontaarde en verbrokkelde beschaving der antieken stond, na 'n lange periode
waarin het Christendom vele van de beschavingsvormen van
de bestaande maatschappij in zich assimileerde, in 'n kompromis getreden met de eisen van 't openbaar leven en
i) In de ME. kruissagen bij Dr. K am p e r s. 2) I, c. 8.
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't gezellig verkeer. De mens kan nu eenmaal niet zonder de
mens. De in elkaar grijpende takken van bedrijf, en de geregelde machts- en rechtsverhoudingen vragen in de samenleving veeleer onderlinge voeling dan wederzijds wantrouwen,
verwijdering of isolement ; terwijl eveneens volgens onze hedendaagse inzichten, alleen in 'n op arbeid en produksie steunende maatschappij, 'n ordelik administratief en economies
beheer mogelik is, en allerminst in 'n volksordening, waar
beurtelings, de met ijver aangeprezen afstand van bezit, en
de daaruit voortvloeiende wisselingen van eigendomsrechten,
dag aan dag dreigen in de takken van dienst, met name in
de fiskus en de jurisprudentie, in te grijpen. Niet langer
trouwens, werd dan ook de wereld door de zondeval zodanig
ontwijd geacht, dat hij die als overwinnaar der boosheid voor
Gods aangezicht wou treden, allereerst nodig zou hebben zich
in de eenzaamheid of in de kloostercel terug te trekken tot
stille oefening en gebed. Evenmin bracht langer de voorwaarde van heiligheid mee, dat de mens zich vooral voor
z'n evenmens had te wachten ; de man het bijzijn van de

vrouw, en de vrouw de man had te schuwen, ook dan als
hun samenzijn de echtelike trouwbelofte was voorafgegaan.
Integendeel: niet uitsluitend de monniken leidden 'n Godgewijd leven ; en niet alleen in 't celibaat lag de reinheid van
de christen besloten ; en behalve dat men zich met vele
levensvormen en levensuitingen had verzoend, had men ook
instellingen en gebruiken, die men te voren slechts oogluikend
geduld had, zo men ze al niet betekenisvol christelik-allegories
interpreteerde, dan toch bevorderlik voor het godsdienstigzedelik leven verklaard.
Hoe evenwel, in weerwil van de verzachting van 't vroegchristelik rigorisme, toch noch in de tijd waarvan we spreken,
God, als de oorzaak en het einde der dingen, het leven en
het denken van de Middeleeuwers beheerste, blijkt ons, zo
we 't noch niet wisten, uit elke bladzij van 't karakteristieke
zedelik Boek van Boendale. God is, om zo te zeggen, in hun
opstaan en in hun nederliggen, in hun waken en in hun dromen.
Hij is de leidsman, die hun bij elke schrede de voet richt,
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omdat zij hun eigen ogen blind voelen. God omzweeft hen;
als ze zich bewegen, blijft z'n glans hen omstralen ; in hun
dagwerk en in hun gezin, in hun reizen en in hun opzien
naar boven, in hun denken aan dagelikse dingen, zowel in
't bepeinzen van zorgen en in 't verdiepen in raadselen, ja
in hun begeren en in de vrees van hun gemoed, in 't een
als in 't ander vraagt hun doen en laten uur op uur het
het ernstigste voorbehoud en 'n stille raadpleging met God ; en
moge er naar onze opvatting, in het inroepen van God en
Z'n heiligen, bij elke stap in het duister, veel werktuigeliks
zijn, toch zien we uit hun bereidwillige en volledige overgave
aan Z'n trouwe hoede, dat zij zich Z'n nabijheid bewust waren
en hem in al hun handelingen als de enige Rechter erkenden.

Onmiddellik op de wijsgerige Proloog opent 'n schoongestemd »Begin" de alles beheersende vraag, en leidt als
ouverture het Eerste Hoofdstuk met 't grote gebod in God
vóór alles te dienen:
»'t Hoogste streven van uw hart zal zijn, God te dienen."
Hij is 't die u schiep, en u opriep tot z'n glorie. Wie hem
niet heeft, heeft niets ; en wie hem hééft, heeft alles. Hij
blijft en 't àndere vergáát 1
Zegt Salomo niet : » Zoekt het koninkrijk Gods, en alles
zal u toegeworpen worden ?"
Dat wil zeggen : zoek God zelf!
Want God is de hoogste koning, veel hoger dan een op
de aarde. Zij n rijk is eeuwig, en 't aardse rijk maar verganklik."
» God aanhangen is dan ook heel wat méér dan 't liefhebben van vader en moeder, broeders en zusters."
Het is : ook bij 't verzinken van de wereld geen sekónde
z'n gebod overtreden. Hij is méér dan de wereld. Hij staat
boven àl de dingen van de hemel en de aarde 1"
»'s Morgens zal uw éérste gedachte kaan h e m wezen.
Ge zult opstaan, en u bereiden tot zijn dienst. Kruisig u, en
beveel hem uw lijf en uw ziel, en wat u verder dierbaar mag zijn."
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» Bid bij de maaltijd en zegen uw spijs. Gedenk uw Schepper
gebruik van uw spijs en drank.
matig 1
bij 't
» Bid ook 's avends, bij het gaan slapen, en lóóf hem, en
roep z'n barmhartigheid in voor uw zonden.
» En zo ge in de nacht oprijst, of u omkeert, dan zult ge
elke keer zeggen : »0 Heer, wees mij arme zondaar genadig 1"
En als er dan iets mocht wezen, in woorden of in daden,
dat ge als 'n vergrijp van de verlopen dag betreurt, neem u
dan voor wat ge verkorven hebt weer goed te maken, even
goed aan de arme als aan de rijke.
»Ja eeuwig, zullen uw gedachten aan hèm zijn. Alles
hoort aan hem, het begin en het einde. Zelf heeft hij gezegd:
»Ik ben de alpha en de omega!" i)
Indien hooggestemde geboden als deze, voor het omhoog
geheven hart waarde zullen hebben, moet het leven de gelegenheid tot 'n trouwe navolging bieden, en dan zal het, bij
de eisen die de dagelikse beslommeringen aan 's mensen gedachten en uren stellen, tevens nodig zijn om, al is 't ook
in 't ruwste, de verhouding aan te geven tussen hetgeen de
handen en armen hebben te doen, en dat wat het God dienend gemoed heeft waar te nemen. Van zelf is hierbij het
zwoegen voor 's levens onderhoud in de twede plaats genoemd,
maar wordt evenzeer het oog gehouden op de eenvoudige
waarheid, dat zo het menselik bestaan moet strekken tot Gods
eer, de arbeid om den brode nodig is om dit bestaan mogelik
te maken, en elke vergemakkeliking van die arbeid, de hogere
roeping ten goede komt 2). Daarbij wordt niet verzuimd, de
nadruk te leggen op de dure verplichtingen, waarvan zich de
rijken te kwijten hebben, die omdat ze door God zodanig
met aardse goederen zijn gezegend, dat ze zonder moeite en
arbeid kunnen leven, veel meer dan anderen de macht en de
gelegenheid hebben, hun Schepper mede te delen van dat
waarmee hij ze zo rijkelik heeft voorzien 3). Daarentegen
worden aan hen, die met werken hun brood verdienen,
i) III, c.

1. 2)

Ald. 3). Ald.
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't is zeker wel overbodig hierbij te voegen, dat ook bij de
Middeleeuwer 't verdiende brood het beste is, enige wenken
gegeven hoe zij den dag hebben door te brengen, zonder te
kort te doen aan de eer van God en zonder hun plicht tegenover hun werkgever en zich zelf te verzaken i). Dat, om
maar iets te noemen, ieder z'n dag zal beginnen met kerkwaarts te gaan en er te blijven tot de mis is afgelopen, wordt
beschouwd als iets waarop niets valt af te dingen ; maar dat
iemand na de dienst, al is 't ook met de zuiverst religieuse
bedoeling, er blijft toeven, is iets wat volstrekt niet te rechtwaardigen is, omdat er ook voor de arbeid vaste tijden gezet
zijn. Als regel wordt dan herinnerd dat de dagtaak aanvangt
en afloopt met het verschijnen en het ondergaan van de zon,
met uitzondering van de schafttijden ; -- en dat hij, die door
verzuim verlet, niet verdient wat hem als daghuur is toegezegd ; waarbij er dan verder, met aanhaling van Christus'
woord uit de Evangelieën, op gewezen wordt, dat elke voorwaarde, hoe ook afgesproken of ingesteld, schuld maakt, en
dat wie voor z'n daggeld staat, al is 't ook 'n simpele penning, z'n loon met z'n volle toewijding en met de inspanning
van z'n beste krachten zal lossen. Op deze wijze zal 't zijn
dat God wordt gediend en de taak voor 't bestaan wordt
vervuld. Met zo z'n verplichtingen op te vatten, wint zich de
arbeider onvervreemdbare rechten, en de werkgever zal wel
doen, het recht van z'n ondergeschikte te eerbiedigen. Hem
wordt op 't hart gedrukt, dat hij, die z'n arbeider z'n loon
onthoudt, al is 't ook maar tot den dag van morgen, aan de
werkman z'n vlees en z'n bloed ontneemt, omdat bij z'n
arbeid hij z'n vlees en z'n bloed gegeven heeft ; en wat de
onrechtvaardige vooral ten verderve zal zijn, dat bloed
eist wraak, en roept het omhoog tot de Heer 1 2) De lezer zal, bij de waardering van het billikheidsgevoel,
waarop deze lessen steunen, tevens wel doen met datgene
wat hem op het oog pogingen tot vreesaanjaging schijnen,
i) Ald. 2) Ald.
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n. 1. het noemen van de straf onmiddellik op de overtreding,
het binden van de vergelding aan de daad om zo te zeggen,
in de grond voor niets anders te nemen dan als uitingen van
'n altijd aanwezig en sterk rechtsbesef. Wat men in dit opzicht verkondigt, zijn spreuken van 'n altijdblijvende waarheid,
die in tijden als deze hoge koersen maken i). Dit sterk gevoel
van recht en billikheid brengt ook mee, dat met het voldoen
van de wederzijdse verplichtingen in arbeid en loon, de
schuldbrief van de mens tegenover de evenmens en tegenover het Opperwezen noch verre van voldaan mag beschouwd.
Integendeel. In de M. E. zedeleer, — want ook zij houden
er 'n uitgewerkte theorie op na 2), staat naast de gerechtigheid op 'n even hoge plaats de dankbaarheid. De Middeleeuwer weet heel goed, dat zo hij alles aan God verschuldigd
is, en dit lijdt bij hem geen twijfel, Gods vaderschap
al z'n kinderen tot broeders maakt, en Hij, zo Hij te weten
komt dat één der zijnen van gebrek moest omkomen, dit
verhalen zou op het geluk van de overige en nalatige zonen.
Dit besef wordt levendig elke keer, als hij biddend met z'n
God gemeenschap houdt. »Gedenk de arme bij uw maaltijd",
heet het. »En ook 's avonds", gelast de zedewet, »als ge uw
hoofd neerlegt, dan zult ge bidden voor allen die u goed
hebben gedaan, doden en levenden, en ook allen van wie
gekomen is, wat u dageliks tot voordeel gedijt. Boven alle
dingen is ondankbaarheid schande. En eerst wanneer ge
deze plicht hebt vervuld, zult ge uw hand opheffen om u te
zegenen in de naam der Drievuldigheid, opdat ze u aan uw
lijf en uw ziel bewaren moge tegen Satans geweld i" 3).
Niemand behoeft op onze instemming te rekenen, zo hij,
ontevreden met de tegenwoordige tijden, de M. E. als 'n
iedeale tijd terugverlangt. Doch daarentegen is even ver van
de waarheid iemand, die in deze vervlogen eeuwen 'n tijdperk van duistere barbaarsheid ziet. De mens zoals hij is
geschapen, met z'n aanleg voor goed en kwaad, met z'n gaven
i) III, c.

1 I 13.

2)

11I, c. 2. 3) III, c. i.
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van verstand en z'n voor indrukken vatbare ziel, zal wel van
de oudheid af tot deze tijden toe, ongeveer dezelfde gebleven
zijn. Iets anders is natuurlik het doel geweest, dat hij in de
verschillende beschavingsperioden heeft nagejaagd, en wat hij
in de lijn van z'n doel als zedelik geoorloofd en plichtmatig,
zedelik misdadig en schuldig heeft beschouwd. Het doel der
M. E. beschaving nu, was de verwezenliking van het Godsrijk op aarde, en we weten dat ze dit hoog gesteld doel
door verschillende oorzaken niet heeft kunnen bereiken. Bovenal heeft ze zich in haar extatiese eenzijdigheid vergist in de
onvolkomenheid van de menselike natuur, of, zo de uitdrukking
beter is, ze heeft in haar eenzijdige opvatting van haar taak,
de menselike natuur slechts ten halve willen kennen. En juist
haar overdrijving, en de daarop gevolgde reaksie en de heerschappij der nuchtere krietiek, hebben haar de dood aangedaan. Maar waar blijft ons recht op oordeel en verwerping,
zo wij tegenover haar fiasko slechts kunnen stellen wat de
eeuwen nà haar ons hebben gegeven ? In elk geval eist de
billikheid dat wij haar streven en haar falen in het licht van
haar eigen tijd bekijken, en met waardering altans haar poging schatten, waarmee ze, ook in de dagelikse wandel,
de kloostercel blijve hier buiten, de mens inniger tracht
in te laten leven in de Christelike geboden, en 'n vromer
wandel aan haar morele diepten tracht te verbinden. Bij iemand
als Boendale druppelt de ernstigste levenswijsheid, getrokken
uit oude geschriften, gegrond op de ervaring en doortrokken
van de christelike geest, in korte sententieën, als 'n parelenregen, één voor één voor onze voeten.
»Bedroef u niet, zo voorspoed u niet met aardse goederen
mocht zegenen. Naakt zijt ge hier gekomen, en naakt zult ge
de wereld verlaten, en al wat ge het uwe noemt. En ook dan
noch, hebt ge hier niet meer macht over uw lijf en uw goed,
dan God geneigd is u toe te staan. Ook al zijt ge arm van
goed, wees blij te moede. Wie blijhartig is, lijdt geen gebrek,
want blijhartigheid is 't zekerste goed. Arm alleen is hij, die
meent weinig te hebben. Rijk alleen is hij die zich rijk voelt,
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al is 't ook in naaktheid. De genoegzaamheid is 't, die de
rijkdom maakt."
» Maar wel zult ge in voorspoed bedachtzaam op rampen
zijn. 't Einde lijkt zo weinig op 't begin. Een schoon begin
gaf zo vaak 'n slecht einde. En veel begin is slecht, waar
't einde goed van is. Niemand late zich dan op 't geluk
verheffen. 't Avontuur neigt zo vaak ten val."
» Hoopt op niemands dood, want ge hebt zelf geen morgen.
Maar vrees ook zelf niet de dood. Wees klaar als God u roept.
Wie in eeuwige doodvrees leeft, maakt z'n leven verbeurd."
»Ondergaat ge plagen en rampspoed, bedenk dan dat het
u toekomt geduldig het uwe te geven, en uw leven te beteren.
Bid God om verlossing, maar voeg u w wil naar zijn wil.
Wie z'n wil naar h e m voegt, vergeet hij niet."
» Van 'n non die 'n heilig leven leidde, wordt geschreven,
dat ze van God haar loon in de toekomst, wou weten. Na
enige jaren kwam er 'n stem die riep, dat ze ter helle zou
varen. »Mijn wil is U w wil," antwoordde de non, en ze
`

ging voort, God te dienen als te voren. Na enige jaren

kwam er weer 'n stem, zeggende : Met uw lijdzaamheid hebt
ge God verwonnen. Daarom gaat ge in 't hemelrijk !"
» Hebt dus geduld in alles wat God u toezendt. God weet
wat hij doet."
»En ook al ziet ge het de zondaren hier goed gaan, en
door de grootheid geëerd, zo zult ge daarom niet slecht
worden. Want voorspoed in zonde is altijd de gemakkelikste
weg ter helle geweest."
»Evenmin als ge zult wanhopen aan uw zonden,zult ge
te veel op 'n g o e d leven vertrouwen. Wie heden goed leeft,
kan morgen vallen ; en wie heden vol zonde is, kan morgen
rein zijn."
»'t Komt er maar op aan hoe hij uitgaat. Aan 't einde
komt de lof!"
»Hoor naar 't eksempel:
» » Er was in 'n bos 'n rover, en die rover vermoordde de
kooplui en bestal ze. Evenwel was hij zo slecht niet, of hij
ging nu en dan ter biecht bij 'n kluizenaar ; die kluizenaar
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woonde in 't zelfde bos op 'n boom. Maar de rover dééd
niet, wat de kluizenaar hem als boete oplei, en dit hoorde
de heilige man. Daarom maakte hij er aanmerking op. Hij
zei : »op die manier vergeeft de Heer geen zonden : je moet
de zonde ook nálaten 1" De rover zei : »'t Is me te
moeielik om me te kastijden en te vasten ; maar geef me 'n
lichtere straft" -- » Goed," zei de kluizenaar, » lieg dan voortaan
niet meer, zo min in scherts als in ernst." --- Dit beloofde de
rover, en hij ging heen. De rover was noch niet ver af, of
hij zag 'n man, en die man versloeg hij, en hij bestal hem.
Maar toevallig kwamen ook enige ruiters naderbij, en die
zagen de dode man liggen. Ze gingen naar de rover, en
vroegen hem of h ij het geweest was, die de dode man
verslagen had. De rover bedacht bijtijds, dat hij aan de
kluizenaar beloofd had niet meer te zullen liegen, en hij zei
dus dat h ij het geweest was, die de man had verslagen. De
ruiters hoorden het en sloegen de rover dood. Daar zag de
kluizenaar op de boom, 'n engel neerdalen, en de ziel van
de rover naar de hemel dragen. Daarover verwonderde de
kluizenaar zich ten zeerste. »Wat mag dat toch wezen,"
prevelde de vrome man, »dat iemand die heel z'n leven niets
anders gedaan heeft als moorden en roven, en nooit z'n boete
gedaan heeft, dat zo iemand met zoveel eer naar z'n geluk
wordt gevoerd 1 Zou het niet meer nodig wezen als 'n heilig
man op 'n boom te wonen ? Komaan dan, laten we af klimmen,
eten en drinken, en de wereld liefhebben 1 't Hemelrijk komt
éven wel 1" -- Zo zei de kluizenaar, en hij klom af. Maar onder
't af klimmen miste z'n voet, en de kluizenaar brak z'n hals.
Toen kwam de duivel, en voerde z'n ziel in de hel 1...
»Waar uit te leren is, dat iemand die goed leeft, zich daar
niet te veel op moet verlaten, maar er met goede hope in
moet blijven volharden."
»Wie met God wil wandelen, moet de wereld vlieden. God
en de wereld gaan node samen, en niemand kan, zoals
Christus zegt, twee heren tegelijk dienen." i)
i) III, c. 3.
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Met de Middeleeuwer 'n eerbiedig kind van God, 'n dankbaar vereerder van z'n weldoener en 'n barmhartig broeder
van de armen te noemen, is al veel gezegd ; doch voor
'n nadere karakteristiek zouden ook de andere verhoudingen
nagegaan moeten worden, waarin hij tot de vele elementen
in de samenleving is geplaatst. En omdat het boek van
Boendale in z'n zedelessen mede tal van voorschriften voor
de wellevendheidskunst inhoudt, immers ook met wèl te
leven, eert men z'n Schepper 1 is hier ook 'n ruime gelegenheid aangeboden om waar te nemen, hoe men zich in die
tijden heeft voorgesteld te moeten gedragen, om zich bij
God bemind en bij de mensen geacht en aangenaam te
maken. i) De algemeene indruk welke die wenken op ons
zullen maken, zal ongetwijfeld zijn, dat de I4de eeuwers
iets hoofs en voornaams, en tegelijkertijd iets zelfstandigs en
zelfbewusts over zich hebben, als mensen die jarenlang met
andere en vreemde volken hebben omgegaan, en in die
omgang hun ervaring hebben verrijkt en hun manieren hebben
gevormd. Het zijn dan ook de zonen en de kleinzonen van de
laatste kruisvaarders, bezig om aangeknoopte betrekkingen te
onderhouden en uit te breiden, handelsvertegenwoordigers uit te
zenden en te gaan korresponderen in velerlei talen. De burgers werden wereldburgers ; straks zullen ze, bewust van hun
macht, hun vloten uitzenden tegen Noordse vorsten ; en zo
zij de adel in betekenis gelijk zijn geworden, zullen ze voor
hun mededingers ook niet onderdoen in »courtoysie." Maar
behalve in hoofsheid en zelfgevoel is er in de beleefdheidsvoorschriften noch wel iets anders te onderkennen, wat die
tijd evenzeer tot ere strekt ; het streven nl. om de evenmens
in woorden en daden zo min mogelik te grieven en hem in
dezelfde waarde te laten als men ze in z'n binnenste voor
zichzelf laat gelden. Ze wordt er b.v. op gewezen, dat aan
'n spreker niet daarom het woord mag worden ontnomen,
ook niet door interruptie, enkel omdat hij iets zegt, dat aan
de hoorder onaangenaam is ; dat men 't gehoorde nieuws
i) Ald.
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niet te haastig moet verspreiden, omdat zo 't niet iets goeds
is, het liever door anderen overgebracht mag worden, en zo
't wel iets goeds maar niet iets waars is, het schande over
de verteller brengt, omdat men hem zal houden voor de
persoon die 't verzon ; dat, ten slotte, niemand kwaad mag
spreken van z'n vijand, omdat hij die 't aanhoort er uit
opmaakt, dat de spreker z'n vijand niet beter gunt, ja dat
de hoorder er, indachtig van wie 't komt wat hij hoort, er toe
zal komen om al wàs 't waarheid, het niet eens voor waarheid te houden, enz. Hetzelfde valt op te merken van allerlei
korte wenken, te behartigen bij een gesprek, i) om b.v. op
tijd te spreken en op tijd te zwijgen, de woorden te wegen
en behoorlijk te antwoorden, vrij van spot, en dergelijke.
Ofschoon nu deze en tal van soortgelijke regels van heusheid,
door hun steun in de oud-testamentiese en stoicijnse ethiek
eeuwenlang voor Boendale's tijden geleraard zijn geworden,
— Cato en Seneca voegen hun woord bij dat van David en
Salomo, en ze onder de heerschappij van de Christelike
zedewet ongetwijfeld in innerlike waarde zullen hebben gewonnen, geven ze toch nu en dan de schijn als dreigt de
liefde tot de naaste en de eerbied voor z'n mensenwaarde in
botsing te komen met 'n sterk te voorschijn tredend individualisme, waardoor de Christen in de mens gevaar loopt van
het pad der zelfverlochening te worden afgedrongen. Er komen
namelik uitspraken voor, die bij de eerste oogopslag hun grond
schijnen te hebben in 'n hinderlik wantrouwen in de verdorvenheid van anderen, ja, welke een omzichtigheid openbaren, die
van egoïsme en liefdeloosheid niet is vrij te pleiten. Zo wordt
gewaarschuwd om niet te bouwen op andermans woorden:
iets wat zonder nadere toevoeging door niets te rechtvaardigen is ; zo wordt ons voorgehouden, niet alleen om ver
van hovaardij te blijven als we door anderen geprezen worden,
waar niets op aan te merken is, maar wordt er bijgevoegd, dat we, ook als het gedaan wordt door iemand aan
wie we goeds bewezen, evenzeer ongelovig dienen te blijven ; ja,
i) Ald.
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dat we zelfs van iemand die ons onder onze ogen goed prijst, ook
kunnen verwachten dat hij ons achter onze rug kwaad scheldt.
Eveneens wordt waakzaamheid aanbevolen tegen vreemden,
die we op onze weg mogen ontmoeten : »zij die we kennen,
zijn immers niet eens te vertrouwen, hoe moeten we ons dan
niet hoeden tegen degenen, die we noch n i e t hebben leeren
kennen!" Maar wat ons het meest moet verwonderen te horen
verkondigen, is het gebod dat de mens het meest zich zelf
lief zal hebben, en zo hij het 'n ander wil doen, hij die liefde
zo ver zal mogen strekken als hij het zonder scha van zich
zelven kan doen. Wat opmerkelik is, aan dit gebod wordt
steun verleend door middel van 'n beroep op 't Evangelie,
in dezer voege, dat men aantoont, hoe 't geschreven woord
nergens gebiedt z'n naaste m é é r te zullen liefhebben als
zich zelve ; maar dat het w è 1 gelast hem à 1 s zich zelve lief
te hebben ; dat hieruit af te leiden is, hoe de mens zelf, als
maatstaf voor z'n naaste, in z'n liefde voor moet gaan ; en
welk niet onvernuftig betoog besloten wordt met de afdoende
stelling, dat wie zich zelf wil zijn, geen ander kan toebehoren,

en dat iemand die tot baat van 'n ander z'n welzijn verzaakt,
niets meer dan 'n dwaas is.
Toch zullen we wel doen, in bovenstaande betuigingen eer
de symptonen te zien van de strenge zelftucht van 't christelik ascetisme dan 'n koel egoïsme en 'n liefdeloosheid des harten.
Hoe beredeneerd ook voor 't uiterlik, zijn evenwel de gemaakte
bedenkingen tegen 'n vertrouwelike omgang met z'n medemensen, niets dan uitspraken van 'n op eigen veiligheid
bedacht gemoed, dat zich tegen de schuldige praktijken van
'n verdorven geachte omgeving zoekt te vrijwaren. 't Is de
boosheid der wereld, die 't omzichtig rondzien gebiedt ; niet
de eer- en hebzucht van 't hart, dat onder het masker van
andermans zonden te willen schuwen, zelfzuchtig zich toelegt
op 't winnen van eigen baten en 't groeien in eigen voor;
treffelikheid, op hope van aards gemak en toekomstig zieleheil.
't Is hier mischien de plaats, om er noch eens op te wijzen,
dat bij de Middeleeuwer, God en z'n Rijk het middelpunt is
van z'n denken en doen ; dat het dus de Allerhoogste in de
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eerste plaats is, die van z'n kinderen hun aandacht eist, en
dat derhalve de mens om in staat te zijn zich van z'n hoogste
plichten te kwijten, tegelijkertijd ook aan zich zelf als aan
het instrument van de ere Gods heeft te denken ; dat hij, zoals
we zagen, wel door arbeid z'n bestaan moest mogelik maken,
maar ook bovenal had te blijven de goed-gelovige en zedeliksterke, die zich in de verleidelike wereld moest kunnen handhaven. Om nu ten opzichte van z'n medemensen over 'n
voldoende vrijheid van beweging te kunnen beschikken, had
hij te zorgen, al wat hem kon hinderen of in gevaar kon
brengen, op 'n afstand te houden, en zich in z'n zedelikgedwongen isolement te handhaven als de eerste en de
gewichtigste in z'n omgeving. Deze positie verklaart datgene
wat we met onze wijze van zeggen egoïsme en eigenliefde
gewoon zijn te noemen, maar wat eigenlik niets anders is dan
'n sterke drang om voor 't belang van z'n taak op aarde en
z'n toekomst hiernamaals, onaangeroerd en zelfstandig te
blijven. Deze beschouwing wordt ook gesteund door hetgeen
voorgeschreven wordt omtrent het gebruik van 't aardse goed 1).
Dat het eerste gebod hierin is, om onder het dienen van
God en 't weldoen aan de armen, met dat wat men heeft,
z'n zaligheid te winnen, spreekt van zelf. Maar nu 't zijn
ná de armen, niet de magen en vrienden, al zijn ze ook
noch zo noodlijdend, die aan de beurt komen, maar wel de
bezitter zelf. Om nu hem, die er als gerechtigd eigenaar
overvloedig van genieten kan, weer een overdadig gebruik van
't tijdelik goed aan te raden, ligt, zoals we weten, niet in de
geest van die tijd. Overdaad is verkwisting, en 't meer dan
genoeg is zonde ; zo zeer zelfs dat het bovenmatig verdaan
goed het meest verloren goed wordt genoemd. Maar men
stelt er dan toch tevens prijs op om te zeggen, dat niemand
de eisen van de natuur mag verkorten, en dat hij die genoeg
heeft maar desondanks aan 't lichaam het nodige onthoudt,
juist 'n onzalig leven leidt ; noch wel ten believe van anderen,
wordt er bijgevoegd, die toch maar verteren, wat hij zo dwaas
I)

III,

C. 2I.
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is te garen. Wie anders doet, besluit Boendale af keurend,
dan dat wat deze voorschriften hem raden, is geen meester
van 't goed, maar 't goed is meester van hèm.

Zo we in 't kort z'n stelling in 't M. E. leven willen kenschetsen, kunnen we zeggen dat bij de Middeleeuwer bij
Boendale, God, Zijn kerk en Zijn kudde nummer één staan;
dat hij zelf, zich op de grens van 't eeuwige en 't wereldse,
als Gods schildwacht beschouwt ; en dat elk ander »naaste", zo
hij hem niet in 't viezier van z'n knechtschap Gods als »evenkersten" houdt, feitelik buiten hem staat en voor hem 'n
vreemdeling is. Hij is C h r is te n, en daarom zal hij 'n ander
niet grieven en z'n gemoed zacht stemmen : hij is daarbij
m a n, en zal hem dus ere geven en hem hoog houden als
hem zelf; maar hij is ook m e n s, en daarom zal hij hem
vrezen en wantrouwen, om in de eerste plaats steun in zich
zelf te zoeken en voor z'n eigen behoud te waken. Hij zelf
is beleefd en bedacht, terwijl de naaste geëerd en verdacht
wordt. Natuurlik kan hier alleen worden gegeneraliseerd in
de praktijk wordt dan ook onderscheid gemaakt tussen de
vriend en de vreemde, maar [toch heeft de houding van
de een tot de ander bij veel hoofsheid en heusheid, iets wat
ze elkander op 'n rafstand houdt. En, wat weer eigenaardig
is, ook in de innigste betrekking die er tussen twee mensen
denkbaar is, die van man en vrouw, vinden we deze karakterieserende eigenschappen, schoon enigermate gewijzigd, —
terug. t) Wat hier de afstand maakt, is de meerderheid van
de man boven de vrouw, een meerderheid die 't best wordt
getekend door de toevoeging, dat de man evenzeer meester
is van z'n vrouw als van z'n goed ; al is het ook waar, dat
z'n plicht hem voorschrijft zowel z'n goed ten beste bate te
beheren, als aan z'n vrouw te geven wat haar eer en haar
staat voor haar eisen. Wat die meerderheid bepaalt, en haar
1)

III, c. 9.
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bestaan gemotiveerd en voorshands onbetwijfelbaar maakt, is
volgens de mening dier tijden, de hogere begaafdheid van
de man, zowel wat z'n verstand als z'n zedelik gehalte betreft;
waarbij we dienen in acht te nemen, dat bij Jodendom en
Christendom beide, de antieken laten we hier buiten als
niet normgevend voor de M. E. de vrouw hierdoor al
dadelik zedelik en verstandelik minder wordt geacht, omdat
zij in de Paradijslegende als de eerste wordt genoemd, die
voor de overreding en de bekoringen van de Satan bezweek.
Evenwel zal men bij deze verhouding van voogd tot onmondige, in de man niet zozeer de strenge gebieder, als wel de
hoffelike beschermer en kiese vereerder terug vinden. De Middeleeuwer zelf trouwens laat in de verhouding heel wat speelruimte over, en merkt zelf op, dat de man goed moet uitkijken wie hij in z'n vrouw voor zich heeft, om daarnaar te
kunnen bepalen in hoeverre hij haar moet beperken of haar
vrijheid van beweging kan geven. Dit is zelfs 'n punt van
groot aanbelang, omdat zowel het te hoog houden als het te
kort houden van 'n vrouw op eigen scha uitloopt, en het
daarom voor 'n man 'n groot geluk en 'n zaak om er God
voor te danken is, als hij in z'n vrouw genoeg oordeel en
deugd mag zien, om haar in 't gebruik van de beschikbare
middelen de vrije hand te kunnen laten. Uit dergelijke betuigingen blijkt ons, hoezeer ook de 14de eeuwer genegen is,
de vrouw haar recht te geven die haar toekomt, en dat het
alleen de heersende opvatting omtrent haar geestelike minderheid is, die hem verhindert zich beter over haar uit te laten.
't Is nu eenmaal z6, dat zijn voortreffelikheid vaststaat, en
alleen h a a r waarde de aard der verhouding bepaalt. Rijst de
vrouw in de achting van haar echtgenoot, dan wordt de betrekking
nauwer ; wijkt zij af van de deugd, en is zij niet voor overreding
en vermaning vatbaar, dan wordt het als raadzaam geboden,
haar op een afstand te houden, zonder haar daarbij aan opspraak en schande bloot te stellen. Dat de man in z'n eer te
hoog staat, om zich te steken in 'n slechte zaak van de vrouw,
blijkt ook uit 'n vermaning, die te betrachten is bij 'n mogelike ontrouw aan haar kant ; dat niemand namelik ooit de
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moeite zal doen om haar misval te verhalen op haar minnaars, opdat hij niet de dwaasheid moge begaan z'n goed en
z'n leven ten offer te brengen aan het vermaak van z'n
vrouw. Zo sterk stuitte vrouwenslechtheid af op de hooghartigheid van de man 1 Wat de Middeleeuwer in z'n vrouw
eiste, was zedigheid, gehoorzaamheid, zorg voor z'n eer en
z'n rust, trouw voor z'n goed en z'n leven. Wie hem dit
kon geven, was hem 'n schat en 'n sieraad, 'n troost en 'n
toevlucht en 'n lieve gezellin op z'n weg.
Wat er toe bijbracht, aan de vrouw in het dageliks leven
'n ondergeschikte rol toe te wijzen, en wat haar in elk geval
moest verhinderen buiten de enge famieliekring te treden,
was de oud-testamentiese opvatting, dat de vrouw er hoofdzakelik voor 't moederschap was, en dat het haar trots en
haar eer was aan haar man 'n zo groot mogelik aantal
kinderen te schenken. Volgens deze beschouwing, die we in
de 17de eeuw in onze litteratuur bij Cats en Vondel terugvinden, had het huwelik, als 'n van God ingestelde verbintenis, ten doel, om door 't voortbrengen van 'n talrijk aards
geslacht, de eer van God op aarde, en later in de koren des
hemels, tot de grootst mogelike luister te brengen. De vreugde
der engelen zou toenemen, naarmate de zielen vermeerderden.
Het Godsgebod : ge zult één van vlees zijn ! moest dan ook
zo uitgelegd worden, dat de echtelike gemeenschap, aan God
nooit genoeg was, en man en vrouw te zijner ere, naar hartelust »oncuisheit" konden doen. Wat daarbij evenwel, wordt
er waarschuwend bijgevoegd, in aanmerking moest genomen
worden, was dat de liefde die de echtelingen elkander zouden
toedragen, voort moest komen uit 'n rein en zuiver gemoed, en
de éénheid van vlees volstrekt niet de éénheid van goed en de
éénheid van wil mocht buitensluiten. i) Zo dan ook vleeselike
gemeenschap binnen de grenzen van de echtelike samenleving
geoorloofd was, zo was ook buiten het huwelik de wellust zonde
voor God. 2) Voor hen, die zich met deze zonde besmetten, was
dan ook de peststank der hel de door God opgelegde straf. Een
1)

III, c. 9.

2)

III, c. 8.
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knecht, redeneerde men, stelde er 'n eer in, de lieverij
van z'n heer onbesmet te houden en 't was z'n trots zich
in zuivere kledij voor hem te vertonen ; waarom zou dan de
mens hier, niet denken aan de adel die de Schepper aan z'n
ziel had gegeven, en waarom zou hij met z'n smetteloos
zielekleed, niet onbeschroomd kunnen treden in 't Hof van
het Lam ! En had dan dat ogenblikkelik genot, vroeg men
zich af, zoveel waarde, om er in ruil voor de eeuwige straf,
er z'n zieleheil mee te verbeuren 1 Wie wijs was, zou 't vuur
te gauwer blussen, naarmate het groter was ; en hij die éénmaal de verleiding had weerstaan, had er mee gewonnen, dat
hij het morgen te lichter kon. De ziel werd geblameerd door
de onkuisheid van 't lijf.
B l o e m e n noemt Boendale z'n verzameling lessen en
wenken, en om hier te tonen, wat de geest en welke de
manier van zeggen in z'n Derde Boek (over do- Zede 1 e e r)
is, staan we voor 'n te rijke keus, om geen verschoning te
vragen voor 't geen we in wat we verzwijgen, aan de schrijver
en z'n werk te kort zullen doen.
»Loof God en doe hem ere l"
» En ook de priesters en geesteliken, en al wat de Kerk
behoort. Zo 't al niet om de persoon is, laat het dan zijn
om 't beeld dat hij aftekent, n.l. Christus".
»Weet van die ridder in Saksenland, die dacht dat er
priesters te veel waren, en dat één genoeg zou zijn voor 't ganse
land, één die hing in de lucht om voor aller ogen de mis
te kunnen doen. En wat gebeurt ? Ze slaan de ridder, dat hij
voor dood ligt, men zoekt 'n priester, hier, en daar, en overal,
en noch moet hij onbediend sterven ! ... En die dacht dat er
priesters te veel waren l" ...
»Eer God op uw beide knieën, en de mensen op één knie".
«Zo ge u zelve noemt, noem u het laatst. Spreekt ge van
anderen, noem de beste 't eerst. Laat ook in eten en drinken,
zitten en staan de betere voorgaan".
»Eer mede de grijsheid en maak er plaats voor. Voorheen
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was hij sterk en vrolik als gij. Maar de ouderdom kwam en
heeft hem z'n kracht en vrolikheid ontnomen, opdat ze ten
deel zou vallen aan C.
» Ontmoet ge iemand, groet hem 't eerst, al is hij uw
mindere".
» Ontdek u voor 'n meerdere. Doe naar verkiezing, bij 'n
gelijke. Doe 't niet voor uw mindere. Al te voorkomend,
deugt niet".
» Houd uw gelaat gemanierd, maar wees van binnen 'n man 1".
» Ga niet te veel naar 't huis van uw vriend. Misschien
past hem uw komst niet, en wil hij alleen zijn. Bedenk dat
z'n huis de plaats is van z'n geheimen".
» Maar komt hij tot u, toon hem 'n goed gelaat en doe
hem eer naar vermogen. Houd u sterk al kost het u kracht.
Van 'n vriend, beter dank dan ondank l"
»Drink niet met de mond vol brood. Sop niet in de nap,
waaruit 'n ander met u drinkt. Leg uw gebroken brood of
spijs voor u, en niet in de schotel. Biedt uw meerdere u z'n
nap, drink dan beleefd, giet het overige uit, en spoel het vat
om, voor ge 't neerzet".
»Trouw met gelijkt"
»Trouw niet met weduwen en dochters van woekeraars,
dobbelaars, rentmeesters, advokaten, wisselaars, priesters,
kanunniken en herbergiers. Onrecht goed gedijt niet".
» Gelijk ga om met gelijk, en niet de arme met de machtige rijke. Bij 't minste ongeval lijdt het de zwakke. Laat de
arme, gevraagd in de raad van machtige lieden, oppassen
zich zo te gedragen, dat hij géén ondank oogst. Van ouds
her af kwamen de ongelukken neer op de rug van de
mindere man".
» Raak niet aan het kerkelik goed, maar offer om haar het
hare te laten behouden, uw goed en uw leven. Laat dit de
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landsheer vooral doen. De Kerk is uw moeder, voor wie
Christus 't leven gaf. Daardoor zijn we verbonden, met woorden en werken onze moeder te steunen" 1 i)

Hij die predikt, zegt Boendale, moet z'n daden laten
overeenstemmen met z'n woorden ; wie aan z'n leerlingen de
weg naar 't hemelrijk toont, moet die als leidsman zelf
bewandelen. En aan de opvoeding was de Middeleeuwer veel
gelegen.2) Hoe moest dat ook niet het geval zijn, omdat ze
zich niet alleen tot taak stelde, de jongeling op te leiden tot
'n geschikt burger in de samenleving, maar ook tot 'n toekomstig burger van 't Hemelrijk!
Ere aan hem die z'n hart neigde tot leren 3). Al wat in
die tijden als kennis beschouwd werd, stond hoog in achting;
hoe meer iemand er van wist, zooveel te meer stond hij in
aanzien, en wat de studerende, meende men, juist tot inspanning moest prikkelen, was dit, dat hij altijd door kon gaan
met meer te leren, omdat men er nooit mee gedaan kon
krijgen. Daarom was 't juist zo eigenaardig, zei men, dat
iemand die zich zelf wijs prees, het juist in 't geheel niet was,
maar dat iemand die inzag dat hem zoveel ontbrak, juist
wel wijs was. Wijsheid had immers eind noch grond, en
daarom kon God in de hemel ze immers alleen in volmaaktheid bezitten ? Was hij zelfs niet de bron, waaruit alle wijsheid voorkwam ?
Zo kwam dan bij de Middeleeuwer alle wijsheid uit God,
en voerde ze t o t God. Alle w e t e n was kennis Gods ; alle
1 e r e n was 't zoeken van God. God zoeken was tevens de
zonde vlieden, en wie God had gevonden en hem ten volle
bezat was van zonde vrij. Hij die zonder zonde leefde, was
dus de wijste. N i e t, natuurlik, was de zogenáámde wijsheid,
de w e r e l d s e kennis, uit God; ze stond in generlei
opzicht tot Hem in betrekking, en was dus onzin, ijdelheid,
wind, en enkel 't spinsel van dwaze hersenen. 4)
i) III, c. 3.

2)

III, c. i o. 3) III, c. 14. 4) Ald.
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Met deze beschouwing was de wereld der antieken veroordeeld. De Ouden hadden God niet gekend ; en wat de Ouden dus
aan wijsheid hadden verkondigd en overgeleverd, was feitelik
1 o g e n. Dat de heidense litteratuur niet verloren ging, lag ten
dele hierin, dat sommige der antieke schrijvers gehouden
werden enige spranken van 'n lang verloren gegane ware
kennis Gods te hebben bewaard ; weer andere wegens de
morele waarde van hun geschriften, stilzwijgend bij de
» wijze vaderen" werden ingelijfd ; waarbij ook noch vooral
in aanmerking moet genomen worden, dat de oude litteratuur, en de waardering van die litteratuur a 1 s antiek,
niet in z'n geheel verloren ging, maar in de wetenschappelike
brandpunten van de beschaving wel degelik de klassieken,
zelfs ook de griekse beoefend werden. In 't algemeen echter,
was de voor-christelike kultuur veroordeeld, en de blik op
't geen er van bewaard werd, een geheel onjuiste en
onbillike. Geen logen werd geacht, maar zuivere waarheid, al hetgeen door de kerkelike schrijvers, opgehoopt, aan de latere M.E. was overgeleverd ; en zij, die
deze beschreven bewaarde kennis met de juiste woorden en
met de juiste zin wilden verklaren, en dit waren de
d i c h t e r s, dienden mannen te zijn van de stipste waarheidsliefde, van de meest soliede handel en wandel, en wat
van zelf sprak, lieden die kundig genoeg waren, om de dingen die ze zeiden, goed te begrijpen, duidelik en ordelik
uiteen te zetten en verstaanbaar te spellen i). Wat zou er,
om bij de eerste eis te beginnen, — van de zuivere wetenschap terecht komen, zo iemand zich niet ontzag, fiktieve
ijdelheden en mensenvonden tusschen de waarheid te weven t
Wat werd er van de gewijde Schriften, wat van de heiligenlevens
en alles wat de kerk aanging, wat van de historie zelf, in
haar onverbiddelike naaktheid de openbaring van Gods oordeell ...2) Wis 't oudtijds niet de gewoonte geweest, en
moest het geen gewoonte blijven, dat alleen zij die hadden
a a n s c h o u w d, mochten dichten, en was dit zelfs noch niet
,

i) III, c. 15.

2)

Ald.
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te zien in woorden als historie , van hysteron (zien),
omdat alleen hij die 't z i e t, te betrouwen is ? i) Al wie
afwijkende van de waarheid, doolde, gaf oneer aan de mensen, omdat hij prees die 't niet verdiende, en blaam gaf aan
die prijzenswaard was ; maar door niet ieder het zijne te
geven, was hij ook noch vol ongerechtigheid, ijdelheid en
logen tegenover de Wetenschap zelf, en voor die ijdelheid
had hij rekenschap te geven voor de W a r e R e c h t e r 2).
Binnen de kring van waarheidlievende dichters, natuurlik omdat gedeelten uit hun geschriften, door de klassiek
opgevoede vroeg-christelike auteurs van ouder tot ouder tot
op de latere M.E. waren overgeleverd, — werden naast M o z e s,
ook Aristoteles, Plato, Seneca, Cato, Ovidius,
josefus e. a. getrokken. Hun werken, 't zij histories, en
de historie, ook die van dwalende volken, was leerzaam als
Godsopenbaring, of wel moralisties, of ook allegorieschristelik geïnterpreteerd, hadden in elk geval de wijding
ondergaan van eeuwen waardering, door mannen als B o ët h i u s, B e d a en meer gezaghebbende schrijvers. Zo al niet
elke heidense mythe logen was, maar afgedwaalde waarheid,
en dus voor heldere geesten als Goddelijke wijsheid was te
herkennen, zo achtte men ook niet elke fabel 'n bloot verzinsel, maar zinrijk omklede lering, waarbij 't eksempel de
verborgen zin moest verhelderen. Vandaar dat men verzamelingen van A e s o p u s en A v i a n u s ijverig verdedigde
tegenover hen die meesmuilend zouden kunnen wijzen op 't
ijdele van verhalen, die dieren sprekende en handelende als
mensen, voorstelden. Trouwens, hoe moeielik zou het voor
de M.E. cultuur geweest zijn, de Germaanse geest zelf te
verlochenen, die zich eeuwen lang in dieren-parabellen had
uitgesproken, en zich 'n rijke, schoon gedeeltelik verloren
gegane litteratuur had gesticht in de Bruno- en Isegrimverhalen, om niet te spreken van het overal beoefende
Reinaert-epos l Waar de ernstige Middeleeuwer evenwel niet
overheen kon, was de koddige b o e r d e , overdwaalse en
i) Ald.

2)

Ald.
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ongeregelde uiting trouwens in vele gevallen van de uit de
band springende menselike geest, die, losgemaakt van 't
streng ascetisme en geslagen uit de boei van 'n machtig
heersende cultuur, zich op 'n onomlijnd gebied vermeide in
dolle sprongen. Wel mocht 'n mens eens lachen, zo het ten
minste niemand griefde, gaf men toe, maar toch, omdat 'n
»boerdeken" eigenlik niets meer dan fiksie was, zou 't beter
zijn, zich er niet mee af te geven. Wat niet op den bodem
der werkelikheid stond, hing in de ijle lucht van menselike
inbeelding, en waarheid zou 't altijd blijven, dat we van alle
ijdele woorden eens ter verantwoording zouden geroepen
worden voor God 1 I)
Met dit verlangen om alleen de Waarheid te willen dienen,
wordt de werkzaamheid der ME. »dichters" en de vorm van
hun werken verklaard. De som der feiten, die ze nodig vonden voor de massa wereldkundig te maken, was bij hen de
Waarheid, en wie de Waarheid wilde weergeven, had, als hij
het wetenschappelik trouw wilde doen, van die feiten ook
niet het minste te verzwijgen. Zozeer was die grote en sterk
heterogene massa 'n ontastbaar eigendom van de wetenschap
en zozeer was ze door de herhaalde mededeling van eerwaardige kerkelike schrijvers, 'n soort gewijde kennis geworden, dat iemand, tenzij hij 'n man van gezag was of wel 'n
vrije krietiese geest, altans voor die dagen was, z'n eigen
persoonlike waarneming niet durfde stellen naast, laat staan
tegenover datgene wat hij in de geschriften van z'n gezaghebbende voorgangers als waarheid geboekt vond. Hij die
autorieteit had, dekte dan ook met z'n naam al wat op z'n
auteurschap gesteld werd, en gaf de faam hem na dat hij
het met eigen oogen gezien had, dan werd daardoor reeds
van z'n overschrijvers alle krietiek uitgesloten. D e n y s heette
't beleg van Troje te hebben gezien, en nu was D e n y s
de zegsman voor alle bewerkers van de Troje-roman. 2) Zo er
al van historiese krietiek sprake was, dan was het er een,
1)

III c. 15.

2)

Ald.
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die niet voortkwam uit wat wij 'n wetenschappelike zin noemen en zich leiden liet door 'n onpartijdig onderzoek, maar
slechts 'n persoonlike, op losse gronden gebaseerde twijfel
was omtrent een of ander verhaal, dat naar de opvatting
van de bewerker beneden 'n hier of elders opgedane andere
lezing stond, of dat naar z'n mening buiten de grenzen der
waarschijnlikheid ging. Van zelf raakte deze krietiek nooit het
wondergeloof, de heiligenlevens en de mirakelen toegeschreven
aan de graven en de relieken der martelaren ; immers waar
God en Godgewijden van de Hogere kracht getuigden, hadden de gewone stervelingen eerbiedig toe te zien en te
zwijgen. Waar de meeste twijfel jegens gekoesterd werd,
waren dan ook de ongeloofwaardigheden uit de profane geschiedenis. Hierin liet men zich blijkbaar leiden door het
instinktmatig besef, dat God -- zo Hij niet zelf met bovenen tegennatuurlike daden ingreep -- de geschiedenis liet
beschrijven met zuiver menselike karakters en zuiver menselike handelingen, en dat dus de onbetrouwbare en onmogelike
feiten ijdele verzinsels van effekt-bejagende schrijvers moesten
zijn. Ondertussen ontbrak ten enenmale elke maatstaf voor
wat waarheid en wat tastbare logen was, en zo deze krietiek
waarde heeft gehad, dan is het enkel deze geweest, dat ze
door weglating van veel fantasties, beter geproportionneerde verhalen, en wat meer is, — 'n ernstiger historiese
stof voor populariserende moralisten ter onderrichting heeft
nagelaten. Toch hebben de half groteske, half mystieke aanwassen in de oude romans hun psychologiese geboorte en
geschiedenis gehad, en waren de beoordelingen en besnoeingen,
die de Karel-legenden en de Graal-epoden zich moesten laten
welgevallen, niets meer of minder dan 'n verklaarbare cijns, die
in 'n zelfde beschavingstijdperk, de litteratnur die de koningen
tot wonderdoeners en Godshelden omschiep, betalen meest aan
'n wel vreedzamer, maar toch rusteloze geestelike beweging
die de kennis Gods ijverig door volksonderwijs zocht te
progagéren. Zo kon het komen dat 'n sage als die van E 1 e g a s t,
hoe zuiver Middeneeuws en sterk christelik-pedagogies, verworpen werd als strijdig met de zin voor 't positieve, van
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latere tijden. i) Deze nuchterheid, die zooals gezegd is, de
aandacht van de in 't oog lopende enormiteiten op het
zakelike en menselike leidde, kon evenwel niet missen, de
historiebeschrijving zelf ten goede te komen. Er waren geweest, die, waarschijnlik aangetrokken door de klankverwantschap met het woordje kar, of wel door 's keizers faam
geprikkeld tot denkbeeldige tegenstellingen, de naam van
K a r e 1 toeschreven aan z'n obscure geboorte uit 'n dienstbare,
aan wie koning Pepijn hem zou hebben gewonnen op 'n wagen 1
Iets wat bij nuchtere geesten niet denkbaar werd geacht van
zulk 'n heilig man als Pepijn, die toch voor de kerk 's keizers
moeder Bertraet, noch wel 'n Keizersdochter, voegde men er
met zelfvoldoening bij, getrouwd had. 2) Zo waren er anderen
geweest, en wie weet in welke dichterlike verbeelding, —
A u g u s t u s' naam in de ogen van Boendale en zijns gelijken
hadden gevulgariseerd, door hem het plaatsje Ten Z e ve n
To m m e n (!) bij Leuven als z'n geboorteplaats aan te wijzen.
Iets, waartegen ze aanvoerden hoe het toch mogelik was.
dat Julius eigen zuster, 'n Romeinse van geboorte noch wel,
400 mijlen ver zou reizen om op 'n kaal veld en in 'n koude
wind van 'n kind te gaan liggen. 3) Tot zulke ongerijmdheden,
voegde men er smalend bij, kwamen die lieden, welke alleen
om hun naam er werelkundig mee te maken, met nieuws
kwamen aandragen, dat ze zelf moesten verzinnen 1
Hoe moest deze jacht op effect, en de zucht z'n naam te
verbinden aan Gods waarheid tartende verzinsels, niet zondig
zijn in de oogen van 'n beschaving, die er 'n eer in stelde
het persoonlike Ik op de achtergrond te dringen, en z'n
individualiteit ten offer te brengen op 't altaar van 't Geloof.
In tegenstelling met hen, die hun faam verbonden aan ijdelheden, zijn er voorbeelden van M. E. auteurs te over, die
voor de nieuwsgierige nakomelingschap ten allen tijde afstand
hebben gedaan van hun roem, en soms hooren we, aan 't einde
van z'n arbeid, de bewerker de voorbede van de Heilige
Maagd of van z'n patroon inroepen, en de lezers ootmoedig
t} III, c. 15.

2)

Ald. 3) Ald.
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smeken voor 't heil van z'n ziel te bidden, zonder dat we
ooit te weten komen, met wat voor belangwekkend man uit
die tijd we hebben te doen. Een groot kontrast inderdaad
met klassieke schrijvers van vroeger en renaissancegeesten
van latere eeuwen, die bij voortduring appelleren op de
toejuiching van 't nageslacht 1

Hij die als de hoogste en zichtbaar boven de gewone
mensen glanzende, meer dan de anderen God zou dienen en
de kennis Gods zou bevorderen, kerk en wetenschap zou
eren, was de landvorst, 't zij Keizer of Koning. i) Betreuren
deed men daarom de oude tijden, toen de landsheren, naar
men meende, meestal geleerde mannen waren, goed onderlegd
in de schriften, en zelf door eigen oordeel in staat het goede
van 't kwade te scheiden. Want nu die tijd van zelfstandig
z'n oordeel te vellen voorbij was, en de vorsten genoodzaakt
waren bij de geleerden te rade te gaan, nu kon weliswaar de
vorst, zó de wijsheid van z'n raden z'n eigen wijsheid steunde,
zich boven 't lekendom stellen, maar 't nadeel was des te
groter, zo de geleerden, begerig naar goed en roem, hun
wijsheid aanwendden om de koning hulde te doen, en de
waarheid verzwegen, om zich in 't hart van hun heer 'n bevoorrechte plaats te verzekeren en hun kans op 'n prebende
te vergroten. 2) En deze verlaging van de zo hoog geachte
wetenschap alsmede de verstomping van de zo trouw gekweekte
waarheidszin, bij een door 's werelds schijngoed verlokt
geleerdendom, moet de ernstige volksschrijver als 'n gruwel
voorkomen, temeer omdat dit misbruik de eer te na kwam
voor de zo hoog gehouden regeerkunst, die de diepste wijsheid
vergde, de meeste moeite en zorg baarde, het schoonste doel,
volksheil en Godseer beoogde, en aan de vorst, waar hij zich
wendde en keerde, z'n ziel en z'n lichaam tot 'n onderpand
vroeg. 3) Een kunst, waarvan de theorie aan de wijste van de
I)

III, c. I I . 2) Ald. 3) Ald.
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oudste auteurs, aan de onsterfelike Aristoteles, werd toegeschreven, en die de Middeleeuwers niet alleen in de Alexanderroman als 'n Vorstenschool uiteenzetten, maar die ze ook in
boeken over Regeerkunst, want dit is de H e i m 1 i c h e i t
d e r H e i ml i c h e d e n, en in andere volksgeschriften, verkort en onverkort uiteenzetten.
Wat ons in deze voorschriften over de kunst van regéren
wederom op zal vallen, het eerste van de zeven punten
gebiedt liefde tot de H. Kerk en de bevordering of de verdediging van haar belangen, is de rechtvaardigheid die
van de vorsten in hun woorden en werken geeist wordt, naast
het gebod, het rechtvaardig gevelde vonnis niet te breken. 1)
Zo God de heerschappijen had ingesteld en zo aan de koning z'n
macht was gegeven, was dit alleen geschied opdat elk 'n ander
het zijne zou geven, geweld en valsheid zou worden gekeerd,
't kwaad gebroken, en de zwakke tegen de overmacht zou worden
beschermd. Hiermee was de taak van de Vorst ten volle bepaald.
Zo zeker voelde de Middeleeuwer zich in z'n stelsel, dat het
rechtsgevoel de orde, de leidende machten en hun onderling
evenwicht had geschapen, dat hij met 'n zekere overmoed
allerlei kwesties en gevallen stelde, en de vraag b.v. wat
meer was, het r e c h t of de 1 a n d s h e e r, zelf behaaglik oploste
met te beredeneren, dat het r e c h t uit God 'was ; dat de
koning als mens en mindere, dus te gehddrzamen heeft aan
't Recht ; dat de landsheer er zelfs is ó m 't Recht, en 't Recht
n i e t om de landsheer; en dat zo de vorst àfwijkt van 't Recht,
het Recht hem zelfs doodt : want omdat 't recht Goddelik is,
za God oordélen die ten onrechte verdoemt. Ja, hij zal ook
de onschuldige, die tegen 't Recht in, veroordeeld is, 'n menigvoudig loon beschikken in 't eeuwig Koninkrijk ... 2)
Evenwel, de Middeleeuwer zou geen zoon van z'n tijd zijn,
zo hij aan de verheffing van de onschuldig gevonniste niet
'n voorwaarde verbond ; en wel deze, dat het ondergane leed
en de gewelddadige dood in ootmoedige berusting moest zijn
ondergaan. Verzet, ook tegen het hardste lot, zou twijfel
i) III, c.

I I ^ I2 13 .

2) Ald.
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uitspreken tegen de Opperste Rechter, die alles ziet, alles
doorgrondt, het minste weegt, en 't geringste straft en beloont,
naar z'n eis. r) God was de eerste Toeverlaat, de enige bij alle
verlatenheid van de mensen ... Aan Hem was de volledige
overgave!
God gaf immers 't Leven. Hij was de grond van 't Recht,
de grond van de Kennis, de grond van de Liefde. Al wat
de mens i n zich had en voelde, rustte immers op Hem 1 Zo
n a was dat immers, dat het é é n was?
Twijfel ? -- Onrust ? -- Gemelikheid ? -»Ga," zegt onze man van levenswijsheid, »als de
onvrede 't gemoed binnenkomt, in de eenzaamheid, om in
uw gedachten u te keren naar uw Oorsprong. Maar doe
't rein van hart. Bezie u zelf, hoe God u maakte ; hoevelen
er zijn die gebrekkig van leden zijn en hoeveel beter 't met
u is gesteld. Bedenk wat voor gunst God u gaf om u toe
te schikken 't eeuwige koninkrijk. En dank Hem vooral
voor de gunst, dat Hij u geschapen heeft aan Hem gelik ! ..." 2)
Ziedaar wat, bij z'n diep gevoel van nietigheid, de Middeleeuwer met blijde huivering vervulde, het gevoel aan God
gelijk te zijn, en in kiem en aanleg datgene te bezitten, wat
hem in verwantschap met z'n Schepper bracht. Het lichaam
was 't vuile vat, waarvan onze vrienden zich haasten zouden
zich te ontdoen, maar 't was de z i e 1 die 't broze vlees met
z'n edele eigenschappen versierde. Dat was 't kostbaar kleinood
dat hij rein wilde houden om 't de Heer te toonen, als de
knecht z'n lievrei. En God was goed. Een engel waakte van
de wieg tot het graf, vurig begerend de ziel uit het net der
demonen te houden ; bedroefd als hij zien moest, wat hij
node zag ; verblijd als ze zich gaf tot de deugd ; maar altijd
hoopvol en wel te moede, om uit groote liefde tot de sterfelike mensen, het toevertrouwde pand te bewaren, om bij
't einde van 't leven en de dualistiese kamp, het sieraad
Gods, aan Satans handen ontwrongen, opwaarts te voeren
i) Ald.

2)

111, c. 3.
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naar 't hemels verblijf, onder 't juichen der engelenkoren,
omdat de rijen weer werden gevuld die kort na de schepping
gedund waren door de altijd betreurde val der Luciferisten. i)
Want dàt stond naast die goedheid des Vaders, en de
trouw van z'n wachters, en de heerlikheden der hemelen ;
en dàt was het onvergetelike en onherstelbare in de wereldvreugde,
de val, en de zonde, en de macht en de gevaren
der hel..
En ook in dit mooie en karakteristieke boek van B o e n d a 1e
horen we uit de verte van de tijd, het gezucht en het gestommel van de volken, opgaand in de duisternis om te zoeken
naar 't pad van de Licht-Stad, waarbij enkele van de besten
onder hen, tot veler troost, uitmeten over 't Schoone, dat ze
zullen zien, en hun gezellen raad geven en steun, opdat de
moed niet zal zinken en de voet niet struikelt of uitglijdt.
1)

I, c. 6.

TIJDZANGEN
DOOR

ALBERT VERWEY.

I.
AAN DEN SCHRIJVER
VAN

»EEN EEUW VAN ONRECHT".

Gelukge die aan d'ingang van een eeuw
Voor groote daden staat en klaar en boud
Uw taak --- de taak van heel uw volk
ontvouwt,
Vol van de grootheid waar ik steeds om schreeuw.
Een volk trok uit, schiep de woestijn tot tuin;
De vreemd groef goud uit schaarsbeploegde kloof; -Nu zijn voor recht, voor ree, goudgeergen doof ...
Stel rij aan rij 't scherp schot op rotsge kruin t

'7
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Sterv' de adel van 't Caucasisch ras : hun dood Om 't bloem-doorgroeide puin speel' 't Bantu-kind,
Vragend wat bloeit zoo rood, wat klaagt die wind ? —
Blijk' heldendaad die 't lievend leven sloot.
Hun vrijheid leefde en sterv' met hen. Heil, heil 1
Vrijheid geen woord maar volk, dat waagde èn won ?
0, won 1 Gij weet : zuid-afrikaansche zon
Schijnt schoonst hadt ge ééns voor haar uw leven veil 1

TIJDZANGEN.

11.
NIEUW BURGERSCHAP.

Zij voeren uit naar vreemde kusten
En zochten 't hun verwante volk,
Zij lieten zeekre en rustge lusten,
Hun moed was van hun hopen tolk.
Zij vonden harder krachtger leven —
Een wortel waar nauw bloem begon —,
Hun teerheid ruw teruggedreven,
Hun trots die daar niet weldoen kon.
»De strijd vangt aan. De grens aan 't branden".
Zij trokken uit met grijze en buur,
Zij lieten 't volk hun liefste in handen,
Zij vielen 't eerst, hun volk ten muur.

2 47
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III.
BEDREIGDE GRENS.

De wachters de getrouwe staan
Voor aan de grens met roer en lood:
De vijand wil er over gaan
Maar vindt den dood.
De vrouwen maaien 't graan van 't veld
En halen 't in de schuur,
De stilte in 't land stemt stil: stil telt
Elk : zooveel man in 't vuur.
De Raad en grijze aan 't boomrijk plein
Praat te avond na op stoep:
Een boó : «Van de overwinnaars zijn
Gesneuveld -- — » Groep na groep
Hoort vroom, peinst stil, een glimlach glijdt
Langs 't oog door tranen heen —
«Geloofd zij Die ons roem bereidt
Hier, en Hierna meteen».

OUDE MEESTERS
DOOR

JAN VETH.

Aan Mevrouw Kcm/ner,

PIETER DE HOOCH.
Daar woont een kleuring, die geen kleuren duidt,
In 't steil vertrek, vol propere glazuren ;
De dingen staan, van koelen glans omhuld,
In 't staag gemurmel van gelukkige uren.
Bezijden komt de zon een blank verguld
Uit glanzing van albasten tegels puren,
En kaatst die garven licht op trouwe muren,
En houdt de lucht van goudgezweem vervuld ...
Der levenlooze dingen heimlijk leven
Heeft stemmen aan dit stille huis gegeven,
En zoet is hier het luistren naar den tijd.
Want in de kalme rimpling dier geluiden,
Die op gelatene gedachten duiden,
Draagt elk moment een áem van eeuwigheid.
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AERT VAN DER NEER.

Op flonkrend parlemoer geschubde luchten,
Praalt het geboomte in vlinderfulpen luister,
Als donker kantwerk, dat in spits gefluister
Zijn teekning tipt om sluimrende gehuchten...
Spelende schijnsels, die het licht ontvluchtten,
Lonken uit honken van gesmolten duister,
En langs de kartling van het loover suist er
Smijdig gekweel van zwatlende geruchten.
Zoo was Uw wereld : dorpen, beemden, vlieten,
Zwijmend in 't zoete van een koestrende avond ...
Het leven, duikend in geheim genieten,
En 't helle van den dag in schroom begravend ...
De ziel, die stroomen schittrens dorstend lieten,
Zich in 't getwinkel van haar droomen lavend.
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AELBERT CUYP.
De landen liggen in een gulden sluier,
Waardoor de dag doorluchtig heen komt groeien ...
Daar laat de lodderige vonkenspuier
Gloedlonken langs de vochtige aarde stoeien 1
Het leven jubelt in dat lichtgeschuier,
Weelde doorbonst de lucht,
zie, stoere koeien
Zwelgen die zatheid binnen,
vol van uier
Staan zij haar vruchtbaarheid omhoog te loeien.
Gelijk de bronnen in de beken stieren,
De beken samenzwalpen in rivieren,
En de rivier in bare zee vervloeit,
Zoo stevenen de malsche gouden schichten
Nu saam in breede golvingen van lichten -En 't wijd heelal ligt van geluk doorgloeid 1

LIEDERKRANS
DOOR

W. L. PENNING JR.

I.
AAN MEJ. SER. SEBRECHTS.

Mijn nauwli*ks achttien jaren
Ontsnapte als minnedicht 1 )
Een zucht, zoet ingevaren,
Wat stout gekweekt allicht;
Het mondje, toen al jokkend,
Lacht thans op Uwe luit
Nog immer even lokkend
Het lacht zijn smeekling uit.
Voor 't lachje op Uwe snaren
Een laafnis voor elkeen —
Gaan mijn haast zestig jaren
Beschaamd en buigend heen.
1) 'Lachende Mond". (Tienden van den oogst, bladz. 318, met hoogduitsche
vertolking van J. Schenk en Fransche van A. Galle. Op muziek gebracht door
Mej. Ser. Sebrechts te Antwerpen.
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Maar 't minnelied blijft plagen
Ook in mooi Duitsch en Fransch,
En mooie tonen vragen
Mij om een liederkrans.
Zoo hier maar asters blinken
En evenwel mijn kunst
Uw kunst wêer mêe doet klinken
Gebeurt me ook rozen-gunst.
En 't mondje, op Uwe snaren
Staêg jong en lachens-rêe,
Zingt dan bij grijze haren
Van ver mijn liedje mee .. , ?
Voorwaar : het zal niet beven,
Ook bij het droefst refrein;
't Zong zeegnend heel zijn leven
Schoon met een lach van pijn.
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II.
DERVENDE LIEFDE.

Kweek, hooploos harte,
Kweek duizend smarten,
Liefs heil te aanschouwen houdt zoetheid in:
Zich liefstes lijden
Te willen wijden,
En 't niet te mógen, is droefste min.

LIEDERKRANS .2 55

III.
LIEFDE EN ROEM.

0 Traum der Jugend ! 0 goldner Stern
GOETHE.

Gij liefde en roem ! hoe vaak ge ook vleit
Met dubbel-uitverkorenheid,
Schaars biedt ge uw zoet te zamen;
Meest valt uw roos te lente al af,
En siert uw winterlauwer 't graf
Waarop maar één der namen --In droomen der jeugd
Vol hoop en vreugd
Voor leven en sterven samen.
Verzwegen blijft de zachte naam;

Den ander eind'lijk hief de Faam
Te laat 1 — op blanke vlerken:
Roemlooze liefde dorstte om-niet;
Den roem ontging het blij verschiet
Der groene voorjaarsperken ...
Na wenschengenot,
Wat scheidenslot
Voltooien gescheiden zerken!
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IV.
DE STRIJDER.

In dienst naar mijn keus heb ik dapper gestreden,
Veel meer dan ik draaglijk geloofde geleden,
Onmachtig tot verderen tegenweer
Lig 'k met gebroken wapens neer;
En honger en dorst naar een eerlijken vrede —
Of, eer het wêer daagt, een genadestoot. a
-

Of, eer het wêer daagt, een genadestoot.
Te bittere bekers heb ik geledigd,
Waartegen Erinneringszoet niet verdedigt,
Mijn ziel is benauwd ; haast mijn hartebloed heen
En waanzin waar' beter l i k viel niet alleen ;
Die, waar ik voor kampte, zij eerlijk bevredigd,
Of onzer te zamen erbarm U, o Dood!
Of onzer te zamen erbarm U, o Dood 1
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V.
OUDJES.

Ze zaten stil voor de open ramen
Vol liefde samen
Toch schier alleen.
Zij had gepoogd hem voor te lezen,
Krank
ook van spraak -- kwam ze opgerezen
En in haar woorden was geween...
» O zaagt ge, als ik, op lenteknoppen
En lentedroppen
Het zonnelicht 1 ..."
» Of -- zucht hij — boven de aardsche rampen
Den hoogen nacht, in wereldlampen
En lampengroepen .. , één gedicht ..."
Maar snel, naar hare hand, die kleine,
Tast nu de zijne.
»Neen" 1 zegt hij, »vrouw t
Zag ik maar ééns nog mijn g e l e i d e
Door tranen, stil om mij geschreide,
In lijdensoog
den lach der trouw !"
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VI.

ZONDER BLOEMEN.

Nijvre handjes, gij blanke, wier feestgreep weleer
Ons zoo menigen ruiker kwam schikken,
Hoe zullen we u vullen deze' eenigen keer
Dat ge u uitstrekt naar éigen verkwikken?
Vol gedachten aan dagen en dingen, voorbij
Als de bloei die te najaar verdorde,
Zijn we ijd'le gelijken van 't wintergetij —
Arme ledige handen geworden.
Voor wie wil heeft de Sneeuwgrond nog zelfs wel een knop
Om een voorjaarsgedenkdag te sieren?
Ach ! wij dolven niet, liefje ! naar 't plantje »Vroeg op"
Dat uw jarig ontwaken moest vieren.
Wat ooit méér dan de Sneeuwklok, aandoenlijke bloem
Uit het hart van den winter geheven,
Wekt bij tegenstand op tot den dappersten Roem:
Uit den rouw naar het zonlicht te streven !
Droef poozende handjes ! uw aanslag alras
Doe toetsen weêrgrijpen naar klanken:
Ook het ingesneeuwd hart haakt naar voorjaarsgewas
Aan muziek mag het sneeuwklokjes danken.
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VII.
HERINNERING.

Ja, zoeker naar rust,
Gastvrij lokt het graf;
Aller moedertje kust
Er de levenspijn af.
Maar, eer ge U vergaapt
Aan 't rustig gebied;
Overdenk : Die er slaapt
Van een rust v o e l t hij niet.
Misken noch vergeet
Wat heerlijks U kust,
Tusschen sluimer en leed
Tusschen moeheid en rust.
De dag rukk' den draad
Van 't weefsel wêer stuk
Schier geen nacht komt of gaat
Zonder zweem van geluk.
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VIII.
DIE DIEP GEVOELEN.

Die diep gevoelen gelijken de liên
Die altoos buiten huizen,
Dus eerder en spader de zonne zien
Die gelukkige liên
Geburen van zingen en suizen.

zoo,

als die lieden méér
En
Blootstaan aan 't weêr,
Maar 't licht tusschen buien zien glansen,
Zóó ervaren, die diep gevoelen, ook meer ;
En, al lijden zij eer,
wat al buitenkansen?
Toch ook
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Ix.
DRINKLIEDJE.

Mijn vreemdste vriend
Heeft een hemel verdiend

Aan edele harten en geesten;
Hen drenkt zijn Kunst,
Beschenkt zijn gunst
Met meer dan aardsche feesten.
Hij zwaait den bokaal,
Bij elk onthaal,
Op eigen kosten als Koning ...
En zijn eigen teug wijn
Smaakt hem zuur als azijn ...
En de taal van zijn lippen is honing.

^s
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X.
EETLIEDJE.

De moeder was een dichteres,
De vader een man van zaken,
Benauwd dat een hunner arme zes
In den Muzendienst zoek zou raken.
Kleine broer had allerlei aardigs verteld,
»Voorgejokt, voorgelogen 1" riep vader
»Wat heb ik misdaan ?" vroeg het kind ontsteld,
Welgevallig trok moeder hem nader:
» Niet al wat mijn dreumes vertelde, was waar,
gaf hij waarheid te hooren:
En juist
Zijn toevoeging maakte het duistere klaar,
En zijn voorstelling hielp ons aan ooren".

zoo

> Zoo'n helper verhongert", besloot de man,
»Kok worde het jongste onzer panden;
Die smakelijk mengen en opdisschen kan
Helpt dankbare magen aan tanden".
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XI.
BLIJDE VAART.

Feestlijk dreven we in den goudglans van den avond langs
de stad ;
Achter hoogen wal van stoomers blikkerde haar gevelschat,
Blonken overbrugde havens propvol masten tusschen 't groen,
Praalden koepeldak en torens rustig boven - 't rustloos doen 1
Waar ge ons lokt in ruimer vaarbaan, stadbelovende eilandzoom
Deine en vloeie, een meer gelijkend, grootsch-uit om ons
heen de stroom
Hem in sprongen overspannend lacht een luchtige ijzerbouw,
Daar een dondring overheen ijlt, stad-in over dak en schouw.
Zwakker zwoegt naar 't rustuur hijgend in een purperwaas
de stad,
Rondom gaan nu lichtjes vlammen, bleek bij gloed van lucht
en nat ;
En het glansoord, moê van stoomen, moê van stuwen en
gedruisch,
Haalt met stiller kleur weêr adem ; schemernacht komt langzaam thuis.
Hooger meet zich de rivierbrug ; onder hare bogen door
Toont zich oosterkade en zeilvloot tegen rossen hemelgloor;
En de maan duikt op en spiegelt ; en de knaap met ons aan boord
Staat en heft gevouwen handen : »Enkel kijken nu 1 geen
wogrd 1"
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XII.
VOORGEVOEL.

Daar zijn zoo dagen dat muziek
Van even blijde als dierbre stemmen
U streelt als met een donzen wiek
Van vreemd bekoren, vreemd beklemmen.
Als in een droom gevoelt dan 't hart
Van 't huidig heil alreê 't Verleden,
Uit onbekende verte al schreden,
En vrees zoowel als scheidings-smart.
In zoeten lach is droef gefluister;
In ziel en zin een teederheid
Of Moederkus u voorbereidt
Op eenzaam-gaan bij vallend duister.
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XIII.
ROUW.

Loof zijn lot : van geen lijden
Klaagt langer zijn stem ...
Maar gij? zonder hem
Die U jaren verblijdde ? ...
Aan de grens van zijn lijden
Beluist'rend zijn stem,
Ging uw Zorg ook verscheiden —
Uw aandeel aan hem!
In den storm van Uw lijden
Verstomde zijn stem .. .
Omziende naar hem
Blijft gij immer verbeiden.
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XIV.
ZIJN NALATENSCHAP.

Ondanks al daar het Wereldbestuur ons mee kwelt
Waarbij Adams gebreken droef-erflijk,
Geloof 'k aan een Wet door de Liefde gesteld,
onsterflijk.
Aan een Doel, aan onze Ikheid
's Levens raadselen leerde ik

en niet ongetroost,

In het feestlicht der kindsheid beschouwen:
Moeders afstel van antwoord aan weetgierig kroost
Schijnt geen afstel en schokt geen vertrouwen 1
Nog schier al wat wij wenschen, ontberen wij thans?
— Wensch is voorgevoel, weg tot verwerven,
Wieg van wording, onzichtbare kieming van kans,
Geloofsbegin, uitzicht bij sterven.
Zoo ver als de mieren beneden ons staan
Staan boven ons reeksen van machten,
Bestuurd op haar beurt uit weêr hoogere baan
Door al rijper vermogens en krachten.
In dit voor ons brein duiz'lingwekkende hoog
Is het lagere pas aan 't beginnen:
En het laagste klimt op
of het kroop dan wel vloog
Naar 't hoogste bestaan en beminnen.
Herschapen, herscheppende ook eeuwiglijk,
Bereikt alle ding, alle wezen,
Langs tallooze rangen in 't grenzeloos rijk
Levenslout'ring en heil onvolprezen.
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dan de mier door het menschelijk iets
Naamloos meer
Worde ons aardsch ideaal overschenen,
Hoogst op éen na beteeken' bij 't Hoogste schier niets,
Naamloos veel geldt de mier bij dien Eéne 1
Op ontwikkeling door dulden en doen komt het aan;
Vrij van wil, wil het Beste allerwege !
Geef u vroolijk, mijn zoon 1 en sluip nooit van de baan —
Elders komt u de rekening tegen.
Uw moeder zal trouw voor de' onmondigen mensch
Dit uw vaderlijk erfdeel bewaken;
Uw liefde voor haar is mijn uiterste wensch
Haar liefde kan nimmer verzaken.
Als eerder genietbaar had hier mijne hand
Wel een sprookje of zoo iets kunnen dichten...
Ach 1 »een sprookje uit den tod" is voor menig verstand
Wat in 't hoekje mijns harten bleef lichten.
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xv.
OUDEJAARSAVOND.

Alle kwaad zou 'k vergeten,
Kon 'k omzien naar 't jaar
Met zijn dagen zoo droef, en zijn nachten zwaar,
En zijn uitzicht op bitterheidsbeten;
Enkel noodde ik bedroefden
En weldoeners uit
Tot een stille bijeenkomst en jaarbesluit,
Aan den haard, waar ze menigmaal toefden.
En met broederslag komen
Ze in 't geesten-uur aan:
De nog droeven, wie 'k geenerlei goed gedaan ,
De nog gullen, wie 'k vreugd heb benomen.
Zoo vol schaamte als vol gasten
Is 't huis van mijn hart:
Waar de and'ren naar blikten -- mijn jaar van smart
Keert tot God als een smart'lijk verraste.
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xv'.
EEUWS-DAGERAAD.

Doen goud- en diamanten-mijn
Nu vroolijk zijn?
Nu rustig zijn
bij rechtsverkrachting,
Menschenslachting?
Zorg'loos zijn bij krijgsgezang?
Het aard'rijk schudt van zoom tot zoom,
Een broederstam aan verren stroom
Verheft tot Daad uw vrijheidsdroom,
Eeuws-ondergang.
Maar 't krijgsgezang
Zoekt God met schroom.
Van Afrika's veeltoppig Zuid
Gaat juichtoon uit,
Gaan kreten uit om wee-verzachting,
Rechts-betrachting,
Hoor, verhoor ze, Eeuws-dageraad 1
In vriend- en vijands-hart is pijn;
Daar vriend en vijand broeders zijn,
Laat Vrede uw overwinning zijn
Op de eeuw die gaat.
Eeuws-dageraad
Baar zonneschijn 1
Anno 1899/1900.
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Want boven al onze zonden hebben wij
dit kwaad daartoe gedaan dat wij voor ons
eenen koning begeerd hebben.
I Sam. XII : 19.

Onze rust, ook die der allerbesten, hangt af van de rust
der geheele menschheid. Geen heilige, hoe dicht ook genaderd bij dat onnoembare dat hij helder en roerloos boven
zich weet, kan zich, zoolang hij lijfelijk mensch is, boven de
beroeringen der menschheid verheven achten. Hij mag diep
innerlijken vrede behouden en ongeschokt geloof, — aan het
lijden, zoeken en worstelen aller menschen moet hij deelnemen
met eigen leed en worsteling, of hij is niet een heilige maar
een verdoolde, die de onheilige verheffing van zijn eenzaam
ik beoogt.
De geestelijke verheffing van een volk, die wij bedoelen
met het woord beschaving of cultuur, bracht ook de hoogste
verheffing der enkellingen mee, en de schoonste persoonlijke
uitingen in wijsheid, vroomheid en kunst. Duizende jaren
bleef zulk een cultuur op één hoogte, zooals de Egyptische,
totdat volkenmenging kwam. Dan ontstond een nieuwe cultuur
die de oude verdrong. Niet altijd was die schooner en intensiever, maar wel altijd uitgestrekter. Waaruit volgt dat
waarschijnlijk éénmaal alle volkeren der aarde zich zullen
mengen tot één beschaving en één volk.
Eerst dan, laat dit zijn over duizend, of tienduizend jaren,
zal het gemoed van den enkelling ongestoord kunnen vol-
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doen aan zijn hoogste neigingen, namelijk die tot heiliging,
tot het naderen aan het Onkenbare, Duurlooze, Veelheidlooze
en Beweeglooze.
Voor dien tijd zal hij telkens worden afgeleid en in zijn
aandacht gestoord door de schokken in den groei van het
groote menschen-wezen.
Hij voelt dat zulk een schok hem achteruitzet en toch wil
hij de verbinding niet verbroken hebben waarlangs de ontroering hem heeft bereikt. Het is liefde en gemeenschapsgevoel waardoor hij zich voelt tegenhouden, waardoor hij
mede moet ondergaan wat anderen verblindt of doet lijden.
Zulk een schok geeft deze oorlog. Ik heb mij verbaasd
over de pijnlijke onrust die er door werd veroorzaakt. Als
mijn kind voor moord terecht stond en ik was onzeker van
zijn schuld zou ik nauwlijks in pijnlijker spanning het verloop der zaak kunnen volgen.
Er zijn er meer die dit zoo gewaar worden. Een onzer
geleerden noemde dit een tijdsmoment waarop men zou wenschen dat God de aardebewoners verdelgde, met onszelf te
beginnen.
Deze pijnlijke onrust heeft samengestelde oorzaken. Eén
daarvan, en voor gevoeligen niet de geringste, is dat de
spanning ons verlaagt. Wij gaan vurig wenschen dingen die
niet meer in onzen aard en zeden liggen, die wij al meenden
te boven te zijn. Zachtzinnige menschen worden nu, door
overprikkeld rechtsgevoel, oorlogszuchtig en bloeddorstig. Ze
zouden zelf wel met 't geweer willen uittrekken. Ze verheugen zich bij elken gesneuvelden Engelschman, hoe voornamer hoe beter. Dat zijn anomaliën, gevolg van rechtsgevoel, maar verlagend. De oorlog, al zij 't om gerechte
zaak, is een half-barbaarsch verschijnsel, en alleen schoon in
den kinderlijken staat der volken. Hooger ontwikkelden trekt
hij omlaag en ontzedelijkt tot half-barbarij.
Een andere oorzaak van pijn is dat men een groot volk,
geëerbiedigd als een mooi en edel, of gevreesd als een machtig
en geestkrachtig ras, ziet doen wat vierkant gaat tegen onze
stelligste begrippen van goed en recht. En met overtuiging
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en geestdrift doen ze dit als iets moois en goeds, zoodat wij
er niets van begrijpen en vragen welken duivel hen bezielt.
Wie nu de Engelschen niet kent en hen een voor al voor
een gemeen valsch ras houdt, zal niet zooveel pijn voelen.
Er zijn zooveel slechte menschen. Jammer alleen dat deze
zoo machtig zijn.
Maar wie de Engelschen kent en weet dat ze vooral niet
van slechter makelij zijn dan de Hollanders, dat ze evengoed
weten wat ernst en vroomheid is, dat de goeden onder hen
even krachtig rechtvaardig begeeren te zijn, als de goeden
onder ons die wordt een pijnlijke schrik gewaar. Het is
hem of hij een vriend boosaardig of gek ziet worden.
In ernst en goeden wille gedachten te wisselen met een
der eerlijke, rechtschapen voorstanders van Engelands houding,
is in deze dagen leerrijk en verruimend, hoe pijnlijk ook. Het
blijkt mogelijk alles mooi te zien wat wij leelijk vinden, en
de verschillen terug te brengen tot zoo diepe en subtiele
gronden dat het uitspreken en beredeneeren niet mogelijk
wordt. Bijna ontmoedigend is dit, alsof voor zelfs zoo verwandte menschen geen gemeenschappelijk recht bestaat. Maar
het is de gebrekkige verstandhouding, de ontoereikendheid
van woorden en termen, die de gemeenschap van gevoelens
verhindert. En waar twee ernstige welgezinde personen in
vrede en goeden wil elkaar z66 kunnen misverstaan, hoe zal
het dan gaan met massaas, met partijen, regeeringen en
politieke woordvoerders?
Wat ras betreft, verschillen Hollanders en Engelschen zoo
weinig dat in een of twee geslachten de Engelschman in
Holland Hollander wordt en omgekeerd.
Wij mogen het vrij zeker achten dat de Hollanders, verkeerend in Engelands hooge en machtige positie, hetzelfde
onrecht zouden plegen.
Maar dit is juist het schrikwekkende van Engelands misdaad. Velen onzer zouden niets liever wenschen dan Holland
tot gelijke grootheid te zien stijgen, en nu zie 1 de groote en
machtige bedrijft kwaad dat de kleine en zwakke verfoeit en
meent nooit te kunnen begaan.
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Het is zoo, zooals wij nu zijn, zouden wij zulke dingen
niet doen. Onze koloniale oorlogen komen niet voort uit
zeer edele motieven, maar ze zijn toch beter te verdedigen.
De rassen die wij onderwerpen zijn onbetwistbaar inferieur,
hun maatschappelijke toestand was slecht, voor onze komst
leefden ze in gestadigen oorlog onder gebrekkig bestuur.
Hun onderwerping heeft hun in vele opzichten voordeel gebracht. Nooit zou Holland, al kon het, de onafhankelijkheid
van een blank ras bedreigen. Ons rechtsbesef, hoewel nu
niet juist volkomen ontwikkeld, staat toch iets hooger dan
dat van Engeland.
Maar hoe komt dat?
Dit is het voornaamste wat ik over dezen krijg te zeggen
heb. Meent niet, Hollanders, dat gij van beter leem gebakken zijt dan Engelschen. Laat deze schok u de oogen doen
open gaan, u tot inzicht en nadenken brengen, uw dommelende gewetens wakker schrikken. Hier is leering voor allen
die zich wanen op den weg der beschaving. Het bloed der
gedooden zou niet voor niet stroomen.
De menschheid is in een staat van algemeene, rustelooze
en snelle omkeer. Zij is als een oververzadigde vloeistof.
Zij is op weg naar een onbekend, nooit te voren bereikt
evenwicht.
Evenals in een oververzadigde vloeistof de omkeer zich
laat wachten zoolang er volstrekte rust is, maar begint bij
een geringen schok, zoo kan een schok als thans de wereld
beroert, het nieuwe evenwicht naderbij brengen.
Zou een oorlog als deze, voor twee of drie eeuwen, de
geheele menschheid hebben verontwaardigd ? Neen, toen haatte
en schaadde ieder volk nog het andere en verwachtte gehaat
en geschaad te worden. Er was een nationaal geweten, maar
niet een algemeen menschelijk, internationaal geweten. Dit is
er nu wel, ten minste, men bemerkt dat het begint te komen.
En dit geweten spreekt luidst in volken als 't onze, die
klein en achterlijk bleven. En het is verstomd in een volk
dat het verst gevorderd is in datgene wat kenmerk en doeleind heet onzer beschaving.
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Dus is beschaving, zooals wij die zoeken en beoogen, valsch
en een dwaalweg, leidend tot misdaad en verblinding, steunend op ondeugdelijke grondvesten.
Merkt nu dit gewichtige : de volken verheffen hun stem,
de regeeringen zwijgen.
Engeland is onbezorgd om de overige volken. Laat de
bladen maar schelden, de spotprenten maar sarren -- de
regeeringen zijn wel wijzer en houden zich beleefd en bedaard.
Dit is bedachtzaamheid, ter voorkoming van de ramp van
een wereldoorlog, zegt men.
Edoch, kom eens aan de duiten, benadeel handelsbelangen,
en zie hoe elke regeering de tanden toont, wereld-oorlog
of niet. Het zijn alle koopmans-regeeringen. Hun zedeleer
staat lager dan die veler individuen. Voor edele motieven
zijn ze ongevoelig. Stoffelijk belang is alleen in staat ze in
beweging te brengen.
Alle regeeringen zijn zoo, met één uitzondering, zoover wij
kunnen zien. Namelijk die der twee Afrikaander-republieken.
Daar staat het zedelijk peil van volk en regeering even hoog.
De regeering waagt een uiterst gevaarlijken oorlog, tegen alle
materieele belangen in, om een idee : zelfstandigheid. Het
volk vindt dat goed, dwong er zijn regeering toe.
Om iets soortgelijks te vinden moeten we teruggaan tot
de tijden der eerste Fransche republiek, toen deze haar armeeën
over Europa zond om de volkeren te bevrijden.
Helaas, hoe kort duurde de mooie zuiverheid dier geestdrift 1 Hoe gauw kwam heerschzucht en hebzucht tusschenbeide.
Wat beteekent dit, dat in alle beschaafde landen de regeeringen zijn hebzuchtig, laf en onridderlijk, op lager zedelijk
peil dan de enkellingen van hun volk ? En wat beteekent
die enkele uitzondering gegeven door de Afrikaanders?
Wij zouden heusch niet durven wat zij durven. Wij zouden
met bedachtzame koopmanswijsheid aan 't tellen gaan, mannetje tegen mannetje, en dan zeggen : »dat staat niet gelijk,
dat leggen we af, dat zou dollemanswerk zijn, beter een
bloode man dan een doode man, — toegeven l"
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Kropen we al niet in onze schulp voor een zuur gezicht
van den sultan van Turkije ? Natuurlijk onder de leuze:
internationale hoffelijkheid.
En toch hebben we vroeger ook zulk een stout stuk gewaagd,
en wat hebben wij er later op gesnoefd 1 Toch zijn we nog
hetzelfde volk en er zijn Hollanders, gewone Hollanders zooals
er in de Kalverstraat loopen, gevallen met een kogel door
't hoofd en een geweer in de hand, om de Afrikaanders aan
hun zelfstandigheid te helpen.
Maar onze regeering is, en moet noodwendig zijn, even
voorzichtig, schacherig en laag bij den grond als die van
andere beschaafde landen, alleen op vechten uit als 't om
de duiten gaat.
Ik bedoel niet dat wij een betere regeering konden hebben,
wij hebben wellicht de beste van Europa. Maar noodwendig,
door den ondeugdelijken aard onzer samenleving, volgen zij
die ons vertegenwoordigen, een moraal die den goeden enkelling onder ons laag en onedel voorkomt.
Om als staatsman groot te zijn behoeft men als mensch
niet hoog te staan. De meest voorspoedige staatsmansloopbaan is afgelegd door Bismarck, een man zonder nauwgezet
geweten, zonder ruime wijsheid of verheven karakter. Gladstone heeft zijn staatsman-glorie geofferd aan zijn pogingen
om eerlijk mensch te blijven.
De politiek vertoont de moraal der massa, en de massa
staat als zedelijk wezen lager dan den enkelling. Dat behoeft
niet altijd zoo te zijn, maar het is nu zoo, omdat de massa
onderling verbonden is door neigingen van lagen aard.
Het geheel waartoe menschen zich vereenigen zal niet
alleen hooger of lager staan naarmate de eenheden van hooger
of lager gehalte zijn, maar ook naarmate hooger of lager aandriften de banden vormen waardoor dat geheel wordt samengehouden.
De grondslagen nu van onze samenleving zijn zelfzucht,
hebzucht, weeldezucht en gemakzucht. Niet zoozeer omdat
die eigenschappen noodzakelijk behooren tot onze natuur,
maar omdat we nog niet verstandig genoeg waren om een
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betere wijze van verbinding te willen. Wij zijn verbonden als
kooplui en woekeraars, ieder zoekt het eigen belang al is
het ten koste der gemeenschap. Dit behoeft niet zoo te zijn,
want er zijn voorbeelden genoeg van een betere wijze van
verbinding. De gezinnen bijvoorbeeld zijn meest allen op
hooger wijze saamgehouden. Maar tegenover elkaar staan
de gezinnen nog even laag als de volken, elk gezin tracht,
met behulp van handel en woeker, te leven ten koste van
de anderen. Dit is de moraal van haal-najet de ethica van
het oerwoud.
Het Afrikaander volk levert ons een cursus in wereldhistorie, in levende beelden. Wie 't nog niet uit de boeken
wist kan 't nu vertoond zien, hoe een volk begint.
Niet als kooplui en woekeraars. In de menschelijke natuur
ligt zooiets dus niet noodzakelijk. Het Afrikaander volk is
tot nog toe geweest wat alle groote cultuurvolken, wat Egyptenaars, Chineezen, Chaldeërs, Grieken, Romeinen en Germanen
in den aanvang waren, namelijk jagers, herders en landbouwers.
En de boeken leeren dat de kracht, de eenheid, de zuivere zede
en de ridderlijke deugd der volken afnam naarmate zij zich
verder van deze primitieve bestaanswijze verwijderden. Tot
rijkdom en bloei gekomen leefden ze als roovers, kooplui en
woekeraars, kwamen tot verval, en lieten zich overweldigen
door andere rassen.
Rome is het klassieke voorbeeld. Geen volk heeft het
duidelijker uitgesproken dat met de oude eenvoudige zeden
hunner boeren-republiek de kracht der natie verdwijnen zou,
geen volk gaf éclatanter voorbeeld van terecht voorzien verval
door weelde en hebzucht.
Ook Holland was een landbouwend en visschersvolk, had
zijn bloei-tijd als republiek, samengaande met handelsonderneming en koloniale verovering, dientengevolge weelde en
snel verval. Nu worden wij als een onschadelijk troepje geldschieters door de andere rijken getolereerd.
Men weet het wel, dat weelde en gemak bederft. Men
weet het best. Dat men door werken zalig wordt -- handen-
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werk is hier bedoeld en dat men in 't zweet zijns aanschijns
zijn brood moet verdienen. Dat een gemakkelijk, weelderig,
physiek werkeloos leven verwijft en verwent, dat roof slecht
is, dat woeker slecht is, en dus ook door ons als wettig gedulde roof en woeker, bedekt gedreven in de nette vormen
van handel, huur en rente.
Maar wat kan men al niet weten, doende alsof men niet
weet. Schijnt het niet of de menschen hun verderf moedwillig
zoeken ? Schijnt het niet of ze de moraal, de zedelijke plicht,
tot de nuttelooze zelf kwellingen rekenen, waarmee sommige
dweepzieke, mystieke hiermee bedoeld ziekelijke — naturen
meenen zichzelve het leven zuur te moeten maken ? Iets wat
de vrije, verlichte geest als doelloos bijgeloof kan afschaffen?
Ik ken ze, die wakkere, frissche koppen, die »mannen van
de wetenschap", kwaad en goed zijn ze te boven, heksen,
spoken en de vrije wil hebben ze in eenz elfden hoek gezet.
Ik heb ze ook deterministisch zien tuimelen van 't eene
jammer in 't andere, door 't minste stootje aan hun balans.
Men kan even goed beproeven zonder hersenen en ruggemerg
te leven als zonder moraal.
Moraal is de Levenswil der menschen, zooals die geleerd
heeft zich een weg te banen door den niet-levenden weerstand
om zich. Moraal zegt : om te bereiken wat gij wilt, moet ge
doen wat ik leer.
Niemand wil met vol besef verzwakken, ontaarden, verlagen of bederven.
Het eeuwige twisten over 't al of niet noodige van moraal
komt uit misverstand omtrent dat wat de menschheid wil.
Men zegt: zij wil geluk. Alsof ieder precies wist wat de
ander denkt als hij zoo'n woord uitspreekt. Dan verwart men
geluk en genot. Werkelijk is genot zonder moraal te krijgen,
soms beter zonder dan met.
Dan meenen parmante redeneerders te mogen besluiten dat moraal niet noodig, zelfs niet dienstig is voor der menschheid doel.
Maar als men nagaat wat er al zoo genot, ja, wat er al
geluk wordt genoemd door kleine menschjes, dan ligt der
menschheid doel toch zeker hooger.
'9
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Een heilig, verheven, rechtvaardig leven leiden met weinig
kleine genotjes, dat wordt óók geluk genoemd, door wie het
zeer goed weten kunnen.
En kent iemand geluk waar zijn compas niet voorbij wijst?
Kent iemand geluk zoodanig dat hij 't niet hooger wil?
Dus dan wil hij hooger.
Neem onze sterkste term : zaligheid. Als er zaligheid bereikbaar is, zou iemand die dan niet willen?
Dus de menschheid wil zaligheid. Zij denkt van niet, omdat
zij denkt dat ze er niet is. Ontkenning uit ontkenning
gebaard.
Tot het bereiken van wat de menschheid wil zijn de kleinere genietingen eer schadelijk dan dienstig. Geen zuiver
genot is zondere hoogere beteekenis, maar elk genot wordt
schadelijk als het om zichzelf en niet om zijne hoogere beteekenis wordt gezocht.
Het is een mooie bewondering die thans ons volk bezielt,
voor de zedelijke kracht van het Afrikaander-volk. Men kan
ook wel beredeneeren dat die bewondering valsch en huichelachtig is, maar dat hoeft niet. Dat hangt van onze verbittering en zwartgalligheid af. Mij lust het nu hierin een bewijs
te zien dat ons volk zekere zedelijke eigenschappen begeert,
méér dan behagen of overvloed.
En de Afrikaanders hebben die eigenschappen juist gekregen omdat zij de kleine genotjes hebben ontbeerd waarop wij
zoo gesteld zijn. Omdat zij een hard, sober en gevaarlijk
bestaan hebben geleid. Terwijl wij verpieterd en bangelijk
en kleingeestig zijn geworden door ons veilig en gemakkelijk
renteniersleventje in kleine stadjes, door ons cijferen achter
lessenaars, ons schacheren, visites maken en dineetjes geven.
Nu hebben wij Hollanders dit leelijke leven geleid naar
onzen droomerigen en bedachtsamen volksaard, kalmpjes, wat
ironisch bespiegelend, ook wel met gewetensbezwaar en zonder
zeer misdadigen ijver.
De voortvarende Engelschen dreven dit slechte leven door
met hevige geestkracht en zijn gekomen tot uitersten van
weelde en behagen waarvoor wij half jaloersch het hoofd
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schudden, maar ook tot daden van brutale slechtheid waarover
wij ons diep en plechtig verontwaardigen.
Wat wordt er toch gedacht, vraag ik mij dikwijls, bij den
Hollandschen eerbied voor het Afrikaander geloofsvertrouwen ?
Men hoort die Afrikaander vroomheid veel vaker en ernstiger te pas brengen dan men van ons twijfelzuchtig en vrijgeestig volk verwachten zou.
Dat heusch de vuurlijnen der geweerkogels door Gods hand
zouden worden afgeleid?
Neen, mechanische wetten zijn onveranderlijk, z66 hebben
we ze bevonden, en daarom noemen we ze wetten. En we
gelooven in hun onveranderlijkheid, evenals we in de onveranderlijkheid van God's eigen wezen gelooven. Want daartoe
achten wij ze te behooren, juist omdat we ze onveranderlijk
hebben bevonden.
Maar in al wat gebeurt, en niet het minst in een oorlog
komt de psychische factor. En daarvan weten wij de wetten
niet, en weten wij zelfs, als wij denken kunnen en kenniskritiek verstaan, dat wij de wetten niet kunnen weten, omdat
zij reikt in het tijdlooze en ruimtelooze, het niet-causale.
Kruger bidt ook niet : » Heer ! leidt de kogels af," maar » Heer 1
geef mijn generaals wijsheid en mijn menschen dapperheid."
Ja wel, dat is zooveel als een soort zelf-suggestie, denken
de Hollandsche vrijgeesten zeker. Als ze er ten minste over
denken. Een vroom generaal is rustig en vol vertrouwen,
daardoor denkt hij helder en neemt hij verstandige maatregelen. Een vroom soldaat is kalm en dapper, daardoor
loopt, hij niet weg en mikt hij goed.
Maar zoo simpel zit het niet. Er zijn verharde godloochenaars die even kalm en dapper vechten als geloofshelden.
Napoleon was bepaald geen godvruchtig man. De Voorzienigheid hield het volgens hem met de beste artillerie.
Bovendien wordt er gewoonlijk aan beide zijden zeer ernstig
om Gods hulp gebeden.
Toch bidt maar één zijde met succes, en toch is er verband
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tusschen dit succes en de wijze waarop gebeden wordt. Dit
is een diepe en moeielijk te zeggen zaak.
Wij weten dat de grootste vroomheid den mensch niet redt
van onrecht en verdrukking.
Maar altijd redt oprechte vroomheid den mensch van datgene wat in onrecht en verdrukking vreeselijk en schrikwekkend is.
Misdadige onderdrukking kan de overhand behouden. Zie de
voorbeelden van Ierland, Finland, Polen en Armenië. Al ware
de rechtvaardigheid dier volken zonder smet, het baat hen niet.
Toch wordt ieder volk op den duur beloond naar de mate
zijner rechtvaardigheid. Toch is het kennen en bewaren van
Gods wet het eenige middel om een volksbestaan duurzaam,
hecht en schoon te maken.
Gods wet, dat zijn die voorschriften die, naar de diepste
inzichten van alle tijden dienstig zijn voor het Leven. Volkomen strikt kunnen ze niet gevolgd worden, maar hoe
strikter des te grooter kans op leven.
Daarbij te bedenken dat het leven van de persoon vaak
opgeofferd wordt aan het leven van het volk, en het leven
van het volk aan dat der menschheid.
Wat de menschheid wil is niet het geluk van een enkelling,
noch de welvaart van een volk, maar de geestelijke verheffing
der gansche menschheid.
Leven beteekent vergeestelijking, tot zelf besef komen, tot
verheffing komen boven tijd en ruimte, tot éénheid en standvastigheid komen.
Daarom is het rechtvaardig dat soms menschen en volken
worden gedfferd aan een grooter eenheid, en de vrome mensch
en het vrome volk wil ook wel dat offer.
Maar hoe rechtvaardiger een volk leeft des te grooter
worden zijn kansen op voortbestaan, ondanks onderdrukking
door geweldige overmacht. Dat beteekent het als men zegt
dat een gerechte zaak sterker is dan veel wapenen.
Ik heb hooren beweren dat in dezen krijg, evenals in elk
anderen, het recht aan beide zijden was, en dat dus eenvoudig de sterkste winnen zou.
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Dit is zeer vrij-denkerig, maar ál te. Het is, uit overmaat
van ruimte, hol en slap.
De sterkste zal natuurlijk winnen, maar omdat rechtvaardigheid sterk maakt.
Onrecht is er altijd aan beide zijden, maar nooit is er aan
beide zijden evenveel recht.
Volkomen rechtvaardigheid is onbereikbaar, maar men is
er verder af of dichterbij. En wie er het dichtst bij is heeft
de gerechte zaak.
Dit nu is 't geval met de Afrikaanders en niet met de
Engelschen. En dat blijft zoo ook van het hoogst en ruimst
wijsgeerige gezichtspunt.
Niet om den banalen schijn, dat Engeland goud en land
wil, en de Afrikaander zich tegen roof en geweld verzet. Ik
weet heel goed dat ook de Afrikaander niet afkeerig is van
rijkdom en bezit. Het zou wel wonder zijn als 't niet zoo
was in een jong, opbloeiend volk. Jonge volken zijn als
kinderen, de wijsheid komt ook voor hen pas met de jaren,
en vaak te laat.
Denk aan de oude Hellenen. Wat een hebzucht, omkoopbaarheid, verraderij in hun vrijheidsoorlogen tegen Perzië.
Toch hebben ze gezegevierd om de gerechtheid hunner zaak,
toch eeren wij hen om dien bevrijdingskamp met een plechtige vereering. Zij kampten voor de gansche menschheid.
Wat nu gebeurt is essentieel hetzelfde als wat gebeurde
in de tijden van Marathon en Salamis. Een jong, opbloeiend
ras vecht om 't leven tegen een volwassen en machtig ras.
Het jonge ras heeft eigenaardigheden die het wil handhaven.
Het heeft de grootste kans op zegepraal en op de vereering
van liet nageslacht omdat zijn kenmerken en instellingen meer
beantwoorden aan wat de menschheid wil, omdat het vromer
en gerechter heeft geleefd.
Engeland vecht niet om goud of land, maar om het Britsch
Imperium of wereldrijk.
Dit is waarlijk geen lage beweegreden. Weinigen onzer,
als zij Engelschen waren geboren, zouden helderziend zijn
gebleven in den grootschen glans van dit ideaal.
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Als wij eenmaal hebben bedacht dat de vereeniging van
alle menschenrassen een doel is, waarheen de menschheid
niet alleen schijnt te gaan maar ook begeert te gaan, dan
zien wij in dien droom van Imperialisme de verkeerde en
voorbarige uiting van een op zichzelf schoone begeerte.
Alle liefde, alle vroomheid wil ver-ééning en verstandhouding. Evenals er telkens in de historie voorbarige pogingen zijn gedaan tpt het stichten van het Godsrijk op aarde,
het rijk van liefde en broederschap, zoo zijn er ook pogingen
gedaan tot het stichten van een wereldrijk, een omvademing
van alle volken in één eenheid.
En vergefelijk is de waan der Britten dat zij geroepen zijn
dit denkbeeld te verwezenlijken. Zij hebben het verder gebracht dan hun voorgangers, verder dan Alexander of Napoleon,
verder dan Rome.
Hun juk is zachter dan dat van hun voorgangers, hun
wetten zijn rechtvaardiger. Niettemin blijft hun juk een jukt
en zijn hun wetten niet rechtvaardig genoeg.
Hoe billijk hun bestuur zij, zij dringen niet alleen hun wetten
maar ook volks-eigenaardigheden op, zij willen de wereld verengelschen, zij nemen steeds als van zelf sprekend aan dat
hun beschaving het hoogst staat en voor elk volk een zegen is.
Ieder weet hoe ondragelijk dit is in de verhouding van
persoon tot persoon. Men is minder gebeten op den boef
en schelm, die elkeen vrijheid laat een heilige of een boef
te zijn, dan op den eerlijken welmeenenden man die nooit
laten kan zijn persoonlijke eigenaardigheden te doen gelden
en anderen op te dringen. Zoo is Engeland gehaat. En
nog te meer omdat sterke lagere aandriften telkens zijn verheven en welmeenende bedoelingen verstoren, hetgeen het
dan door zeer huichelachtig schijnende drogredenen tracht te
vereffenen. Wie kent niet zulke individuen, menschen die
zeer voortreffelijk trachten te zijn ondanks sterke lagere neigingen, en die hun leven lang te kampen hebben met haat
en wantrouwen, waarvoor zij geen verklaring weten te vinden,
door 't sterk besef hunner goede bedoelingen.
Zoo er ooit een verééning komt van alle volken dan moet
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die tevens zijn de verwerkelijking van het aardsche liefderijk, het rijk van vrijheid en broederschap. En och arm I
daaraan zijn de Britsche instellingen lang niet toe. Ware
het maar alleen om de drie volgende redenen:
Ten eerste, dat zij een koningschap hebben.
Ten tweede, dat zij den woeker dulden en bedrijven als
een wettelijke en zedelijke instelling.
Ten derde, omdat zij het persoonlijk grondbezit toelaten.
Deze laatste reden is primair aan de vorige. Zonder persoonlijk grondbezit ware woeker onmogelijk.
In een artikel getiteld Socialist en Artiest (studies 3e reeks)
heb ik uiteengezet welke twee vormen de maatschappelijke
organisatie hebben kan.
De eerste, die ik noemde type A, is de centrale organisatie,
met één volmachtig hoofd en volkomen onderschikking van
alle deelen. Voorbeeld : de Oud-Egyptische en Aziatische
monarchieën. In het leven des geestes : de Katholieke Kerk
met zijn volkomen hierarchie. In de krijgskunde : het staande
leger met zijn centraal gezag en strenge discipline.
Type B is de organisatie, waarin alle deelen de grootst
mogelijke zelfstandigheid, rechtsgelijkheid en zelfs machtsgelijkheid bezitten, doch zich vrijwillig verbinden door een ideale
eenheid, door de banden van liefde, broederschap en gemeenschappelijke Godsvereering.
Voorbeeld : de zuiver democratische republiek, maar dan
volkomener dan wij er een kennen. In zijn meest volmaakten
vorm is die anarchistisch, gezag-loos, en ondenkbaar zonder
een algemeene Gods-vereering en Gods-wijsheid.
Voorbeeld in het leven des geestes : de natuurwetenschap,
waaraan ieder mee-werkt in volkomen vrijheid en gezagloosheid, alleen onderworpen aan het idee : waarheid.
Voorbeeld in de krijgskunde : het volksleger, dat wij nn
eerst in zijn verbazende kracht door het Afrikaander-leger
leeren kennen, waarin elk soldaat een voor zich zelf denkende
eenheid is, waarin zelfstandig oordeel en vrijwillige samenwerking aan een groot idee vrijheid en vader.and de
strenge discipline vervangt.
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Type B is altijd sterker dan type A, en de neiging der
menschelijke ontwikkeling is duidelijk gericht van A naar B.
Daarom overwon de kleine, verdeelde Helleensche staat
het geweldige Perzië, en daarom heeft de geheele menschheid Hellas gehuldigd.
Daarom zal het Afrikaander volk waarschijnlijk zegevieren
en zeker door het nageslacht gehuldigd worden.
Onze moderne staats-inrichtingen zijn alle overgangsvormen.
De constitutioneele monarchie is een meng-vorm, in weinig
eeuwen tot verdwijning gedoemd. Waar nieuwe volken ontstaan, zooals in Amerika of Zuid-Afrika, vertoonen zij terstond
den zuiverder vorm van republiek.
Men zal zeggen dat vele republieken, ook de Nederlandsche,
den anderen weg zijn gegaan en van republiek monarchie
zijn geworden. Zoo ging het met Hellas, Rome, Florence,
de eerste Fransche republiek. Maar dit was een verschijnsel
van verval, een reactie, soms tijdelijk, soms eindigend in volkomen ondergang.
Volkomen geldig is nog de uitspraak van den bijbelschen
geschiedschrijver over het koningschap. Oud-Israël was een
republiek. Het volk had de pracht der Egyptische en Syrische
koningshoven gezien en verlangde ook een koning. Hierin
ziet Samuël een teeken dat het volk het koningschap van
hunnen God niet meer erkent. Anders gezegd dat de geestelijke en religieuze eenheid van het volk verzwakte.
Op Jahweh's bevel geeft Samuel hen Saul tot koning, maar
zegt nauwkeurig waarom zij dwaas en onvroom deden met
hun verlangen. Het volk heeft den wensch berouwd en
geklaagd : » boven al onze zonden hebben wij nog deze daartoe
gedaan dat wij voor ons eenen koning verkozen hebben."
Het koningschap is inderdaad een teeken van lagere organisatie, in onze maatschappij een afgodisch en barbaarsch
overblijfsel.
In zijn volle en zuivere ontwikkeling is de afgoderij en
barbaarschheid van het koningschap volkomen duidelijk. De
Egyptische koningen werden goden geacht, zelfs nog de
Romeinsche keizers lieten zich aanbidden en goddelijke eer
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bewijzen. Hun daden waren vrij van eiken zedelijken band,
zij mochten zoo wreed en afschuwelijk zijn als ze wilden,
gewone menschen mochten hen niet naar menschelijken maatstaf beoordeelen.
Van deze goddelijke hulde en onschendbaarheid heeft het
koningschap onzer moderne staten, die feitelijk republieken
zijn, nog de dwaze en onheilige rudimenten bewaard. Waar
de geestelijke eenheid en de vroomheid van een republiek verzwakt valt zij terug tot de lagere monarchale orga.
nisatie.
Een sterk, godvruchtig volk behoeft geen zinnelijk praalvertoon, geen als »majesteit" gehuldigd persoon als teeken
der volkseenheid. Evenmin als een mensch van groote
vroomheid zinnelijke praal van ritueel verlangt.
Daarmee bederft men niet alleen den als »majesteit" gehuldigden armen mensch, maar men verzwakt de geestelijke
kracht van 't eigen geloof. Men wil de volkseenheid zien
als een levend, schitterend wezen, omdat men haar niet
langer voelt als een onzinnelijk en goddelijk idee in zich.
Daarom alleen ware het een misdaad het Britsche Imperium
op te willen dringen aan een vroom, republikeinsch volk.
Ten tweede wordt Engeland, door zijn slechte onrechtvaardige wetten, langzaam aan, wat Holland al sinds lang
geworden is, een woekerstaat, een volk van geldschieters.
Het is begonnen met landbouw, toen zag het en misbruikte
het de voordeelen van den handel, niet de eerlijke ruiling
zooals die in goed-geordende staten nuttig en mogelijk zou
zijn, wanneer alle bronnen der rijkdom stonden onder controle
van gemeenschappelijk beheer, maar de handel die winst
en persoonlijk voordeel zoekt op alle wijzen. Daarna werd
het een industrie-staat, op denzelfden onzuiveren bodem
van ongelijk recht, persoonlijk grondbezit en kapitaal-woeker.
Nu eindelijk gaat het den gemakkelijksten en verderfelijksten weg, en leent zijn oneerlijk verkregen rijkdom uit tegen
rente.
Men weet dat Engelands landbouw volkomen ontoereikend
is, Engelands bevolking geen week zou kunnen voeden. Maar
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de Britsche industrie wordt ook reeds overal verslagen, door
Amerika, Duitschland, Japan en andere landen.
Terwijl nu reeds de grootste bron van inkomsten in
Engeland is rente van uitgeleend geld. Jaarlijks worden
tachtig millioen pond, ongeveer een milliard, door Engeland
getrokken aan rente, gewoon woekergeld.
Schrikwekkend is de gedachte wat er terecht moet komen
van een stad als Londen, met haar fabelachtigen overvloed.
Het Britsche volk is nog jong en sterk en zal na loutering
door de vreeselijkste rampen hernieuwd opbloeien. Maar
Londen is als een reuze-oven van verderf waar de verwoestende vlammen aan alle zijden uitslaan. Binnen weinig eeuwen
moet Londen ondergaan, want zoo dom en slaafsch is de
menschheid niet dat ze lang zou volhouden zulk een moloch
met haar bloed te voeden. i) In Londen vecht ieder mensch
voor het ideaal om zelf te kunnen toegrijpen naar hartelust
uit den kolossalen rijkdom, en anderen voor zich te laten
werken. Heel schrander hoeft men niet te zijn om te zien
waar dat heen gaat. En welk een valt Vijf, zes millioen,
gewoon om regelmatig de schatten en levensmiddelen te zien
toestroomen. Welk een ellende in 't vooruitzicht. En één
enkele zeeoorlog kan de instorting doen aanvangen.
Aldus is het mogelijk, wat wij nu voor oogen zien, dat den Britten
de schrik om 't hart slaat door de onverwachte weerkracht van
een klein afgelegen staatje met een paar duizend landbouwers.
Die paar duizend boeren moet er onder, of het heele
Imperium wankelt.
Hetgeen beteekent, in oud-testamentische zeggingswijze, dat
het groote Britsche rijk gegeven is in de hand van het kleine
Afrikaander volk, omdat de Afrikaanders Gods instellingen
beter hebben gehouden.
Ja, omdat zij boeren zijn, omdat zij een sterke gemeenschappelijke gods-vereering hebben, omdat zij een republiek zijn,
daarom doen nu die weinige Afrikaanders wat geen der groote
i) ,,... the sense of impending catastrophe is ever present in the streets of
London; ..." (miss Goodrich Freer. Essays in Psychical Research).
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naties heeft gedurfd of vermocht, zij brengen Engelands
wereldmacht in gevaar.
Hun eigen toekomst hangt daarvan af of zij getrouw blijven
aan deze dingen die hun kracht waren of wel de ondeugdelijke instellingen der andere volken overnemen.
Naar mijn inzicht is er geen volk in de gansche wereld in
zoo gunstige conditiën tot het invoeren eener nieuwe en betere
maatschappelijke orde. Als er in één land de zuivere democratische republiek zal gesticht worden zonder de verwikkelde
omdolingen van kapitalisme en industrie-staat dan is het in
Zuid-Afrika.
Want de Afrikaanders beginnen op een tijdstip dat in
andere staten de oogen zijn open gegaan voor den eigenlijken
oorsprong der euvelen. Zij kunnen die in de geboorte verstikken. Ook omdat ze nog zoo weinig in aantal zijn, en met
grooter gemakkelijkheid ongewone wetten kunnen voorschrijven.
Het is den Afrikaander nog aan 't verstand te brengen dat
rente en pacht vormen van woeker zijn en dus goddeloos en
misdadig. Voor ons is dat een ketterij die de heiligste huisjes
aanrandt. Ook kan hij inzien dat de bodem volks-eigendom
moet zijn en niet in 't bezit van enkelen. En de staat kan
nog wetten maken in dien geest, wat in onze oude staten
door inkankering van het misbruik onmogelijk is geworden.
En vooral acht ik de Afrikaanders in gunstiger conditie,
gunstiger dan Amerikanen en Australiërs, om hun eerbied
voor Gods wet. Als men hun beduiden kan dat woeker en
groot-grondbezit strijdig is met Gods wet dan zullen ze die
niet dulden. In alle andere landen is sociale hervorming
samen gegaan met die eigenaardige geestes-verdoling die
materialisme heet. Nu moeten de volken zich weer daaruit
bevrijden en zoo wordt hun weg naar 't goede leven lang
en moeielijk. In Zuid-Afrika alleen schijnt het mogelijk die
diepe kloof om te trekken. De Afrikaanders zullen de hoogten
van trouwe en gemeenschappelijke gods-vereering niet verlaten
om in het beloofde land van vrijheid en broederschap te komen.
Maar ze hebben al in één opzicht gefaald en daarmee hun
gerechte zaak verzwakt. Een Engelsche vrouw zei mij : » Ik
.
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wou dat ik de Boeren volkomen in 't gelijk kon stellen, kon
ik dat, dan zou ik voor hen niet vreezen, al waren wij
Engelschen nog tienmaal machtiger. Maar ze hebben een
groot kwaad gedaan. Ze hebben hun grond, die ze beweren
zoo lief te hebben, uit hebzucht verkocht aan den vreemdeling."
Dat woord had voor mij een diepe beteekenis. Daar schuilt
inderdaad hun onrecht, niet in het verdrukken der uitlanders.
De staatslieden denken er anders over en zouden daar geen
casus belli in gevonden hebben. Maar het is onzeker of de
gevolgen van dit bedreven kwaad ooit zijn goed te maken.
Nu is er nog een moeielijke vraag waarmee vele goede
menschen geen weg weten.
Oorlog voeren, geweld tegen geweld keeren, menschen
dooden is onchristelijk. Er kan geen twijfel over bestaan,
wie zich Christen noemt, wie Jezus navolgen wil moet zeer
zeker geen geweer ter hand nemen als hij onderdrukt wordt.
Hij moet zich laten verdrukken, zachtheid en meegaandheid
stellen tegenover geweld, zijn vijanden goed doen en zich
niet verzetten tegen hun overheersching. De Bergrede is op
dit punt volkomen duidelijk.
Hierop antwoord ik dat noch Boeren noch Engelschen
Christenen zijn, noch Kruger, noch Koningin Victoria, noch
de Aartsbisschop van York, noch eenig ander politiek
of geestelijk gezaghebbend persoon, voor zoover ik bemerkt heb.
Er zijn wellicht wel echte Christenen in de wereld, hier
en daar, maar zeer weinigen, hoewel men reden heeft te
hopen dat er eerlang velen zullen zijn.
Men zal dit wonderspreukig of overdreven noemen. Maar
het is sobere waarheid. Want kan men volhouden dat
men reeds recht krijgt op den naam Christen alleen door te
meenen dat het goed zou zijn als wij allen Jezus' wijsheid
hadden ? En dit toch is het eenige waarop zij die zich Christenen noemen dat recht gronden.
Men kan van ganscher harte wenschen Christen te zijn,
maar daarmee is men het nog niet.
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Over dat Christen zijn bespeur ik de wonderlijkste misverstanden en dwaalbegrippen. Twee inzichten doen hier nood.
Vooreerst dat wijsheid in ons groeien moet, en niet plotseling kan aangetrokken worden als een kleed.
Ten tweede dat het heel iets anders is wijsheid te erkennen
of werkelijk te bezitten.
Uit het eerste volgt dat er een geheel verschillende moraal
is voor den kinderlijken mensch en voor den volgroeiden
mensch in zijn hoogste ontwikkeling.
Hier zou de dwaling der materialisten voedsel kunnen
vinden, dat er geen vaste moraal is, maar elk geslacht en
tijd zijn eigen onafhankelijke moraal heeft.
Dit is volkomen onjuist, want de vastheid der moraal is
gelegen in haar richting Wat voor 't kind een deugd is,
kan een ondeugd zijn voor den volwassene, en toch behoorén
kind en man eenzelfden weg, den weg des Rechts, te volgen.
Voor het kind is blinde gehoorzaamheid een deugd, naarmate het ouder wordt verandert die deugd in de ondeugd
van slaafsheid.
Zoo zijn er talrijke eigenschappen die den kinderlijken
mensch schoon staan en hem verder brengen op den weg
des Rechts, maar die den mensch van rijper wijsheid niet
meer voegen. Daartoe behooren de heldhaftige strijdlust, de
ridderlijke dapperheid, de loyauteit van vasal aan heer, de
geestdriftige liefde voor volk en land, de persoonlijke fierheid,
het persoonlijk eergevoel, het familie-zwak.
Van al deze eigenschappen, in hun gewone opvatting, vindt
men in Jezus niets, en behoort men dus ook in den Christen
niets te vinden. Thomas a Kempis, die kon zich Christen
noemen. De schoone eigenschappen zijn niet verdwenen maar
vergeestelijkt en verhoogd. Er is niet minder heldhaftigheid,
niet minder liefde, niet minder fierheid, niet minder eergevoel.
Maar de moed is zuiver geestelijk, de liefde en loyauteit
alleen op God geconcentreerd, de fierheid en het eergevoel
geheel onpersoonlijk. Naarmate de onpersoonlijke ziel zich
verheft, laat de persoon zich vertrappen en vertreden. Voor
den kinderlijken mensch ziet er dit vaak weerzin-wekkend
-.
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uit. Denk u een Afrikaander generaal die Thomas a Kempis
verheven deemoed te pas zou willen brengen 1
En nu is dit een algemeene fout der menschen dat zij niet
ruim genoeg zijn om dit noodzakelijk verschil te begrijpen,
Dat zij meenen dat de generaal behoorde te handelen als
Thomas, of anders Thomas als de generaal. Maar dit is
niet zoo, elk van beide moet handelen naar de mate zijner
wijsheid, en dus doen zij beiden rechtvaardig en naar Gods wet.
Er zijn menschen die gaarne echte Christenen willen zijn,
en de wijsheid van Jezus erkennend, deze ook geheel in toepassing willen brengen. Dit is echter volstrekt niet vroom
en goed, zoolang zij die wisheid alleen maar erkennen en
niet werkelijk als een deel van hun wezen bezitten. Zij probeeren dan te handelen zooals zij weten dat Jezus handelen
zou, maar als zij dat alleen daarom doen, en niet omdat zij
het van nature moeten doen en niet kunnen - laten, dan handelen zij valsch en huichelachtig en onvroom.
De goede handeling moet gebeuren van binnen uit, noodwendig als 't gevolg eener goede en wijze natuur, niet worden
omgehangen als een kleed. Jezus navolgen beteekent niet
Jezus nadoen, maar trachten te worden zooals hij, zoodat
men niet anders doen kán.
Nu is er wel wisselwerking tusschen daden en wezen, zoodat het doen van wat men slecht weet ook het wezen slechter
maakt. Maar als men iets diep en ernstig voelt als schoon
en goed, omdat men nog niet wijzer is, dan brengt de verloochening van dat gevoel en het nabootsen der daden van
hooger wijsheid niets teweeg dan die allerleelijkste ontaarding
der vroomheid : de huichelarij, de dweepzucht en de schijnheiligheid.
De vroomheid der Afrikaanders is die van het oude testament. Hun geestdriftige dapperheid roert ons als schoon en
verheven zooals die van onze voorvaderen. In hoever die
ons zelf mee zou slepen als wij in hun midden woonden dat
hangt af van de ontwikkeling onzer eigen wijsheid. Het
Afrikaander volksgevoel huldigen wij als schoon en goed,
bevorderlijk voor hun gang op den weg des Rechts. En
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als een treurige verdoling, omdat wij zien hoe hetzelfde gevoel, schoon in het jonge ras, het volgroeide tot waanzinnig
onrecht verleidt.
De Afrikaander-natie zien wij voor onze oogen geboren
worden in bloed en krijg, vast en krachtig aaneengehamerd
door de dwaze mokerslagen van het verwoede Engeland, wij
verheugen er ons in dat zij hun , volks-eigenheid zullen handhaven, wat niet anders dan tot heil kan zijn voor de samenstelling der groote eenheid die eenmaal de menschheid
vormen zal.

DE GEBOORTE EENER NATIE.
Verspreidde boeren ploegen 't wijde land,
weiden hun kudden, vestend naar God's recht
hun hard bestaan op de twee zuilen hecht
van Vrijdom en het zware werk der hand.
Op handel en op woeker tronend, legt
een machtig rijk welhaast heel d'aard in band,
roemt zich beschaving's kamper en gezant
en droomt 'al' volkren aan zijn troon geknecht.
Het steekt den nooit verzaadden muil naar vore,
zich blindlings aan een gouden buit vergapend
en slaat 't klein volk met krijg, in dommen trots.
Zoo sloeg Hephaistos eens het hoofd eens Gods
en als Athene, weerbaar en gewapend,
werd het groot Afrikaander-volk geboren.
30 October 1899.

DE HEILIGE TOCHT
DOOR

ARY PRINS.

II. (Vervolg).
Slaapwakend voelde hij zich plotseling opgeheven door
handen, die zijn hoofd en beide voeten grepen, en brandden
in zijn vleesch als roode folterklauwen.
Zijn lichaam kromde niet van pijn, doch stil was onder
smarten, en op zijn borst was zware druk door soepelen last,
die zich bewoog. Hij hield de oogen stijf gesloten, want
weten zonder zien, dat op zijn aangezicht viel schijn uit wreede
oogen, en voelen ook een heeten damp, den adem uit een
muil geblazen.
Maar alsof naalden staken diep nabij de ooge-spleten, en
met een schreeuw-van-binnen de ridder om zich zag.
Het dreigend beest verdwenen. Hij voelde zich nu licht
en zonder pijn geheven. Een zwoele wind verkwikking bracht,
en de vreugde weer te leven bracht hooger droom-geluk.
Hoog moest hij zijn. Ver onder de aarde lag met woeste
wolke-bosschen, en somber zilveren het water, dat werd door
vlakten heengejaagd, die ruigden verrelijk uit in storm-lichtevlagen goud-bruine schijn dan snelde over struiken, die werden neergeslagen en over het wilde gras, waarin de wind sneed
paden.
Door sluijers van den nacht, die reten vlagen open, de
maan in rossen gloed schoot voor hem brand in stralen van
achter wolken op, die lagen hoog als monsters stil-in-dreiging.
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In blankheid als van sneeuw, door het felle licht woest
uitgebeten, zij rustten op een grauwe bank den horizont ontrezen, als nacht-kolossen in woestijn, die dorstenden vol schrik
verschijnen, wanneer het licht zich toont, en nevelen doet
splijten. Beweging was in hen, en vormen in veranderen. Een
monster neergestrekt stond op, en kromde zich tot sprong,
een leeuwenmuil werd aangezicht door kanker uitgevreten,
en van een beest met tromp brak af de kop, die dreef in
lichtkrans voort als horen tusschen wolken.
Een windvlaag echter kwam, die regen mede bracht de
maan verdween, en vale nacht trok voor het blanke drijven.
Toen voelde hij weer smart, die vlijmde door zijn lijf als
werd een priem tot in zijn hart gestooten. Hoog klonk een
gil in bovenaardsche ruimte. Hij strekte de armen stijf als
was hij voor den dood, en in den dood zijn hersen-oogen zagen.
Een nevel om hem was als kwade damp, die uit moerassen
steeg, en waarin doolden koude vlammen, die wierpen schijnin-vlucht op vage vormen, die bewogen, en stille gleden voor
hem heen als monsters in een diepe zee. Van bij een bleekgroen oog, dat loensde koud naar hem, veel lange armen
zacht zich spreidden gelijk een bundel wier, die leeft in water
uit ; grauw schoot een beest omlaag, dat zwom in lucht met
rijen pooten en had een wervelrug vol tanden, die flonkten
in den mist als rij van helle-starren. Een golving draaide op
en om hem als een slang, die gansch doorschijnend was. De
ridder voelde druk die om zijn leden gleed, hem hief en
wierp, alsof hij in een storm door golven werd getild en
weder neergesmeten. In sterke snoering was zijn lijf als zoog
een kabel die vol kracht zich vast-in-glijding om hem heen.
Schrik hevig sloeg in het machteloos leven ; bloed smartte
onder helschen druk, die kraken deed zijn beenderen, en
perste het lichaam uit, dat slappelijk werd en scheen te hangen.
Bloed golleven uit mond en ooren, en bloed de oogen
duisteren, die zagen voor het laatst hoog-gaan door vlammen
wanhoops-armen
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Zijne lieden vonden hem op harde sneeuw, niet verre van
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zijn slot, waarover grauw dreef langzaam en beladen
een
scherping van het al-wit, dat molle op de daken lag, en tegen
muren was geslagen.
Een wachter donker-klein, hoog achter sneeuw-omrande
tinne, met speer, die flitsing was in bleekheid van de evenzon. Rook kringelen uit een schouw was warmheid in den
winter, en over hem in scherpen hoek traag vlogen ganzen
naar het zuiden. Hun kwaken hooge stilte brak.
In grove kleeren grauw de knechten bij den ridder stonden,
en hieven handen in verbazing, die rood van koude waren.
Een knielde bij hem neer, die lag de beenen uit en naast
elkaar, de handen stijf gevouwen, als ware hij een beeld op
marmer uitgehouwen, met vlokken sneeuw in woesten baard,
en bloed op het vaal gelaat, dat uit de oogen was geloopen.
De mond was angstig open als door een fellen schrik,
geen kloppen van zijn hart, en die was laag bij hem sprak
zacht van zijnen dood.
Drie droegen hem toen voort met schoffeling in de sneeuw
van hun omsnoerde voeten, en met gebogen hoofd de anderen
kwamen na. Zij spraken zacht vol vrees van dezen vreemden
dood, en van zijn zondig leven, dat daaraan schuld moest zijn.
Gekomen bij het slot. Daar, bij de poort, de pelgrim neergeknield in het donker-ruig gewaad, dat open liet de borst
met haren, en luide voor zijn leven bad.
In hevig smeeken, de handen hoog gewrongen, zijn oogen
droef-in-hoop in het hooge schouwden, en tranen langs het
bruin gelaat, dat was nu zacht in hard gehouwen trekken.
Zijn stem ging op in hevig weder-warrelen, en hooger nog
was klok-geluid, dat uit een toren sloeg. Zilver-klanken zacht
door sneeuwe-reinheid gaan ; blank-sluijeren op het al-wit der
daken, in blank de witte mannen ook, die kwamen met hem
aan, die door een laag bedekt.
De stem nu beefde op in uiterst mededoogen, het klepelen
zoo teer, als braken hooge snaren, de sneeuw-in-lucht bleef
wijfelend hangen toen schroeiden weg de hemel-vlokken
door licht in zilver-gloed, dat daalde in een kruis voor zijn
gesloten oogen.
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De ridder beefde op. Hij strekte de armen naar het leven,
en glipte uit de handen van zijn ontstelde dragers, die stille
lijven hadden.
En roerloos de pelgrim lag, het hoofd in sneeuw, door
hoogste vreugd ter neergeslagen.

Lang lag de ridder daarna ziek. Eerst stille, het bleeke
hoofd in het kussen bleek gezonken, de handen slap op het
blanke dek gevouwen en de oogen zagen flauw de doffe
kamer-tinten in schemering door sneeuw, die hoog lag en
nog daalde.
Al-stil om hem, die lag in wit in het dik bedekte slot,
dat als een spitsen-rots in hooge, barre streken rees op in
witten dag zoo stil als doode nacht.
Zijn waken was als lichte droom in vroege ochtendstonden,
wanneer het leven komt in slaap en voor gesloten oogen
in grille vormen danst, die bleeken op in het schemerend dagen.
Dan zag hij weder komen in dolle warreling de mannen
en de vrouw, die in zijn droom verschenen.
Zij zweefden hoog door hersenwolken heen, en waren toch
zoo teer en verre van hem af, dat hij niet beefde op door
schrik of door verlangen.
En 's avonds als door sneeuw de nacht blauw grijsde om
zijn bed, de pelgrim zacht naar binnen schreed, en reikte
hem een drank, groen troebelend in een kelk, die in zijn
matte handen door 't laatste licht guld-schitter-beefde op en
zwakke stralen schoot.
In-warm de artsenij zijn mager lijf doorschoot, en als na
zwaren wijn, slaap-loom hij neder lag met nevelen in het hoofd
en nevelen voor de oogen, de ridder dikwerf zag in het
vlammen uit de schouw duivelen-in-gloed als vogelen gebekt en met gekromde horens, die rezen tot de balken op
en grepen naar zijn lijf met harige vleermuispooten. Dit
donker onder schimmen lag, die bloed-rood over de oogen
gleden, door helle-vrees strak open, tot met het stervend vuur
de duivelen verdwenen.
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Dan stille preveling van bleeke lippen in koude stilte was.
Lang was de ridder ziek, maar toen na lange kou, het
groen door smeltend blank op velden was te zien, hij krachtig
weder werd, en was vol ongeduld om spoedig op te staan
en verre heen te trekken.
In vrees voor God en voor den Booze, hij had nu groot
berouw om wat hij had misdreven. Zijn droom een dreigement geweest, waarin de Duivel had zijn lijf-en-ziel vervoerd,
omdat hij na veel booze daden niet naar de woorden had
gehoord van hem, die door den Heer gezonden. Maar het
wonder-met-het-kruis een zichtbaar teeken was geweest, dat
hij door vrome wapenfeiten een groote penitentie deed, die
hem genaa zou brengen.
En blijde trots was in zijn hart, als hij soms overdacht,
dat niemand zooals hij door God was uitverkoren om voor
het heilig doel te strijden.

(Wordt vervolgd.)

TIJDZANGEN
DOOR

ALBERT VERWEY.

IV.
'T RAS DAT NIET STERFT.

In damp van dagen vol inwendig gloren
Buigt zich elkeen en bidt om hulp in nood.
Wij zijn een klein volk : ons geloof is groot:
Maar helpt ons geen dan gaan we ondanks 't verloren.
't Ras dat niet sterft sterkt aan bij iedren stoot;
Als staal daar 't gloeide en mokers 't sissen smoren;
Maar 't vuur vreet wreed, wreed doet de schroefpriem boren;
't Ras kan niet sterven maar 't proeft ergsten dood.
't Gebed in 't hart is de aard, die taaist blijft leven.
Klinkhamers klemmen 't maar vernietgen 't niet.
In 't onverwoestbre is weerstand die niet zwicht.
Kniel klein, zwak volk ; uw hart dat vonken schiet
Maakt uit zijn donker d'onspoed rond u licht:
Aan 't Leven zelf voelt ge uzelfs leven beven.
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V.
VRIJHEID,
Waar in een volk een nieuwe schoonheid blinkt
Kan zij niet sterven;
Haar vormen zullen de aard beërven,
Almeer, naar de oude schoonheid zinkt.
Dit is die Vrijheid, die geboren
In 't hart van wie die schoonheid deelt,
Elk als zijn recht en toebehooren
De ruimt geeft die zijn kracht bespeelt.
En, vrij en schoon, blijkt altijd krachtig
Wie naar zijn aard zijn recht maakt waar,
En schijnt de vijand overmachtig
't Grootst tal stort haastigst uit elkaar.
Zij die van vreemde of vriend de zorg verdroegen
Leefden gerust:
Tot iedre daad, tot iedren lust
Gevrijwaard waar ze in vrede om vroegen;
Maar meer niet, niet tot éengen stoot
Van hoogren moed in d'ouden horen,
Niet tot kunst, zede of zang, te groot
Dan dat het heerschers kon bekoren
Hun kracht te zien op 't volgzaam volk;
Niet tot een droom, een bede, een weten,
Wier wortel zwaait, wier hemelwolk,
Door aarde en lucht bij hen bezeten.
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Maar 't volk dat eigen aarde en lucht gevoelt
Kent geen meedoogen;
Of hart op hart wortels bewogen,
Naar lijf op lijf die lucht omspoelt,
Groeit een gedachte, een schoonheid open,
De moederschoot ontvangt die rank,
Zij golft in 't kind bij 't waglend loopen,
Ze ontschalt in de' eerst gesproken klank;
honderd bloemen,
En honderd wezens
Die sterk staan in inheemsche zon,
Hun doren scheurt, hun geuren doemen
Wie roekloos nieuwe schoonheid schon.
De groei van 't Al, door de aard aan 't branden,
Ontspruit in 't volk;
Uit onbewustheids donkre kolk
Bloeit schoonheid uit oogen en handen.
Vrijheid voor haar : weerhoudt haar niet l
Wij levende volken van de aarde
Vloeken uw dood : door 't nieuwe lied
Krijgt ons leven óók nieuwe waarde.
Of meert uw macht : geen doodshaat zal
Haar bederven die gij moogt haten:
De Schoonheid, die u overal
Weerstaan zal en slaan en verlaten!
2-3 Maart

1900.
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VI.
SPIOENKOP.
I.
Ginds diep de stroom : de middagzon hing heet
Op 't rotsge bruin : een ruitertroep daalt steil
Van de andre zij : veerpont hen overvaart.
Doodstilte. Als - 't avondt flitst weerlicht op licht.
Gedempt eerst klinkt, van top tot top kaatst dan,
Zang van 't stout Volk dat op zijn bergen waakt.
De nacht broeit zwoel. 't Vijandlijk Heir hoort bang.
II.
Ons volk — 't werd tijd -- trok 't laag land uit,
En 't hardre hoogland in;
Hun hof, hun huis werd 's Vijands buit:
Hun deel bleef 't vroom gezin.
Hun wagen, zwaar van 't huisraad, droeg
Meisje en jong kind en vrouw;
't Vee loeide, en 't volk dat de ossen joeg
Schreeuwde, en met spade en houw
Baande elk mans knuist de steenge voor
Waar 't rad dat kermde in zonk:
De wagen rolde en 't vlij-stug spoor
Bleef ruig met rots en stronk.
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Bijzij zijn stoet reed, roer in hand,
Scherpoogig, 't oor gespitst,
De Boer : geen vorm die 't kopje omrandt,
Geen vlerk die doornpriem ritst,
Of 't tref-snel vuur dat de ijzren loop
Omgeeft, trilt, stil gesteund, —
Was 't mensch die sloop, of leeuw die kroop,
't Vuur flitst en 't haathart kreunt.
Vlam hoog, mijn vuur, mijn wachtvuur hier.
Geen leeuw dreigt, wilde is geen:
De Erfvijand naakt, roofgierger dier
Leeft geen : doodt hem meteen.

III.
Ons vaadren zagen 't paradijs
Van dezen Berg : hun hart
Offerde als altaar dank en prijs,

Toen waters blauwe vert
En groen vallei hun openblonk :
Zij daalden 't hoopvol in:
Hoe rood bloed stroomde en sterk lijf zonk,
Of speer van wilde 't winn' ?
Terwijl de Erfvijand leedblij keek
Hoe zwart ras 't blank verdelg' — —
Wee, 't bloed stroomde als een breede beek
Rond een gedoemde telg.
Maar 't wuivend rijs herwon zijn kracht
En groende in 't heilrijk oord:
Een Maaier heeft het neergebracht:
Dat was geen Oogst, maar Moord —
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De Erfvijand die met wortels wou
Uitrukken 't rijs, kreeg spel ;
't Zaad woei naar andre streek, en dauw
En zon bevruchtten 't snel ; -En wij, wij die de kindren zijn
Wier elk een vader stierf,
Wij staan op d'eigen Berg, en pijn
Voelt elk om wat hij dierf.
Wij staan, hier staan we, en naast dien stroom
Ligt Hij die 't ál misdreef, —
Dat zoendag koom', dat morgen koom',
Eén van ons sterv', éen leev' 1 -

IV.

Een murmling teeg, een morgenwind door 't ruig
Om berg en kloof: een gloor steeg bleek en traag:
't Staal vonkte, en, stil, van stroom naar kruin, toog 't Heir.
Doodsch was er stilte, en toen, als lang gefluit,
Siste 't geweervuur, staag, onbrijzelbaar,
Een waaiend scherm, in iedre vouw verderf.
't Heir viel, geraakt door 't Volk, dat dank-stil bleef.
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VII.
DE AFRIKAANSCHE SLANG.

De slang vonkte als een sombre steen
Rood in den berg;
De nacht waar 't Zuiderkruis in scheen
Praalde op de kolonisten wondrend voor den Tafelberg : —
De slang die op hun staven de oude Faraohs voerden;
Slang uit Aârons staf: der toovnaars namaakslangen roerden
Zich nauw of dees verslond ze ; en slang van koper,
Op stang geheven : 't volk in de woestijn
Hoopte er zijn heil van : stervende in zijn pijn
Vroeg 't wat eerst lang daarna verkond werd door den Dooper.
De slang scheen weer : nu zilver blinkt
Ze onder de sterren zelf:
Elk merkt aan 't wolkenloos gewelf
Een slang die rijst, een star die zinkt, —
De aarde bloedt onder hen ;
En stem en dreuning klinkt : » Voorwaar,
Ik maak door wondren openbaar
Ik die het Wonder ben
De dag van Afrika is daar,
Het beeld wordt waar, zijn zin wordt klaar,
Dat elk nu 't wonder ken ..."
TOELICHTING.
In de bladen las men onlangs het volgende:
„Uit Boerfontein, in het district Rustenburg, schrijft iemand aan de Volksstem
In uwe uitgave van 13 dezer zie ik dat bij Mafeking een wit verschijnsel in
den vorm van een slang gezien is op den avond van 12 Januari.
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Hier hebben wij het op denzelfden avond gezien, maar het was niet wit, het
was blink als de kleur van een ster; en een weinig nadat het weg was, komt
er een groote ster uit het Westen schietende naar het Oosten met een groote
vuurvlam; toen hij van ons was naar den kant van het Oosten, was het of
de ster barstte en toen was het een slag, en achter dit een dreuning van t 5
minuten.
Mijnheer, dit is wat ik met mijn oogen gezien heb, en dat is de waarheid."
Men vergelijke hiermee de plaats in het Reisverhaal van Peter Kolbe betreffende een door de eerste kolonisten waargenomen verschijnsel op den Tafelberg.
(Zie mijn opstel: De Ware Karbonkel of de Slang met de Kroon ? in het
Januari-nummer van dit Tijdschrift).
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VIII.
ERNEST DOWSON.
IN MEMORIAM.

Het dreunende orgel en volle violen,
Stemmen die hel van vele tijden kwamen,
Zwegen, en mij daar 'k stond bekroop een schamen.
Uw zang heeft toen zich tot mij heen gestolen.
Een zoete fluit was 't maar, met hoog verdolen
Van sierlijk
grillig zelfs
gespeel, in samen
Wierook en wijngeur: achter drankhuisramen
Of kerkwalm droomde ik dat uw oogen scholen.
Nu zweegt ge
o droeve zoon van fiere vaders -En 't brullen van de straat is al 't welluiden:
Na zieke schoonheid zoo ongure daders.
Slaap stil, uw schoonheid zal wat meer beduiden
Dan 't braggend' rijm van muffe volksverzaders,
Als 't Volk dat stierf in u hernieuwd gaat luiden.
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PLATO EN ARISTOTELES
BIJ DE MOSLIYIS
DOOR

T. J. DE BOER.

Hun die de krachten van het leven en de grenzen van
hun weten kennen, zal het niet verwonderen dat Plato voor
Aristoteles komt.
In Plato werken er vele krachten. Bovenal is zijn de kunst,
de dingen samen, als een geheel, te zien, omdat hij als een
geheel mensch leeft. Eigenaardig werkt de wereld op hem
en hij op de wereld. Het samenspel van dingen en menschen
om hem heen spiegelt zich niet scherp en helder in hem af,
maar vormt zich diep in hem tot een nieuw beeld, een verbeelding van de werkelijkheid, die hij nu, sterk en mooi, als
een nieuwe werkelijkheid buiten zich plaatst. In zijn houding
tegenover het leven daarbuiten is hij iets en wil hij iets,
omdat hij een eigen rijk leven in zich draagt. Er is een
goddelijke gloed in zijn vereering voor Sokrates en in zijn
haat tegen tyrannen. Als leeraar en als schrijver is hij vrijgevig met de rijpe schoonheid van zijn geest. En hij schept
zich een eigen rijk van waarheid, als grondslag en voorbeeld
van deze zinnelijke wereld, een waarheid die idee en gestalte
tegelijk is, en waarnaar zijn aardsche staat van gerechtigheid
zich heeft te vormen.
Van al die krachten nu is er in Aristoteles hoofdzakelijk
éen : de kracht van het denken. Hij wil veel weten, veel
ontleden, veel verklaren, ziet dus de dingen niet saam, maar
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elk op zich zelf, om ze dan in het juiste verband te zetten.
Wel maakt hij, als leerling van Plato, van zeer saamgestelde begrippen tot verklaring van de werkelijkheid
gebruik, maar op die verklaring, afleiding en ontleding,
komt het toch aan. Hij verzamelt de kennis van zijn voorgangers, overziet al het weten van zijn tijd, oordeelt en
schift, en brengt een menigte nieuwe feiten aan 't licht.
Over het leven, dat in zijn leermeester zoo groot was, denkt
hij rustig na, en verder over alles wat is en wordt, wat
was en eeuwig zal zijn. Zóo heeft hij een schat van leering
bijeengebracht, waarop twee duizend jaren, in even goed of
even slecht begrijpen, de schoolwetenschap van vele volken
heeft geteerd.
Maar er is een tijd gekomen dat men stelselmatiger en
met betere werktuigen ging waarnemen, fijner en meer
omvattend ontleden, en anders doch minder verklaren. Toen
was het met de heerschappij van Aristoteles gedaan ; Plato
evenwel bleef voortleven. Het schijnt ons nu zelfs toe, dat
Aristoteles voor altijd zijn werk heeft verricht,, terwijl Plato
nooit zal ophouden zijn invloed te doen gelden. Is dat slechts
schijn ? En zou het der Kerk kunnen gelukken ons in de
gelederen van Thomas van Aquino onder de heerschappij
van Aristoteles terug te brengen?
Tot nog toe hebben Plato en Aristoteles elkander afgewisseld.
In elke nieuwe periode der geschiedenis, als er jong leven in
godsdienst of kunst opbloeit, heeft Plato daaraan zijn deel;
maar als dat leven zich in vaste vormen heeft gezet, dan
wendt men zich tot Aristoteles om de wetenschappelijke
formule. De theologie van de vaders der christelijke kerk
b.v. heeft veel meer aan Plato dan aan Aristoteles te danken.
Apologeten en leeraars zeggen dat Plato zijn wijsheid aan de
boeken van Israëls wetgevers en profeten heeft ontleend, en
zij hebben zelfs voor Sokrates en Plato een plaats in den
christelijken hemel. Maar de laatstgeborenen, vooral in de
Oostersche kerk, passen met de methode van Aristoteles ook
sommige van zijn filosofische begrippen op het christelijk
dogma toe. Hetzelfde verschijnsel vertoont zich in de Schola-
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stiek van de twaalfde en dertiende en in de Renaissance van
de veertiende en vijftiende eeuw. Het tot stilstand gekomen
leven sluit zich telkens in de wetenschappelijke formule, en
verbreekt deze weer, zoodra een nieuwe kracht het in beweging zet.
Zou het bij de Moslims anders zijn gegaan ? Het is bekend
dat door hen, vroeger dan in het Westen, van de achtste
tot de twaalfde eeuw ongeveer, grieksche kultuur, vooral
grieksche wetenschap is opgenomen en verwerkt. Ook de
grieksche filosofie werd hun toegankelijk gemaakt. Wat er
van deze filosofische beweging vasten vorm heeft aangenomen
en door de middeneeuwsche overlevering naar Europa is
gebracht, draagt bijna zonder uitzondering het merk van
Aristoteles. Aristoteles, zoo is de gangbare voorstelling, is
de filosoof, dien de arabische denkers van de achtste zoowel
als van de twaalfde eeuw, indien al niet door vrije keuze,
dan door nood gedwongen omdat geen ander hun bekend
was, hebben nagevolgd. Aristoteles, men geeft dit toe,
onvolkomen en onzuiver, meest in nieuwplatonischen zin uitgelegd, maar dan toch Aristoteles.
Dat die voorstelling niet geheel met de werkelijkheid overeenkomt, hoop ik in het volgende aan te toonen. Ook in het
Oosten zijn er dagen geweest van jong, opgewekt leven met
veel verscheidenheid en strijd van meeningen. Dit geldt niet
alleen hun politiek, hun recht en theologie, maar ook, schoon
in mindere mate, hun filosofie. En in die dagen van strijd
heeft Plato voor Aristoteles en vooral in Aristoteles, direkt
en indirekt gewerkt. Doch niet weder nà Aristoteles, ten
minste niet in grooten omvang, omdat het tot een rijpheid
van kultuur, als er noodig is om iets aan Plato te hebben,
na de twaalfde eeuw bij de moslimsche volken niet meer is
gekomen. i )

Y) Meer bizonderheden dan hier wenschelijk zijn, hoop ik te geven in een
monografie over de geschiedenis van de filosofie bij de Moslims, die, waarschijnlijk tegen het einde van dit jaar, in het Duitsch zal verschijnen.
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I.
Na de dagen van Alexander den Groote heeft zich in de
later moslimsche landen hier en daar hellenistische, dan, in
grootere kringen, hellenistisch-christelijke kultuur ontwikkeld.
Maar eerst in de voornaamste steden van het moslimsch gebied, bizonder in Basra en Bagdad, daarna in Kairo en Kordoba, wordt die kultuur zoo intensief, dat men een poging
kan doen, al wat er van oude wijsheid en wetenschap is
overgebleven in zich op te nemen.
Als bemiddelaars traden syrische christenen en heidenen
op. Christelijke geestelijken en geneeskundigen, die het weten
van Alexandrië en Antiochië naar Edessa, Nisibis en Gondesj apoer hadden overgebracht en daar voortgeplant, werden gevolgd door schrijvers, rekenmeesters, astrologen, lijfartsen enz.
in den dienst van het moslimsche hof. Naast hen treffen wij eenigen
aan uit het nabij Edessa gelegen Harrán, waar oudsemietisch
heidendom bewaard was gebleven en zich met pythagoreischplatonische wijsheid op naam van Hermes e. a. had vermengd.
Door hen nu werd de grieksche wetenschap, deels uit oudere,
deels uit nu vervaardigde of herziene syrische vertalingen,
in het arabisch overgezet. Deze werkzaamheid had plaats van
de achtste tot de tiende eeuw.
Op deze wijze werden Plato en Aristoteles, met anderen,
uit het rijk der legende aan het licht gebracht. Voor dien
tijd, en hier en daar ook later nog, leefden ze, waar ze niet
geheel onbekend waren, alleen in de sage. In de syrische
kloosters had men Plato zelfs tot een christelijk kluizenaar
gemaakt. Van hem, die in de filosofie wijzer geacht werd dan
alle anderen, vertelde men dat hij zich een cel midden in de
woestijn had gebouwd, waar hij het wetboek van Mozes nam
en zwijgend drie jaren lang nadacht over het vers : »Hoor
Israël, de Heer uw God is een eenig God," tot God zelf zijn
moeite en zorg met genade beloonde, zoodat de grieksche
wijze kon uitroepen en neerschrijven : »De God der Joden is
éen in wezen en drie in personen."
Daarentegen heeft de sage Aristoteles zijn wereldlijk karak-
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ter laten behouden. i) Velen was hij bekend als de wijze
minister (vezier) van Alexander den Groote, dien hij met schrif
telijken raad op zijn oostersche tochten vergezelde. Die plaats
naast den grootsten vorst der oudheid heeft vermoedelijk
nog meegewerkt om de aristotelische filosofie aan te bevelen
bij de chaliefen en hun hovelingen. Doch ook in wijder kringen leefde de naam van den filosoof voort, als beschermer
namelijk van de geneeskunst. Theologen dweepten met Plato,
maar geneeskundigen bestudeerden Aristoteles. Had Plato in
zijn gezonden natuurstaat de artsen als overbodig beschouwd,
Aristoteles, de zoon van een koninklijk lijfarts, ontfermde zich
over hen. Deze omstandigheid schijnt zich af te spiegelen in
een legende, die nog in de tiende eeuw te Tiberias moet zijn
verteld. Men had daar in overouden tijd, zoo luidde 't verhaal,
rondom een warme bron een aantal gebouwen opgericht, en
in elk daarvan was voor menschen met zekere ziekten, die
zich in het water van de bron gingen baden, genezing te
vinden. Dit duurde tot den tijd van Aristoteles, op wiens
verlangen de toenmalige koning deze badhuizen liet omverhalen, opdat de menschen het niet langer zonder artsen zouden
kunnen doen.
Van de vierde tot de achtste eeuw hadden de bovengenoemde Syriërs reeds een deel van de grieksche profane literatuur vertaald. Meestal hielden ze zich daarbij trouw aan de
letter, ten minste bij logische en natuurwetenschappelijk-geneeskundige werken ; vrijer handelden ze met psychologischethische en metafysische geschriften, omdat daar veel duisters
in was dat zij niet verstonden, of van heidenschen aard dat
voor christelijke voorstellingen moest plaats maken. Zoo weken
het noodlot en de goden voor den éenen God, en werden
i) Eerst een Moslim van de negende eeuw (Dinawar4) heeft ook Aristoteles
tot een vroom man gemaakt, die den eenigen waren God vereerde, en die
door zijn vermaningen zoowel Alexander den Groote als diens hovelingen en
krijgsoversten tot bekeering bracht. Alle afgodsbeelden werden daarop verbrijzeld en als een tweede Nebukadnezar zond toen Alexander brieven uit naar
Oost en West met bevel overal den éenen God te eeres.
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de begrippen van wereld, zonde, eeuwigheid enz. met gewijzigden inhoud uit de christelijke dogmatiek overgenomen. Men
dient, bij die Syriërs wel, te onderscheiden tusschen geestelijken
en artsen, ofschoon zij dikwijls nog in éen persoon waren
vereenigd. De geestelijke als heelmeester der ziel werd geschat boven den arts, die slechts voor het lichaam had te
zorgen. Omdat het beroep van den arts een wereldsch beroep
was, dus van lagere orde, mochten in de school van Nisibis
de heilige boeken niet tegelijk met boeken van het wereldsch
bedrijf in dezelfde ruimte worden gelezen. In medische kringen las men vooral de werken van Hippokrates, Galenus en
Aristoteles. Toch zou men niet kunnen zeggen dat Plato
alleen voor de geestelijken en Aristoteles alleen voor de geneeskundigen bestond. De eersten kenden ook de logika van
Aristoteles en de laatsten beperkten zich meer tot zijn physische werken. Doch ook bij deze laatsten beteekende Plato
voor de ziel wat Hippokrates was voor het lichaam.
Wat wij van eigenlijk filosofische literatuur bij de Syriërs
vinden, is in hoofdzaak tweeërlei. Vooreerst verzamelingen
van wijze spreuken in den geest van de pythagoreisch-platonische
d.i. min of meer asketische moraal, vaak met een stichtelijke
anekdote uit het leven der oude filosofen verbonden. Het is
een genre, dat overal en te allen tijde op zekeren trap van
kultuur veel liefhebbers en beoefenaars vindt, omdat het
weinig inspanning van verbeelden en nadenken kost. Aan
deze spreukenwijsheid sluiten zich aan langere vertoogen
van psychologisch-ethischen en metafysischen aard, waarin, op
naam van Sokrates e. a. de platonische zielsleer in pytagoreische, nieuwplatonische of christelijke bewerking de hoofdzaak uitmaakt.
Dat is het eerste, en in de tweede plaats komt de logika
van Aristoteles, gebruikt als een universeel middel om alles
in systeem te brengen, zelfs de meest uiteenloopende en
tegenstrijdige begrippen. De Syriërs, en in den eersten tijd
ook de Arabieren, noemden Aristoteles den man van de
logika. De logika was, volgens hun beschouwing, het eenige
nieuwe, dat Aristoteles had uitgevonden; in de andere weten-
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schappen stemde hij geheel met Pythagoras, Sokrates, Plato
enz. overeen. Maar de Syriërs hadden, evenals de eerste
geleerden van het Westen, de verzameling van Aristoteles'
logische geschriften (organon) slechts tot aan de kategorische
figuren van de analytika priora, omdat het volgende als gevaarlijk voor het geloof werd beschouwd. En wat zij kenden
was door de handen van nieuwplatonici gegaan. Dit blijkt
ons uit het bewaard gebleven werk van Paulus Persa, door
dezen in het Syrisch geschreven voor Chosrau Anosjarwan,
denzelfden vorst, bij wien de uit Athene verdreven nieuwplatonische filosofen een toevluchtsoord, schoon geen tweede
vaderland vonden. In deze logika nu van Paulus Persa, die
het weten boven het gelooven prijst, is de filosofie beschreven
als de zelf bezinning der ziel op haar eigen innerlijk wezen,
zoodat zij in zich zelf, als ware zij een God, alle dingen ziet.
II.
Van zulke mannen, als wij boven hebben leeren kennen,
zijn de Syriërs, die van de achtste tot de tiende eeuw de
grieksche filosofie in 't arabisch overbrachten, de leerlingen.
Maar ze zijn meer van de wereld dan hun meesters ; in den
regel zijn het praktische artsen, voor wie filosofie meer de
beteekenis van natuurwetenschap aanneemt dan die van het
schouwend leven van den monnik, zooals dit in de syrische
kloosters veel het geval was. Zij leven nu aan het moslimsche
hof, een voortzetting van het perzische kan men zeggen, en
hier heeft Plato een heel andere gedaante dan in de monnikskluis en is Aristoteles tot grooter eer en bekendheid gekomen.
Eigenaardig is de voorstelling, die Honain ibn Isha^ q, wel de
voornaamste van alle vertalers, ons heeft overgeleverd. Plato
komt daar voor als de opvoeder van een prins aan een echt
Oostersch hof. Samen met den jongen prins neemt Aristoteles
deel aan het onderricht van den meester. Op zekeren dag
moet de voorname leerling examen doen. Zijne Hoogheid zal
de wijze spreuken, die hij geleerd heeft, in het openbaar
voordragen, en zijn vader, de koning, heeft een schitterend
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schoolfeest voorbereid, waarbij hij in eigen persoon verschijnt.
Maar de prins maakt door zijn onbekwaamheid en onwetendheid zijn leermeester te schande. Daarop verklaart zich echter
de jeugdige Aristoteles bereid, op te zeggen wat hij van Plato
heeft geleerd, en dit gelukt hem z66 goed, dat hem van alle
zijden eer en bewondering ten deel vallen.
De syrische vertalers aan het hof van Mansoer, Haroen,
Mamoen e. a. waren, met weinig uitzonderingen, christenen.
Als geleerde artsen waren ze geen bekrompen fanatieken,
maar ze bleven toch meestal hun vaderlijk geloof trouw.
Kenmerkend voor hun opvatting en de vrijzinnigheid van een
moslimsch vorst is wat een overlevering, die ons herinnert
aan de bekende Radboudsage, omtrent Ibn Djibril bericht.
Toen namelijk de chalief Mansoer pogingen deed om hem
tot den islam te bekeeren, zeide hij : »Ik zal in het geloof
van mijn vaderen sterven, waar die zijn, daar wil ik ook zijn,
hetzij dan in den hemel of in de hel." Daarop lachte de
chalief en liet hem met rijke geschenken gaan.
Als groote filosofen hebben wij ons die vertalers natuurlijk
niet voor te stellen. Zij werkten zelden of nooit spontaan,
doorgaans in dienst van den chalief, een minister of ander
hoveling. Hun wijsheid, voorzoover wij daarvan hooren, bestond in spreuken en verhalen. Mooie gezegden, op zichzelf
of als moraal van een fabel, over vorsten- en onderdanenplicht, over ziel, deugd en onsterfelijkheid, over het doelmatige in de schepping en de wijsheid van den schepper,
dat was het wat hen en hun kring, buiten de studie van
hun kunst, aantrok. Wat wij ons in het dagelijksch verkeer,
in het verhaal of op het tooneel, alleen als een eigenaardigheid van sommige personen laten gevallen, dat bewonderden
en verzamelden zij om den kunstigen vorm of den stichtelijken inhoud. Om een streng doordacht stelsel in zich op
te nemen, daartoe waren ze nog te kort in de school van
het denken geweest. Van Aristoteles konden ze dus, al
moesten ze ook al zijn werken tot de metafysika toe vertalen, voor eigen gebruik, behalve de logika, niet meer dan
22
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natuurwetenschappelijke en natuurhistorische bizonderheden
overnemen. Maar in hun behoefte aan politieke en psychologisch-ethische en metaphysische leeringen voorzagen Plato
en andere met Plato verwante geesten. Plato, zooals zij hem
verstonden, leerde de schepping van de wereld en de onsterfelijkheid van de ziel. Dat kwam overeen met hun geloof
en met andere hun bekende godsdienstige en wijsgeerige
voorstellingen i). Daarentegen scheen Aristoteles met zijn
leer van de eeuwigheid der wereld, en met zijn minder spiritualistische psychologie en ethiek voor hun geloof gevaarlijk. Moslimsche theologen van de negende en tiende eeuw
schreven daarom tegen Aristoteles. Later zijn beiden, Plato
zoowel als Aristoteles, in naam van Allah vervloekt, maar
in scholastiek en mystiek van de Moslims werken ze, de een
meer door zijn ideën, de ander hoofdzakelijk door zijn methode,
tot op onzen tijd voort.
III.
Den geheelen Plato hebben de Moslims nooit gehad. Zij
hebben den man van de filosofische idee en de dichterlijke
gestalte zeer onvolkomen gekend, maar hem voornamelijk
als Pythagoreër en theoloog gevonden. Om de beste van
zijn dialogen, die ons nog in verrukking brengen, te kunnen
genieten, daartoe ontbrak het hun aan smaak en aan kennis
van het eigenaardig grieksche milieu. Wat er van Plato's
echte werken in het arabisch is vertaald, is, voor zoover wij
uit het weinige dat er van overbleef een besluit kunnen
trekken, of een mager uittreksel óf een vrije en gebrekkige
bewerking geweest 2).
i) Ik herinner hier aan perzische, meer nog aan indische wijsheid die, tengevolge van vredig handelsverkeer en ook van moslimsche veroveringen, in
het chaliefenrijk bekend werd. Maar men overschatte haar invloed niet. De
sporen van grieksche inwerking kunnen we haast overal met historische zekerheid aantoonen; wat indische wijsheid betreft, moeten we ons bijna altijd met
een vrij onzekere overlevering vergenoegen.
2) Min of meer omvangrijk worden van Plato geciteerd : Apologie, Krito, de
Sophist, Phaedrus, de Republiek, Phaedo, Titnaeus en de Wetten. Buitendien
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Met tweeërlei in Plato's werk hebben de Moslims zich
inzonderheid bezig gehouden. Vooreerst hebben velen belang
gesteld in alles wat op het proces en den dood van Sokrates
betrekking heeft en, in verband daarmee, in Plato's leer van
de ziel, haar voorbestaan, haar verhouding tot het lichaam,
haar onsterfelijkheid. Het is de Sokrates van Apologie en
Phaedo, dien zij hebben vereerd ; tot dien van het Symposion
hebben zij nooit den weg gevonden. En in de tweede plaats
hebben zij den invloed ondergaan van de leer aangaande
schepping, wereldziel en natuur, die wij in Plato's Timaeus
en in de latere pythagoreische bewerking daarvan vinden.
Om dit te begrijpen, moeten we ons even verplaatsen in
de groote steden van het moslimsche rijk, waarin Arabieren
en Perzen, Moslims, Christenen, joden-en belijders van andere
godsdiensten uit allerlei volk samenstroomen. De kennis van
wereld en menschen neemt er verbazend toe. Snel komen
van alle zijden materieele en ideëele schatten bijeen en op
het geslacht van verzamelaars volgt er een ander dat geniet.
De handel vooral heeft er velen rijk gemaakt, die kunst en
wetenschap gaan begunstigen of wier zonen die zelf beoefenen. Aan vrijgeesten van allerlei slag, aan libertijnsche staatslieden, dichters en schrijvers ontbreekt het niet. Maar een
vrijdenker is nog geen filosoof en de hoofdfactor in het oostersch leven is en blijft toch de godsdienst. Uiterlijk belijden
de meesten den islam, maar menigeen is daarbij onbevredigd.
De godsdienst van Mohammed is goed voor vrijbuitende nomaden en kleinsteedsche burgers, voor soldaten en handwerkers, maar voor wie hoogere behoeften van gemoed en geest
kent, biedt hij weinig. Langzamerhand heeft de islam wel
allerlei mystieke en intellectueele elementen in zich opgenomen, maar in den eersten tijd is hij arm en nuchter en
van grove zinnelijkheid. Een lijdensdrama en een levensleer
als het Christendom bezit, ontbreekt er geheel. Velen, vooral
kende men eenige uittreksels uit platonische werken en een aantal onechte geschriften op naam van Sokrates, Plato, Pythagoras, Empedokles e. a., die platonische en nieuwplatonische gedachten bevatten. Soms worden ook echte werken
van Plato als sokratisch aangehaald, omdat Sokrates daarin als hoofdpersoon optreedt.
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onder Sjiieten en andere sekten, zoeken vergoeding in de
vereering van hun heiligen en martelaars, die den islam oorspronkelijk vreemd zijn. Doch zij die met de grieksche kultuur bekend worden, gaan verder. Hun ideaal wordt Sokrates,
de man die, volgens hun voorstelling, in den strijd tegen
het atheensche heidendom de martelaar is geworden van zijn
redelijk geloof. Zulk een martelaarschap is in hun oogen
meer waard dan te vallen in den heiligen krijg, waartoe
Mohammed al zijn volgelingen heeft opgeroepen.
De spiritualistische psychologie van Plato's Phaedo en
andere werken maakte grooten indruk op die menschen van
verfijnde kultuur. Mohammed had zijn arme gemeente vervuld
met schrik voor het einde der wereld en met hoop op een
paradijs, welks zinnelijke genietingen niet ongelijk waren aan
de bekoringen van het arabische wijnhuis. Vele latere volgelingen lokte het vooruitzicht op rijken buit. Maar de tijden
waren anders geworden. In het onrustig kultuurleven van
verzadigde of oververzadigde zinnelijkheid ontstond er een
diepgevoelde behoefte aan het bovenzinnelijke. En dit vond
men in de overgeleverde wijsheid, die, min of meer onzuiver,
op Plato's filosofie terugging. De onderscheiding van het
zinnelijke en geestelijke en de verheffing van het laatste boven
het eerste was altijd het kenmerk van platonische bewegingen.
Om den geest was het te doen en het ging in de eerste
plaats om den subjectieven geest, d.i. de ziel, het wezen zelf
van den mensch. Het pythische : »Ken u zelf!", als motto
der sokratische filosofie overgeleverd en nieuwplatonisch
opgevat, werd bij de Moslims zelfs aan Ali, den schoonzoon
van Mohammed, of aan Mohammed zelf in den mond gelegd.
Wie zich zelf d. i. zijn ziel kent, kent alle dingen, en wie
zichzelf kent, kent God, werd de tekst voor allerlei mystieke
bespiegeling. Het lichaam werd als zonder blijvende waarde,
tegen de positieve leer van Joden, Christenen en Moslims,
aan den ondergang prijsgegeven, de ziel daarentegen vergeestelijkt, vereeuwigd, vergoddelijkt. Dit leven gold als een
roes der zinnen, een donkere slaap, waaruit de dood het
opwaken tot het licht beteekende. De ziel, een hemelsche
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plant, daarboven geworteld, kon hier op aarde niet tieren.
Zij moest weer heengroeien naar het vaderland toe.
Dat was nu, voor geen gering deel, het werk van Plato's
psychologie en het werd door de kosmologie van zijn Timaeus,
de latere pythagoreische bewerking daarvan e. a. voltooid.
Evenals in den mensch vond men in de wereld een ziel en
een kracht dier ziel, natuur genoemd, in al het ondermaansche
werkzaam. Naast de éene goddelijke oorzaak van het heelal
mocht men nu ook in alle dingen de werkingen van de
natuur gaan opsporen. Voor den geloovigen Moslim, als hij
ten minste over dergelijke vragen nadacht, was de wereld
een klomp stof, éenmaal geschapen, waarmee God ieder oogenblik naar welgevallen kon handelen. Alles wat er gebeurde
in natuur en menschenwereld zou dan onmiddelijk door God
zoo gewild en gedaan zijn. Maar de filosofen vonden tusschen
God en dit aardsche leven een aantal bemiddelende geesten
of krachten, die in de latere grieksche, vooral nieuwplatonische filosofie, met aanknooping aan de mythologie, meer
en meer de plaats van Plato's ideeën hadden ingenomen.
Door middel van deze geesten of krachten werd alles uit
God afgeleid, door hen streefde alles tot God terug. Dit
terugstreven was het werk van den denkenden geest, filosofeeren dus niets anders dan naderen tot God. Door denken
en schouwen alleen, niet door gehoorzame onderwerping
(islam) aan Allah's wil, hoopte men de zaligheid, het geluk,
het hoogste goed, de waarheid, de schoonheid, alle benaderende namen van de godheid, te bereiken. De wetenschap,
de filosofie, was dus tot godsdienst geworden. Het lichaam
werd als kerker van den geest beschouwd, dit aardsche leven
als de hel voor onwetenden en een loutering voor de in
kennis zich volmakende zielen. Slechts de wetenden bereikten
de vereeniging met de wereldziel of met God ; de zielen der
onwetenden moesten ondergaan in het stof of hun bestaan
voortzetten in andere menschelijke en dierlijke lichamen.
Zulke gedachten, soms in wonderlijke vormen, die men in
't algemeen als pythogoreisch-platonisch kan karakteriseeren,
waren gemeengoed van de populaire filosofie van de achtste
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tot de tiende eeuw, en leefden ook na dien tijd in sommige
sekten voort. Zij gingen vooraf aan en begeleidden de vorming
van het Mohammedaansche dogma, gelijk in het Christendom
het gnosticisme had gedaan. Hoe groot of hoe klein het rechtstreeksch aandeel van Plato in die beweging was, laat zich
niet meer scherp omschrijven ; maar enkele hoofdlijnen van
zijn filosofie vinden wij er in terug : de ziel is meer dan het
lichaam en bestaat onafhankelijk daarvan als geestelijk wezen;
het denken staat boven zinnelijk begeeren en moedig handelen
en neemt daarom de heerschende plaats in, zoowel in den
enkele als in den staat ; de wereld eindelijk is bezield met
een eigen leven en alles wat bestaat is door de godheid goed
en schoon geordend. Hoezeer ook dit alles dikwijls op de
zonderlingste wijze werd verminkt en met astrologisch en
alchemistisch onverstand vermengd, zoodat vele aanhangers
van deze filosofie bijgelooviger waren dan vrome en verstandige
Moslims, er lag toch een aansporing in tot onderzoeken en
nadenken, die niet zonder vrucht bleef.
Een tijd lang kreeg deze pythogoreisch-platonische leer
zelfs politieke beteekenis. Wat Plato in den pythagoreischen
bond zijn leven lang heeft aangetrokken en wat hij in zijn
staatsidealen tot uitdrukking bracht, dat werd in het Oosten,
waar elke, dus ook een filosofische godsdienst slechts als een
staat in den staat mogelijk is, door verschillende genootschappen, onder wisselende namen, nagestreefd. Zulke geheime genootschappen met opklimmende graden bezaten
voor de ingewijden van een hoogeren of den allerhoogsten
graad een leer, die aan de theologie en politiek van Plato
niet geheel vreemd was. Boven den Kora^ n, die allegorisch
werd uitgelegd, plaatsten zij de geheime wijsheid van hun
profeten, die onder namen aan Bijbel en Kora^ n ontleend, in
werkelijkheid grieksche en andere filosofen waren.
Van zulk eklektisch gnosticisme met politieken achtergrond
hebben wij nog uit de tiende eeuw een belangrijk document
in de geschriften van de trouwe broeders van Basra. Dezen
vormden een bond met vier graden, opgebouwd op den
grondslag van onderlingen bijstand tot in den dood. Wat
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de verdeeling van aardsche goederen betreft, hadden ze aan
communisme grenzende ideeën, maar het geestelijk bezit aan
kennis en macht werd hoofdzakelijk den ingewijden voorbehouden. Voor dezen waren wel bestemd de ons bewaard
gebleven geschriften, waarin eklektisch-oppervlakkig het weten
van dien tijd is bijeengebracht. Beginnende met mathematische beschouwingen vol pythagoreisch getallenspel, komen ze
door alle wetenschappen heen telkens terug op de ziel en
haar krachten, om eindelijk op mystieke wijze der godheid
te naderen. Maar tusschen die filosofische beschouwingen door
bemerkt men nog hier en daar den politieken achtergrond
van strijd en lijden, van vervolgingen waaraan zij of hun
voorgangers hebben blootgestaan, van de hoop die zij koesteren, de berusting die zij prediken. Voor hen is deze spiritualistische filosofie een bevrijding en een bemoediging, het
is hun godsdienst.
Een filosofie die godsdienst wordt, zet haar leer om in een
mythologie. Het is in Griekenland zoo gegaan, en zoo ging
het ook in het Oosten. Bij de meer theoretische denkers
droeg die filosofische mythologie een astronomisch of astrologisch karakter, maar bij allerlei sekten en genootschappen
met praktisch doel vormde zich een politieke mythologie. De
hooge geesten en zielen, die de eersten in sterren en planeten
zochten, vonden de laatsten in menschelijke wezens, die zij
zich geroepen achtten bij de stichting van een aardsch rijk
van gerechtigheid behulpzaam te zijn.
IV.
Wij kennen nu eenigszins het milieu, waarin, van de achtste tot de tiende eeuw, Aristoteles werd opgenomen, De
streng orthodoxe richting onder de Moslims kon niet veel
meer dan zijn logika en de etische stelling dat deugd in het
juiste midden bestaat, van hem overnemen. Bizonderheden
uit zijn fysische geschriften waren zeer verspreid, maar zijn
eigenlijke natuurfilosofie en metafysika bleven tot een
kleinen kring beperkt. Voornamelijk uit nieuwplatonische
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bewerkingen en verklaringen leerde men hem kennen, en de
mannen van de pythagoreisch-platonische richting hielden zich
meest aan onechte geschriften op naam van Aristoteles, die
veelal laatgrieksche voortbrengselen waren, waarvan er misschien ook enkele in die oostersche kringen werden vervaardigd. In deze eklektische of platoniseerende pseudo-literatuur kwamen Aristoteles en Plato op éen plan te staan. Ik
noem er hier een paar voorbeelden van.
Vooreerst dan een dialoog, het »Boek van den Appel"
genoemd, waarin Aristoteles dezelfde rol vervult als Sokrates
in Plato's Phaedo i). Toen namelijk het einde van Aristoteles
naderde, zochten sommigen van zijn leerlingen hem op en
vonden hem welgemoed, naar aanleiding waarvan een gesprek
over wezen en onsterfelijkheid der ziel volgde. Het wezen
der ziel, zoo betoogt Aristoteles, is weten, en wel in zijn
hoogsten vorm als filosofie. In een volkomen kennis van de
waarheid bestaat de zaligheid, die na den dood van het lichaam
de wetende ziel wacht. En gelijk het weten met hooger
kennis wordt beloond, zoo bestaat de straf voor niet-weten
in nog dieper onwetendheid. Er is in hemel en op aarde
wezenlijk niets anders te vinden dan weten en niet-weten en
de vergelding, die beide in zich zelf hebben. Ook de deugd
is niets op zich zelf, niet wezenlijk van het weten verschillend, maar deze twee zijn met elkander te vergelijken als
water en ijs, waaraan hetzelfde wezen ten grondslag ligt.
Men kan zeggen, dat de samenvatting van alle deugd, d. i..
i) Deze dialoog is het best bewaard in een perzische vertaling, die naar het
arabisch is bewerkt. Of het oorspronkelijke van een grieksch of een syrischarabisch maaksel is, durf ik niet beslissen. In elk geval heeft de vervaardiger
meer dan een dialoog van Plato gekend. Onder de sprekend optredende leerlingen (!) van Aristoteles zijn bv. Krito en Simmias uit Phaedo genomen, Lysias
en Pindarus aan Phaedrus ontleend. De inkleeding van het stuk, ook bizonderheden van gedachte en beeld, herinneren aan plaatsen uit Phaedo e. a. En
hoewel het slot een aanprijzing bevat om de werken van Aristoteles te lezen,
zoo vergeet toch Aristoteles in zijn gesprek zijn eigen logische methode en zijn
metafysika, in de eerste Sokrates, in de laatste Plato volgende. — De naam
van den dialoog is daardoor ontstaan, dat Aristoteles gedurende het gesprek
een appel in de hand houdt, waarvan de geur zijn laatste levenskrachten opwekt.
Aan het einde zinkt zijn hand machteloos neer en valt de appel op den grond.
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de gerechtigheid, een weten is dat vasten vorm heeft aangenomen, en dat het onrecht, als inbegrip van alle ondeugd,
een concreet geworden onwetendheid is. In het weten alleen,
als in haar goddelijk wezen, ligt alle vreugde der ziel, niet
in eten en drinken en zinnelijke lust, die met het lichaam
ophouden. Is de ziel een vlam, die het lichaam in gloed zet,
zij straalt ook licht uit, ver buiten de grenzen van haar
lichaam. Zooals die gloed, kort van duur en zwak van werking, is in ons de passie der zinnen ; als dat licht, groot en
zuiver en vèrschijnend, is de denkende geest. Daarom vreest
de filosoof den dood niet, maar gaat uit liefde tot waarheid
en recht hem met blijden moed tegen, noodra de godheid
roept. Het genot, dat hem hier reeds ons zeer beperkte
weten biedt, is een profetie van de wellust, die hem daar de
openbaring van het groote onbekende zal geven. Nu reeds,
in het lichaam nog, kent hij er iets van, want alleen door
de kennis van het onzichtbare is een juiste waardeering van
het zichtbare mogelijk. Hij, die werkelijk zich zelf in dit
heden kent, bezit daarmee de zekerheid, alle dingen met een
eeuwig weten te zullen omvatten, d. i. onsterfelijk te zijn.
Dat zijn de hoofdgedachten van het »Boek van den Appel",
en ofschoon het niet geheel Plato is, het is toch meer Plato
dan Aristoteles, wat den laatste in den mond wordt gelegd.
Een tweede voorbeeld, niet minder duidelijk, is van nog
grooter invloed geweest. Onder den titel »Theologie van
Aristoteles" is een werk bekend geworden, dat een omschrijvend uittreksel bevat uit de Enneaden van Plotinus, den
stichter der nieuwplatonische school. i) Daarin wordt de
theoloog Plato als de ideale mensch voorgesteld, die door
een onmiddelijk denken alle dingen kent en hiertoe de logische hulpmiddeltjes van Aristoteles niet noodig heeft. Ja het
i) Evenals het »Boek van den Appel" werd de »Theologie van Aristoteles"
reeds vroeg in het arabisch vertaald, en de laatste werd zelfs door Kindi en
Farabi, de eerste zoogenaamde peripatetici bij de Moslims, voor een echt werk
van Aristoteles gehouden. Op naam van Aristoteles ging verder ook een uitreksel uit de E-ro1XEfWO AEoAo ' * van Proklus, den man, die de nieuwplatonische school afsloot zooals Hegel de idealistische duitsche filosofie. En meer,
dat ik hier stilzwijgend voorbijga.
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hoogste, het zijn of het ware wezen der dingen, is volgens
die »Theologie" niet eens door denken te bereiken, maar het
wordt alleen in ekstase duidelijk aan de ziel. » Dikwils was
ik", zoo laat men hier met Plotinus Aristoteles spreken, »met
mijn ziel alleen. Vrij van het lichaam ging ik dan als zuiver
wezen in mij zelf, van het uiterlijke tot het innerlijke terugkeerend. Dan was ik zuiver weten, wetend en geweten meteen.
Hoe verwonderd stond ik er over, dat ik in mijn duister zelf
schoonheid en glans vond en mij leerde kennen als een deel
van de hooge goddelijke wereld, ik zelf nu met scheppend
leven bezield. In deze zelfszekerheid verhief ik mij boven de
zinnelijke wereld, ja boven de wereld van den geest tot den
goddelijken stand, waar ik z66 heerlijk licht aanschouwde, dat
geen tong het uitspreken en geen oor het hooren kan." i)
Evenals in het »Boek van den Appel" staat in de »Theologie", maar meer objectief-kosmologisch, in het middenpunt
van alle bespiegelingen de ziel. Naar haar wezen bevindt
zij zich in het midden van het heelal tusschen het zinnelijke
en het bovenzinnelijke, tusschen stof en geest, tusschen wereld

en god. Haar komen uit God door den geest in het stof,
haar verblijf in dit lichaam, haar terugkeer naar boven, in
deze drie stadiën verloopt haar leven en dat van het al. Het
is de spiritualistische opvatting van Plato in den hooger opgevoerden nieuwplatonischen vorm. Het stof en de zinnen
beteekenen weinig meer. De oudgrieksche levenseenheid, in
Plato reeds gebroken, valt al verder uiteen. De ziel, zoo is
nu de leer, is geest, doch, zoolang zij in dit lichaam verkeert,
geest in hope, geest in den vorm van het heimwee : zij verlangt naar boven. Alle ware weten is daarom wetenschap
van de ziel, zelfkennis. In zulke kennis bestaat de hoogste wijsheid, die in begrippen niet volledig is weer te geven en die ten
slotte de filosoof als wijze kunstenaar en wetgever in eeuwig
schoone beelden voorstelt, voor ons menschen tot een godsdienst.
Men moge nu, na dit overzicht, dat alles heel mooi vinden,
maar Aristoteles zou er zich zelf zeker niet in hebben herkend.
i) Vgl. Enneaden, IV, 8 't begin.
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V.
De twee hier gegeven voorbeelden toonen voldoende, hoe
men in den eersten tijd Aristoteles moest opvatten. i) Langzamerhand echter ging de filosofie bij de Moslims zich in
twee richtingen ontwikkelen. Vooreerst had men de meer
populaire pythagoreisch-platonische wijsheid met allerlei aristotelisch bijwerk, en daarnaast of daarboven, in kleiner kring,
een filosofie, die men nieuwplatonisch-aristotelisch kan noemen. 2) In beide was dus Plato, maar in de tweede hield
men zich hoofdzakelijk aan de werken van Aristoteles. Dat
men evenwel niet tot een zuiver Aristotelisme kwam, behoeft
ons niet te verwonderen. De middelen van onze kritiek om
echt en onecht te onderscheiden, bezaten die Oosterlingen
nog minder dan de christelijke geleerden van de middeneeuwen, en men was en bleef afhankelijk van nieuwplatonische
bewerkingen en verklaringen. Ontbrak er een of ander
onderdeel der wetenschap, zoo b.v. de Politiek van Aristoteles,
dan sprak het van zelf, dat in plaats daarvan de Republiek
of de Wetten van Plato werden genomen. Slechts weinigen
kwam het verschil tusschen beiden tot bewustzijn ; en tusschen
i) Behalve de tastbaar onechte werken gingen er ook op naam van Aristoteles geschriften, waarvan men het karakter eerst in nieuweren tijd heeft leeren
kennen, aan wier echtheid dus geen Moslin ooit kon twijfelen. Zoo vooral
het boek over de Wereld, een aristotelisch-stoisch mengsel, dat verwant is met
de latere theologisch-kosmologische beschouwingen van de nieuwplatonische
school. Dit werk had grooten invloed.
2) Deze onderscheiding komt in hoofdzaak overeen roet die, welke moslimsche geleerden van de negende en tiende eeuw tusschen fysische en logische
filosofen maakten. De eersten werden aanhangers van Pythagoras genoemd,
d.w.z. zij hielden zich bij voorkeur bezig met wiskunde, natuurwetenschap
(waartoe ook de zielkunde behoorde) en natuurfilosofie, op nieuwpythagoreische
wijze platonische, stoische en andere elementen samenbrengend. De anderen
behandelden, voornamelijk met aansluiting aan de echte en onechte werken
van Aristoteles, het geheele stelsel der wetenschappen, maar zij kenden meer
waarde toe aan de logika dan aan de wiskunde en onderzochten meer de
uitingen van den geest dan de werkingen der natuur. -- Later ging de pythagoreische richting meer en meer in grillige mystiek (oostersche filosofie) onder
en werd de aristotelische filosofie tot een hol begrippen- en woordenspel.
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willekeurig opgelezen wijsheid en een streng doordacht stelsel
waren er vele bijna onmerkbare overgangen.
Op nog een ander motief dient men te letten. Reeds in
hun nieuwplatonische en andere bronnen vonden de Moslims
een harmoniseerende opvatting van de grieksche filosofie, die
zij wel gedwongen waren over te nemen. De eerste aanhangers van Aristoteles moesten polemisch en apologetisch
te werk gaan. Tegenover of naast de overeenstemming der
moslimsche gemeente in zake het geloof hadden zij voor
hun wetenschap behoefte aan een eenstemmige filosofie,
waarin de ééne waarheid te vinden was. Dezelfde vereering,
die indertijd Mohammed voor de heilige schriften van Joden
en Christenen had getoond, trof men later bij moslimsche
geleerden aan ten opzichte van de werken der grieksche
wetenschap. Zoo werden de grieksche wijzen voor hen leeraars
van een gezag waaraan men zich had te onderwerpen.
Zelfstandig te denken kwam niet zoo licht op in het brein
van een Oosterling, die zich een mensch zonder leeraar niet
anders dan als een leerling van Satan kan voorstellen. Op
het voetspoor der hellenistische denkers moest men dus
trachten Plato en Aristoteles met elkander in overeenstemming
te brengen en vooral die leeringen, die aanstoot verwekten,
met stilzwijgen voorbijgaan of in een met de moslimsche
dogmatiek overeenkomenden zin pogen uit te leggen. Ten
behoeve van tegenstanders van Aristoteles of van de filosofie
in het algemeen wees men met bizonderen nadruk op wijze
stichtelijke uitspraken, die men in echte of onechte geschriften
van Aristoteles vond, om zoo den weg voor het aannemen
van zijn meer wijsgeerige denkbeelden te bereiden. Voor de
ingewijden echter werd de filosofie van Aristoteles, evenals
de leer van andere scholen en sekten, als een hoogere waarheid voorgesteld, de overtreffende trap van het positief geloof
der menigte en van het meer beredeneerd stelsel der theologen i).
i) De leer van een twee-, drie- of meervoudige waarheid, die haar voorbeeld in grieksch-filosofische scholen, in christelijk-gnostische sekten, zelfs
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Met dat al is de filosofie bij de Moslims steeds eklektisch
gebleven. Wel werd er meer en meer voor Aristoteles en
tegen Pythagoras-Plato en Nieuwplatonisme gekozen, maar
het laatste werd nooit geheel overwonnen. Dat was ook niet
mogelijk bij een volk, dat in zijn geschiedwerken de regeerende vorsten van Alexander den Groote tot Kleopatra en
verder de romeinsche Keizers opsomde, maar dat van
grieksche kunst en poëzie en geschiedschrijving niet dan een
zeer flauwe voorstelling had. Het ontbrak niet aan vrije
geesten, die door de armoede aan begrippen in de moslimsche
geloofsleer afgestooten, gemakkelijker dan christelijke denkers
in de grieksche gedachtenwereld inleefden. Maar zij kenden
het volle grieksche leven niet en hadden ook de grieksche
filosofie alleen in meestal slechte bewerkingen en vertalingen
uit de derde hand. Om dit te bewijzen zou ik de geheele
ontwikkeling van de zoogenaamde peripatetische school bij
de Moslims, van de negende tot de twaalfde eeuw, moeten
nagaan. Maar evenmin als ik in bizonderheden kan treden
omtrent den grooten invloed, dien Aristoteles op alle onderdeelen van de wetenschap uitoefende, kan ik hier de alles
samenvattende filosofie van het begin tot het einde volgen.
Het zij mij vergund alleen op Averroes (12e eeuw) te wijzen,
die algemeen als de trouwste volgeling van Aristoteles onder
de moslimsche filosofen wordt erkend.
Averroes heeft zijn leven gewijd aan de verklaring van de
werken van Aristoteles. Als de commentator verschijnt hij
in Dante's divina comedia en als zoodanig heeft hem de
westersche christenheid van de dertiende tot de zestiende
eeuw gekend. 't Is of eerst in hem de moslimsche filosofie
in de meer orthodoxe theologie van Clemens en Origenes heeft, gaat door
heel de geschiedenis van het Oostersche denken heen, en is niet zonder invloed
op de scholastiek en mystiek van orthodoxe Moslims gebleven. — Volgens
de moslimsche legende, die een verklaring voor de beoefening van de
aristotelische filosofie wil geven, verscheen Aristoteles zelf in den droom aan
Mamoen en stelde hem gerust met de verzekering, dat er tusschen de filosofische
rede, de goddelijke openbaring en het gewone menschenverstand volkomen
overeenstemming heerscht.
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Aristoteles moet leeren verstaan, om dan te sterven. Aristoteles is voor hem de volmaaktste mensch, de grootste denker,
die een onfeilbare waarheid heeft bezeten ; geen ontdekkingen
van astronomen en natuurkundigen kunnen daaraan iets veranderen. Wel kan men soms zijn niet zuiver bewaarde en
vertaalde woorden misverstaan en Averroes blijft er zich altijd
van bewust, dat hij nog niet tot het volle begrijpen is gekomen, maar evenzeer daarvan, dat de goed, en door hem beter
dan door zijn voorgangers begrepen Aristoteles met de
hoogste voor ons te vinden wetenschap overeenkomt. Anderen,
die na Aristoteles zijn gekomen, heeft het groote moeite en
lang nadenken gekost om te leeren inzien wat de eerste
meester gemakkelijk heeft gevonden. Mettertijd echter zullen
alle twijfel en tegenspraak verstommen, omdat Aristoteles
meer is dan een gewoon mensch, als het ware door de goddelijke voorzienigheid ons gegeven, om te toonen, hoever het
menschelijk geslacht het in zijn denkend benaderen van den
wereldgeest kan brengen. Als hoogste incarnatie van den
geest der menschheid zou Averroes, met de ouden, hem den
goddelijke willen noemen i).
Helaas, ook in Averroes is het gebleken dat bewondering
wel het begin, maar niet het einde van het weten is. Hoever
hij in sommige opzichten met zijn opvatting van Aristoteles
boven zijn voorgangers moge staan, hij is toch hier en daar
afhankelijk gebleven van het nieuwplatonisme en van de
overlevering van zijn volk. Kenmerkend voor hem is het, dat
hij, soms op wezenlijke punten, den oppervlakkigen Themistius
liever volgt dan den verstandigen Alexander van Aphrodisias.
In den regel vindt Averroes, met zijn leermeester Aristoteles, rust in het denken als de hoogste werkelijkheid, maar
hij stelt toch ook, met Plato en Nieuwplatonici, boven het
denken het zuivere zijn, waaraan al het bestaande, in trappen
van volkomenheid, zijn aandeel heeft. Hij laat, aristotelisch,
alle lichamen uit stof en vorm (d. i. wezen of begrip) zijn
i) Gewoonlijk was dit Plato's eerenaam, maar hij werd soms ook aan anderen,
b.v. door Simplicius aan Aristoteles, gegeven.
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saamgesteld, maar onderscheidt ook, nieuwpiatonisch, in den
geest tusschen denkstof en denkvorm. Hij neemt een rei van
zelfstandigbestaande geesten aan, waarvan God als zuivere
denkvorm d. i. volkomen werkelijk denken de eerste is. Maar
in de op God volgende geesten, dat zijn de geesten van de
hemelsfeeren, onderscheidt hij van den denkvoren de denkstof,
een stof die wel onstoffelijk en - eeuwig genoemd wordt, doch
minder volkomen dan de zuivere vorm is. Daaruit volgt dan
de eigenaardige leer omtrent den menschelijken geest, waardoor Averroes zijn naam het meest bekend en berucht heeft
gemaakt. Zooals namelijk de lagere zielsvermogens met onze
lichamelijke organen zijn vereenigd als vorm (idee) met stof,
zoo ook is, volgens Averroes, onze individueele geest, het
denken in ieder afzonderlijk, niet geheel eenvormig. De eeuwige
denkstof en de eeuwige denkvorm vereenigen zich tijdelijk
in ons met het bezielde lichaam. Na den dood echter houdt
die individueele geest als zoodanig op te bestaan, om weder
te keeren tot dien eeuwigen hemelgeest, die ons het meest
nabij is. Van individueele onsterfelijkheid kan dus geen sprake
zijn, maar de geest der menschheid blijft eeuwig werkzaam.
En in zijn tragen gang door de tijden bereikt die geest, door
vorming van zijn denkstof, in enkelen die hoogte van zuiver
denken, waarop Aristoteles door Averroes is gevonden.
Eigenaardig 1 De peripatetische voorgangers van Averroes,
vooral Avicenna (Ibn-Sina), waren langzamerhand tot het
inzicht gekomen, dat de leer van individueele onsterfelijkheid
veel beter was overeen te brengen met de filosofie van Aristoteles, die zooveel waarde en zelfstandigheid aan het bizondere toekent, dan met de leer van Plato, voor wien alleen
het algemeene werkelijk bestaat. Zoo verwierp men dan Plato,
volgens wien alle menschelijke zielen slechts deelen van de éene
wereldziel zouden zijn, en verdedigde, op aristotelische gronden, het zelfstandig voortbestaan van den menschelijken geest.
-

VI.
De moslimsche filosofie van het Oosten, vroeger opgekomen
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dan die van het Westen waar Averroes leefde, was ook
eerder ondergegaan dan deze. Tegelijk met andere kultuurverschijnselen, waarmee ze samenhing, verdween de filosofie,
echter niet zonder de sporen van haar invloed achter te laten.
Bij niemand is dit zoo duidelijk op te merken als bij den
beroemden kerkvader van het Oosten, Gazáli, die in het laatst
van de elfde en het begin van de twaalfde eeuw werkte, en
die tot in onzen tijd de moslimsche theologie beheerscht.
Deze merkwaardige man, in vele opzichten de Augustinus
van den islam, wiens geleerdheid en scherpzinnigheid in den
dienst van een aan ervaring rijk gevoelsleven werden gesteld,
ondernam het de filosofen op hun eigen erf te bestrijden.
Aan hun wis- en sterrekunde twijfelde hij niet, hun logika
was in het algemeen ook de zijne, veel van hun natuurwetenschap kon hij overnemen, hoewel hij er weinig waarde aan
toekende, maar tegen hun natuurfilosofie, hun zielkunde en
metafysica kwam hij op, niet alleen in naam van de openbaring van den Koran, maar ook op grond van inwendige
ervaring en nadenken. De zwakheid van de zoogenaamde

pythagoreische filosofie toonde hij gemakkelijk aan en ook
tegen Aristoteles, zooals zijn moslimsche voorgangers dien
hadden opgevat, bracht hij gewichtige bedenkingen ter sprake.
Hij stond daarbij onder den invloed van Johannes Philoponus,
een alexandrijnsch christelijk commentator van Aristoteles'
werken uit de zesde eeuw, die tegelijk leerling en op sommige
punten, zooals de leer van de eeuwigheid der wereld, bestrijder
van den heidenschen filosoof was. En het ging Gazali zooals
het met Philoponus was gegaan : meer dan middelmatige
geesten leeren altijd van hun tegenstanders. Gazali zag in,
hoe arm en zwak de moslimsche dogmatiek voor hem tegenover de filosofie stond en dat zij op een nieuwen grond moest
worden geplaatst. Daardoor is het zelfs gekomen, dat hij,
die meenen kon de filosofie te hebben vernietigd door haar
tegenstrijdigheden aan te toonen, er juist van werd beschuldigd, door eenvoudige en bekrompen vromen zoowel als door
vrijdenkers, dat hij de filosofie had binnengehaald in de
geloofsleer, waar zij niet thuis hoorde, omdat daar alleen de
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letter van Kora^ n en traditie gezag mocht hebben. Zeker niet
ten onrechte werd er aldus geoordeeld. De filosofie met haar
eigen wapens bestrijden, hoe verleidelijk dit voor vrome eerzucht zij, aan het gevaar zich zelf te wonden, ontkomt de
laatste daarbij nooit. De theologie van Gazali was dan ook
in zijn tijd een moderne theologie en werd eeuwen later in
het Westen, b.v. door Ibn Chaldoen, nog zoo genoemd.
Het is niet mijn plan, hier weer te geven wat Gazali, in
scherpzinnige dialektiek, tegen de nieuwplatonisch-aristotelische filosofie van zijn tijd aanvoert. Liever wijs ik in 't kort
op die elementen van zijn leer, die hij, hetzij rechtstreeks,
hetzij door christelijke en moslimsche bemiddeling aan de
door hem zoo fel bestreden heidensche wijsheid heeft te
danken. Zeer ver reeds staat de theologie, die we bij hem
vinden, van de eerste eenvoudigheid van den islam verwijderd. Letten we slechts op de voorstellingen omtrent God,
wereld en mensch.
Allah, der werelden heer, Mohammed's God, is dan in de
eerste plaats een almachtig willekeurig heerscher, die onmiddellijk alles doet wat hij wil, willekeurig ook in zijn barmhartigheid, en langen tijd heeft men van hem een naïef-zinnelijke
voorstelling. Daarentegen is hij bij Gazali zuiver geest, en
hoezeer er met nadruk van zijn vrijen en almachtigen wil
wordt gesproken om het scheppingsdogma te redden, er wordt
nu toch ook geleerd, dat de alwetende, de almachtige en
algoede overal tegenwoordig is. Door deze laatste bepaling
verdwijnt eenigszins de scherpe tegenstelling tusschen wereld
en God, tusschen dit leven, waarin God reeds bij ons is, en
het hiernamaals, als wij bij hem zullen zijn. Door de eerste
moslims werd het toekomende leven even zinnelijk voorgesteld
als het tegenwoordige. Bij Gazali, die de opstanding van het
vleesch verdedigt, verdwijnt die voorstelling niet geheel, vooral
niet in zijn populaire geschriften, maar hij denkt zich toch
die opstanding en het eeuwige leven veel hooger, fijner, in
een woord geestelijker dan alles wat wij hier op aarde waarnemen. Zijn theorie van drie of vier werelden, die hij met
de filosofen gemeen heeft, geeft hem daartoe de mogelijkheid.
23
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In trappen van volkomenheid, al fijner, zuiverder, geestelijker
volgen op elkander de aardsche zinnelijke menschenwereld,
de wereld van hemelsche geesten, waartoe ook onze ziel behoort, de wereld van bovenhemelsche engelen en eindelijk
God zelf, het zuiverste licht, de volmaakte Geest. Langs deze
trappen stijgt nu de vrome verlichte ziel naar boven tot voor
Gods aangezicht. Deze onze ziel, voor de volksverbeelding
een zinnelijk wezen, bij de eerste moslimsche denkers niet
meer dan een accidens van het lichaam, is in Gazali's stelsel
zelfstandiger en van grooter waarde dan het lichaam, al is
zij nog geen zuivere geest. Want dit is God alleen.
In overeenstemming met die verschillende werelden en de
trappen van volkomenheid die de ziel bereikt, onderscheidt
Gazali verder tusschen mensch en mensch. De eenvoudige
zinnelijke mensch heeft genoeg aan het woord van Koran en
traditie, letterlijk opgevat, en hij mag zelfs niet verder vragen.
Dat woord is voor hem het levensbrood, filosofie zou doodelijk
gif zijn. Hij die niet zwemmen kan, mag niet in zee steken.
Toch zijn er altijd menschen die, om te leeren zwemmen,

te water gaan. Zij trachten hun geloof te begrijpen, maar
vervallen licht tot twijfel en ongeloof. Voor hen nu, meent
Gazali, kan dogmatiek en polemiek tegen de filosofie een heilzaam tegengif zijn. Maar het hoogst staan zij, die zonder
moeizaam nadenken door inwendige goddelijke verlichting de
waarheid en werkelijkheid van de geestelijke wereld ervaren.
Dat zijn de profeten en vrome mystieken, waarvan Gazali zich
éen mag noemen, anderen tot wegwijzers en voorbeelden.
Voor hen is God alles in alle dingen, zij zien hem en hem
alleen in de natuur en in hun eigen zieleleven. Vooral in de
ziel, die met hem verwant is, hem niet gelijk, maar toch gelijkend. Alles wat eerst schijnbaar buiten ons bestaat, verliest
nu voor de ziel zijn zelfstandig karakter, het verandert alles
in een toestand of eigenschap van de ziel, die zich éen weet
met God in onuitsprekelijke zaligheid.
Mystiek, en wel nieuwplatonische mystiek met wat pythagoreisch en misschien indisch bijmengsel, maar in hem zelf
tot werkelijke levenservaring geworden, is dus het laatste
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woord van Gazali, die in naam van de moslimsche dogmatiek
en van zijn persoonlijk geloof Plato en Aristoteles heeft
veroordeeld.
Tegenwoordig lacht men, in moslimsche scholen, om de
dwaasheid dat er eenmaal filosofen zijn geweest, die gemeend
hebben door hun denken tot ware wetenschap te kunnen
komen.
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II.
Nog geheel onder den indruk van den droom stond Wim
op ; hij voelde hoe zijn rug hem vreeselijk zeer deed, en in
zijn hoofd was het zoo zwaar. Daar recht voor zich uit zag
hij de lichten schijnen van uit het huis. Ook zijn kamertje
was verlicht.
Langzaam gaat hij voorwaarts. Zijn ruggebeen deed hem
vreeselijk pijn bij het loopen en telkens scheen het hem als zou
hij neervallen, zoo duizelig werd hij.... Dan stond hij weer
op de bordes-trap. Langzaam gaat hij naar boven ; trede
voor trede rustend met zijn mager lichaampje tegen de leuning.
Reeds zag hij voor zich de deur van het huis, en iets haastiger
liep hij. Het kwam hem wel vreemd voor dat zijne Moeder
niet naar hem was komen kijken. Zoo iets, als nu, deed zij
nooit. Als hij even langer dan gewoonlijk weg bleef van
huis, dan was alles in rep en roer : waar is Wim, lieve Wim? !
En nu ? — Het moest al heel laat zijn, want overal was het
licht zeer laag op, als nachtlicht, nu had niemand blijkbaar erg op hem.
Een bang voorgevoel bekroop hem en huiverig dacht hij
terug aan dien bruinen dooden worm, dien hij bij zijn ontwaken
in de hand had. Nu stond hij voor de huis-deur, tevens
bordes-deur. Het was hem alsof al zijn bloed hem naar het
gelaat vloog.... De deur was gesloten. Kleine Wim voelde
i) Zie Tweevr. Tijdscjir. van i Maart
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hoe een fijne regen zich ontlastte. Hij werd huiverig en zijn
ruggebeen deed hem nog steeds vreeselijk zeer. Vermoeid
zijnde leunde hij tegen het hek van het bordes. Twee groote
tranen rolden over zijne wangen. Dan stond hij op en begon
te kloppen op de bordes-deur : bom, bom, bom, bóm....
Geen antwoord . Het werd Wim angstig te moede. Weer
klopte hij op de bordesdeur : bom, bom, bom, bóm.... Geen
antwoord. Toen begon hij te roepen : »Moe, maakt u open,
ik ben het, Wim...." Geen antwoord. En luider riep hij:
»Moe, moe, maakt u toch open, het is zoo huiverig buiten;
ik ben het, uw lieve Wim...." ... Geen antwoord. Dan werd
Wim ongerust, weemoedig 1: » Moe, moe 1 ..." Geen antwoord.
Dikke tranen biggelden langs zijne wangen naar beneden.
Dan werd hij kwaad dat zij hem zoo lieten buiten staan in
dat nare April-weer. En met zijn voet trappend tegen de
bordes-deur riep hij : »open, open...." Geen antwoord. Nog
een laatste poging : »open, open...." Geen antwoord. Daar
stond hij recht ; woede, drift, gramschap, weemoed, angst, dat
alles is er op zijn gelaat te lezen ; nog één poging. » Doe
open, doe open, ik ben het, Wim." Dan, de vuist ballend,
laat hij deze met volle krachtsinspanning neerkomen op het
matglas van de deur. Een gerinkel van gebroken glas, ...
dan alles stil. Kleine Wim stond, verschrikt van zich zelf, te
turen door de gebroken bordes-deur. Eventjes sloot hij de
oogen.... Dan voelt hij een zware hand op zijn schouder
neerleggen en luid klinkt het herra in de ooren : » Kom mee,
Wim." Zijn vader stond voor hem. De blik uit zijne oogen
was eer bestraffend dan iets anders en toch lag er een waas
van diepen weemoed over zijn gelaat verspreid, als anders
nooit het geval was. Dan was het strenger.
Zij gingen door verscheidene kamers, stilzwijgend ; dan
kwamen zij in het studeer-vertrek van vader. Groote kasten
aan den wand, beladen met boeken, tijdschriften en brochuren. In het midden een groote tafel waarop een vijf-tal opengeslagen boeken, benevens een menigte couranten. Een
groote studie-lamp verspreidde zijn mat licht door de kamer,
schuin neerstralend op een ouder-wetsch schrijfbureau. In
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de verte, tegen den naakten wand, hingen eenige portretten:
Wagner, Multatuli, Dante, Michel Angelo, Morris, Ibsen,
Hauptmann, en een menigte meer, en verder allegorische
voorstellingen, symbolieke stukjes : een bruischende zee
waaruit eene maagd opdoemt gansch gesluierd, en er boven
de woorden, die Wim niet ontcijferen kon : Verder
een groote vogel met een ring in den bek, vliegend naar
een gouden schijf, waarin het karakter H. Tegen den zelfden wand aan stond een half-orgel, amerikaansch model.
En er vlak boven stond op een étagère een Mephistofeles-kop in brons. Wim stond, vermoeid als hij was,
half-slaperig te kijken naar de mooie banden die daar
in rijen gerangschikt stonden tegenóver hem aan den wand
in de boekenkasten. Langzaam let hij zijne oogen dwalen
van af de bovenste tot de middelste rijen. Vele namen las
hij er : Homerus, Virgilius, Xenophon, Plato, Aristoteles,
Spinoza, Kant, Schopenhauer, in bonte wanorde door elkander ; ... Byron, Wolfram von Eschenbach, Tegner ; ... hoe
meer namen hij las des te kleiner, des te nietiger voelde hij
zich-zelf worden en hij vond voor-zich-zelf dat hij nog zéér
weinig wist. Dat zijn vader misschien wel gelijk kon hebben;
dat hij nog te veel droomde en te weinig studeerde. 01
Hij zou wel gaarne alles willen weten wat daar in die boeken stond. Dan zou hij groot zijn, groot zooals zijn vader,
die dat allemaal wist. Dan zou hij ook kunnen meespreken
over al die hooge onderwerpen. En dan zou hij aan dat
vriendje die zulke geleerde woorden tot hem sprak, van
Reïncarnatie en van Karma, wel de les lezen. En wat
zouden zijn vroegere schoolkameraadjes dan wel van hem
zeggen 1 Dat zou heerlijk zijn, als hij dat allemaal wist.
Daar klonk zijn vader's stem : »Wim, kom hier." Langzaam,
schoorvoetend kwam hij naar voren. »Waarom ben je zoolang
in het tuintje gebleven, zonder te denken aan moeder of
vader, welk een angst zij wel moesten gevoelen over dat
lange wegblijven 1 "
Wim keek zwijgend voor zich uit.
»Wij, je moeder en
ik, dachten dat je al lang te bed waart, want het is al laat;
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het is twee uren in den nacht. »Twéé uur ?" klonk het van
Wim's lippen ? »Ja, twee uur in den nacht; je moeder
slaapt al reeds lang. Maar wat heb je gedaan in het tuintje,
zoo lang ; je ziet er bleek van uit ; heb je ergens pijn?" Wim
keek zwijgend voor zich uit ; dikke tranen welden op in zijne
oogkassen ; dan, plotseling zich aan zijn vader's borst werpend,
roept hij, luid-snikkend : »0 ! Vader, ik heb overal zoo een pijn,
in mijn rug, mijn hoofd, ... overal. Ik ga nooit meer in het
tuintje, nooit, nooit." »Kom Wim, wees nu eens kalm ; heb
je weer gedroomd ?" »Ja, vader en o zoo vreemd; van een
wormpje en van Rozefee ...." Hij onderbrak zich-zelf door
zijn luid snikken. »Nu wat is er van Rozefee?" vroeg zijn
vader. Wim veegde met zijn bovenarm zijn oogen droog.
Dan vertelde hij zijn geheelen droom. Toen hij geëindigd
had keek zijn vader hem lang en onderzoekend aan. »En
begrijp je nu wat je gedroomd hebt ?"
» Maar vader ... l" »Nu ?" »De schooljongens zeiden
altijd »droomen is bedrog" èn...." » Nu ?" »En, en ...
dan is het tóch niet waar wat ik gedroomd heb." » Kom
eens mee," zei zijn vader, en opstaand leidde hij hem tot
voor het symbolieke prentje van den grooten vogel met den
ring in den bek. »Ziet gij wat dat is, Wim ?" »Ja, vader,
dat is van die vogel waarvan ik gedroomd heb die ...."
»Juist," viel zijn vader hem in de rede. »Dat is de vogel
die je zou voeren naar datgene wat je in den droom slechts
zien kunt. Naar die gouden schijf met dat vreemde karakter,
naar den Nirwana-toestand."
»En ziet ge al die boeken daar in de kasten ? Welnu de
schrijvers ervan zij allen hebben gedroomd als gij wat dat
Nirwana is ; toch is het geen bedrog wat in die boeken staat.
Zie hier dit prentje, wat ziet gij hieraan ? Bruischend water,
een gesluierde vrouwen-gestalte, en een vreemd woord. Welnu,
uit het bruischen van je wenschen wordt een beeld geboren
dat je ziel genoemd wordt, je Individualiteit; in droom-zin,
in leven TvJvvxvjv. Het leven uit het begeeren is een droom
voor elk ander. Elk heeft zoo een vogel in droom gezien:
de geobjectiveerde begeerten; dit wenschen is steeds gekomen:
:
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de gesluierde gestalte. Het bedrog is : dit niet te erkennen. Kom
dus en vertel verder." Zij keerden beiden terug naar hun zitplaatsen. En weer begon zijn vader : »begrip je nu wat je
gedroomd hebt ? Begrijp je nu dat je vriendinnetje dood is,
dood voor goed ?'' » Maar vader, zij sprak toch zulke mooie
woorden tot mij, juist als Lichtwitje aan het wormpje deed."
» En wat zei de rups toch weer hoe zij genoemd werd door
de menschen die haar kenden ?" vroeg weer zijn vader. » Máya,"
antwoordde Wim. »En begrijp je dan nog niet, je eigen droom?
Maya is Illusie, is schijn, bestaat niet in werkelijkheid noch
in den droom ; Maya is het optisch bedrog van een droomtoestand, de weerkaatsing, de reflex van de invormentreding
van gezag ; Maya is de ring die de vogel in den bek houdt;
dat wat bindt, beperkt en macht geeft. Je vriendinnetje is
Maya en is dus niet waarvoor jij haar hield. Je liet je bedriegen door een schijn. — »Maya bestaat niet. Maar mijn
vriendinnetje bestond toch, wierp Wim tegen ; ik heb haar
gesproken ; ik heb haar gezien." »Zeker," hernam zijn vader, »zij
bestond, maar niet als engelin, als Ideaal-wezen, wat gij in
haar wildel zien ; zij was een gewoon menschenkind ; een
kind dat door kleine bloempjes en grassprietjes te vermoorden
zich mooi kon voordoen aan kleine, onnadenkende kinderen
als gij zijt. Zij bestond zooals ik besta, zooals gij bestaat;
voor een korten tijd. Nu is zij dood voor jou en kan zij geen
grassprietjes en bloempjes meer vermoorden." »En bestaat
Rozefee dan ook niet meer ?" vroeg zacht Wim aan zijn vader?
Lang, zéér lang keek hij hem in de oogen, zijn vader;
en de hand strijkend over zijn zacht, glanzend hoofdhaar,
zei hij : »Wim, luister goed naar wat ik je nu zeg, Rozefee
bestaat niet; Rozefee is slechts een beeld-gedachte Fantasie;
Rozefee is je droomgodinnetje ; Rozefee is je Ideaal ; Rozefee
is de abstraktie getrokken uit de bewustwording der waargenomen ontberingsphenomenen in indirecten, uit de wenschen naar te-niet-doening ervan in directen zin. Als je
zoo je leventje beschouwt dan zie je dat je veel ontbeert,
doordat de toestanden waar in je verkeert niet in evenredige verhouding staan tot je wenschen. De ontbering is
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de bronwel waaruit het begeeren naar iets anders dan het nubestaande geboren wordt. Al wat je begeert, wat je wenscht,
is niets anders dan het Ideaal, de abstraktie, het Niet-Zijnde,
het Subjectieve, of, zooals jij het noemt, Rozefee, d. i. het te
voorschijn tredende Genot, zooals je dat in je denken aanschouwt,
te objectiveeren, te verwerkelijken zóódanig dat je het voor
je zién kunt, in beeld gebracht. Is echter het beeld in je
denken verwerkelijkt, geobjectiveerd zoo dat het een vasten
vorm heeft aangenomen, zoo dat de genotsvorm onder je
bereik is, dan is de ontberingsvorm, de bron-wel van dien
genotsvorm, veranderd en tevens de daaruit geborene begeerte ; is er dus weer een streven naar genots-verfijning
geboren, is Rozefee, het Subjectieve, de Abstraktie, dus weer
vernieuwd in je denken. Als je echter den bereikten genotsvorm steeds blijft beschouwen als het Genot in zin geheel, als
de Abstraktie, Rozefee op-zich-zelf, dan is het een schijnFantasie, een schijn-genot, dan is het een dogma, een ring
waardoor je misschien heerscher kunt worden over anderen,
dan is het Maya. Begrijp je nu waarom je steeds zoekt naar
Rozefee, en waarom je vriendinnetje door de menschen die
haar kenden Maya werd genoemd ? ... »Vader," zei Wim
vragend. »Wat is er Wim?" »Het zijn allemaal zulke vreemde
woorden die u daar zegt : Subjectieve, Abstraktie, Inbeeldgebrachte Fantaisie, Genotsvorm, Droomgodinnetje, Ideaal;
zoo vrééind." Lachend keek hij hem aan, zijn vader ; »en is
Rozefee geen vreemde naam ? is Lichtwitje geen vreemde
naam ? is stralenglans geen vreemde naam ?" »Ja, maar ..."
»Die zijn voor mij niet vreemd, wil je zeggen, niet waar ?"
Wim keek zwijgend voor zich uit. Dan de hand zijns Vaders
drukkend vroeg hij, half-vleiend : »Vader, mag ik meer hier
komen en wilt u mij dan nog meer leeren, van al die boeken
daar in de kasten...." Lachend keek zijn vader hem aan.
»Zeker, Wim, mag je veel leeren en gaarne wil ik je verhalen
uit die boeken, maar nu moet je rust nemen en morgen mag
je je moedertje wel gezelschap houden." »Vader l" »Wat is er,
»Wim ? Ik wil moeder zoo gaarne een mooi cadeau geven en
mijn prenten-schetsboek is nog niet klaar...." -- »Dan geef je
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je moedertje maar een paar flinke kussen en vertelt haar je
droom ; dan zal ze blij zijn. Vertel haar ook dat je bestudeeren gaat heel-ernstige dingen. En nu naar bed ; één kus ...
zoo. Tot morgen."

Opgeruimd ging Wim naar zijn kamertje. Dien nacht sliep
hij heerlijk. En 's morgens toen hij wakker werd dacht hij
dadelijk aan zijn moeder. Het scheen buiten mooi weer te
worden ; door het smalle venster scheen de zon loodrecht op
zijn bed. Hij gevoelde zich aangenaam-warm, zooals hij daar
lag tusschen kussens en dekens op zijn veeren-bed, beschenen
door de zon. En hij dacht terug aan den vorigen dag ; hoe
hij voor het eerst weer in het tuintje ging. Hij dacht terug
aan zijn vreemden droom ; en in gedachten zag hij zich daar
weer staan, op de bordes-deur bonzend, bom, bom, bóm....
Hij zag zich terug in het studeer-verstrek van vader en al
de vreemde namen passeerden weer voor zijn geest : Subjectieve, droomgodinnetje, abstraktie, in bonte wanorde door
elkander. Hij begreep niet meer wat zijn Vader nu wel bedoeld had te zèggen. En toch was het hem gisteren z66
duidelijk. Maar de woorden waren ook z66 vreemd voor hem,
dat hij zich ze niet meer rangschikken kon, hoewel hij ze
zich herinnerde....
Daar beneden klonk een luide toon ; de klok. Wim telde
de uren : een, twee, drie, vier vijf, zes, zeven, acht, negen... .
Hij zat eensklaps overeind. Dan voelt hij weer die stekende
pijn in den rug. Langzaam zinkt hij terug in de kussens,
het voorhoofd bezweet door de warmte van het bed, de gewaarwording der ruggepijn, en door de loodrechte stralen der
zon die door het smalle venster op zijn bed neerploften.
Langzaam, met zijn linkerarm leunend tegen de kussens, richt
hij zich weer overeind ; hij voelde als het ware iets verschuiven in zijn rug ; het deed hem vreeselijk pijn tusschen de
schouderbladen. Langzaam zinkt hij weer terug in de kussens.
Groote tranen welden op uit zijne oogkassen en langzaam
sijpelden zij langs de wangen naar beneden.... Daar klinkt
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hem een liefelijke stem in de ooren en nog voor hij antwoorden kan voelt hij twee armen om zijn hals en twee hartelijke kussen op elke. wang. -- »Waarom ween je zoo,
waarom ben je zoo stil, Wim ?" — Overvloediger welden de
tranen op van uit zijne oogkassen. » Moeder, ik heb zoo
een pijn in den rug." »Kom, rust je maar eens flink uit
en geef je moedertje maar een kus." Langzaam sloeg hij
de armpjes om moeder's hals. »Moeder!!" »Wat is er Wim?"
-- »Ik was gisteren in het tuintje ; daarvan heb ik die ruggepijn en daar heb ik zoo raar gedroomd. Van een wormpje
en van Rozefee. Ik heb het allemaal verteld aan vader." -»Was je dan zoo laat op, Wim?" Wim voelde hoe hij kleurde.
Dan zich vermannend : »moeder, Ik wil geen geheimen voor
u hebben ; ik zal u alles vertellen, alles." En half-overeind
zittend in bed vertelde hij zijn vreemden droom, zijn bonzen
op de bordes-deur, het breken van het fraaie matglas en
zijn gesprek met vader. Toen hij geëindigd had keek zijne
moeder hem lang aan, met iets van stille blijdschap in hare
trekken. — »Wim, weet je je nog te herinneren hoeveel plezier het je deed toen je dat glas, zoo fraai bewerkt, mocht
inzetten ; weet je j nog te herinneren wat je toèn tot mij
gezegd hebt? Denk maar eens goed na, Wim; je zei toen
tot mij : »Moeder ik wil gaarne dat die opening dicht gemaakt wordt ; ik wil niet dat anderen bij ons naar binnen
komen, als wij het niet willen ; en ook wil ik niet dat de
buurjongens komen ingluren wat ik binnen verricht en daarom
wensch ik dat het matglas zal zijn waarmee de opening dicht
gemaakt wordt". — En nu heb je het glas gebroken ; als je
nu in het bordes-kamertje komt dan kunnen de buurjongens,
indien zij willen, zien wat je uitvoert. Dat is niet slecht, dat
is veel beter dan dat je geheim houdt wat je doet. Want
geheim-houden iets is oneerlijk-zin en oneerlijk-zijn is bedriegen. En, Wim, heb je nu wel alles begrepen wat
vader je gisteren gezegd heeft 1 Heb je nu begrepen dat je
droomgodinnetje ook 'andere namen kan hebben dan Rozefee 1
Dat èlk het een anderen naam geeft, omdat het voor elk
iets anders is! Heb je dit nu allemaal wel begrepen, Wim ?"
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»Ja, moe," klinkt het van Wim's lippen zacht, »maar ik vind
die namen zoo vreemd en ik blijf het Rozefee noemen. Daar
» Wat is
is voor mij zooveel liefs aan verbonden." — » Wim 1"
» Herinner je j nog dat eerste mooie prentje dat je
Moe ?"
gemaakt hebt ; van die sneeuwpoppen en die sneeuwballen ?"
Ja moe." En voel je nu niet dat het zeer goed waar
kan zijn dat je schoolkameraadjes, misschien niet allen, maar
dan toch enkelen, het nog anders noemen dan Rozefee, Lichtwitje, Stralenglans, Droomgodinnetje, Subjectieve Abstraktie,
Genot ! En voel je nu niet dat je dus zeer voorzichtig moet
zijn voordat je weer aan het uitteekenen gaat 1 Begrijp je dit
allemaal wel ?" »Ja, moeder, maar dat eerste prentje heb ik
geteekend zooals Ik het gezien heb. En mijn tweede prentje
is van mij-zelf, dat is mijn eigen leven en hoe de kameraadjes
daarover denken, meer niet. Dit prentje heb ik geteekend
zooals Ik mij-zelf heb waargenomen, in tegenstelling mei
hun doen. De andere prentjes...." »Je begrijpt niet wat
ik bedoel, Wim. Luister goed. Toen je vriendinnetje pas
dood was, kwam je huilend bij mij en vertelde mij van
Rozefee die zoek was ; je vroeg mij toen of ik wist waar
zij was. Ik antwoordde toen : Rozefee bestaat niet, Rozefee heet niemand. Nu je je vader gehoord hebt weet je wat
ik ermee bedoeld heb. Toen vertelde je me van je buurmeisje dat eiken middag met je praatte en je zulke mooie
bloempjes gaf. Toen heb ik geweend, geweend om jou'; geweend omdat ik wist je noemdet je z.g.n. vriendinnetje bij
een verkeerden naam. Zij heette Máya. Luister goed. Al wat
bloempjes of grassprietjes of welk levend wezen dan ook
doodt om zich-zelf bij anderen bemind te maken, mooi voor
te doen, is Maya; is niet de leven-wekkende fee der Fantasietuinen maar een monster ; een monster dat leeft alleen ten
koste van heel veel groote en kleine Individuen. Zoo goed
als jij vroeger je z.g.n. vriendinnetje noemdet bij een verkéérden naam
want zij was geen Rozefee, maar een rozenmoordster
evenzoo is het mogelijk dat je schoolkameraadjes
bedrogen door den Schijn, iets valsch noemen met een mooien
naam. Dat is datgene wat zij een mooien naam geven, Máya,
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maar in de werkelijke beteekenis kunnen de namen waarmee
zij het monster noemen een groote, fijne beteekenis hebben,
kunnen zij-zelf bedrogenen zijn auto-suggestiviteiten. En
dat moet je steeds in het oog houden, Wim."
»Maar moeder, hoe kan ik weten of zij het bij een
verkeerden naam noemen of dat zij iets een mooien naam
geven, iets moois bedóélen, met wat in der daad leelijk, valsch
is ?" -- »Aan twee dingen kan je dit zien, Wim. Ten eerste:
zoodra iemand er door belet wordt zich te uiten zooals
hij is, of een individu, al is het nog zoo teer, zoo fijn,
zoo klein, nog zoo grof, zoo lomp, zoo leelijk, er voor
sterven moet ; ten tweede : zoodra zij hun doen verbergen
achter muren, hetzij deze van steen, hout, glas, of wat dan
ook, gemaakt zijn ; zoodra zij iets geheim houden. En nu
Wim geef je moedertje nu maar een paar kussen : zóo, zoo;
en rust nu maar uit dan ben je morgen heelemaalbeter.
Nu dag Wim ; nog één kus.... Zóo.. ."
Daar buiten scheen het zonnetje heerlijk naar binnen op
het bed. Langzaam dreven groote, grijze wolken voorbij,
wegvloeiend in groote omlijningen als licht-witte damp in het
harde hemelblauw.
Wim voelde weer de lekkere warmte van het in-bed-zijn
over zich komen. Half-slaperig-vermoeid keerde hij zich op
zijne linkerzijde, zich half-begravend in de kussens en dekens,
en spoedig viel hij in slaap. Een rustigen slaap ; want rustigkalm ging zijn borst op en neer op de zacht-vlietende golfjesslag der breede rivieren van zijn leven-willen, die daar zachtjeskalm voortstroomden tusschen hoog-opgaande boomen, welbewust-uitgehouwen gedachten, waarachter zich statig verhieven
de lange huizen-rijen, de scheidingsmuren van zijn zelf-bewustzijn en waarnemings-vermogen met de buiten-wereld.
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... Zacht-golvend veld van korenairen in de verte ; lage
heesterboschjes langs den weg met hooge boomen aan beide
zijden. Breede velden gras er achter, in groen-geele golvingen wegsmeltend in-één met de lage horizonnen grijs-achtig-wit
in den halven cirkel van den gezichtskring, met grazende
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koeien, hier en daar. Krakende tred van zich voortbewegende
voeten op het wandelpad van kiezelsteentjes.... Langzaam
liep hij voort, turend in het wijde ruim van blauw met de
daarin drijvende wolkjes boven zich ; dwalend met zijne oogen
over de groen-geele weiden naar de boterbloemetjes, hier en
daar en naar het veld van korenairen in de verte. Een zacht
licht gloorde alles als met een gouden gloed ; verderop kwamen de bloemperken weer te voorschijn van achter de lage
heester-boschjes, en zacht-klappende vlinders met fijn-gevormde,
licht-gekleurde vleugeltjes vlogen van uit de half geopende kelken der roode en half-roze-witte rozen naar boven, ver weg,
als kleine Idylletjes van geluk, wegzwevend in het wijde,
wijde blauw.... Hier en daar het.- blij-gonzend geluid van
eene werk-bij met de zachte, welriekende luchten van bloemen-geur bezwangerd, dwalend van de eene bloem naar de
andere, en in de verte een fijn, dof gegons van zich al verwijderende muggen. Verder een plechtige stilte.... Een vervluchtiging van aanzwellende Zomerlucht in het wijde, wijde
niet. Een flauw, bijna ónhoorbaar ruischen van bloemen,
golvend op bengelende stengels aan tegen elkander....
Langzaam liep hij voort. Krakend klonk zijn tred op de
kiezelsteentjes. Geheele zwermen muggen en vliegen vlogen
bij zijn naderen op. Van achter de lage heester-boschjes
kwam een licht gefluister tot hem. De klanken kwamen
langzaam naar hem toe in vluchtige reeksen van geluid-golvingen en kweelden weer weg zonder dat hij ze verstond.
Alles zoo vaag, zoo onbestemd aankomend en weer wegdrijvend : breede golvingen eerst van bijna menschelijk geluid,
dan kort-uitstootende geluiden, als vogelen-taal.... -- Hij liep
voort in de richting van die geluiden. Bij het heesterboschje
gekomen zag hij door de struiken heen een schoon tafereel.
Voor een klein beekje achter het boschje, juist voor een
groot bloemperk dat zich midden uit het grasveld verhief,
zich vèr-verliezend, lag een meisje, den linker-arm wadend in
het zilte water, den rechterarm rustend op den natten grond,
spelend met haar hand. Een kleine ronden bloeme-begieter
lag iets verder.
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Bij zijn naderen vlogen eenige vogeltjes verschrikt opwaarts
en naarstige bijen kwamen van af de bloemen naar hem toe
en gonsden om en om hem, hem bijna aanrakend met hun
zachte lichamen. Een zacht gezoem vervulde de lucht. Dan
vlogen zij weer naar de bloemen terug, in blij-gonzende
trillinkjes. Hij bleef turen door de struiken : een blond, lief
hoofdje, lange haarlokken en helder wit-roze hals en armen.
Zachte, mijmerende oogen, blauwe pupil en grijs-wit er om.
Links klonk een dof, diep-dreunend, eentonig geluid. --Half verschrikt keek hij op en keerde zich om. Het was
eene koe die zich lang-uit neerlegde op het gras. Met haar
groote oogen, zoo glazig-kalm, tuurde zij in de verte....
Van uit de verte zag hij een landman naderen, een
groote kar voor zich uit duwend. Naar het veld van korenairen begaf hij zich....
Langzaam keerde hij zich om en tuurde weer tusschen de
lage heesters door naar het meisje en de mooie bloembedden. Het meisje had zich opgericht ; zij stond thans met
den rug naar hem toe, de bloemen begietend. Van achteren
gezien scheen het hem toe als had hij haar meer gezien ; als
ware het eene goede kennisse van hem, Daar keerde zij
zich om. Een gevoel van verrukking en schaamte tevens kwam
over hem. Zij had hem bemerkt en lang keek zij hem in het
gelaat. Een betooverend gevoel kwam over hem en weer
scheen het hem als had hij meer in zulke gloedvolle oogen
gestaard. Eventjes sloot hij de oogen, als om te herinneren;
een beeld doemde voor hem op : een tuintje, een klein hek
met ijzeren pijlers ; ervoor hij-zelf, er achter een blond meisje
met een ruikertje viooltjes en vergeet-mij-nietjes in de hand,
sprekend tot hem haar mooie, mooie woorden.... Dan was
het beeld verdwenen. Hij opende de oogen : het meisje
was dichter bij hem gekomen ; zij stond vlak voor hem. --»Wat zoekt ge hier?" klonk het van haar lippen en langzaam
golfde haar stemgeluid weg in de verte. Een zonderling
gevoel kwam over hem ; hij had zich-zelf nog niet de vraag
gesteld wàt hij nu eigenlijk wèl wilde hier. Zocht hij wel
iets ? ... »Ik weet niet of ik hier wel kwam om te zoeken
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iets, zoo klinkt het terug ; ik kwam niet voor iets bizonders;
ik wil dwalen, dwalen door de velden, meer niet. Ik wil
dwalen door de ruischende muziek van zomerluchten, ik wil
dwalen ver van het gewoel des levens, ver van de dagelijksche dingen; dwalen in het wijde Onbekende, zonder doel;
alleen maar om te dwalen, om er te zwelgen met volle teugen
de bloeme-geuren, de opstijgende dampen van het natte gras
en te zien het leven in al zijn grootheid : de groenende grasvelden ; de grazende koeien, de kabbelende beekjes, de dichtbegroeide boschjes, de fijngevormde vlinders, de naarstige
bijen, de zwervende muggen, en vliegen, de blauwe luchten,
de wit-zachte wolkjes, het veld zacht-golvende in de verte, de
koren-airen, en ... en...." Zijn stem schoot hem in de keel.
— Blij-lachend keek zij hem aan. » Èn ?" -- klonk het van haar
lippen ? ... Een lichte blos kleurde zijne wangen rood. En -dan, zich-zelf in de rede vallend : »ik zoek wèl en daarom kwam
ik hier, nu weet ik het ; ik wilde Haar weerzien, Háár ... Rozefee.
Heet gij Rozefee l Gij lijkt van achteren zooveel op Haar, op
Maya, en in uwe oogen ligt de gloed van Lichtwitje. Zijt gij
Rozefee ? ... Maar neen ; Rozefee bestaat niet. Mag ik u kussen ? 0, ik houd zooveel van blonde meisjes ; laat mij u kussen."
Lachend keek zij hem aan : »wat praat je toch van Rozefee
en Maya en Lichtwitje en waarom zoudt ge mij kussen?
Luister goed naar wat ik u zeg : ik wil wel uw vriendinnetje
zijn, je leeren de taal der bloemen, de taal der vlinders en
bijen, en de taal van de beekjes en boschjes ; maar dan moet
ge mij niet kussen en nooit naar mijn naam vragen. Belooft
ge mij dit ?"
»En waarom mag ik u dan niet kussen ?" klinkt
het zachtsmeekend van zijne lippen ? Even wuifde zij met
de hand. Dan kwamen er een menigte vlinders aanvliegen.
»Ziet ge al die mooie figuurtjes op de vleugeltjes?" Toestemmend knikte hij. »Raak ze nu eens aan." Hij deed een
greep met zijne hand. Een vlinder met blauw-groen gekleurde
vleugeltjes hield hij in de hand. Een zachte kleurschakeering
van goud-blauw op purperwit. »Laat de vlinder nu weer vrij,"
gebood zij. Het vlindertje vloog sidderend weg naar het
blonde meisje. — » Wat hebt ge aan uw hand ?" »Goud-blauw
- --
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en purperwit," klonk het van zijne lippen ; dan, verwonderd
opziend, roept hij : »zwart is het nu, vuil, dof, goor." »En
kijk nu naar het vlindertje," zei zij weer, kalm. »Wat ziet gij ?"
» Ook vuil-zwart, dof, goor," klonk het bevend terug. --- » Welnu,
daarom moogt ge mij niet kussen, dáárom. Kom mee met
mij en ik zal u vertellen van de bloemen ginds ; hun namen
zal ik u zeggen en bedwelmen kunt ge u dan aan hun welriekende luchten." Vlug ging zij voorwaarts en even vlug
volgde hij haar. Zij hielden beiden stil voor een groot bloemperk. »Wat zijn dit voor bloemen," vroeg hij ? » Wat zegt u de
geur ?" vroeg zij terug ? -- »Zacht is de geur als van rose rozen,
en wit zijn deze bloemen ; geur-taal laat zich niet vertolken
door menschelijken mond. »Wit zijn deze bloemen," hernam zij;
»wit, met rose lipjes ; wat voor bloemen het zijn kan geen mond
u vertolken, slechts hun namen kan ik u zeggen. Die daar heet
Liefde, ginds bloeit de Harmonie, iets verder de Vrijheid, er
naast Geluk; dan bloeien er Vrede, Broederschap, Poezie, Schoonheid, Reinheid, Majesteit, Hoop en vele anderen." -- »En voor
wie bloeien zij ?" vroeg hij weer. » Voor wien vraagt gij ?" klonk
het terug ; » wel voor wien anders dan voor den toeschouwer, opdat hij zich bedwelmen kan aan hun geur." »En mag ik die rozeblaadjes dan niet kussen ? ..." Verwijtend was de blik waarmee
zij naar hem zag. » Herinnert ge u niet meer dat vlindertje met
zijn mooie vleugeltjes?'' »Zeker," klonk het eenigszins bevend
van zijne lippen ; »maar wat is dan al dat mooie, waarom al
die pracht, die bloemen, de goudvlinders, als ik ze niet mag
betasten ; moet het genot dan alleen bestaan in te zien en
te ruiken ? ... Wat baat het of ik mij al verzadig aan geur
en kleur, dit zijn immers niet de prachtstukken-zelf, maar
slechts hun uiterlijke versieringen zooals ik ze zie...."
»Voor wat kwaamt ge dan hier," vroeg zij zacht ! »Kwaamt
ge niet om te dwalen door de ruischende muziek van Zomerluchten, kwaamt ge niet om te dwalen in het wijde Onbekende, zonder doel, alleen maar óm te dwalen, om In te
zwelgen met volle teugen de bloemen-geuren, de opstijgende
dampen van het natte gras en te zien het leven in al zijn
grootschheid ... of, kwaamt ge om te moorden ?"
24
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» Neen,' klonk het trillend terug, »maar ik wi! zoo gaarne

gmiete« en alles is slechts voor mijn oog en reuk..orgaan.
Ik wil zoo gaarne genieten met volle teugen; ten volle het
Genot omvatten in blijde omarming een keer, een enkele
keer, al zou ik daarna moeten sterven,. .. en u mocht ik
niet kussen, de bloemen niet aanraken, de vlinders niet bemachtigen; wat doe ik dan langer hier ?" - »Ligt het genieten
dan in het moorden?" vroeg zij zacht? »Zoo ge mij zoudt
kussen, al het schoon ware verdwenen; zoo ge de vlindertjes
zoudt bemachtigen, alles zou dood aan hen zijn, zoo ge de
hloemen zoudt aanraken, hun geur ware verdwenen, slechts
lijken zoudt gij houden in de hand. Het genieten ligt in
het gewaarworden, niet in het bemachtigen, dat is alles.'
Langzaam gingen heiden voort. Om hun hoofden gansden
luid de vliegen en muggen hun eentonig gezang, z-z..z..zu
z-z.. z-zu, Een zacht aroma van het verlaten bloemperk dreef
weg over hun hoofden in het wijde, wijde Niet. Daar klonk
weer het dof, diepdreunend geluid van daareven. De koe
had zich opgericht en stapte nu langzaam voorwaarts.... In
de verte stond de landman, bezig de korenschoven op te
stapelen in de kar. Zijn gelaat was thans naar hem toegekeerd, Een vreemd gevoel kwam over hem. Zooals hij daar
stond in de verte, de landman, leek hij veel op zijn vader,
doch zijn gelaat was als van hem zelf. flat was hy' self.
Vreemd. - »Waarom zijt ge zoo stil," vroeg hem zijne geleidster. »Wie is gindsche man," vraeg hij terug. - »Vraag het
hem zelf," Langzaam begaf hij zich in de richting van het korenairenveld. . .. Een klein huisje doemde op van uit de verte.
De landman bleef maar gestadig opstapelen de koren-airen.
Toen hij bij hem kwam hield hij er mee Ope »Wat wilt gij,
kleine man ?" hoort hij zich toeroepen. Een koude rilling
voelde hij over zich gaan. Dat was sy'n elgen stemgeluz"d.
»Wat wilt gij?" klonk het weer, doch nu sterker. »Ik wilde
weten wie gij zijt," klonk het bevend van zijne lippen. - »Zoo
ge u-zelf zoudt kennen zoudt ge zoo iets niet vragen, Houdt
mij nu maar niet te lang op ; ge ziet ik ben bezig te werken;
koren-airen die overrijp zijn bind ik saam tot korenschoven,
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deze stapel ik op mijn kar en rijd ze zoo naar het gindsche
huisje. Dan kunnen anderen ze weghalen en ze gebruiken
als voedsel. Natuurlijk moeten ze daarvoor komen oj mijn
land. Ge ziet ik heb veel werk te verrichten nog ; als ge
mij dus iets wenscht te vragen, doe het dan doch wees kort."
»Zeg mij den naam van mijne geleidster !" » Een naam voor
Haar," klonk het spottend van 's landmans lippen, »waarvoor
een naam ?" »0, een naam is mij zoo zoet," antwoordde hij;
Rozefee heette ik haar en Maya vond ik ; Lichtwitje droomde
ik en Stralenglans heette haar de rups. Droomgodinnetje,
Genot, Subjectieve, Abstraktie noemde mijn vader haar en
vreemd waren de namen die mijn schoolkameraadjes haar
gaven : Socialisme, Communisme, Anarchie.... Wat is haar
ware naam? Is mijne geleidster Rozefee? Is mijne geleidster
Maya? Zie, ik houd zooveel van haar; toen ik nog jong was,
en klein, dacht ik dat zij voor mij alléén bestond ... dat Ik
haar uitverkorene was. Nu mag ik haar niet kussen ; zeg
mij dus haar naam, dan kan ik haar noemen tenminste. En
dan kan ik haar roepen zoo dat zij bij mij komt, voor altijd."
»Een naam, een naam, waartoe een naam?" klonk het halfmedelijdend van 's landman's lippen ; zoo ge haar noemdet
met een naam, wat weet ge dan nog van Haar-zelf? Wat
baat het u of ik u zeg dat velen haar noemden Kwan- Yin,
of Sulamith of Yacodhara, of Sakuntala of Frigga, of Iduna
of Urvasi of Maria ? Wat is een naam ? Wat is het verschil tusschen Rozefee en Maya en wat is Maya, wat is
Rozefee ? Gij ziet dat schoone blonde meisje niet zooals ze is,
ge ziet haar slechts zooals uw voorstelling is van haar lichaam,
haar verschijning, in dit land. Dit land heet Abstractie. En
zij, als verschijning, bestaat juist zoo lang in dat land als gij
zelf er vertoeft ; langer niet. Een naam heeft zij niet ; slechts
haar verschijning heeft een naam ; zij, als verschijning, is geboren in dit land, dat gij zelf u gemaakt hebt, door Haar te
zóéken. Gij kunt Haar hier of elders noemen uw droomgodinnetje, uw fee ; de bloemen en vlinders kunt gij noemen
met namen welke u het liefste in de ooren klinken, — zoodra gij u waagt buiten de grenslijnen van dit land en iets er
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van wilt meenemen naar uw woning, gij zult steeds bedrogen
uitkomen, wijl alles wat gij hier ziet slechts in Abstractie bestaan kan en niet in uw koude woning Objectiviteit. Slechts
hetgeen in gindsch huisje bewaard wordt kunt gij en anderen
u toeëigenen." -- »Maar wat is dan het genieten, als wij steeds
moeten ontberen ?" Zacht keek de landman hem in de oogen;
het genieten is slechts een gewaarworden ; een gewaarworden
van dingen die slechts in dit land bestaan. Het genieten van
rozen is slechts een gewaarworden van rozegeuren. Van geuren
van rozen die slechts in dit land bestaan. Weet ge nu
waarom je Haar Rozefee noemdet ?" »En wat is dan het
leven, het koude, nuchtere leven in mijn woning," klonk het
terug? »Het leven is ontberen," antwoordde de landman.
Langzaam keerde hij terug. Het meisje zag hij niet meer ; niet op
het pad van kiezelsteentjes, niet op de breede weide, niet op het
veld van korenairen.... Weemoed kwam over hem en aanleunend met zijn lichaampje tegen een boom, zong hij klagend.
Na eenigen tijd hield hij op en keek weer voor zich
heen, in weemoedig gepeins verzonken. Zacht-wegvloeiende
geluiden dreven naar hem toe ; het scheen hem als zong
iemand een lied. Dichterbij kwamen de geluidgolvingen;
de klankenreeksen. versmolten zich saam in den lichten
zomerwind en dreven naar hem toe in rythmen van muziek.
Langzaam, droomerig ging hij voort ; terug den weg dien
hij eerst afgelegd had. Het meisje zat weer voor het beekje
achter het heesterboschje. Zij was bezig de bloempjes die
groeiden tusschen het gras te besproeien met water uit de
beek.... Luid gonsden de bijen ; en bij honderdtallen vlogen
de vlindertjes op. Al haastiger liep hij ; het scheen hem als
werd de afstand nooit korter 1 Dan stond hij voor het heesterboschj e, waar achter zij zich bevond.
Hij tuurde door de struiken : een blond, lief hoofdje, lange
haarlokken en helder wit-rose hals en armen. Zachte, mijmerende oogen ; blauwe pupil en grijswit erom.
Een zonderling gevoel kwam over hem. Een heftige begeerte naar omhèlzing van die schoone gestalte bekroop hem.
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Al het voorgenomene was in-ééns vergeten. En met een
luiden kreet overviel hij haar...

Groote grintweg. Kale boomstammen, hier en daar. Een
scherpe noorden-wind, geeselend onbarmhartig de grintsteentjes, de voorwerpen welke zich daar bevinden en niet tegen
hem bestand zijn doende opstijgen hoog, op spiraalvormige
wijze, ze vervolgens in een draaikolk van stofwolkjes weer
weg-werpend, hier en daar ... alles gehuld in duister. Een
grauwe lucht met zwart-grijze wolken. Geen enkele ster. —
Hortende, stootende geluiden als van voetstappen op den
naakten, kalen grintweg.... Een opwaaien van kleeren, hangend
los om een mager lichaampje, houdend een stok in de hand,
voortstappend tégen den wind in.... Heftig loeit de stormwind. Hoofddeksel waait met éen ruk weg en haren fladderen, los in den wind, naar achteren.... Langzaam komt
hij voorwaarts. Nu is hij aangekomen bij een grooten muur,
een ruïne. Een zware stem komt tot hem. »Wat zoekt ge
hier?" »Roze fee," klonk het van zijne lippen. »Ha, ha,
ha, ha 1 ..." Verder alles stil. — Een kille huivering komt
over hem. Langzaam gaat hij verder.... Wat was toch dat
loeien in den stormwind, wat riep het toch tot hem ? Steeds
dat eentonig gevraag, die koude stemklanken : »Wat zoekt ge
hier? — Wat zoekt ge hier?" Dan, plotseling weer, dat kortuitstootend, scherp geluid : »ha, ha, ha, ha ! ..." » Rozefee,
Rozefee, kom bij uw vriendje, kom, kom ! Rozefee 11 » Alles
stil ; slechts loeit de stormwind.
» Rozefee, Rozefee, kom bij
Het hielp niets, zijn
uw vriendje, kom, kom ! Rozefee ! !"
roepen ; zij kwam niet en in de donkere omgeving werd hij
bang voor zijn eigen geluid. Voor hem stond een lange
magere man. »Kom mee," gebood hij hem en huiverig van
den schrik ging hij mee. Zij gingen door groote, open zuilengalerijen van een ruïne. Geheele zwermen kraaien vlogen bij
hun naderen op. Aan een kleine afgelegen plek gekomen,
gingen zij een wenteltrap op en spoedig bevonden zij zich in
een klein kamertje. Toen zij beiden in het kamertje waren
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sloot de lange, magere man de deur en met een grijnslach
om de bleeke kaken, die hem rillen deed, trok hij hem tot
voor de tafel. »Ha, ha, ha, ha !" klonk het onheil-vol van zijne
lippen, ik ben niet krank-zinnig, gij zijt het, »ha, ha, ha, ha !"
Waar ik regeer te vragen naar een Rozefeé, ha, ha, ha ha ! ..."
Af en toe liet de krankzinnige hem beeldjes zien. »Dat zijn
wassenbeeldjes ; die heb ik zelf gemaakt. Die daar moeten
papiertjes maken; die anderen moeten er iets opschrijven;
die daar moeten niets doen dan knippen al wat tusschen dit
schaartje komt," -- onderwijl liet hij hem een vreeselijk-groote
schaar zien » en die hier, voor mij, moeten een mand vasthouden waar alles wat tusschen het schaartje komt in valt." —
Daar liet hij hem beeldjes zien met een noten-dop op het hoofd;
anderen met een beetje inkt zwart gemaakt, nog anderen met
papieren steekjes op en voor op tafel, lag nog een massa
was, geheele klompen. Het kamertje had slechts één venster
dat uitzicht gaf op een groot kerkhof. Daar ging juist een
stoet voorbij ; allen gekleed in het zwart. Zij sjouwden een
kist. De maan, die van achter de wolken heel flauw doorgluurde, wierp slechts zwakke lichtstralen op het kerkhof en
onduidelijk zag hij de figuren en silhouetten der voortschrijdende gestalten. Een zwak geluid, als van een dooden-zang,
bereikte zijn oor.... » Daar wordt er een begraven," riep opeens
de krankzinnige woest. » Weet ge wie het is ?" Ontkennend
antwoordde hij. »Welnu, kijk dan botterik," en meteen hield
hij hem een spiegel voor. Hij schrok ervan ; dat was hij-zelf.
Doch hoe vreemd, hoe veranderd. Een onoogelijke vleeschklomp met duizende vieze dieren er op die tegen elkander
een verdelgingskrijg schenen te voeren. »Dat is een getrouw
portret, hè," sprak de gek. »Wacht maar, ge zult nog wel meer
zien begraven." En werkelijk, daar kwam weer een andere
stoet aan : mannen in het zwart, dragend een groote kist.
»Weet ge wie daar nu begraven wordt ?" Ontkennend weer
antwoordde hij. » Welnu, zie dan," en met trad de krankzinnige naar het venster. Toen zag hij een vreemde verschijning:
de krankzinnige was verdwenen en op zijn plaats lag een
groote hoop, een vuilnisbelt. Daar krioelden duizende
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menschjes, dikken en mageren, door elkander ; alles wroette
in het vuile goedje. En zij riepen en zij schreeuwden vreemde
vreemde woorden die hol wegdreven in vage geruchten. En
er boven stond, van een hoogte, de kranzinnige te lachen
en langzaam ontkleedde hij zich. En hij draaide in het rond,
als had hij krampen.... Daar zweefde hij in de lucht, vlak
boven de vuilnis-belt, maar steeds draaiend in het rond, de
handen op den buik, schaterlachend : ha, ha, ha, hal En in
de vuilnishoop keken de mannetjes en vrouwtjes en kindertjes verlangend naar boven. En toen, ... het was afzichtelijk ; ... de krankzinnige had krampen.... Hij sloot de
oogen ; dàt kon hij niet aanzien. Toen hij opzag stond de Zon
hoog aan den hemel, beschijnend de vuilnisbelt. Door de
warmte begon de boel te stinken, vuile dampkolommen stegen
naar omhoog en pakten zich saam tot een gordel die de Zon
verduisterde.
En maar aldoor krioelden de mannetjes, vrouwtjes en kindertjes in het goud-geele goedje ... van den gek. En hooger
en hooger stegen de pestwalmen naar boven, zich ophoopend
tot wolken modderend vuil. Dan was het gezicht voorbij.
In de verte zag hij ze nog : de zwarte mannen met de lijkkist. Daar stond weer de gek voor hem. »Zie hier mijn
kaartje," en, het aannemend, las hij:

Afgevaardigde van
Tarrlturltrr.

Voor hem stond een lichtende gedaante, met een gouden
schaal in de hand. » Hier is drank, levensdrank ; drink er van
en kom dan met mij." En werktuigelijk dronk hij. Dan was de
schaal ledig en weg wierp zij hem »Ga mee," sprak zij weer,
en als ware hij een vogel vloog hij haar na door het smalle
venster het kamertje uit, naar buiten. En voort gingen zij... .
Daar stonden zij op een berg. Aan hun voeten een groote
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fabrieksstad ; grauwe zwarte wolken stegen naar omhoog. En
hooger gingen zij den berg op, almaar hooger.... Dat was
een prachtig vergezicht : aan den eenen kant, zoover het oog
reikte, een reusachtige bergketen, aan den anderen kant
heerlijk jong groen in pittoreske vormen in elkander vloeiend,
daar tusschen door gebouwen, fraai opgetrokken, en boven
hen de lucht, grauw, eenigszins bezwangerd met de opstij
gende rookwolken uit de fabrieken der groote stad, daar
beneden. Dat was heerlijk ; zoo eventjes lang-uit liggen
in het mulle zand en dan turen in die eindelooze vèrheden.
Het is hem alsof hij een wordt met die horizonnen.... Het
Verleden bestond niet, de Toekomst bestond niet, alles was
Heden.... Een En dan turen in dat blauwe puntje dat
dddrbrak die donkere fabrieksrook-lagen. Als hij om-zich ziet
is de lichtende gedaante verdwenen, en naast hem staat een
man met een puntig voorwerp in de hand. »Kom," is het
eenige wat hij zegt, en voort gaan zij, den berg af naar het
doel. Daar was veel volk bij elkander, meest reuzen. In het
midden op een open plek stond een ballon, gereed tot luchtvaart en er onder bengelde een schuitje, gevuld met zakken
zand. En de reuzen hielden elk een stevig kabeltouw in de
handen waarmee zij den ballon vasthielden. Elke reus had
een ander jasje aan en van achteren gezien was het een
kleurschakeering zoo groot dat hij in de war geraakte. Zij
kwamen meer naderbij.
Een groote gedenknaald stond rechts waarop in gouden
woorden was uitgebeiteld : imperium aurae poj5ularis, behangen met de wapenschilden dier reuzen. En voort ging hij
met zijn gezel. Daar stonden zij voor de reuzen, in hun kring.
Wonderlijk, van achteren gezien leken ze elk iets anders, van
voren, in het gelaat, waren ze een. Het verschil lag alleen
maar in de kleur en de kleeding.... Welnu, spreekt nu zijn
geleider, stap in het bootje en houdt u gereed. En voor hij
goed begrijpt wat er gebeurt, is hij in het ballonschuitje en
ziet hij hoe zijn geleider alle touwen doorsnijdt met het puntig
voorwerp. En de ballon gaat, als een duif zoo statig, de
hoogte in. Het is hem alsof het doel weg-zinkt in de diepte.
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Luide, onsamenhangende klanken bereiken zijn oor ; nog ziet
hij hoe zijn geleider beneden vecht met de reuzen.... Steeds
dieper zinkt het dal weg, ten slotte ziet hij niets meer ervan ..
hij is boven . den bergketen. Daar staat eensklaps weer de
lichtende gedaante voor hem. Zij stuurt de ballon. Dan gaan
zij naar het Noord-Oosten, voorbij en boven de steden met
de puntige kerktorens, de fabrieken, de gasthuizen, de kroegen en bordeelen. Af en toe ziet hij een weerspiegeling van
een groen veld ; eventjes opkomend, dan weer verdwijnend,
wegzinkend. Gestadig stijgt de ballon. Dan neemt de lichtende gedaante een zak op ; er staat iets op geschreven. Zij
houdt den zak over den rand van het schuitje en schudt de
inhoud uit: Zand; en op den zak leest hij Socialisme. En
hooger gaat de ballon. Daar waren veel zakken in het schuitje;
dat was noodig voor den ballon om niet in duizeling-wekkende
vaart naar de hoogte te tuimelen ; de ballon moest stijgen
en niet vallen naar de hoogte, zei hem zijne geleidster. En
hooger, steeds hooger stijgt de ballon. Het is hem als een
revelatie, dat vergezicht ; zoo met één blik die zeeën, die
bergen, die meren, landerijen en dalen, die steden en dorpen
te omvatten en aan de voeten te zien liggen.... Daar haalt
de lichtalf weer een zak voor den dag ; ook die wordt leeg
geschud : Zand; en op den zak leest hij : Anarchie. Dat alles
is noodig, zegt hem zijne geleidster ; anders zou het ballast
worden. Zie, daar gaan nog meer zakken ; de ballon moet
stijgen, hooger en hooger tot zij de wolken heeft doorkliefd
en al sprekende schudde zij een voor een de zakken leeg:
Zand, alles Zand. Daar las hij : Communisme, Broederschap,
Eenheid, Liefde, Vrijheid, Harmonie, Geluk, Vrede, Reinheid,
Hoop, Lichtwitje, Stralenglans, Droomgodinnetje.... Alles ging
als ballast. Alles Zand, Zand. En hooger en hooger gaat de ballon, aldoor maar hooger. Talrijke panorama's komen en verdwijnen voor zijn oog. — Slechts één zak ligt nog in het schuitje.
En voort gaat de ballon in de richting van het Noorden, naar
de Zon. Hij staart er in, in die witte gloed, eventjes slechts;
dan sluit hij de oogen, als verblind door dat licht. Als hij opziet
is zij verdwenen en naast hem staat weer de vreemde man.
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Hij neemt den laatsten zak op en schudt den inhoud uit over
den rand van het schuitje : Zand; en op den zak leest hij:
Rozefee.... De ballon daalt, de ballon daalt. Daar komen
de zee, de bergen, de meren, de landerijen, allen weer naar
hem toe. De ballon daalt, de ballon daalt.... Hij tuurt
recht-uit. In de verte ziet hij een licht, eventjes. Dan komt
het dichterbij, al dichterbij.... Dat is ZjÎ. Eventjes omvatten : ha 1 hij heeft Haar, Rozefee, Lichtwitje, en in blijde
omarming kust hij.... Hij ziet op : een groote vuurzuil in
de verte, steeds dichterbij komend, al dichterbij trekkend in
lijnen en bogen, dan vormend één woord : ONTBERING... .

Bezweet lag hij in het bed. Half-wezenloos keek hij voor
zich uit ; nog speelde die phantasmagorie hem door het hoofd.
Zwaar was hem zijn hoofd en het scheen hem als trokken
lange schaduwen langs de wanden, grijpend met hun voelarmen naar witte, schitterende licht-lijnen die speelden op zijn
bed. Het was de weerkaatsing van de rook, die uit de schoorsteenen der omliggende gebouwen kwam, op de neerstraling
van het Zonnelicht, dat in schuine stralen door het smalle
venster naar binnen viel, op zijn bed. Af en toe voelde hij
een stekende pijn in den bovenrug, waarop een kleine rilling volgde naar beneden.
Vóór hem, aan den wand, hing een groot schilderij. Dikwijls, als hij alleen was in zijn kamertje, had hij zich afgevraagd wat het wel zou voorstellen. Het gaf niets te zien
dan een groot grasveld waar een gouden lucht op gloeit, in
de verte de Zee, en blauwe lucht er boven met enkele staalgrijze wolkjes. Alles was even eenvoudig, landelijk-stil er op
uitgeteekend en alles stond in volle leven. Slechts lag er
midden in het groene grasperk een dood takje. Uren op uren
had hij er op getuurd om te weten te komen wat het voorstelde, nooit had hij het zich kunnen verklaren. En eens had
hij het zelfs zijn vader gevraagd. Deze had hem alleen even
aangekeken, de hand gedrukt, maar niet geantwoord op zijn
vraag. Zijn blik viel nu weer op het schilderij. De zonne-
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stralen gloeiden er op en hulden het geheel in een gouden
gloed. Zwart, kaal stak het takje er op uit. Droomerig keek
hij er naar en het scheen hem als zag hij witte zonne-gestalten
zweven in fijne passen over en om het doode takje. Dan
scheen het hem als hoorde hij een gezang van uit de verte ...
z z---z ..., z—z—z ... ; het waren de muggen en vliegen die
aan het venster gonsden in het zonnelicht. Dikke rookkolommen stegen uit de omliggende schoorsteen op en drijvend
in één spiraal-vormigen kring tot elkander verduisterden zij het
zonnelicht dat door het smalle venster naar binnen viel. Wim
keek steeds rechtuit naar het schilderij ; de goudgloed van
zooeven was ervan verdwenen, het doode takje leek niet zoo
kaal, als aanstonds. Zwarte schaduwen trokken er over heen
en een dof gezoem, een onaangenaam gebrom, voelde hij bij
zijn oor.... Sterker werd het, al sterker, dan bijna onhoudbaar ; half overeind richtte hij zich op en sloeg om zijn hoofd
om dat gezoem, dat gebrom te verjagen. Maar telkens en
telkens kwam het weer terug. Vermoeid zonk hij terug in
de kussens, weer turend naar het doode takje op het schilderij.
Een groote bromvlieg beschreef breede kringen om zijn hoofd;
steeds dichterbij trok hij ; dan even op de bovenhuid van het
oor ... en weer opnieuw beginnen aan kringen beschrijven
om het hoofd. Het werd een lange marteling voor Wim;
en luid riep hij zijne moeder. Hij verschrok van zijn eigen
stem ; zoo schor, zoo zwak had hij nooit geroepen. Een
vreemde kitteling voelde hij in de keel ; iets flauwachtig zoet;
bah ! Hij spuwde het uit. Een roode vlek op het witte laken,
verschrikt zat hij overeind en één kreet ontsnapte zijn mond:
»Moeder!" Haastig kwam zij boven ; bleek van den schrik
volgde haar vader, met een boek in de hand. »Wat is er
Wim?" vroegen beiden tegelijk. Wiin zeide niets. Hij wees
op het laken. Een oogenblik van akelige stilte volgde.
»Kom, Wim, je moest niet zoo angstig daarom zijn," sprak zijne
moeder, »het is niets, zeker van het hoesten...." Haar ingehouden stem scheen haar woorden te logenstraffen, zoo beefde
zij. » 01 Ik ben niet bang voor den dood, moeder ; ik heb
nooit veel geleefd, plezier kende ik bijna niet ; één geluk
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kende ik. 's Middags nà school-tijd bij Haar te zijn, in het
tuintje." »Kom Wim, je moet er niet te veel aan denken, ...
en dood gaan, een gezond kind van dood-gaan spreken, foei 1
Je bent immers nog veel te jong. Wees nu eens kalm."
Zoo jong, moeder" ... ; zijn oogen dwaalden langs den wand
en bleven gevestigd op het vreemde schilderij. De zonnestralen gloeiden er op en kaal, zwart stak het doode takje
er op uit. Zoo jong moeder ... en wat is het doode takje
daar op dat veld van leven ? Is dat takje oud ? En toch
ligt het daar zoo zwart, zoo donker in al die Zonne-glans.
0, moe, ik ben als dat takje, ik voel het zoo kil, zoo naar
en toch ben ik in het leven, en als ik daar alleen lig, ik
voel de dansende gestalten, de lichtfeeën over mij gaan als langs
gindsch takje, en ik vergéét dan dat het slechts de weerstraling
is van zonne-glans en zwarte fabrieksrook, het wordt dan voor
mij één groote gestalte ... Rozefee...." »Toe Wim," zei zijne
moeder, zijne handen in de hare houdend, » spreek nu niet zoo
veel; anders hoest je weer; kom, wees nu maar bedaard en
stil. We zullen den docter voor je roepen."

Een smadelijke plooi trok om Wim's vaders lippen....
» En dacht ge dat de docter hier aan iets doen kan ?" klonk het
bijna-spottend terug. Dan zich tot Wim wendend zei hij : »Kom,
Wim wees nu eens sterk ; je hebt bloed opgegeven ; dat is
zoo vreeselijk niet. Het is vreemd voor je, dat je het ziet, de
verwoesting van je lichaampje. Zijt ge bang voor den dood ?" -» Is Rozefee daar, vader?" --- » Rozefee bestaat niet, Wim. Zijn
de lichtbundels die spelen om dat doode takje daar op het
schilderij werkelijke gestalten ?" »Denk er om Wim, in droomtoestand lijkt alles anders en hoedt je voor het optisch bedrog."
» Vader, wat is de dood ?" --- »De dood is voor het enkelwezen, voor jou, voor mij, voor elk ander, ophouden te zin.
De dood is niet-zijn, is afwezigheid van bestaan. Ziet ge daar
dat takje op het schilderij ? Daareven zei je, ik ben als dat
takje ; doch het is niet zoo, Wim. Want in je zit het léven
nog, * het leven van enkel-wezen zijn. En je drddmt van die
licht-armen en gestalten die over je gaan en naar je grijpen.
Je voelt. Dit takje is dood ; dit takje is dood, dit takje voelt
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niet meer ; het leeft niet. Kalm, koud, ligt het daar tusschen
licht en leven. Dat is dood, Wim; dat is dood.
Toch be»Zeker, Wim, doch
staat het nog als enkel-wezen, vader."
als enkelwezen dat niet meer bestaat in idealen zin. Als
enkelwezen dat geen wezen is, maar slechts lijk. Herinner je
je nog dat prentje uit mijn studeervertrek? dat is het beeld
van leven, de oprijzende gestalte uit bruischende zee ; dit
schilderij is het beeld van dood, toch leeft alles er om, als
merkte het niets ervan : Zoo is het leven in algemeenen zin
als voor jou alles dood zal zijn." -- »En als ik dood ben, zal
alles gaan als voorheen?
» Is niet alles in volle leven op het schilderij, al is het
kleine takje dood ?" » En ik zal nà dien tijd nooit meer
voelen, nooit meer?" -- »Wim, zullen er eens rozen komen uit
het doode takje ?" »Maar vader...." »Wat is er Wim?" -» Gaat u ook dood?" » Zeker Wim." » En moeder ook?" »Ja." » En
al wat leeft, 'alle enkelwezen ?" »Zeker, Wim ; al wat leeft, leeft
»Maar waarom leeft dan alles, en waarom
om te sterven."
»Waarom bemint
is er dan leven, als alles, alles vergaat ?"
ge Rozefee ?" Wim keek recht voor zich uit ; langzaam voelde
hij een vreemde duizeling over zich komen ; het scheen hem
als draaide alles om hem heen. Een oogenblik van vreeselijke
hoofdpijn, dan een kitteling in de keel, een drogen, harden
kuchhoest en weer kleurde zich het laken rood.... Natte
doeken voelde hij op zijn borst leggen en vermoeid sloten
zich zijne oogleden.... Zij keken zwijgend voor zich uit,
Wim's moeder en vader. »Dat is het einde," zei vader. Zij antwoordde niet ; tranen welden op uit haar oogkassen en sijpelden langzaam langs de wangen naar beneden. Daar buiten
scheen de Zon heerlijk naar binnen op het bed; de dikke,
zwarte rookwolken vermengden zich met de lichte zonneglans
en half-zwart, half-licht was het in de kamer. Een licht
gekreun kwam uit het bed : »open, open ... 'ben zoo warm;
open, open...." Zij ging langzaam naar beneden ; steeds bleef
dat gekreun aanhouden: »open. . . open. . . 'ben zoo warm;
open, open...."
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Een kort geschuifel beneden ; dan haastige stappen op den
trap, gevolgd door zacht geslof. »Zoo, is hier de zieken.
kamer ?" sprak een vreemde stem. Wim's vader keek op ; een
man in het zwart stond voor hem ; achter hem doemde de
gestalte van zijne vrouw op. -- »Wie is u ?"
»Ik ben de dokter", antwoordde de vreemde man. Hij
haalde de schouders op en wees naar het bed. Wim verkeerde nog steeds in dien toestand van zwakke-sluimering.
Kort haalde hij adem en op zijn bloote borst lag een ijszak.
»Wie heeft die ijszak er op gelegd ?" vroeg de dokter. »Dat heb
ik gedaan", antwoordde Wim's vader ; »maakt u het kort." De
dokter zei niets, schoof de ijszak op het bed en begon Wim
te ontkleeden; zij hielp hen. Een korte buis haalde hij uit
zijn binnenzak en bevestigde de beide boven-einden aan zijn
beide ooren. Dan bevestigde hij de buis-tromp op Wim's
borst. Af en toe verschoof hij zijn buis-tromp. Hij mompelde
iets tusschen de tanden : def ... bronchitis. Dan hield hij er
mee op. »Uw kind is erg ziek," zei hij.
»Dat weet ik" antwoordde Wim's vader, »het is stervend.
Tuberculose is het, niet ?" Toestemmend knikte de dokter;
»gevorderd stadium," voegde hij er aan toe. Wim's moeder
snikte bij het bed. » Ik zal hem wat witte poeiers geven," sprak
de dokter en hij ging over zijn binnenzak. Een spottende
trek vloog over het gelaat van Wim's vader. »Toch altijd
even praktisch, even doctoraal...." »Wat zegt u ?" vroeg de
dokter. — »Dat ze allen even praktisch zijn, doctoraal, ... de
dokters. Voorwaar is het niet gek dat arme kind nog morphine
te doen slikken of wat codeïne ? Een kind dat geen week
meer zal leven ?" -- »Ja, maar wij moeten er toch iets voor
doen, en, als ik vragen mag, waarom hebt u dan den dokter
geroepen bij uw kind ?" Hij keek hem spottend aan :" gekrenkt
in uw dokters-eer, is het niet ? Trouwens, ik heb u niet doen
roepen, dat deed dat zwakke, angstige vrouwje daar, die in
u halve goden ziet en reeds gerust is als ge uw papiertje bekladt met uw stelselmatig recept morphine.... Denkt ge nu
werkelijk dat gij éen ziekte kunt bestrijden, die niet door het
mes weg te snijden is ?" — » Neen, sprak de dokter, zoover is
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de medische wetenschap nog niet. Genezen kunnen wij niet,
slechts de crisis oproepen en edeler deelen beschermen."
»Waarlijk, altijd even naïef; en hoe denkt ge een ziekte te
behandelen, door zijn lichaam te onderzoeken, alléén ? Moet
ge niet rekening houden met zijn psychologische hoedanigheid,
met zijn eigenaardigheid van karakter, met zijn bepaalde genots-begeerte, en dan met zijn geheel vroeger leven ? Of dacht
ge, als die anderen, dat de organen verslappen van het ziekedeel voldoende is? De crisis opwekken, zeker; maar dan zijt
ge verplicht uw patient te kennen, door en door, juist wat
betreft zijn psychologischen toestand. Dat knaapje daar, weet
ge wat hem tuberculose-lijder deed worden ? Een organisch
gebrek in de long, alleen ? Welnu, luister wat hem scheelt" en
in korte trekken vertelde hij alles wat hij opgemerkt had van
Wim ; zijn zucht naar het tuintje, zijn lust tot studie, zijn
droomen, enz. Toen hij geëindigd had zei de dokter niets. Hij
keek zwijgend voor zich uit. Dan riep hij : »maar hoe kunt
gij, de vader, daar zoo kalm over redeneeren ?" Spottend antwoordde hij : alweer dat conservatisme nog ; dacht ge dat die
ziekte onverwachts voor mij kwam ? ik zag het komen al
den éérsten dag dat zijn vriendinnetje dood was. En wat
baat opgewondenheid 1 wat baat weegeklaag 1 kan het hèm
helpen?" »Gij zijt moedig," sprak de dokter. »Ik ben niet
moedig," hernam hij ; »ik ben alleen niet opgewonden door iets
dat noodwendig gebeuren moest. Ik zag het komen, eerst
langzaam, toen al vlugger en vlugger ; ik zag het komen
zooals men op Zomerdag het onweerswolkje ziet, al grooter
wordend, al grooter wordend tot het .uitbarst, het onweer.
En wie is dan nog angstig voor onweer ? Wat baat het u
of gij uw hoofd verbergt in de kussens als deze ?" en hij wees
op zijne vrouw.
Laat ons de dingen durven zien zooals zij zich aan ons
voordoen...."
Wim scheen te sluimeren ; zacht ging zijn borstje op en
neer. Af en toe trok zich zijn mond krampachtig samen;
enkele keeren scheen het als zou hij spreken.... Opmerkzaam keek de dokter naar hem ; langzaam ging hij naar hem

36o

ROZEFEE.

toe, bijna onhoorbaar, en voelde hem den pols ... ... ,
al zwakker voelde hij. Hij telde de slagen ; dan zich tot
Wims Vader wendend zei hij : »Maak u gereed, het duurt
niet zoo lang als gij dacht, het kan elk oogenblik afloopen."
Een kort afgebroken gesnik werd gehoord bij het bed en
langzaam stond Wim's moeder op. Zij ging langzaam, den
blik steeds gericht op Wim, naar beneden, mompelend : »ik
kan het niet zien, mijn eigen kind, mijn éénigst." Eenige
treden ging zij de trap af. Op het midden bleef zij zitten
snikken, naar boven turend, naar het bed. — Hij zag er
bleek uit, Wim's vader ; krampachtig trokken zich zijne lippen
opéén om zijn onrust te bedwingen en schijnbaar kalm, met
het voorhoofd bezweet, trommelde hij op het glas, een eentonige muziek.... ... ...
Een kleine beweging ontstond in het bed ; Wim draaide
zich om in de kussens, glazerig staarden zijne oogen op
één punt, doelloos ; dan opende zich zijn mond ; een doffe
klank kwam er uit : Rozefee --- , dan viel hij op zijn zijde
terug. De doktor stond recht ; »het is geschied," klonk het van

zijne lippen, »hij is niet meer". Beneden werd een luide gil
geslaakt, en Wim's vader stond op eens stil ; ontzet was hij,
zoo spoedig had hij het niet verwacht. De dokter schoof het
raam open, trok daarna het laken over Wim's lichaam en
wendde zich tot Wim's vader : »Kom, laat ons van hier gaan."
Werktuigelijk ging hij naar beneden ; de dokter volgde hem
op den voet. Zij gingen door verscheidene kamers, naar zijn
studeervertrek.

Hij was weer meester over zich-zelf en zei tot den dokter:
»ga zitten."
Een oogenblik van stilte volgde. De openslaande ramen
van het vertrek stonden wagewijd open. Een aanrollend geruisch als van jubeltonen en kermisklank kwam telkens aandrijven in luchtige kringen, en telkens dreef het weer voorbij.
» Men viert daar feest," zei hij ; » feest voor een idée" ; een idée
die misschien ééns, als zij tot besef komen van wat er nu
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met hen gebeurt.... »Men viert er feest," viel de dokter in,
» zeker ; en waarom zou men niet feestvieren ? Het feest der
verbroedering, het feest van de Mei ?" Ha, ha ! het feest
van de Mei ! 01 ziet ge niet het droevige, het ellendige om
u, om nog te spreken van een feestvieren, of, gaat ge alleen
af op wat de bloote aanschouwing u meedeelt ? Zie, hoe
daar buiten het weer prachtig is, hoor de jubelkreten der
mannen, vrouwen en kinderen die daar feestvieren ; maar hoort
ge ook dat klaaggeschrei van de jonge fabrieksslaven die daar
zwoegen in de geweldigste hitte, de nijpendste kou, al maar
door, al maar door ; ... hoort ge ook dat kuchen en hoesten
der longlijders die, door het werken op fabrieken, invalide
zijn geworden en daar liggen te vergaan van Tuberculose,
Kanker, Typhus en zoovele andere ziekten ; ... hoort ge ook
de beenen kraken dier arme knapen die daar zwoegen in de
zwavel-mijnen ; ... hoort ge de zuchten van ongelukkige man.
nen die hun lichaam moeten verkoopen, verkoopen aan den
fabrikant, of aan den geld jonker die er genotvoorwerp van
maakt, zonder meer ; ... of ziet ge niets dan het feestvierend
volk, de opgedirkte mannen en vrouwen dansen om hun
Wat is het Meifeest, wat
gouden kalf, de Mei, de Mei 1
is de Mei ?"
»Gij zijt opgewonden," sprak de dokter kalm;
»gij beschouwt de dingen van een eenzijdig standpunt. Het is
waar, ik ben niet wat men noemt socialist of anarchist;
integendeel, hun practisch werken stuit mij tegen de borst
en ... de huidige maatschappij zou er nog zoo slecht niet
uitzien zoo er eenige practische verbeteringen aan werden
toegebracht -- want, dit geef ik de socialisten gereedelijk toe
dat de huidige toestand onhoudbaar is en daarom moeten wij
die geleidelijk hervormen, natuurlijk op den grondslag der
bestaande maatschappelijke inrichting. Evenwel, als idealist,
als man, die zich beschouwt als déel van het geheel, is de
idée eener broederschap een groot Symbool, en...." » Houdt
op, gij kalme man," riep hij spottend terug ; »wat praat gij?
Het is waar, ik bén eenzijdig, ik beschouw de dingen eenzijdig, maar ik ben eenzijdig gemaakt, de toestanden waarin
ik verkeerd heb en nog verkeer hebben mij gedwongen alleen
25
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op mij -zelf te bouwen, gedwongen in mij-zelf de hoogste rechter te zien en ... te eerbiedigen ; omdat, waar ik kwam, bij
de onderdrukkers of bij de onderdrukten, de huichelarij den
boventoon voerde, omdat ik overal zag het bedrog vereeren,
om te kunnen heerschen ; omdat ik bij de plutocraten in ruimen kring, bij de proletariërs in kleinen kring dat Maya zag
aanbidden. Ha, ha 1 eenzijdig 1 Ziet ge dat lichaam daar voor
u, dat is het lichaam van iemand die van af zijn twaalfde
jaar vijftien uren daags slaaf was op een moordhol dat ze
fabriek noemen, waar je vergiftigd wordt in den dubbelen
zin van lichaamsverwoesting en Individualiteitsverwoesting;
dit is het lichaam van iemand die door dat stelselmatig
verwoesten op zijn zeventiende jaar de fabrieksziekte, Tuberculose, kreeg, die anderhalf jaar bedlegerig was, die bijna een
vol jaar doorbracht in dat sombere, doodsche gebouw dat ze
ziekenhuis noemen, waar een tucht heerscht als in een gevangenis en het proletariër-zijn vivisectie-beest van je maakt;
dit is het lichaam van iemand die zich de huichelarij der
openbare wereld bewust werd, die vijandig ging staan tegenover de heerschende meeningen en de heerschers, omdat hij
zag hoe de menschen stelselmatig werden bedrogen, hoe alles
werd ingericht naar den wil van enkele geldbezitters, en hoe
de andere millioenen, na eerst door de heerschende begrippen
dronken te zijn gemaakt, daaraan zich moesten onderwerpen,
hetzij door langzaam vermoord te worden in een heusche
gevangenis of terecht te komen in handen van zoo een bloedhond, een plutocraat. 01 begrijpt ge het dat ik anders werd
dan gij, die misschien op uw gemak kondet studeeren ? Die
niets van dit alles had door te maken, die het onder het
genot van een fijnen manilla uit de couranten, zoo terloops,
kon gewaarworden, die niet heeft meegeleefd dat leven 1
Begrijpt ge dat ik verstoken van af mijn twaalfde jaar
van èlk onderwijs, dat ik, auto-didact, anders werd dan gij,
geschoolde man, die misschien, wie weet Specialiteit zijt in
uw werk 1 En dan, begrijpt gij het, hoe een Individu
met een groot Ideaal »de menschheid te redden", hoe zulk
een Individu eenzijdig wordt wanneer hij ziet dat daar
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waarbij hij zich móest scharen, bij de onderdrukten, dat
daar het bedrog regeerde en slechts party belang heerschte,
en niets meer l Begrijpt ge de ontgoocheling van zulk een
Individu, als hij, moede van dit alles, zich wierp, net als de
hartstocht van iemand die ten einde raad is en in de verte
een glans van bevrediging ziet opkomen, op een grootsche
idee, slechts bestaande in zijn brein, hetwelk hij méénde terug
te vinden in een woord dat hij opving van menschen, die,
zooals hij later gewaar werd, zich ten doel stelden de Inquisitie en het Pausdom in al zijn onbeperktheid in te voeren
onder den mooien naam van een ... Broederschap ; begrijpt
ge dat ik eenzijdig moest worden ? — 0, die menschenredderij, die broederschapmanie, al dat geven voor anderen, ik
heb die namen weggedaan en er voor in de plaats gesteld
wat het was : min begeerte naar Genot.
Edoch, dat genot bestond niet; ik wenschte het zoo en
door steeds te turen op dat genotswormpje, min Ideaal, vergat ik de huidige toestanden, die mij drukten, te sloopen, af
te breken„ te vernietigen en ... ik voelde het ontberen al
sterker worden, omdat de verdrukkingstoestanden zich vermeerderen en bléven voortbestaan door het niet- gebruiken
van mijn Miöhuir, de critiek. Begrijpt ge nu waarom ik
opgewonden werd toen ik weer hoorde dat geruisch van die
jubeltonen, die kermismuziek ; juist nu, nu, waar mijn éénigst
kind gestorven is, gestorven van verdriet, omdat het niet leven
kon in de omgeving van de kinderen van hen die daar feestvieren, omdat het indirect door hen Tuberculose-lijder werd, —
begrijpt ge nu mijne opgewondenheid ? 0 : Ik weet wel dat
het gekheid is nu alles van het leven te verlangen ; ik weet
het, en gelukkig, ik ben niet meer die Idealist van vroeger,
ik » schwârm" niet zoo meer, maar een groot genot zal er
voor mij in gelegen zijn te hekelen, te sloopen, af te breken,
te vernietigen, den geesel der satire te doen neerkomen op
elke instelling die Ik veracht, haat, op elk begrip dat gezagsformule inhoudt.
0, denk niet dat ik in mijn critiek die opgewonden man
zal zijn van nu ; o, neen ; dan zou ik het niet zijn. Integen-
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deel, mijn critiek zal ik verdeelen in twee uitersten ; eenerzijds
zal ik kalm zijn, kalmer dan gij daar aanstonds waart, zoo
kalm dat ik eens studie zal maken, studie van alles wat ik
omvatten kan, en dat is véél, ik belóóf het u studie, op
dat ik sterk zal zijn en niet behoef om te waaien zoo een
enkele mij tracht te versmoren in geleerdheid-achtige terminologie, — anderzijds zal ik vlijmend-scherp mijn satire uitstorten over allen en alles wat ik veracht, wat ik haat, wat ik
klein-zielig, klein-geestig, normaal, gebrekkig vind, over personen en stelsels, tot ze woedend worden, tot ze mij haten,
tot ze mij uitstooten uit hun midden, tot ze mij schuweu,
zooals het schaap den koninklijken leeuw schuwt, tot ze, over
mij sprekende, zullen zeggen, inwendig angstig, inwendig nijdig,
dat ze den geesel mijner satire niet vernietigen kunnen : dit is
een door zijn ziekte gek gewordene, het is een razende, een
abnormale. 0 ! Dàn zal ik genieten ; ja genieten, want een
genot is het voor mij zoo ik weet dat die kleinzielige, kleingeestige
menschjes mij haten, mij schuwen, bang voor mij zijn, omdat
het voor mij het negatieve bewijs zal zijn dat ik niet behddr
tot hen, tot hun norm, maar alléen sta, op mij-zelf. 0!
Nietwaar, gij zijt óók Idealist, en de idee van een broederschapsfeest is voor u een hoog symbool... maar, hervormingen, natuurlijk »binnen het raam der bestáánde maatschappij" 1
Dat is gemakkelijk ; mooie symbolen er op na te houden,
terwijl ge zelf méewerkt, — wie niet tegen werkt, berust;
werkt mée aan het onderdrukken der Individuen, misschien
dan onbewust. Wilt ge weten op wien ge gelijkt ? Welnu dan
luister: gij zijt als de steltlooper die bij maneschijn een betoog
houdt voor de water- en landkikvorschen » dat het niet » humaan"
is kleine vischjes en wormpjes te eten, zooals ze daar in den
vijver doen" en onder de hand, voor tijdverdrijf; èn, misschien
ook wel omdat hij honger heeft, af en toe een kikvorsch oppikt. Wim heeft daar een aardig prentje van geteekend,
volgens zijn zeggen was het heusch gebeurd. Ol Gij begrijpt
misschien niet wat ik bedoel, gij zijt misschien door uw »hoogstaan" in de maatschappij niet bekènd met de onderdrukking
die hen, die feestvierende slaven, het` geheele jaar aangedaan
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wordt. Welnu, ik zal het u zeggen. »Alle arbeid", en nu
spreekt tot u de wijsgeer, »alle arbeid is slechts daarom het
(abstrakt)-genotsvoorwerp, het beeld van genot, het ideale dat
gij u ergens in verbééldt te zien, onverschillig of hetgeen waarin
gij het u verbééldt te zien concreet-phenomeen is, voorwerp
van objectieve beschouwing of abstrakt-phenomeen, voorwerp
van subjectieve beschouwing als b.v. een goed middagmaal
in den nog rauwen toestand van rijstkorrels met aan den boom
hangende vruchten, of een kennis opdoen van Grieksche taal
en letterkunde ; — onder uw bereik te krijgen. Waarom
begeert gij naar dat middagmaal, waarom naar de kennis van
Grieksche taal en letterkunde ? Omdat gij de ontbering
dier voorwerpen tot uw bewust- zijn hebt gebracht, d. w. z., in
omgekeerde reden, omdat gij de drukking (= onderdrukking
zoodra zij u belètten uw middagmaal of de kennis der
Grieksche taal en letterkunde onder uw bereik te brengen)
van de toestanden om u bewust zijt geworden en nu tracht
te verbreken, te niet te doen, door het begééren naar die
(genots)voorwerpen, hetwelk direct uit dit bewustworden geboren is, daarmee parallel loopt, ten volle te voldoen, door
het genotsvoorwerp, dat Ideaal is, onder uw bereik te krijgen,
door de drukking der ontberingsphenomenen op te heffen,
door de vruchten van den boom te plukken, de rijstkorrels in
bezit te nemen, door u het gereedschap aan te schaffen waardoor gij de Grieksche taal en letterkunde kunt lééren. En
hoe zoudt ge doen als de rijstkorrels daar door u geplant
zijn, als de boom daar door u verzorgd werd, als gij zelf die
gereedschappen voor Grieksche taal en letterkunde hadt helpen
vervaardigen ; -- wat zoudt ge doen zoo een tot u kwam met
een papier waarop »in naam van Thrrhurhrr van u geêischt
wordt dat gij die rijstkorrels en die geplukte vruchten en al
die werken over Grieksche taal en letterkunde af moet staan
voor de musea van ... die er curiositeits-verzamelingen van
maakt of het gebruikt tot vulling van een put achter het huis
waar hij woont ? Wat zoudt ge doen zoo hij, in ruil voor uw
arbeid, u toevoegt » en nu moogt ge vijftien uur per dag
werken op een fabriek waar je loodvergiftiging opdoet, waar
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je longen verwoest worden, al maar door, èlken dag, tot de
dood je opeischt, of je lichaam half-verpletterd door de
machine, ongeschikt is tot werken, in ruil waarvoor Ik, afgevaardigde van Ihrrhurhrr, zal zorgen dat je niet van honger
zult omkomen, en welk vriendelijk aanbod gij direct in te
willigen hebt op straffe van den hongerdood te sterven of
je leven te slijten in een gevangenis 1 Wat zoudt ge doen zoo
zij u vastgrepen en u sleurden naar de fabriek, met de
hongerzweep u achter na zittend, wat zoudt ge doen als
ge daar jaar in, jaar uit, u hebt laten onderdrukken, uw
vrouw, uw zusters, heur lichamen hebt zien verkoopen, over
dag aan den eenen, 's avonds aan den anderen plutocraat;
wat zoudt ge doen als uw oude moeder omkomt van
gebrek, bij al uw afbeulen, uw kinderen u toeroepen »ik
heb zoo een honger, vader" zoudt ge dan zeggen : de idee
van een broederschap is een groot Symbool? Zoudt ge het
durven te zeggen aan die arme kleuters die om brood vragen ; om brood alléén ; die zoo uitgezogen, zoo gemarteld,
zoo onderdrukt zijn, dat zij, alleen reeds bij het hooren van
bróód opstuiven van vreugde, die vergeten schijnen te hebben
dat buiten dat noodige brood er nog zóóveel is dat voor het
Individu-mensch genotsvoorwerp inhoudt 1 Zoudt ge tot uwe
vrouw, als zij u verteld heeft dat zij haar lichaam heeft verkocht zestien-uren-daags aan een chicque dame, die misschien
veel van litteratuur houdt »vooral, als het zoo vol piëteit,
zoo vol diep- gevoelde, los-neergeschreven kinderlijke gemoedsaandoeningen is, ziét u" ; -- zoudt ge tot uwe vrouw, die
onder dat slaaf-zijn gebukt gaat, durven te zeggen » zie, het
is nog zoo erg niet ; het is waar, gij wordt gemarteld zestien
uur per dag ; het is waar, gij zijt een ongelukkige, ge zijt
erger er aan toe dan een zware zieke, maar ziet ge, ge zijt
het toch, gelukkig, niet alléén ; en, als ge zoo zwoegt en
slooft, als ge u zoo afbeult voor die lieve dame diè o 1 zoo
gaarne houdt van litteratuur, die o zoo mooie verzen in
terzinen kan maken en nu lid is geworden, uit mededoggen,
ziet ge, uit mededoogen, dat veel honger is dan mede- laden,
van de algemeene, koninklijk-goedgekeurde, klassebewuste
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sociaal-democratie, — ziet ge, als ge u afgewerkt hebt en
ge komt thuis, ge vindt uw man, zittend in den stoel, haastig
den zakdoek wegtrekkend waarop zich nog bloedvlekken bevinden zoo pas opgegeven, — door het overwerken had de
dokter immers gezegd ? — ziet ge, als ge dit alles bij elkander neemt en ik vertel u dan dat de idee van een broederschap een groot Symbool is, voelt ge dan werkelijk niet dat
ge minder lijdt, voelt ge dan niet ineens over u komen een
heerlijke, goddelijke liefde voor de goede, brave, lieve menschheid en voor de bestaande maatschappij — vindt ge mijn
patroon dan geen lieve, aardige, gezellige, goedhartige man,
vindt ge uw dame dan geen ... litteratuur-engelin?
Zoudt ge tot uw zuster, als gij haar ziet, nog met haar
ontbloot lichaam, pas » gegeven" aan dien mijnheer die voor
dokter in de theologie, philosophie en het recht ... studeert
en reeds nu tot zijne mede-studenten heeft gezegd dat hij,
als hij eenmaal gepromoveerd is, lijdelijk verzetter, tolstoïaan,
theosoof zou worden, dat hij alle catechismussen op dit gebied
zich zou aanschaffen en reizen zou maken, propaganda-tochten
waar hij het zedenbederf zou hekelen met al de kracht van
iemand die Christen is en proefondervinderlijke kennis heeft
opgedaan van de verschijnselen-zelf die hij hekelt, — zoudt
ge tot uwe zuster durven zeggen » die man is, het is
waar, die man is ; ... nu ja, maar waarom hebt gij u neergelegd voor dien man met zoo een hooge roeping, voor dien
man met zulk een Ideaal, voor dien man die, zich-zelf gevend
voor de arme, ongelukkige lijdende menschheid, het niet
beneden zich geacht heeft zijn experimenteele, psychologische
studie te toetsen aan de mooiheid van uw lichaam ; o ! ik
begrijp het, gij zijt een goed, méer dan een goed, gij zijt
een braaf, zédelijk meisje ; gij wist, niet waar, lieve zuster,
gij wist het, o, edel kind, dat hij het louter deed voor de
lijdende menschheid, gij wist het en al moest ge uw lichaam
èlken dag twintig keeren verkoopen, denk er steeds aan, hoe
schoon het is, hoe gelukkig, hoe rein, hoe zedelijk-hoog, het
uwe bij te dragen opdat die nog-niet-doctor in de theologie,
philosophie en het recht, en anderen, daar kunnen werken
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voor u, ongelukkige, ongelukkige prostituées, voor u, arme
slavinnen. Daarom, o zuster, wees fier op uw doen, wees
fier er op, want daardoor is er een heilig streven bij dien
nog•niet-doctor en de anderen en de idee eener algemeene
broederschap en zedelijkheid is toch wel een schoon symbool!
Daarom, nogmaals, lieve zuster, treur niet om uw onhoudbaren
toestand, want ziet ge, dát geef ik u toe, dat het onhóudbaar is, twintig keeren per dag ; laat ons geleidelijk hervormen dien toestand tot ge ten slotte maar vijf keer per dag
gedwongen zult zijn uw lichaam te verwoesten, uw vrouwelijk
eergevoel te bevlekken, uw Individualiteit te verloochenen 1"
Zoudt ge zoo durven te spreken ! En, als ge u moegewerkt
hebt, jaren lang, en gij ten slotte Invalide zijt geworden op
een leeftijd dat anderen die rijker zijn, in gunstiger positie,
eerst màn beginnen te worden ; als ge dan in u voelt de
haat tegen die ellendige toestanden die u dwingen te ontberen, het machtig Verlangen naar dat voor iu groote genot
u te uiten zooals gij zijt, al zij het voorloopig slechts op
papier, opdat ànderen het kunnen lezen, uw critiek op de
toestanden die u drukken, wat gij wilt, wat gij voelt, wat gij
begeert ; als ge dan nog voor den hongerzweep u buigen,
moet, uw pen bedwingen moet te schrijven woorden die hen,
de onderdrukkers, oneerbiedig in de ooren kunnen klinken,
als ge dan ontelbare bladen moet verscheuren waarop uw
léven, uw innerlijk doen, is neergeschreven, alleen omdat gij
het anders niet gedrukt kunt krijgen of kans hebt, bij wèlgelukken, de gevangenis voor u te zien opengaan om zich
achter u te sluiten, zoudt ge dan kalm daarin berusten, feest
gaan vieren en zeggen tot u zelf: »o, lijd maar, ongelukkige,
lijd maar ; hoe meer ge ontbeert en hoe meer ge u die ontberingsphenomenen bewust wordt des te grooter zal uw begeeren zijn, des te schooner het Ideaal dat gij u afspiegelt
in uw brein en de idee eener algemeene broederschap is toch
een groot symbool! ... Zoudt ge zoo spreken ? En evenwel
spreekt ge zoo tot mij, die...."
» Houdt op man," viel zijne vrouw hem in de rede ; »zie het volk
daarbuiten ; houd op. De dokter, die zooeven van hier ging, heeft
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mij gezegd dat ik u hèlpen moest, dat gij gèk geworden waart,
»De dokter?" klonk het verbaasd van zijn lippen. Hij keek om
zich heen ; er was niemand te zien dan zijne vrouw. Het
feestgejoel had opgehouden en voor, bij het raam, op de
straat die anders eenzaam was, stonden eenige menschen
nieuwsgierig naar binnen te kijken. Hij veegde zich met zijn
zakdoek het zweet van zijn voorhoofd. » Wat een lafaard," mompelde hij, » wat een lafaard. En dàt noemt zich ontwikkeld 1
ha, ha 1" Langzaam ging zij naar de openslaande ramen en
maakte ze dicht, bang als zij was voor de menschen daar
buiten. Maar hij, weer kalm geworden, wierp ze open en
zei tot haar : »o, laat ze maar hooren hoe ik ze veracht, hoe
ik ze veracht met alle kracht die in mij is ; laat ze maar
hooren dat ze lamlendigen, slavennaturen zijn, domkoppen,
lafaards, gesuggereerden. Dan, zich tot den menschen buiten
wendend : »kom, laat een van u allen naar binnen komen,
maar loop dan niet weg als die hooggeleerde, ontwikkelde
dokter, die bàng werd, bang, omdat hem de naakte waarheid
in het gezicht geworpen werd, onverhoeds, zonder omhaal.
Ha ! ha ! En dat nog wel in een sterfhuis, in het huis waar
een lijk ligt. Nietwaar, hij is gek, heeft u de dokter gezegd;
nietwaar ? Schreeuwt het uit, hij is gek, hij is gek ; maar
gaat nu, laat mij alléén, alleen bij het lijk van mijn Wim,
min Wim. Gaat heen en vertelt het alom, dat die mijnheer,
die vreemde mijnheer, die altijd »zoo raar" deed, die lange
magere mijnheer, die ziekelijke mijnheer die op alles wat te
zeggen had, die mijnheer van je weet wel, die altijd-door
kuchte en hoestte, dat die mijnheer gek is geworden ; gek.
De dokter heeft het zelf gezegd. Gaat nu, en vertelt het
uw buren, vertelt het in uw café's, in uw partijen, in uw
vereenigingen, op uw vergaderingen, op uw feestjes, vertelt
het overal dat ik gek geworden ben ; zeg er vooral bij dat
de dokter het gezegd heeft, die achtbare dokter, die er voor
gestudeerd heeft op een school ; vertelt het verder, maar laat
mij nu alleen ; laat mij alleen, bid ik u, laat mij niet behoeven die ramen dicht te doen, want het brandt in mij, het
zoekt naar frissche lucht ; gaat nu, en laat mij alleen". Afge-
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mat zonk hij in den breeden stoel terug.... Zij stond op
en liep weer op de ramen toe ; zij sloot ze langzaam, bijna
geruischloos. Dan riep zij hem. Hij wreef zich de oogen
uit, hij had geweend. »Wat is er ?" vroeg hij terug, »Ik wou
het je niet zeggen omdat de ramen open waren, en de
menschen daar buiten alles konden hooren. De dokter, die
daar zooeven hier was heeft mij bij het uitgaan een briefje
in de hand geduwd." »Lees het", zei hij, »morgen komt wel
iemand om rapport." »En wat behelst dit briefje, dat gij
de ramen moet sluiten ervoor ? »Lees het," en met een kleine
zwenking van den bovenarm reikte zij hem het briefje over.
Ha, hal Dus een plutocraat ; het huis uit, dat hij betaald
heeft, het staat er; »dergelijke Individuen als gij zijt, die
nergens eerbied voor hebben, duld ik niet langer in min
woning" ; mooi zoo ; »ik geef u acht dagen beraad". Dat
» En wat zullen wij nu doen ?" vroeg zij. » Afwachis alles."
»En Wim ?" vroeg
ten," zei hij kalm »en ... het huis verlaten."
»Begraven," antwoordde hij ... »mar, geven wij hem
zij.
het huis, zooals het was, niét, zooals wij het gemaakt hebben."
En uiterst kalm begon hij de boeken op te stapelen... .

Zacht was de avond komen aandrijven in zoele luchten van
donker blauw koloriet op dien drukkend-heeten dag ; nog
hoorde men hier en daar enkele vage geluiden van zangers
die huiswaarts keerden... .
Op voor de Vrijheid op 1
Weg met de slavernij....
Verder alles stil. Een dun, bijna onhoorbaar zoemen van
muggen die onder bladeren die zachtaan ruischten tegen
elkander, een dans uitvoerden, verder een stilte vol majesteit.
Kleine wolkjes dreven achter elkander in het donkere hemelzwerk ; hoog in de lucht vloeiden zij weg in geluidlooze be-
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weging, achter elkander, in de wijde ruimte, in het groote
Niet.... Het tuintje achter het huis zag er doodsch uit.
Zacht ruischten de bladerenkronen der boomen tegen elkander
aan. Een krakende tred deed zich hooren, gevolgd door
meerderen. Fluisterende stemmen ; en langzaam bewogen zij
zich voort, de man en de vrouw, in de stilte van den avond.
Zij hielden stil voor een klein rozenstruikje waaruit enkele
rozenknopjes zich ontplooiden tusschen het zachte groen der
bladertjes. Hij legde een zwaar pak op den grond: »arme
Wim," mompelde hij ; »gij dood, terwijl het plantje dat gij ter
aandenking van uw Rozefee geplant hebt, welig opgroeit...."
Een spade die hij meegebracht had en op den grond was
gevallen raapte hij op en hij begon een gat te graven, juist
vóor het ontluikend rozenstruikje. Hij hield niet eer er mee
op dan toen het gat diep genoeg was ; dan tilde hij het lijkje
op en legde het erin. Een kort snikken werd gehoord ; het
zwol weg met de ruischende muziek der bladerenkronen als
één groot geluid. Als het verricht was stond hij recht en
zich wendende tot de vrouw, zei hij : »laat ons gaan ; het verleden is groot en somber, toef er niet te lang. Zie voor u in
de Toekomst. De Toekomst die niet schoon is en heerlijk
zooals zij allen ons voorliegen, maar de Toekomst die ons zal
doen leeren op-ons-zelf te vertrouwen en niet naar de luimen
en grillen van anderen. Kom, laat ons van hier gaan. Dit
huis waar wij zooveel vreugd en zooveel leed hebben doorgemaakt dit huis is ons niet meer. Kom, laat ons van hier
gaan ; keert gij terug van waar ge kwaamt, want mijn leven
zal zijn één offeren aan mijn begeerte alles te vernietigen wat
voor mij, voor mij en de anderen op-zich-zelf vertrouwende
Individuen, nièt deugt, d. w. z. wat de drukking bewust
sterker maakt, de onderdrukking, het gezag in de hand werkt
Vaarwel...." En zij keerden bij den uitgang elkander den
rug toe en gingen elk hunnen weg... .
Weer heerschte er een plechtige stilte; slechts afgebroken door
het weemoedig getjilp van een musch.... Wilder dreven de
wolkjes in het hemelruim, groote spookachtige schaduwen
vormend tegen den tuinmuur. Een zacht-geel licht kleurde lang-
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zaam de randen der wolkjes grijs en in het Westen scheen het
als vloeiden de donkerblauwe wolkjes ineen, vormend den toegang tot een weg naar heerlijk goud-licht. De maan kwam in
haar eerste kwartier flauw doorgluren.... Als een zee van licht
scheen het te zijn wat daar achter die half-donker blauwe-, halflicht-schitterende wolkjes zich verborg. Als een groote vuurbal, met zacht-glanzend licht, stond het daar aan den hemel als
één groote herrinnering, als één IN MEMORIAM. Zacht bescheen het het pas gedolven graf en het kleine rozenstruikje
en, als wilde het toeval het, het straalde het licht op den
breeden stam van het boompje en liet daar lezen in mooie
letters die Wim er in gesneden had, het woord ROZEFEE... .

Amsterdam, 1898.

OVER DEN VRIJEN WIL EN DE
ONTOEREKENBAARHEID
DOOR

Is. ZEEHANDELAAR.

Over deze aloude quaestie een nieuw gezichtspunt te willen
openen schijnt arrogant ; sinds vele eeuwen wordt er over
het liberum arbitrium gesproken en geschreven door
» Haupter in , Hieroglyphenmützen,
Haupter in Turban und schwarzem Barett,
Perri ckenhaupter und tausend andre
Arme, schwitsende Menschenhaupter."
Velen meenen dan ook, dat het verbannen is naar het
heilige huisje der metaphysische vraagstukken ; anderen, dat
zoo het al niet metaphysisch is, het wel altijd onoplosbaar
voor ons zal blijven. Nu voer ik tot mijne verontschuldiging
over dit schrijven aan, dat mij de strijd der deterministen en
indeterministen duidelijk geworden is, omdat ik meen de fout
gevonden te hebben, die van weerskanten gemaakt wordt.
Zoo heb ik, meen ik, eene heldere voorstelling gekregen van
wat tot nu toe, ook voor mij, duister was.
Ik zal hier niet nagaan, wat er op het gebied van den
vrijen wil reeds geschreven is ; een iegelijk kan zich daarvan
gemakkelijk een overzicht verschaffen.
Tegenwoordig staan deterministen en indeterministen nog
even scherp tegenover elkaar als vroeger ; al meenen de
eersten ook, dat er niet meer over te praten valt. Ze vinden,
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dat het voor een ieder duidelijk zijn moet, dat men gedetermineerd is ; alleen theologen en gebrekkig denkende menschen kunnen het bestaan van den vrijen wil nog volhouden.
Maar niet alleen dogmatici, ook genoeg vrijzinnigen zijn
nog altoos indeterminist, omdat er tweeërlei is, dat door de
veel bewerende deterministen nooit afdoende is verklaard;
te weten, het bewustzijn van den vrijen wil, dat in ons is en
de stelling, dat het loochenen van den vrijen wil geene
schadelijke gevolgen na zich zal sleepen. Onder vrijen wil wordt verstaan het vermogen om op elk
oogenblik onafhankelijk van uiterlijke, zoowel als van innerlijke invloeden, te willen of niet te willen, zoo of anders te
willen.
De deterministen ontkennen het bestaan van dat vermogen;
zij zeggen, dat de mensch elk oogenblik bepaald wordt door
den toestand waarin en de omstandigheden waaronder hij
verkeert ; de indeterministen nemen bij ieder het bestaan van
zulk een vrijen wil aan.
Het dubbele van de ikheid, die nu eens fungeert als subject en dan weer als object, moet op den voorgrond gesteld
worden ; daaruit volgt al het andere. Als ik andere menschen
om me heen beschouw, waarneem wat ze doen en wat ze
dreef tot het volvoeren hunner daden, dan neem ik hen waar
als objecten ; zoo word ik op mijn beurt ook waargenomen
als object. Ik, de waarnemer van straks was toen subject.
Ook als ik denk, als ik kies tusschen verschillende motieven
ben ik dat. Ik vereenig dus de dubbele rol van subject en
object werkelijk in me.
Als ik waarneem zie ik, dat alles om mij heen, de doode
stof zoowel als de levende, uitvloeisel, gevolg i s van iets,
dat voorafging. Niets ontstaat uit niets ; altijd zijn bij zorgvuldig onderzoek oorzaken aan te wijzen, die aansprakelijk
kunnen gesteld worden voor het optreden van veranderingen
van toestand. De handelingen der levende wezens zijn eveneens veranderingen van toestand en zijn het directe, consequente gevolg van de factoren, welke die levende wezens
gemaakt hebben, tot hetgeen ze zijn en van de omstandigheden
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waaronder ze verkeeren. Lang behoeft hierover niet uitgeweid te worden ; niet alleen het causaliteitsbegrip leert, dat
het zoo zijn moet, maar ook de empirie kan ons voortdurend
van de waarheid overtuigen. Dit geldt voor alles wat we
waarnemen, voor alle objecten dus ; ook voor ons zelf als we
ons als object beschouwen. Maar het individu is niet alleen
object ; het is ook subject en dat wat voor het object geldt
is niet zoo maar op het subject van toepassing.
Wat geeft den objectivist het recht den anderen toestand
van de ikheid, waarin hij zelf elk oogenblik verkeert, te
negeeren?
Ik bedoel natuurlijk niet eene dualistische idee te verdedigen, twee tegengestelde machten of principiën in het
individu aannemende, alleenlijk wensch ik beide toestanden
waarin het individu verkeeren kan en elk oogenblik verkeert,
tot hun recht te doen komen. De deterministen begaan de
fout van toe te passen op het subject wat ze waargenomen
hebben als eigenschap van het object ; ze reflecteeren als het
ware wat ze bij anderen en bij zelfbetrachting ook bij zich
vonden op een toestand van de ikheid waarbij het niet
gevonden wordt.
Ieder weet uit zijne dagelijksche ervaringen, dat hij kiezen
kan tusschen verschillende motieven ; hij staat elk oogenblik
om zoo te zeggen op een weg, die zich in tweeën splitst.
Hij weet in zich het vermogen om zoowel naar rechts als
links te kunnen gaan. Het subject vormt een oordeel door
verschillende overwegingen met elkaar te vergelijken en dat
te kiezen wat hem het beste, het voordeeligste of het verstandigste blijkt. De daad is het gevolg van het gevelde
oordeel.
Dat vermogen van te kunnen kiezen, het bewustzijn van
vrij te zijn in zijn wil om dit te doen en dat te laten heeft
een elk op het oogenblik voor hij een daad volvoert; dan is
men zuiver subject. Gaat het subject over zich zelf denken,
d.i. wordt hij voor zich zelf tot object, dan ziet hij in, dat
zijn wil niet vrij is, dat er determineerende omstandigheden
in of buiten hem zijn. Maar nu is zijn toestand ook veranderd;
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hij is niet meer wat hij daareven was ; hij is nu voor zichzelf
object terwijl hij daareven louter subject was. Als iemand,
terwijl hij kiezen moet tusschen verschillende motieven om
tot eene handeling te kunnen komen er over gaat denken,
dat hij eigenlijk niet vrij is, dat hij per slot van rekening
toch gedetermineerd wordt, dan vergeet hij, dat hij iets in
zijn toestand veranderd heeft ; het kwaad straft zichzelf, want
hij komt nu niet tot eene handeling, hij doet niets, hij philosofeert. Zoodra hij weer subject wordt, d.i. zoodra hij weer
is de ikheid, die beslissen moet, kent hij ook weer zijn vermogen om te kunnen willen of niet te willen, zoo of anders
te willen.
De indeterministen, die dat vermogen in zich constateerden,
begingen evenals hunne tegenstanders eene fout, door vat ze
geldend vonden voor het subject te projecteeren op den
anderen toestand van hun zijn. Wat ze voor hun subject als
waar vonden pasten ze ook toe op hun object en wat ze
aldus foutief voor hun object leerden werd op alle objecten
toegepast. Ze redeneeren aldus : ik heb een vrijen wil, gij
hebt een vrijen wil, wij hebben een vrijen wil.
Dat zij, die van de zelfwaarneming uitgingen hiertoe kwamen
is waarlijk geen wonder. De geocentrische idee is door den
arbeid der astronomen door ieder, die op eenige ontwikkeling
kan bogen, verlaten. Zoo wordt de anthropocentrische idee
door nagenoeg alle natuurwetenschappelijk onderlegde menschen
op de haar toekomende plaats teruggebracht. Het aantal
dergenen, die den mensch als middelpunt van alles wanen
en hem niet als evolutieproduct erkennen is evenwel oneindig
grooter, dan het aantal van hen die zich de aarde voorstellen
als middelpunt waarom alles draait. Maar zij die zich zelf in
het centrum denken zijn nog talrijker ; ik zou haast durven
zeggen, dat het den meesten zoo gaat. Van de millioenen
schepselen, die er leven kent hij er natuurlijk slechts uiterst
weinigen en van die zeer weinigen kent hij zich zelven nog
het best. Dat wil niet zeggen, dat de meesten zoover in
zelfkennis gevorderd zijn, maar hun eigen individutje is hun
het best bekend ; ze gaan er het meest mee om, weten goed
-
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hoe zich dit gedraagt, hoe het handelt enz. Door het egocentrische standpunt waarop ze staan nemen ze direct aan, dat
wat voor hen geldt ook voor anderen waar is; zoo komen
ze er toe om hetgeen ze bij zich constateerden ook op anderen
toe te passen. Als subject weten ze in zich het vermogen
om naar willekeur te kunnen handelen en al leert eene
objectieve waarneming hun ook, dat het niet altijd, ja in de
meeste gevallen niet doorgaat, het komt er niet op aan;
bij zichzelf hebben ze op het oogenblik van beslissen duizendmaal den vrijen wil geconstateerd, het is dus zoo en wat vo6r
mij geldt, geldt natuurlijk voor een ieder.
Zij, die objectief waarnamen, en dat deden de grootste
denkers van alle tijden bijna, constateerden het afwezig zijn
van den vrijen wil bij het object en daar een goed denker
niet een egocentrisch standpunt inneemt, maar zich zelf kent
als één van het vele, als een schakel van hetgeen was
en hetgeen wordt ; als een iets, dat een oneindig klein tijdsdeel bestaat bij de eeuwigheid vergeleken, kwamen die objectinisten er toe, om, wat ze bij anderen waarnamen en ook bij
zich zelf als ze zich zelf betrachtten hunne ikheid geheel te
verwaarloozen, het subject te negeeren en hunne waarneming bij het object opgedaan te reflecteeren op het subject.
Als ik een blauwen bril voor mijn gogen houd zie ik alle
voorwerpen blauw ; omstanders zeggen me, dat de dingen
niet blauw zijn, maar dat ze hunne gewone, natuurlijke kleur
hebben ; neem ik het glas voor mijne oogen weg, dan kan
ik het ook gemakkelijk constateeren. Ik weet het ook wel,
terwijl ik door een blauwen bril kijk, maar als iemand me
vraagt : » wat is de kleur der voorwerpen, die je waarneemt ?"
dan antwoord ik : »ik zie alles blauw". Ik moet de beide
toestanden goed uit elkander houden en als ik het eene
oogenblik den blauwen bril op heb, het andere niet, dan is
het eene oogenblik alles blauw, het andere niet.
Nu zou een determinist zeggen, terwijl hij den blauwen
bril op heeft, alles heeft de gewone kleur (omdat hij weet,
dat zonder bril alles gewoon is) ; een indeterminist zou zeggen,
ook als hij den blauwen bril niet op heeft, alles heeft een
26
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blauwe kleur (omdat hij weet, dat met den bril alles blauw is).
Heeft een van beiden nu gelijk? Neen immers; beide toestanden moeten scherp van elkaar gescheiden worden en dat
hebben deterministen en indeterministen met de verschillende
toestanden van subject en object, voor zoover mij bekend,
nimmer gedaan.
Nu schijnt er eene tegenstrijdigheid te bestaan als men
zich denkt, dat men in beide toestanden, van subject en
object, verkeeren kan op hetzelfde oogenblik. Op een gegeven
tijdstip, terwijl men op het punt staat een daad te verichten
of een oordeel te vellen, gaat men er over denken, dat men
eigenlijk niet vrij is, dat men gedetermineerd wordt en dat
denkende, dus in den toestand van object verkeerende verricht men zijn handeling. Men is dus werkelijk subject en
object tegelijkertijd ; sluit het subject zijn het object zijn niet
uit en omgekeerd?
Men is op het oogenblik van handelen en van denken
eveneens altijd subject ; elke ikheid is voor zich altijd subject,
alleen is er iets bijgekomen. Een wilde, een onbeschaafd
mensch, niet gewend over eigen doen en laten na te denken,
is voor zich steeds subject. Maar noodra men begint over
zijne handelingen, over zijn denken, over zijn wil na te denken, als men het gaat beschouwen met zijn »geestesoog" dan
maakt men van die handelingen, van dat denken, van dien
wil een object en beschouwt men de persoon, waarvan die
uiting afkomstig is, dan beschouwt men zich zelf ook als
object. Ik blijf natuurlijk altijd subject (als ik mijn subjecttoestand verlies ben ik niet meer in het bezit van mijn bewustzijn), maar ik ben er voor mijzelf object bij geworden.
Daar is niets vreemds in gelegen. Ademhalen doet men
altijd (als men niet ademhaalt is men niet meer) ; dus in den
toestand van respireeren verkeert men steeds, maar kan men
niet even goed schrijven, terwijl men ademhaalt? Dat is, kan ik
niet in twee toestanden tegelijkertijd verkeeren ? En als ik
me wasch ben ik dan ook niet subject (omdat ik me wasch)
en object (omdat ik gewasschen word) tegelijk? Hier verkeert het lichaam gelijktijdig in de twee toestanden van sub-
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ject en van object; daar verkeert de geest er tegelijk in. En
wat voor beide toestanden steeds geldt moet ook nog waar
zijn en toch van elkaar gescheiden worden indien het tegelijkertijd gebeurt.
Deze geheele uitweiding veroorloof ik me, niet omdat het
noodzakelijk past in den gang van mijn betoog ; alleen er is
me gebleken, dat het gelijktijdig handelen en denken over
de handeling tot moeilijkheden in het begrijpen, voor sommigen, aanleiding geeft.
Het voorafgaande is niet alleen van theoretisch belang
omdat het vraagstuk van den vrijen wil er door beslecht
wordt, maar het heeft ook groot practisch gewicht. De nieuwere
richting toch in het strafrecht, de crimineele anthropologie
baseert haar bestaan juist in hoofdzaak op de ontkenning van
den vrijen wil. Zij zegt, iemand kan niet voor zijne daden
toerekenbaar gesteld worden. als hij geen vrijen wil heeft, als
determineerende momenten hem tot zijne daden leiden. De
idee straf moet verbannen worden ; omdat straf slechts daar
kan toegepast worden waar schuld bestaat. En schuld bestaat niet waar duidelijk aangetoond kan worden, dat het
niet in het vermogen van den dader was om zijne handelingen
anders te doen, dan hij ze deed. Sociale verantwoordelijkheid
blijft toch bestaan, want het belang van allen gaat boven het
belang van één. Verwijdering uit den maatschappelijken kring
zal wel degelijk het gevolg blijven van anti-sociale daden;
alleen geen weerwraak moet de maatschap eischen ; slechts
zelfverweer is veroorloofd met inrichtingen, die den verkeerdaangelegde of dengeen die onder slechte levensomstandigheden verkeert, beter pogen te maken of onder betere
condities trachten te brengen. Voorwaar, schoone beginselen 1
En het zou al zeer wonderlijk zijn, dat niet velen onder juristen
en medici zoowel als onder het leekenpubliek zich voor de
nieuwe richting met hare humane denkbeelden verklaarden
als de oorzaak niet gemakkelijk ware aan te wijzen.
Men vreest voor wat heel treffend genoemd is »het schrikbeeld der totale ontoerekenbaarheid " en nu mogen de crimineel-anthropologen pogen dit schrikbeeld weg te nemen
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door te wijzen op het sociaal verweer en andere momenten,
welke ook in de toekomst determineerende factoren zullen
blijven, zoo goed als nu de straf; het is slechts een doekje
voor het bloeden. Een regel, die me leert, dat ik totaal
ontoerekenbaar ben zal veel gemakkelijker voeren tot mindere
standvastigheid op allerlei gebied. Nu is er in ons een gevoel
van toerekenbaarheid zoo sterk en bij een elk aanwezig, dat
zelfs de meest geavanceerde determinist het niet kan loochenen ; maar als hij het b.v. »een reusachtig zelf bedrog" noemt,
moet hij niet meenen anderen daarmee te overtuigen ; het is
eene bewering en niets meer dan dat en kan het door een
elk gekende bewustzijn der toerekenbaarheid gelukkig volstrekt niet te niet doen.
De deterministen, zij dus die geconstateerd hadden, dat er
geen vrije wil bestond, kwamen natuurlijk aanstonds tot de
gevolgtrekking, dat ook niemand toerekenbaar was of kon
geacht worden het te zijn ; sommigen hunner blijven consequent volhouden : niemand is toerekenbaar en. het gevoel van
toerekenbaarheid is onzin, is zelf bedrog. Anderen meenden:
wel is waar is niemand ontoerekenbaar, maar toch mag het
eigene gevoel der ontoerekenbaarheid volstrekt niet over het
hoofd gezien worden.
Tegen het eerste komt ieder bijna reeds onwillekeurig in
opstand en bij meer denken wijkt die afkeer niet ; het tweede
houdt eene zoo groote schijnbare onverklaarbaarheid in, dat
het ook niet voldoet. Dan had men nog liever wat de indeterministen beweerden n.l. dat een ieder toerekenbaar was,
uitgaande van het duidelijk sprekende, bewuste gevoel van
toerekenbaar-zijn.
Men ziet het : de crimineele anthropologie heeft eene grondstelling, die niet genoeg tot helderheid gebracht is ; aan de
hand van het boven ontwikkelde over den vrijen wil volgt
nu direct een juist inzicht in het eigenlijke wezen der zaak.
Voor het object moesten we de wilsvrijheid ontkennen ; voor
het subject werd het aangenomen ; dan volgt daaruit, dat het
object ontoerekenbaar is, het subject niet. Dit is in volkomen
overeenstemming met onze ervaring. Ik zie dagelijks van
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anderen en ook van mezelf, dat de daden het gevolg zijn
van den aanleg en van de omstandigheden waaronder de
dader verkeert en waaraan hij heelemaal geen schuld heeft,
dat ze z66 zijn en niet anders.
Men is noch voor zijn geboorte aansprakelijk te stellen met
alle gevolgen van dien : hereditaire disposities en praedisposities, aanleg enz., noch voor de omstandigheden waaronder
men komt. Ik kan dus de ontoerekenbaarheid voor anderen
en ook voor me zelf, als ik mezelf als object beschouw, ge.
makkelijk constateeren. Maar als subject heb ik een vrijen wil
en omdat ik als subject me van mijn vrijen wil bewust ben,
ben ik dat ook van mijn toerekenbaarheid. Dat ook uit de
ervaring blijkt, dat het bewustzijn der toerekenbaarheid in den
subjectstoestand bestaat, behoef ik niet meer te herhalen en
een ieder weet het genoegzaam voor zich zelf. Zoo blijft dus
bij deze redeneering de crimineel-anthropoloog behouden wat
hij noodig had voor de invoering zijner humane principes;
voor hem blijft een elk ontoerekenbaar ; want ieder is voor
een ander object.
Zoo blijft de moralist behouden wat hij noodig vindt voor
de instandhouding van al wat goed is en zedelijk ; er zal niet
komen een »bandeloos laissez-faire", want voor een ieder blijft
de toerekenbaarheid op het oogenblik van het volvoeren zijner
daden bestaan.
Ik, subject ben voor mezelf toerekenbaar ; gij object zijt
ontoerekenbaar voor mij ; dat is dus in het kort het resultaat
dezer beschouwing. Als de steeds machtiger wordende crimineele anthropologie aan deze uiteenzetting een steentje te
meer hebben zal om het grootsche gebouw, dat zij der maatschappij stichten wil, te volmaken, dan zal mijne voldoening
bijzonder groot zijn ; want medewerken indirect of direct tot
verbreiding en toepassing van mildere begrippen moet het
doel van ons allen zijn.
-

DE HODJA NASR-EDDIN,
EEN VIRTUOOS VAN HET SCHIJNBARE
DOOR

ALBERT VERWEY.

De schertsen van Nasr-Eddin, zooals die in de meest
gangbare verzameling de Turken verheugen, geven mij aanleiding hen die in dergelijke volksverhalen belang stellen,
te doen opmerken, hoezeer hun tezamenstelling soms een
eenheid is, en hun tezamensteller een persoonlijkheid.
Zij die de volksoverleveringen beoefenen maken er veelal
hun werk van na te gaan hoe een bepaald gebruik, een bepaalde
legende, een bepaald vertelsel al of niet gewijzigd bij verschillende volken voorkomen, en hun genoegen bestaat daarin
behalve in het welslagen van hun nasporing dat zij het
gevoel versterken van een innerlijke of uiterlijke gemeenschap
tusschen de verspreid levende aardebewoners. Maar het behoeft geen betoog dat zij daartoe hun aandacht meest op
gedeelten vestigen, omdat wel een enkel feit maar zelden een
reeks van feiten zich op eenigszins gelijksoortige wijze herhaalt.
Niet een verzameling van verhalen maar een enkel verhaal uit een verzameling wordt hier en elders teruggevonden,
en hoe aangenaam het bijvoorbeeld voor mijzelf geweest is
te bespeuren dat ook de Kabylen hun grooten en kleinen
Claus hebben, toch kan ik mij niet onvoorwaardelijk voelen
ingenomen door een studeergewoonte die om maar iets
te noemen — al eens tot het verbreken van de klaarblijkelijke eenheid van den Ilias heeft geleid.

DE HODJA NASR-EDDIN.

383

Veertig jaar geleden, kort na het verschijnen van een
duitsche vertolking, heeft een germaansch geleerde op onze
verzameling den ontledenden blik gericht. In Eiffel en Taunus, aan Neckar en Main, in Sleeswijk en Littauen, bij
Spanjaarden en Italianen, ja onder Indiërs en Tamuliërs,
heeft hij de verwanten van hier voorkomende vertellingen
aangewezen. Wat daarna gebeurd is, is onuitsprekelijk. Duizelingwekkend was de scherpzienigheid waarmee, voor eerst
acht jaar, een algerijnsch professor de verstafgezworven verwanten uit de baskische rotsspleten en uit het keltische
Bretanje kon ophalen en vereenigen met een breede schaar
nieuwgevonden woestijnbewoners. Een hongaarsch onuitputtelijke heeft onlangs maar ik geloof dat ik zonder schade
voor mijn doel bekennen kan dat ik geen hongaarsch versta.
Zooveel is zeker : over de deelen van Nasr-Eddin's schertsenboek is véél geschreven, maar over het geheel zoo goed
als niets.
Toch is het juist als geheel zulk een merkwaardig verschijnsel. Toch is het juist als geheel, en in de hier besproken lezing, het lievelingsboek van de Turken. Toch is het juist
in zijn eenheid de uitbeelding van een persoonlijkheid, den
Hodja, d. i. een half-geestelijk, half-landelijk leeraar, onderwijzend, predikend en rechtsprekend, een waarschijnlijk gefingeerd personaadje van vermoedelijk arabische af komst, maar die,
zooals hij verschijnt in dit boekje, een turksche volksheld werd.
En niet door zijn saamstellende deelen, die zeer zeker sints lang
voor ieders gebruik verspreid lagen, maar alleen door de hen
vereenigende eigenheid van zijn tezaamsteller, is dit boek
de openbaring van een schrijver die ongetwijfeld de eigenschappen van zijn held bezeten heeft en die door dien held
leeft in ons aandenken nu ook zijn naam zelfs met hem gestorven is.
Evenals in het Westen Uilenspiegel, leeft in het Oosten
de Hodja. Voor het gemak hebben dan ook sommigen
hem als turkschen Uilenspiegel gedoodverfd; naar de germaansche geleerde onmiddelijk opmerkte : ten onrechte. Zelf
weet hij hem evenwel niet nader te karaktiseeren dan als:
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een echte nar, een mengsel. van grenzelooze onnoozelheid en
domheid, en van geest en scherts. De vervaardiger van de
fransche vertaling, die door mij gevolgd is, maakt het zich
nog makkelijker ; hij zegt : de schertsen van Nasr-Eddin vormen een genre op zich zelf en wel het genre plaisant. Iets
verder schrijft hij dan van den Hodja : Hij vertegenwoordigt,
voor zich alleen, »MM. de Crac et de la Palisse, Cadet-Roussel, Michel Morin, M. Bonasse, Calino et toutes les autres
individualités imaginaires qui se partagent en France le
domaine des joyeusetés naïves et railleuses."
Eén ding is hieruit duidelijk : of men hem als een duitschen nar of als een franschen clown ziet, hij staat met zijn
doorgaans onschuldige scherts tegenover den hatelijken spot
van Uilenspiegel. En juist om hem in deze tegenstelling te
teekenen wil ik verder gaan en beweren : Tegenover den
uit het hartstochtelijk broeiende germaansche innerlijk
dat innerlijk waaruit ook de gotische kathedralen voortkwamen ontstanen Uilenspiegel, staat de Hodja, voortgekomen
uit den veel meer verstandelijk verfijnden geest van de
Muzelmannen, den geest die het Alhambra heeft voortgebracht. Uilenspiegel en de Hodja zijn uitersten. Het brandende germaansche gemoed heeft den een, de sierlijke
mohaxnedaansche geest heeft den anderen voortgebracht. De
schertsen van den Hodja, hoe :ook, als elke scherts, naar
éen zijde spot, satire, wraak, moralisatie, zijn in hun
wezen niets anders dan een spel van hooge verstandelijkheid.
Om goed te begrijpen wat dit onderscheid beteekent legge
men Uilenspiegels toespraak tot de kleermakers naast NasrEddins optreden voor de geloovigen. Een belangrijk deel
van de eerste is de plechtige omhaal waarmee de kleermakers beroepen worden. Uit alle streken, uit Holstein,
Pommeren, Stettin en Mecklenburg, uit Lubeck en Hamburg,
van de Sont en Wismar werden zij door beschrijvingsbrieven
genoodigd naar Rostock ter vergadering. Daar, als ze allen
vergaderd waren, zou Uilenspiegel hun een kunst leeren die hun
en hun kinderen zoolang de wereld stond goed zou doen. Nadat
veel brieven en boden tusschen de kleermakers gewisseld
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waren, besloten zij op te gaan. Het gevolg was, zooals men
weet, dat toen zij allen op de markt te Rostock bijeen stonden, Uilenspiegel zijn hoofd uit een venster stak en aan de
»eerbare mannen van het snijdersgild" den raad gaf nooit
een in de naald stekende draad te gebruiken, vóór zij aan
het andere end een knoop hadden gelegd. Men ziet waarin
hier de scherts bestaat : in de wanverhouding tusschen toebereidselen en uitwerking ; het genoegen : leedvermaak
met de slachtoffers, die nog boos en bespot werden ; — de
bedoeling : satire op de gewichtigheid waarmee de eerbare
burgers van die dagen zich zeker dikwijls lieten tezaamroepen
tot een éven belangrijke meedeeling ; — de beweegreden:
lust tot wraak misschien, de wensch de verstandige en welvarende burgers van Noord-duitschland door hem, den landzot en nar, gehoond te zien. Alles drijfveeren die hun kracht
op het gemoed hebben, en niet dan daarmee samengaand,
en maar grovelijk, op den geest. Legt hiernaast nu de inleidende schertsen uit de verzameling van den Hodja.
» Nasr-Eddin beklom den kansel en zei : Muzelmannen,
kent gij het onderwerp waarover ik spreken wil ? Wij kennen
het niet, Hodja. Hoe zal ik, zei daarop Nasr-Eddin, u een
onderwerp ontwikkelen dat ge niet kent. Een andermaal
beklom hij den kansel en zei : Weet gij, geloovigen, wat ik
u te zeggen heb ? Wij weten het, riepen er. Wat zal ik u,
zei de Hodja en verliet den preekstoel, uitleggen wat ge al
weet. -- De vergaderden zaten verbaasd. En een deed het
voorstel dat als hij weerkwam de eenen zouden antwoorden
dat zij het wisten, de anderen dat zij het niet wisten. Dat
werd goed gevonden. De Hodja verscheen weer en riep als
te voren : Weet ge, mijn broeders, wat ik u zeggen wil?
Onder ons, zei men hem, zijn er sommigen die het weten,
anderen die het niet weten. Welnu, antwoordde de Hodja, laat
zij die het weten het dan meedeelen aan hen die het niet weten."
Hier, bemerkt men, is ook een wanverhouding, maar ze is
niet gezocht : als van zelf sprekend, treedt in de moskee de
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geestelijke op voor zijn hoorders, en in de wanverhouding
tusschen dit samenzijn en dat spreken, daar ligt zeker de
eigenlijke scherts niet in ; er is misschien ook een satire : de
gedachte kan worden opgewekt of de geloovigen niet meermalen op die plaats eerbiedig luisterden naar niet belangrijker
wijsheid ; er is mogelijk ook leedvermaak, maar onmerkbaar,
en in geen geval opgedrongen ; en de gedachte aan wraak
schijnt wel uitgesloten. Is er gemoedsbeweging dan niet de
westersche die zich pleegt uit te laten en luidruchtig wordt,
maar de oostersche die zich onder een dekorum verbergt.
Maar wat is er in dat dekorum dat de hoorders verbaasd
doet zijn en overleg plegen ? Wel, het karakter van de scherts
van den Hodja, dat wat hier duidelijk de hoofdzaak is : het
verstandelijke geestesspel: het eenvoudige sofisme.
Wij zijn hier bij een spreker en onder een bevolking die
niets wil weten van de luidruchtige gemoedsbeweging, maar
die alles weet van de verstandelijke scherts..
Wat is van iedere scherts het ontroerende ? De verrassing
van het schijnbare optredend als werkelijkheid. Als Uilenspiegel den kleermakers aanraadt geen draad te gebruiken
zonder knoop erin en hun dit als een uitnemende kunst aanprijst, dan liegt hij niet. Integendeel: zijn bewering treft juist
zoo omdat ieder moet erkennen dat ze de waarheid schijnt.
Schijnt toch ook maar : want een waarheid die ieder weet
heeft ter meedeeling geen beteekenis. De naar den duidelijken schijn ware waarheid maar die niemand zich meer
verwerkelijkt, brengt Uilenspiegel nog eens in de werkelijkheid.
Maar voor Uilenspiegel is dat niet genoeg. Zijn gemoed
wordt er niet bevredigd door. Hij vormt zich de omstandigheden zoo dat hij voldoening vindt voor zijn spot, voor zijn
leedvermaak. Het zeggen van zijn schijn-waarheid ná de gewichtige beraadslagingen en reiswederwaardigheden wordt zin
scherts, de scherts naar zijn behoeften verlichamelijkt, vergroofd.
» 0 Muzelmannen, riep op een keer de Hodja, dankt God
zonder ophouden omdat hij den kameel geen vleugels gegeven heeft."
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Dit is Nasr-Eddins tweede scherts en die in soort nog
dichter nabij komt aan die van Uilenspiegel: een vanzelf
sprekende waarheid die nog eens schijn van leven krijgt;
maar de Hodja behoudt haar in haar simpelen geestes-staat.
Hij en zijn hoorders genieten enkel met den geest dit schijnbare. En juist daarom lijkt de eerste scherts niet zonder opzet
geplaatst aan het hoofd van de verzameling omdat daar zelfs
niet zooals in de tweede eenig lichamelijk voorwerp is ingevoerd, maar de Hodja er in zijn zuiverste wezen voor het
eerst komt optreden, als namelijk een kunstenaar van het
sofisme, een virtuoos van het schijnbare.

Wanneer de Hodja vraagt : kent ge het onderwerp waarover ik u spreken wil ? dan begrijpt hij wel dat dit door ieder
verstaan zal worden alsof hij vraagt : weet gij wat ik u vertellen wil? Hij houdt zich aan de letter van zijn vraag, dat
is aan de schijn-waarheid ; de waarheid van de bedoeling
wordt door hem ontkend. Juist z66 als hij zijn hoorders aanraadt God te danken voor de vleugelloosheid van hun kameel.
Als men iets bizonder heilrijk vindt dankt men God ervoor.
Ergo ... De Hodja is weer de man van de letterwaarheid ; in
het schijnbare vindt hij zijn gelijk.
Het is al duidelijk dat hij die zoo doet een zekere houding
heeft. Van het eerste oogenblik af heeft dat wat hij zegt
den schijn voor zich. Wie hem tegenspreekt heeft de ondankbare taak van verschillen te ontrafelen en uit te leggen.
Bovendien : wie een houding heeft en dan zijn hoorder dwingt
tot nadenken, dwingt hem ook tot het vermoeden van bedoelingen. Al zijn ze nauwelijks erin gelegd — wat ligt meer
voor de hand dan naar aanleiding van dien kameel te denken:
hij wil mij berispen over de onnoozele voorwerpen van mijn
dank. De schertser wordt dus de onderwijzer, de prediker.
Merkwaardig dat hij dit in de figuur van den Hodja ook
werkelijk is : een nieuw bewijs dat het wezen van den schertser
volkomen zuiver door den turkschen geest begrepen is.
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Niets is dan ook voor het enkel vormelijk verstand verkwikkender dan dezen Hodja de sfeer van het schijnbare te
zien openen en er hem in te zien bewegen.
De afwijking van de bedoelde waarheid naar een zekere
letterwaarheid is maar een opening. De hoorder had dan maar
nauwkeuriger moeten luisteren, denkt men. Het nadruk leggen
op iets dat wel in het algemeen maar minder in uw bizondere
geval waar is (dankbaarheid voor iets heilrijks : in casu de
vleugelloosheid van een kameel) heeft de waarheid in het
algemeene nog niet losgelaten. En in veel gevallen kan zulk
een handelwijs gelden voor een zekere gevatheid, vlugheid in
het zien van wat men een andere zij van de waarheid, en
een minder voor de hand liggende, zou kunnen noemen.
Maar met iedere volgende beweging naar het schijnbare
zien wij het verband met de waarheid losser worden.
»Eens verborg zich een dief in het huis van den Hodja.
Zijn vrouw kwam hem waarschuwen. Stil, zei hij, God geve
dat hij iets vinden mag, dan kan ik het hem afnemen."
Hier is al niet meer sprake van naar de letter waar, of in het
algemeen waar. Tegenover groote onwaarschijnlijkheid staat
alleen de mogelijkheid dat het waar kan zijn. Wat treft is het
besef dat wij aan die mogelijkheid niet gedacht hebben. Alleen
aan die mogelijkheid ontleent de bewering haar waren schijn.
Nog één stap verder dan ook en het onmiddelijk verband
met een waarheid wordt losgelaten.
»De Hodjaa zette een ladder tegen een tuinmuur, klom naar
boven en haalde hem, toen hij op den muur was, op. Toen daalde
hij af in den tuin. De tuinman bemerkte hem en riep : Wat
wilt ge hier? Een ladder te koop bieden, zei de Hodja."
De verrassing is onweersprekelijk. Toch voelt men wel
dat dit een logen is. Maar wat ons nochtans terughoudt
dit uit te spreken is de gedachte dat het de eenige bewering
is die schijn van waarheid hebben zou indien ze waarheid was.
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Men merkt wel hoezeer de geestesrichting van den Hodja
hem een eigenaardige houding geeft. Hij is de virtuoos van
het schijnbare. Hij weet altijd, in iederen toestand, de ééne
schijnbaarheid te ontdekken die aanwezig is. En aldoor
profiteert die beslistheid van de mogelijkheid op eigen ongel
lijk die de waarheidlievende mensch openhoudt.
Een verder stadium dan in de vorige ligt in de volgende
voorstelling.
»De Hodja verschafte zich toegang tot een tuin. Hij verborg in zijn zak en in zijn hemd wortelen, knollen, en al
wat hem voor de hand kwam. De tuinman betrapte hem.
Wat maakt ge hier ? zei hij . De Hodja, geschrokken, wist
niets beters te antwoorden dan dat een hevige wind hem
daar had neergezet. Maar dan al wat daar is losgerukt ? -Als de wind, zei de Hodja, sterk genoeg was om mij op te
lichten, kon hij uw groenten ook wel losrukken. En wie
dan wel, meent ge, heeft mijn groenten in uw zak gestopt?
Daar stond ik ook juist over te denken, antwoordde de
Hodja."
Ik vestig alleen de aandacht op het eindantwoord. Zonder
in het plompe te vallen kon de Hodja geen reden meer
bedenken van éénige schijnbaarheid. Maar zijn ingeboren
zekerheid dat er altijd en in iedere omstandigheid een wijs
moet zijn waarop men gelijk heeft, doet hem nu ook ontdekken hoe hij zich gedragen moet. De tuinman heeft zich
in een onderzoek met hem ingelaten. De tuinman vraagt
en zoekt samen met hem het antwoord op iets waarvan hij
onkundig is. Er steekt geen schande in te bekennen dat
men de onkunde van den tuinman deelt.
Dit antwoord is dus niet eens een waarvan men denken
kan dat het waar zou schijnen indien het waar was,. maar
het is er een waarvan men voelt : het is de eenige ónwaarheid die met vertoon van waarheid te uiten viel.
Het onmiddelijk verband met de waarheid is dus geheel
losgelaten. Verder dan tot dezen schamelen waarheidsschijn
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kon in onmiddelijk verband met de waarheid niet gegaan
worden. Maar wel, meent ge, in een ander dan onmiddelijk ? Zeker, en in het verhaal dat ik zooeven aanhaalde, is
er al een voorbeeld van. De wind, zegt de Hodja, heeft mij
in den tuin gezet. De tuinman weerspreekt het niet. Hij
vraagt : Maar die groenten dan ? Het antwoord volgt zonder
aarzelen : Als de wind, zei de Hodja, sterk genoeg was om
mij op te lichten, kon hij uw groenten ook wel losrukken.
Hiermee treedt een van de sterkste wapenen van den schijnkunstenaar in werking : de logica. Het verband van zijn beweringen met een waarheid is niet langer onmiddelijk, maar
afgeleid.
»Eens noodigde de Bey den Hodja op het djérid-spel
(werpspel te paard). De Hodja bezat juist een prachtigen
os ; hij zadelt, beklimt hem, en geraakt zoo op de bestemde
plaats. Algemeen gelach toen men hem zag aankomen.
Hodja, zei de Bey, het berijden van een os is iets nieuws,
maar ik vrees dat hij niet loopen kan. Ik heb hem zien
loopen, antwoordde de Hodja, harder dan een paard, en toen
was hij nog maar een kalf."
Stel twee waarheden : Dat kalf liep hard, -- dat kalf werd
deze os, redekunstig samen en ge wint in elk geval de
schijnwaarheid van den logischen vorm. Het blijft daarom
niet minder waar dat een os niet zoo hard loopt als een kalf.
Soortgelijke tegenstellingen sluiten zich hierbij aan.
»Toen de Hodja cadi geworden was kwamen twee personen hem recht vragen. Die man, zei de een, heeft me in het
oor gebeten. 't Is niet waar, zei de andere, hij heeft het zelf
gedaan. De Hodja verzocht hun een oogenblik heen te gaan.
Zoodra hij alleen was sloot hij de deur en beproefde zich in
zijn oor te bijten. Het gevolg was een tuimeling waarbij
hij zich een gat in het hoofd viel. Hij deed er een wikkel
om en opende de deur. Toen de klagers terug waren deed
de Hodja zijn uitspraak. Het is zeker, zei hij, niet enkel dat
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een man zichzelf in zijn oor kan bijten, maar dat hij, wat
meer is, zichzelf een gat kan in zijn hoofd vallen."
Het verband tusschen deze twee kwetsuren is nog geringer
dan dat tusschen os en kalf. En nog losser van elkaar zijn
de elementen die in het volgende redekunstig verbonden
worden.
» Op een nacht, terwijl hij in bed lag, hoorde de Hodja
vlak voor zijn deur een twist. Sta op, vrouw, zei hij, en reik
me de kaars. Blijf toch liggen, zei ze. Maar hij wikkelde
zich in zijn deken en ging. De deur was nauw open of een
van de twistenden greep zijn deken en liep ermeê heen. De
Hodja, bibberend, ging weer in 't huis. Waar was het twisten om ? vroeg zijn vrouw. Het was om mijn deken, zei de
Hodja, zoodra ze die hadden was het gedaan."
Het logische is voor den schertser een spel en een wapen.
Maak een gevolgtrekking van uiterlijke, dus schijnbare juistheid, en ge zult uw hoorder verrassen of vermaken, in elk
geval een oogenblik verstomd doen staan, in negen van de
tien gevallen uw meerderheid over hem handhaven, en, misschien, hem door vergelijking doen voelen dat er in zijn
doen iets is dat zich tot zulke gevolgtrekkingen leent.
»De Hodja ving een ooievaar, nam hem mee naar huis,
greep een mes, sneed hem zijn bek en pooten af, en zette
hem zoo ergens bovenop. Ziedaar, zei hij, nu lijkt ge op de
andere vogels."
Dit is een uitmuntend voorbeeld van die uiterlijke redeneerkunde. Het eigenaardige van de vogels — zoowel als
van de gedachten ligt in hun voorkomen. Verander hun
schijn en gij verandert henzelf.
»Een keer, voor het gebed, had de Hodja geen water
genoeg voor zijn wasschingen. Hij ging dus bidden, met
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één been opgetrokken, als een gans. Wat doet ge ? vroeg
men hem. Dat been, zei hij, is nog niet afgewasschen."
Het been was niet zuiver en mocht dus niet meebidden.
Men ziet hoe niet alleen het wezen van de vogels maar ook
het innerlijk van den mensch verloochend wordt. En in deze
orde van geestesbewegingen volkomen zooals het hoort.
Maar dit is een spel van den Hodja met zichzelf. Tegenover anderen is zijn logica een wapen, dat hij met allerlei
verfijnde kronkelingen hanteert.
»Een dief drong in het huis van den Hodja, greep wat
hij grijpen kon, laadde het op zijn rug, en ging er meê heen.
De Hodja, die hem gezien had, greep dadelijk wat er nog
overschoot en volgde er den dief meê tot aan diens deur.
Wat wilt ge ? vroeg hem de dief. De Hodja: we verhuizen
toch immers hier naar toe, is het niet?" -De mogelijkheids-schijn verbindt zich hier met een vlugge

redeneering. De dief verhuist me : ik ga met hem meê. --»Toen de Hodja eens ziek was kwamen vrouwen hem
opzoeken. Een zei : we zijn in Gods hand : als ge sterft,
hoe moeten we dan rouwen over u ? Rouw over me, zei
de Hodja, als over een wien men altijd meer vroeg dan hij
wist te beantwoorden."
De gevolgtrekking van uiterlijke, immers oogenblikkelijke
juistheid, kan de hoorders doen terugdenken op dat wat in
hun eigen doen zich tot zulk een gevolgtrekking leent. Dat
is het moraliseervermogen van dezen kunstenaar en in een
aantal verhalen van verschillende schakeering kan men het
werkzaam zien.
-

»Eens, terwijl de Hodja aan den oever van een stroom
zat, kwam hij overeen met tien blinden dat hij hen zou
overvoeren tegen een para elk. Terwijl hij ze overbracht
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viel een in het water en werd door den stroom meegesleurd.
De andere negen aan het roepen en weeklagen. Waarom
huil jelui ? zei de Hodja, je betaalt me één para minder, dan
is het goed."
Eenerzijds is dit diezelfde uiterlijkheid die den ooievaar
zijn pooten afknipt, maar andrerzijds is het de trek van den
Hodja zijn hoorder een schijn voor te houden waarin hij
zichzelf herkent.
»Iemand kwam den Hodja vragen hoe het met^ zijn zieke
was. Vanmorgen goed, zei hij, nu dood."
Hier herkent men hetzelfde in : hij antwoordt de vragers
naar zij zijn. Duidelijker, in hun onmiddelijk verweer, zijn
de volgende.
»Een boer bracht den Hodja een haas. Toen hij er mee
van gegeten had ging hij heen, maar de volgende week
kwam hij weer eten. De daarop volgende week kwamen
zijn buren eten. Daarna kwam weer een gezelschap dat,
gevraagd wie ze waren, antwoordde : wij zijn de buren van

de buren van den man met de haas. De Hodja zette hun elk
een bord met schoon water voor. Wat is dat ? vroegen ze.
Dat — zei de Hodja --- is de saus van de saus van de haas."
Overeenkomstig hiermee is het verhaal van den bedelaar
die hem eerst naar beneê deed komen en toen om een aalmoes vroeg. De Hodja nam hem mee naar boven en zei
hem daar dat hij hem er geen gaf.
Hierbij aansluitend is de scherts van het vergaan van de
wereld.
»De Hodj a had een lam dat hij met zorg gemest
had. Een van zijn vrienden kwam op een keer bij
hem en zei : morgen vergaat de wereld : laat ons vandaag
nog uw lam eten. De Hodja weigerde het te gelooven, maar
27
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toen een tweede kwam die hetzelfde zei, legde hij zijn overkleed af, maakte een groot vuur aan en stak het lam aan het
spit. Toen het gegeten was legden ook de vrienden hun
overkleederen af en zetten zich aan het spel. De Hodja pakte
de kleedingstukken op en wierp ze in het vuur. Wat doet ge
daar ? schreeuwden de spelenden. Morgen vergaat immers de
wereld, zei de Hodja, wat woudt ge dan met een overkleed
doen?"
Een belangzuchtiger list is die van den grooten en den
kleinen ketel.
»De Hodja leende eens van zijn buurman een grooten ketel.
Na gebruik bracht hij hem weerom met erbij een klein
keteltje. Wat beduidt dat kleine keteltje ? vroeg hem de
buurman. De ketel, antwoordde de Hodja, heeft gejongd.
Kort daarna vroeg hij den ketel weer te leen. Toen de
eigenaar hem na vijf dagen niet terug had, klopte hij aan
de deur van den Hodja. Die deed open. Wat is er? zei hij.
— Of ik mijn ketel mag. Uw ketel ? helaas, uw ketel is
dood. Kom, een ketel dood 1 — Zeker, of dacht ge dat
een ketel alleen jongen kon en niet dood kon gaan ?"
Niets is den Hodja onaangenamer dan een waarheid die
onmiddelijk zichtbaar is. Hij kan niet aannemen dat iemand
er vermaak in scheppen zal een bewering te uiten die niet
bedoelt te misleiden door haar schijn. Daarnaar is ook zijn
antwoord als iemand hem een te duidelijk raadsel geeft.
» Een man die een ei in zijn hand verborgen hield wendde
zich eens tot den Hodja en zei : Indien ge raadt wat ik hier
in mijn hand heb zal ik het u geven en moogt ge er een
omelet van maken. Zeg me eerst hoe het er uitziet, zei de
Hodja, dan zal ik u antwoorden. Van buiten is 't wit
en van binnen geel. 0, ik weet het al, riep de Hodja, een
witte knol met gele worteltjes."
Voor hem die altijd juist dat veronderstelt wat niet voor
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de hand ligt en daaruit zijn gevolgtrekkingen maakt, is zulk
duidelijk vooropstellen van de tastbare waarheid onbegri*pelijk. Zoo ook, als iemand huilt omdat hij zijn kalf verloren
heeft, is het niet de Hodja die op de eenvoudige gedachte
zal komen dat de man schreit om het verloren zijn van het
kalf voor hemzelf. Hij schreit omdat het verloren is, en is
dat nu niet ten onrechte, daar het kalf onverloren opengespalkt
hangt in de spijskamer van des Hodja's huis?
»Terwijl hij eens in de wei liep zag de Hodja een kalf. Hij
nam het mee en slachtte het en verborg de huid. De eigenaar van het kalf ging zuchtend en schreiend onder zijn
venster voorbij. — 0 vrouw, zei de Hodja, die man zou
wel zeer beschaamd zijn als ik hem nu de huid van het
kalf liet zien."
Eveneens als iemand uit het gebalk van zijn ezel wil
afleiden dat de ezel aanwezig is. Dat gebalk is dus een
bewijs, meent ge ? Maar de Hodja verstaat »getuigenis",
en vraagt u welk getuigenis meer is, het zijne of dat van
zijn dier ?
»Er kwam eens iemand den Hodja zijn ezel te leen vragen.
Die is niet thuis, zei hij. Maar met dat hij het zei, begon
de ezel in het huis te balken. 0 heer, riep de teleenvrager,
de ezel is niet thuis, zegt ge, en nu balkt hij daar. Hoe,
antwoordde hem de Hodja, ge luistert naar den ezel en luistert
niet naar mij die een oud man ben met een grijzen baard.
Wat een vreemd mensch zijt ge."

Wij zagen in de schertsen van den Hodja hoe het verband
tusschen hun schijn-waarheid en een werkelijkheid aldoor losser
werd. Eerst nog onmiddelijk, bestond het straks nog maar
afgeleid : meer ten slotte dan door zijn verhouding tot een
waarheid werd die schijn nog opgehouden door het bedriegelijke van een logischen vorm.
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Waar alleen door dien vorm een schijn van waarheid moet
geschapen worden, spreekt het vanzelf dat men het onverschillig gaat vinden wélke, aan de werkelijkheid ontleende,
elementen in dien vorm worden tezaamgesteld. Om een
voorbeeld te noemen : waar het gebalk van een ezel, en het
woord van zijn meester, niet meer in hun werkelijke verhouding ter beslissing van de vraag waar die ezel zich ophoudt
worden toegelaten, maar de vernuftige schertser ze zoo weet
voor te stellen dat hij door een sluitreden u onder den
indruk brengt dat die verhouding geheel anders is, — daar
volgt onmiddelijk dat gij niet aan werkelijke verhoudingen
maar aan sluitredenen de kracht toeschrijft de waarheid te
vertegenwoordigen. Zooals de Hodja zelf zei toen hij in een
proces waarin hij valsch getuigen moest ook wat reeds vaststond loochende : Wat doet het er toe, als ge toch wilt dat
ik valsch getuigen zal, of ik beweer dat deze zaak koren
betreft, dan wel gerst.
Werkelijke verhoudingen worden tegenover de eenmaal
aangenomen waarheids-waarde van den logischen vorm onbelangrijk, de verschillende werkelijkheden verliezen hun onderscheiden beteekenis.
Maar wat is het gevolg daarvan ? De waarde toegeschreven aan den logischen vorm brengt u ertoe dien vorm onafhankelijk te achten van de werkelijkheden waaraan hij verbonden is. Maar dat is hij geenszins. De verhouding tusschen ezel en eigenaar bestaat, en al kan men door een
logisch kunststuk die verhouding schijnbaar omkeeren, dat
men dat kan doen dankt men aan die verhouding zelf. Wat
nu als de minachting tegenover die werkelijkheid u haar verhoudingen doet loochenen ? Dit : dat ge met het opheffen
van die verhoudingen, dus met het invoeren van onwerkelijke
verhoudingen als steunpunt van uw redeneering, den laatsten
logischen inhoud aan die redeneering ontneemt. Het kunststuk waardoor ge een schijn van waarheid geeft aan iets
onwezenlijks zal niet langer een logisch kunststuk zijn, maar
onder den logischen vorm een tegen-logischheid herbergen..
Wat is het éénig-overblijvende, waardoor ge met een schijn

DE HODJA NASR-EDDIN.

397

van logischheid, met dezen allerlaatsten waarheids-schijn, zelfs
het ongelijksoortige tezamen brengt? Niets anders dan de
stoutmoedigheid waarmee gij dien vorm handhaaft, de tooneelspeelkunst waarmee ge uw geloof er aan akteert.
Hier zijn wij aangeland, uitgaande van de letterwaarheid
en door alle al schameler gestalten van het schijnbare heen,
bij den volkomen leugen, die alleen steunt op een innerlijk
geloof aan zijn beteekenis, die alleen uit kracht van dat geloof
zich als waarheidsschijn weet te handhaven.
»Toen de Hodja eens mee op de vischvangst was wierp hij
zich, nadat het net was uitgeworpen, er oogenblikkelijk in. — Wat
doet ge, Hodja? Ik dacht dat ik de visch was, zei hij."
Men ziet hoe hier de verbinding van het ongelijksoortige
geenszins haar als logisch aandoende kracht verliest. Er moet
iets in den Hodja geweest zijn dat hem dreef, en met noodzakelijk geweld, zich met de visch te vereenzelvigen. Zijn
overtuiging, zijn besef van de onvermijdelijkheid van zijn daad,
zet zich voort op de toeschouwers, en de leugen heeft een
schijn van waarheid die hun misschien iets openbaart.
Wij raken hier, met loslating van het logische, aan dat wat
als het onbewust is, verbeelding heet. De verbeelding van
het tegen-logische -- maar die geakteerd als scherts
dat is de sfeer waarin wij nu door den Hodja zijn opgenomen
en die hij van het eene tot het andere eind doordwaalt.
De karaktertrek van al deze bewegingen de algemeene daad
waarin de tegenwoordigheid van het tegen-logische zich vertoont is het opheffen van het verschil in bewustheid. En dit
is ook wel de basis van deze kunst, die met bewustheid onbewust
wil zijn. Het verschil in bewustheid, tusschen planten, dieren en
menschen, tusschen kinderen en volwassenen, tusschen waken en
slapen, tusschen leven en dood, tusschen den mensch in het eene
oogenblik en denzelfden mensch in het andere, dat heele
vreemdsoortige verschil wordt opgeheven en de wereld opent
zich waarin bij afwezigheid van dat groote onderscheid de
verbeelde gelijkheid van het ongelijksoortige zich akteert.
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»Iemand kwam den Hodja zijn ezel te leen vragen. Wacht,
zei hij, ik vraag het hemzelf. Toen hij weer buiten kwam,
zei hij : De ezel weigert en zegt als ik hem leen zal men hem
om zijn ooren slaan en mij uitlachen."
»De Hodja droeg op een houten bord drie pruimen. Terwijl
hij liep liepen de pruimen elkander na. Schei uit met dat
spelen, riep de Hodja, of ik eet jullie op._"
»De Hodja legde zijn mantel op de mat van zijn ezel en
ging even wateren. Een dief kwam langs, greep den mantel,
en ging ermee op de vlucht. Toen de Hodja terugkwam en
zijn mantel miste, legde hij de mat op zijn eigen rug, gaf
den ezel een zweepslag, en zei : geef mij mijn mantel, dan
krijg jij je ' mat."
»op een dag vond de Hodja terwijl hij op het land
arbeidde, een schildpad. Hij deed haar een touwtje om den
hals en hing haar aan zijn gordelriem. De schildpad bleef
daar niet rustig bij. Wees toch stil, zei de Hodja, nu kun
je leeren op het land arbeiden."

Hier ziet men den Hodja met dingen en dieren in gemeenschap. In het volgende laat hij ook het verschil tusschen
menschen wegvallen.
»De Hodja draaide zijn tulband, maar hij kon de enden niet
aan elkaar knoopen. Na het telkens opnieuw geprobeerd te hebben, legde hij hem te koop. Er kwam een kooplustige. De
Hodja ging bij hem staan. Niet koopen, fluisterde hij, men
kan er de enden niet van aan elkaar knoopen."
Verschillende toestanden van het bewustzijn beginnen door
elkaar te gaan:
» De Hodja dacht erover een onderaardschen stal te bouwen,
zooals men dat vroeger deed. Terwijl hij daarover peinsde
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zag hij in den kelder van zijn buurman een groot aantal
koeien staan. Vrouw, zei hij, ik heb een onderaardschen stal
gevonden, vol koeien, en verlaten sints den tijd van de
heidenen."
En ook tusschen droomen en waken verdwijnt het onderscheid.
»De Hodja zag eens in den droom iemand die hem negen
aspers gaf. Hij weigerde en vroeg er tien. De tien aangeboden, vroeg hij negentien, werd wakker gedurende de onderhandeling en had nu, merkte hij, niets. Hij sloot dus de oogen
en zei : Het is goed, geef me de negen maar."
Van hier tot het verschil tusschen dood en leven is de
afstand gering.
»De Hodja vroeg eens aan zijn vrouw : Waar kan men aan
weten dat iemand dood is. Daaraan, zei ze, dat hij koude
handen en voeten heeft. Een paar dagen later was de Hodja
in het bosch en al loopende voelde hij dat zijn handen en
voeten koud werden. Ik ben dood, riep hij, en ging aan den
voet van een boom liggen. De wolven kwamen nu en
begonnen zijn ezel op te eten. Wat treft ge dat, riep de
Hodja, dat de meester van den ezel zoo pas gestorven is."
Uitvoeriger wordt deze verbeelding uitgewerkt in het
volgende:
»De Hodja ging eens op een kerkhof langs den weg in
een oud graf liggen. Zouden de goede en de kwade engel
nu komen, dacht hij, om mij te ondervragen? Terwijl hij
daarop wachtte hoorde hij klokjes-getinkel en meende het kon
het laatste oordeel zijn en de dag van de opstanding. Hij
ging dus uit zijn graf om eens te zien en zag dat het een karavaan van muilen was. De muilen verschrikten door zijn verschijning en verwarden zich. De muildrijvers liepen op hem
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af met hun stokken en riepen : wie ben je? — Ik ben een
Wat doe je dan hier ? — Ik maak een wandeling.
doode.
Wacht, we zullen je helpen wandelen ; en meteen vielen ze
over hem heen met hun stokken, dat hij bont en blauw liggen
bleef. Toen zijn vrouw hem zoo toegetakeld zag thuis komen,
vroeg ze : waar kom je vandaan, Hodja ? -- Van bij de dooden ; ik kom uit het graf. -- En hoe leeft men daar? -Vrouw, voor éen ding moet men zich daar in acht nemen:
verschrik er de ezeldrijvers niet."
Hierbij aansluitend is de scherts van het testament.
» De Hodja maakte in zijn testament een bepaling dat men
hem als hij dood was in een oud graf zou leggen.
Waar dat voor ? vroegen de getuigen. Omdat, zei de Hodja,
als de engelen komen om mij te ondervragen, ik dan zeggen
kan dat ze er al zijn geweest."
Hun climax vinden deze verhalen in het geheele opheffen
van het zelf-besef. Het zijn er twee.
»De Hodja kwam iemand tegen. Zij keken elkander aan
en gingen weerkeerig een weinig voor elkaar op zij. Mag
ik zoo vrij zijn, zeide de Hodja, u te vragen wie ge zijt?
Als ge me niet kent, vroeg de ander, waarom zijt ge dan
zoo verrast mij te zien ? Ik zag, antwoordde de Hodja, dat
uw tulband en de mijne eender zijn en dat uw mantel gelijk
aan den mijnen is : ik hield u voor mijzelf."
.Hier is een uiterlijke gelijkheid voldoende om hem te doen
besluiten tot innerlijke, óndanks zijn zelf-gevoel. In het tweede
dringt het niet tot hem door dat men niet op twee plaatsen
tegelijk kan zijn.

» Op een avond wiesch de vrouw van den Hodja zijn
kaftan en hing hem in den tuin te drogen. De Hodja meende
in 't donker iemand in zijn tuin te zien, haalde zijn boog,
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schoot, en ging in huis om te slapen. Den volgenden morgen
zag hij dat hij geschoten had op zijn eigen kaftan. Geloofd
zij God, zei hij, dat ik zelf niet in dien kaftan stak."

Van het eene tot het andere einde : van de schijnwaarheid
die zich van waarheid alleen onderscheidt door een zekere
spitsvondigheid, tot den innerlijksten leugen, die ligt in het
missen van het zelf-besef, heb ik u het wezen dat de Hodja
is, voorgesteld. Die schertser is éen harmonisch gegroeide
persoonlijkheid, éen geestes-groei, éen schepper van zijn spiegelbeeld. Ik verzoek u de eenheid van dezen kunstenaar en
de eenheid van zijn kunstwerk niet te loochenen. Zij bestaat
in het geheel begrepen schijnbare.
Als dit een. arbeid was van scherpe fijnheid en weinig
boeiende door lichamelijkheid : veel werkelijke trekjes hebt
ge gaandeweg kunnen vereenigen, en niet alleen de konsekwentie van het geestelijk, maar ook de beminnelijkheid van
het lichamelijk beeld kan u zijn opgegaan. Want in tegenstelling tot Uilenspiegel, den harden, den hatenden, is deze
Oosterling in zijn zachtzinnig voortglijden door zijn land
en zijn omstandigheden bij uitstek beminnelijk. Bij zooveel
konsekwentie van geest als ik hem toe mocht schrijven is
niemand inkonsekwent in zijn daden als hij. Zijn tooneelspel
is werkelijk in bijna al de gevallen een spel, speelsch en
kinderlijk.
»De Hodja wou eens te paard stijgen, maar hij kon het
geen baas worden. Vervloekt beest, riep hij. Toen keek
hij om zich, zag dat hij alleen was, en zei : Laat ons erkennen
dat er slechter lui bestaan."
»De Hodja trok eens op een wagen een lever achter zich.
Een roofvogel schoot op de lever neer en nam ze mee.
Toen de Hodja zich omdraaide was er niets. Hij klom toen
langs den weg op een hoogte, zag een man met een lever
in de hand, griste ze af en klom ermee boven op de rots.
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Waarom gris je me die lever af, Hodja ? riep de man. Ik
probeerde, riep de Hodja terug, hoe ik doen zou als ik een
roofvogel was."
»De Hodja zag een groot aantal eenden bij een bron
spelen. Hij liep erheen om er een te grijpen, maar ze vluchtten
weg ; hij ging toen zitten, doopte zijn brood in de bron en
at. Tegelijkertijd kwam er een voorbijganger die vroeg : Wat
eet je daar ? Ik eet antwoordde de Hodja — eendesoep."
Deze gelijkmoedigheid, dit kinderlijk nabootsen, dit dichterlijk zich troosten met de verbeelding van wat men niet
krijgen kan het zijn alles eigenschappen waaraan men
den Hodja, als men hem eenmaal begrepen heeft, herkent.
Er is in dit leven een lichtheid die als een geur door al zijn
schertsen is.
Zoo ook in de verhalen van den os met de schoongeplante
horens, en van de maan die hij uit de put haalde.
»De Hodja bezat een os met zoo schoon geplante horens
dat men er tusschen zitten kon. Telkens als de Hodja hem
zag in de kudde dacht hij hoe gaarne hij eens tusschen die
horens zitten zou. Tot, op een keer, de os vlak voor hem
liggen ging. Dat was een gelegenheid die niet voorbij mocht
gaan. De Hodja sprong tusschen de horens en zette zich.
De os stond op en wierp hem oogenblikkelijk er tusschen uit.
Hij kreeg zijn bewustzijn juist toen zijn vrouw schreiend voor
hem stond. Schrei niet, vrouw, zei hij, al heb ik me leelijk
bezeerd, ik heb gedaan waar ik lust in had."
» Ik heb me zeer gedaan, maar de maan staat weer op
haar plaats" zegt hij eveneens als hij bij zijn poging om de
maan uit de put te halen op zijn rug gevallen, haar weer in
de lucht ziet staan.
Eens had de Hodja een troep studenten in de theologie
mee naar huis genomen. Maar toen hij thuis kwam verzocht
hij zijn vrouw ze hert van 't lijf te houden. Zij ging dus
1
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naar voren en zei : de Hodja is nog niet thuis. Dat gaf
een getwist, waarbij ieder beweerde dat hij hem zelf had
thuisgebracht. Eindelijk stak de Hodja zijn hoofd uit een
boven-raam en riep : kan het huis dan geen twee deuren
hebben ? kan hij de andere deur niet zijn uitgegaan ? en nog
niet weêr zijn thuisgekomen?
In dit genoegelijk beeld, met zijn hoofd uit dat bovenvenster, wensch ik dat de Hodja u moge bijblijven. Hij is
er in zijn rol van den virtuoos van het schijnbare. Hij vergeet er de waarheid bij, maar ook zichzelf, en dat is een
deugd en een beminnelijkheid. Als hij zijn hoofd uit het
venster steekt om u het bewijs te leveren dat hij niet aanwezig is, dan levert hij u de duidelijkste aanwijzing dat hij
niet om de winst van eenig stoffelijk voordeel wil gelijk
hebben, maar alleen, als elk kunstenaar, om de schoonheid
van het spel.
Febr. i goo.

Het recht van oftvoering voorbehouden volgens de wet van 28 , juni 1881
(Staatsblad No. 124).

TOBIAS BOLDERMAN.
Tooneelspel in vijf bedraven
DOOR

DOCTOR JURIS.

PERSONEN:
TOBIAS BOLDERMAN, koopman.
MEVR. BOLDERMAN.
THÉRÈSE, hun dochter.
BAREND, hun zoon.
DORA V. NELLENSTEIJN, Barends
GEERTRUI, Dora's zuster.

vrouw.

MR. V. NELLENSTEIJN, Dora's en Geertrui's voogd.
MAJOOR V. POETEREN, oom van Tobias Bolderman.
DIRK BROUWER, broeder van Mevr. Bolderman.
SARA BOLDERMAN, zuster van Tobias.
JHR. FOGEL, vriend van Barend.
ROELOFSEN, boekhouder.
ALEXANDER RAHDERS.

EERSTE BEDRIJF.

De zaal ten huize van Tobias Bolderman. Feestdisch, op den trouwdag
van Barend Bolderman en Dora van Nellenstej/n. De eetzaal door
een gordijn gescheiden van de kamer, waarin, na afloop van het diner,
het bednuf verder wordt afgespeeld.
BOLDERMAN (toostend) .... dat huwelijk was door mij voorzien. En
waarom acht ik het van belang dit hier te herhalen ? Luister : omdat
het huwelijk een loterij is. Zoowel voor den man als voor de vrouw.
Wie zijn dochter afstaat, geeft haar weg aan een man, zoo heet
het; maar even goed kan je zeggen, wie zijn zoon laat trouwen, geeft
zijn jongen weg aan een vrouw ; en óf nu de man de vrouw krijgt,
bf de vrouw den man, dan wel of de man en de vrouw elkander
krijgen, ziedaar de loterij.
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Maar ook bij die loterij kan je de kansen dwingen ; zin er staartnummers. Een heel beste man en een heel beste vrouw halen samen
de premie of den prijs. En net zooals ik eenmaal voorzien heb, dat
juilie bij mêkaar zouden komen, zoo voorzie ik het nu ook: juilie
trekken het hoogste lot uit die loterij. — Dat wordt je gegund door
je vader....
MEVR. BOLDERMAN. En door je moeder 1
B. door je vader en moeder van harte gegund. Maar, als je nu
later bezig bent te genieten, denkt dan tusschenbeide, ook als ik er
niet meer mocht zijn, dat heeft papa ons voorspeld! Daar gaan jelui!

(Allen klinken of heffen de glazen op).
Nu, Dora en Barend, het hoogste lot ! (Meer stemmen)
Het hoogste lot!
BAREND (tot Dora). Gelukkig in het spel ... .
DORA. door de liefde!
BROUWER (tot Bolderman). Profeet, nu moet ik toch eens een lijntje
met je trekken.
B. Graag, zwager 1 (Het glas bij den mond). Een profeet, die champagne drinkt, is altoos beter te vertrouwen dan een die brood eet.
FOGEL. Het was toch niet heelemaal juist wat u zei, mijnheer;
daar zijn niet drie gevallen, maar vier.
B. Hoe dan?
F. U heeft genoemd : de man, die de vrouw krijgt; de vrouw die
den man krijgt; en vervolgens : de man en de vrouw, die elkaar
krijgen; maar dan is er ook nog : de man en de vrouw die elkaar
wel krijgen, maar niet hebben.
B. Je bent een spreeuw, mijnheer Fogel !
BROUWER. Neen, om de weerga, niet, hij heeft het bij het rechte eind.
MEVR. '

( Van Nellensteijn tikt tegen zin glas).
B. Maar dan kort alsjeblieft; zij zitten op heete kolen.
V. NELLENSTEIJN. Natuurlijk, daar zijn zij pas getrouwd voor. Ik
heb weinig te zeggen. Als voogd van de beide dames Van Nellensteijn wilde ik even nog het glas opheffen voor Barends zuster en
voor Dora's zuster, voor Thérèse en Geertrui, en ze een spoedig
en voorspoedig huwelijk toewenschen. Voor de ouders is het winst
als zij hun kinderen door den echt verliezen ; voor de zusters brengt
een huwelijk van een der haren slechts verlies ; en al weet ik, dat
de beide jonge dames Barend en Dora hun geluk niet misgunnen,
bij het eind van dit feest zij ons laatste woord : ook voor Thérèse en

Geertrui een eigen huis!
(Bravo ! algemeene beweging; opheffen der glazen en geklink).
MEVR. (beiden een hand reikend). Een beste man, hoor; allebêi
een beste man!

(Barend is reeds opgestaan .met hetglas in de hand. De knecht komt binnen).
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Mevrouw, ik moest het u komen zeggen, als het half

vijf was.
MEVR . Kinderen, daar is geen minuut meer te verliezen, juilie
moeten je reisvaardig maken.
B. (tot Barend). Goed, jongen, ga nu maar heen, we weten wel
wat je te zeggen hebt ; zwijg gerust ; je witte das is welsfirekend !
BAR. Ik woí u allen danken ... .
B. Neen, dat zal ik ze wel vertellen !
BAR. (met Dora aan den arm). Nu dan, in één woord, voor al uw
wenschen en vriendelijke gedachten onzen hartelijksten dank.
B. Maak nu toch dat je weg komt 1
(Knikkend en groetend gaan beiden heen, gevolgd door Thérèse).
MEVR. (staande, tot de gasten). Excuseert me een oogenblik;
aanstonds komt de koffie ... .
B. Die zullen we dáár wel nemen. Vinden de dames en heeren
ook niet?

(Alen staan o ; men verdeelt zich in groetjes in beide kamers. Fogel
en Geertrui plaatsen zich achter een groei heesters en bloemen).
F. (Geertrui de hand drukkend, omkijkend of iemand hen ook zien
kan). De mooiste rozen zijn toch wel, die bloeien bij een bruiloftsmaal!
(Sara Bolderman, Bolderman en Van Nellensteijn komen in de kamer;
Fogel en Geertrui wandelen voort; Van Foeteren stapt op en neer).
B. (tot Van 1V ellensteijn). 't Is zoo waar wat je daar zei ; wij, ouders,
winnen bij een huwelijk, voor ons is het qui perd gagne, maar z^ ... .
v N. Het jonge meisje, dat ongeëngageerd achterblijft, in de
Jaren dat het juist behoefte heeft aan een opgewekt leven, ziet het
dan stiller om zich heen worden....

SARA (tot Van Nellensteijn). Maar u moet niet vergeten, hoe juist
het trouwen van broêr of zuster — haar gelegenheid geeft nieuwe
banden aan te knoopen .... van een huwelijk komt een huwelijk.
B. Wel God-bewaar-me, Saar, moet jij mijnheer dat vertellen?
De vos was tenminste zoo verstandig van te zeggen, dat de druiven
zuur waren ; (tot Van Nellensteijn) : hier mijn zuster heeft zeker wel
twintig bruiloften bijgewoond, en nog is ze niet klaar gekomen, en
dat durft me zeggen : van een huwelijk, komt een huwelijk!
S. (zich iets afwendend). Ik geloof broêr, dat je één glaasje champagne te veel hebt gedronken ... .
B. Geen druppel, hoor ! De dankbaarheid, de vreugde, de verrukking bij het zien van onzen Barend met zijn lieve vrouw, hebben
het me gedaan 1 Blijf daar als vader eens kalm bij. Het geluk dit
te mogen beleven, dat is de champagne, die mij dronken maakt 1
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v. N. En waarvan mejuffrouw uw zuster en ik hopen, dat u tot
aan uw dood dronken zal blijven.

(Sara Bolderman knikt en verwijdert zich).
B. (even nadenkend). Je wilt zeggen, dat iemand ook van die roes
wel eens kan uitslapen. Een waarschuwing....
v. N. Allerminst.
B. Jawel, u heeft gelijk ... een mensch kan niet te voorzichtig
zijn, vooral in huwelijkszaken ; maar toch geloof ik, dat ik in dit
geval geen teleurstelling heb te vreezen.
v. N. Wie denkt er aan teleurstelling ! — en dan u, mijnheer Bolderman, voor wien het alleen de vraag is, wanneer en hoe gij uw geluk
zult verdubbelen.
B. Dat wil zeggen?
v. N. Ik bedoel, dat de vader van Barend ook de vader van
Thérèse is ; me dunkt daar moet weldra nog een bruiloft volgen.
B. (lachend). Ja, daar zinspeelde mijn zuster op met haar »van
een bruiloft komt een bruiloft." Enfin, je behoort nu, door dit huwelijk,
om zoo te zeggen, haast tot de familie, en daarom mag jij 't wel
weten : er was er aan tafel een, die haar het hof maakt.... Een
schalk van waar ben je me, die Fogel ! Een die de allures heeft
van naar de Noordpool te sturen, als hij naar de Zuidpool op reis
gaat. Zoo had niemand er nog erg in, behalve ik, maar nu schijnt
mijn zuster ook lont geroken te hebben....
v. N. Die oude ongehuwde dames ! Als Amor ze met zijn pijlen
niet heeft kunnen helpen, troost hij ze met een liefdesbril.
B. Best mogelijk, maar ik ken, Goddank, mijn menschen ook zonder
zoo'n bril.

(De knecht verschijnt met koffie enz. ; Brouwer voegt zich bij Bolderman
en Van Nellenste jn; Majoor Van Foeteren zet zich bij het tafeltje, waarop
de felicitatie-telegrammen, brieven, enz., liggen).
BOLD. Gerrit, haal mij nog een flesch Champagne en een glas (tot
Nellensteijn). Gek hè, ik die half Nederland van koffie voorzie, drink

ze zelf nooit. Ik kan er niet tegen. Koffie windt me op. ...
v. N. En als koopman moet je kalm zijn.
B. Juist -- en Champagne is onschuldig.
BROUW. Ja, mijnheer Nellensteijn, wil u wel gelooven, dat ik in
mijn leven meer kooplui over den kop heb zien gaan door de koffie dan
door den champagne ? (Brouwer gaat bij den Majoor aan het tafeltje

met defelicitatie-brieven staan. Gerrit brengt den Chamftagne. Bolderman
schenkt zich in). Dat is een heel peloton, Majoor.
v. POET. Zeg liever een bataillon, mijnheer Brouwer; ik zal het
eens voor me laten défileeren. (Hij legt de felicitaties rangschikkend

voor zich neer).
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BR. Zij verschillen alleen in vorm, geloof ik.
v. P. Je hebt gelijk, mijnheer Brouwer; 't is een ongeregelde troep,
maar (neuriënd) »'t j5arool is feliciteeren".
BR. »'t Parool is feliciteeren ?"
v. P. Ja, kent u dat refrein niet ?
BR. Zeker van een Soldatenliedje ?
v. P. In mijn jonge jaren zongen wij, Officieren, dat wel eens; voor
den troep zou het natuurlijk insubordinatie zijn geweest. (H zingt

zacht).
Daar vond een jonge luitenant
Een aardig meisje van het land,
Dat hij den dienst wou leeren;
Hij nam het wichtje op zijn schoot,
Hij kuste het de wangen rood,
En droèg het in de huwelijksboot
't Parool was feliciteeren!

(Bolderman en Van Nellensteijn hebben zich omgekeerd om te luisteren).
B. Bravo, oom ; bis ! bis ! Wat zeg jij Dirk?
BR. Majoor, u zingt als een lijster, en 't liedje is puik!
B. Kom, oom, nu het tweede couplet!
v. P. Neen, dat past niet vandaag, neen ... neen ... bij een bruiloft zet je geen lijkwagen voor de deur....
B. 't Doet er niet toe ; kom, 't volgend couplet!
v. P. (met iets luider stem en het slot heel luid).
Maar weldra kwam daar een kaptein,
Verzot op vrouwtjes zacht en fijn,
't Jonge wijfje caresseeren ...
De luitenant eischte een duel,
En, in zijn dolle gramschap, fel
Zond met één stoot ... hem naar de h e 1!
't Parool was feliciteeren!
B. Je hebt gelijk, oom, dat is niet iets voor vandaag.
v. N. En 't refrein deugt ook niet, Majoor; wie feliciteert er nu
iemand, als hij een moord heeft begaan?
BR. Ja, dat zeg ik ook.
v. P. Neen, zoo iets begrijpt een burger niet; dat is het leger, het
leger, een quaestie van eergevoel, mijnheer!

(Mevrouw Bolderman komt binnen).
BR. Marie, je komt even te laat.
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v. P. (o.p de brieven en kaartjes wijzend). Kijk eens, daar ligt al
een heele compagnie.
BR. De majoor houdt parade.
B. (tot Mevrouw). En daar zingt hij een liedje bij.
v. P. Zeker, Marie, dat weet jij ook wel: geen parade zonder
muziek.

(De knecht brengt een telegram aan het adres van Mevrouw Bolder.
man---van Nellensteyn).
BR. Dat houdt maar niet
MEVR. Ja, dat is nu al de

op, Majoor!
achtendertigste depêche vandaag.
B. Met de kaartjes en briefkaarten mêe, sedert van morgen vijf
en tachtig bewijzen van deelneming ontvangen.
MEVR. Ik zal het maar even brengen, het is aan haar persoonlijk
adres.
(Af).

B. (tot van Nellensteijn). Je begrijpt, met zulke uitgebreide relaties
als ik heb, stroomt het felicitaties, — en wanneer ik morgen op de
Beurs kom, drukken ze me de handen plat. (Hij drinkt). 't Is of
de een na den ander wil toonen, hoe blij hij is, dat er nu toch eens
een gelegenheid zich voordoet om mij te fêteeren ; en niet alleen
de makelaars, die me bedienen, maar je eerste Huizen, waaronder
er zijn die twintig jaar geleden geen notitie van me genomen zouden
hebben ; — want Nellensteijn, al zeg ik het zelf, ik heb Bolderman
en Co. gesticht, begrijp je, gesticht, van den grond af opgebouwd —
en waardoor? Ja, waardoor, denk je?
V. N. Activiteit en bekwaamheid....
B. Bekwaamheid, zoo je wilt ; — door kennis van zaken, bedoel
je. Ja, dat meenen de lui altijd, kennis van zaken zou het eerste
zijn, wat je in den handel te pas komt; maar het is zoo niet. Wat
je het meest noodig hebt, is ... kennis van menschen.
V. N. Dat laat zich hooren.
B. Je moet een blik hebben op de Personen, die je in je dienst
neemt, en met wie je zaken wilt doen. Welnu, dat heb ik, — van
nature. Ik vergis me niet licht — bijna nooit. Als ik iemand voor
het eerst voor me zie, kijk ik hem in zijn binnenste, door zijn body
heen.
V. N. Lavater misschien bestudeerd?
B. Neen, van zelf. Instinctmatig. Maar eens heb ik mij toch
vergist ; -- met dien Randers, den voorganger van Fogel.
V. N. U meent te weten, dat hij u bestolen heeft.
B. Meenen ?, neen, ik weet het ; een bankje van duizend gulden
heeft hij gekaapt.
V. N. Dora heeft zich dat toen erg aangetrokken. U herinnert
u, als wees was hij twee jaar bij hen aan huis geweest. Zij hield
28
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veel van hem, en nooit heeft zij willen gelooven, dat Alexander
schuldig was. Daar waren er vroeger wel, die dachten, dat Dora
en Randers nog eens een paar zouden worden.
B. Wat zeg j e, die Alexander en Dora... .
v. N.. Nu ja, een jaar of drie geleden, maar zooals u ziet, zij
hebben zich vergist.
B. 't Is zoo, hij had de dames op zijn hand; ook Thérèse; en nog,
als ik op het geval zinspeel, zoo zacht als zij is, één woord is voldoende om haar te doen opstuiven.
v. N. Jammer toch, dat u geen rechtstreeksche bewijzen had.
B. 't Hangt er maar van af, wat je bewijzen noemt. (tot van
Poeteren). Hoor je dat, oom? Mijnheer van Nellensteijn denkt dat
ik geen bewijzen heb van Alexanders schuld!

( Iran Foeteren staat van zijn tafel je op en plaatst zich bij hen).
v. P. Geen bewijzen ... mijn waarde heer ! En Bolderman heeft
hem in mijn presentie verhoord. U moet weten, ik ben tweemaal
president van den Krijgsraad geweest, en heb dus heel wat boeventronies voor me gehad. — Neen, ik heb niets dan lof voor de wijze,
waarop Tobias zich zekerheid heeft verschaft. Daarmee wil ik geenszins zeggen, dat, als Bolderman hem had aangeklaagd, een rechtsgeleerde dien jongen niet zou hebben schoongewasschen, want de
advocatie, mijnheer, is voor de rechtspraak de pest. Bij ons in den
Krijgsraad ga je af op je eigen intieme convictie, en je straft naar

wat je meent, dat tot correctie van het sujet dienstig kan zijn,
zonder zoogenaamde verdediging ... d. w. z. zonder verdraaiing van

de waarheid en vervalsching van het bewijs ! (met een stijve buiging
keert hij zich om en gaat wêer naar zijn tafeltje).
B. Enfin, spreken wij er niet verder over, allerminst vandaag.
Immers je vat nu, hoe het me op dit oogenblik te moede is (hij
drinkt). Als ik zoo zie, wat ik heb bereikt : mijn zaak bloeiend,
mijn jongen getrouwd met een meisje dat hem waard is, mijn dochter
zoo goed als verloofd met den schoonzoon mijner keuze... kijk, dan
gevoel ik mij klein daaronder, ... dan herhaal ik in alle nederigheid
met den dominé van van morgen »de Heer heeft groote dingen aan
ons gedaan, dies zijn wij verheugd"; — want dat moet je erkennen,
bij zoo iets is er altijd een deel geluk; — maar je behoeft je zelf
ook niet weg te cijferen, — en dan kan ik niet voorbijzien, dat het
ook mijn eigen verdienste geweest is, die er me gebracht heeft ; —
en dat gevoel geeft aan mijn feestvreugde iets aparts, begrijp je —
(hij drinkt) en als ik nu hier zoo zit met jou, moet ik mijn hart
eens voor je uitstorten ; — want zie je, daar zijn dingen, die je
zwijg en moet, — maar er zijn ook dingen, die je zeggen moet ...
die Dora is een pracht van een meid ! ... Barend heeft een mooien slag
geslagen, ... net zoo min als zijn vader heeft hij zijn oogen in zijn nek.
-
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v. N. Vbór haar engagement had ze wel een dozijn aanbidders;
't kostte haar heel wat moeite die op een afstand te houden.
B. (luid lachend). Ja, ja, Barend heeft het ze allen afgesnoept!
Een kranige jongen, al zeg ik het zelf!

(Brouwer komt binnen).
BR. Zwager, daar hoor ik het rijtuig...
v. N. (opstaand). Ja, 't wordt ook mijn

.
tijd.
B. (nog zittend, glas in de hand). Nou, Nellensteijn, tot de volgende bruiloft!
v. N. Graag, hoor.
B. Al ben je niet van de familie, je behoort er toch bij!
(OP den achtergrond Dora en Barend, omringd door Mevrouw, Thérèse,
Geertrui, Fogel; de overigen komen er ob toe; Bolderman nadert).
DORA. (tot Van Nellensteijn). Och, oom, een fataal telegram!
MEVR. (tot Bolderman). Verbeeld je, daar seint de patroon

van
Randers, dat die jongen sedert een paar dagen heel ernstig ongesteld is. ...
D. (tot Bolderman). Ja, papa ! (Ze geeft het telegram over). Zie
hier... »brief volgt."
B. Nu, wat zou dat ? Onkruid vergaat niet.
TH. (bijna schreiend). Foei, papa, als Alexander te Antwerpen eens
stierf, — na alles wat er met hem gebeurd is, — u mag zoo niet
spreken.
D. (tot Bolderman). Wat een geluk, dat het telegram ons nu juist
nog bereikt.
B. Een geluk? ! En juilie rijtuig staat gereed.... !
D. Nu kunnen wij niet vertrekken. Onmogelijk. »Brief volgt", ziet
u wel? — Ik zou geen oogenblik rust hebben, als ik op reis ging,
zonder te weten hoe het met hem was ; — misschien ligt hij wel op
sterven... .
B. Hoor eens, geen praatjes, — juilie gaat!
D. Neen, papa, dat doe ik niet.
B. Wat zeg je ; je zoudt je huwekjksreis er aan geven, — je huwelijksreis met Barend ! ! Miju God, wat beteekent dat? -- Om Alexander
Randers, — waarom ben je dan met Barend getrouwd?
BAR. Papa, laat Dora zelf beslissen. Wil zij liever den brief afwachten, dan ben ik daartoe ook bereid.
B. Bereid je huwelijksreis uit te stellen... om een dief!
D. Al was hij een moordenaar, hij is een ongelukkige, en ik wil
niet blij zijn, als hij daar in den vreemde ziek ligt, zonder éen die
hem troost; — dat wil jij ook niet, Barend!
TH. (hartstochteljk Dora omhelzende). 0, Dora, als je eens wist
hoeveel ik nu van je houd!
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B. (Thérèse terugtrekkend). Komt kinderen, scheid nu uit -- gebruikt je verstand... .
BAR. (tot

Dora). Toch, lieve, gaan wij op reis....
D. Barend!!
BAR. Ja, wij gaan op reis.
D. Ga dan alleen!
BAR. Neen, samen, met jou ! ... maar wij nemen een andere route,...
we sporen over Antwerpen... van avond zie je hem nog.
D. (valt Barend om den hals). Heerlijke jongen !! Ja, wij gaan op
reis! Dag papa... dag mama ! ( algemeen afscheid) (tot Van Nellensteijn)
Oom, rijdt u met ons mêe ?
v. N. Neen, Dora, een huwelijksreis begin je zonder ander gezelschap. Adieu mevrouw. Adieu mijnheer Bolderman ! ... .
F. (met Geertrui en Thérèse, tot Van Nellensteijn) Maar laten wij u
dan naar 't spoor brengen, wij nemen daar afscheid van hen.
v. N. Zoo je wilt... .
v. P. (op den voorgrond bij zichzelf). Een vreemde historie ! —
Waarom is die Thérèse zoo bedroefd?
(Sara Bolderman met Mevrouw voor het raam).
S. B. (zakdoek in de hand). Daar gaan ze nu, Marie ; dat ze gelukkig mogen wezen!
MEVR. (knikkend). Dag kinderen ! Dag kinderen!
BR. (tot Bolderman, ob een afstand van de beide dames, deze ziet
peinzend voor zich). Je vrouw houdt zich goed, maar je zuster is een

beetje van streek.
B. (strak). Oude vrijsters huilen altijd, als er een nichtje trouwt.
MEVR. (teruggekeerd van 't raam, bij Brouwer en Bolderman. Zij
steekt Bolderman de hand toe). Wat een onvergetelijke dag, lieve;

hoe gelukkig zijn die twee ! Denk nu maar niet aan Alexander
Randers ; (tot Brouwer en Sara Bolderman) laat ons naar beneden
gaan, daar wacht ons de thee. ( Van Poeteren voegt zich bij hen —
Bolderman verwj/dert zich). Je komt toch ook, Tobias?
B. Zoo-met-een. Je weet, ik heb Roelofsen hier besteld.
MEVR. Tot straks dan ; maak het niet te lang. (Bolderman zwijgt

en keert haar den rug toe).

(Af).

B. (alleen). Wat is dat ? Dora wil haar huwelijksreis uitstellen om
Alexander Randers ? -- -- Er liepen er wel twaalf om haar heen,
zei Nellensteijn... Zou Barend de dertiende wezen ? ! — — -- Alexander zoo ziek, juist als zij gaat trouwen.... Wat beteekent dat ziek
worden op dit moment ? — — Zei Van Nellènsteijn niet, dat al
vóór vier jaar de menschen dachten, dat Dora en Alexander eens
samen zouden trouwen ? — — — 0 God, wat een tragedie ! —
Waarom zie ik ook zoo scherp i Ik kijk nu al door dat geheim heen,
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als door een doek, die gescheurd is. — -- — Maar vandaag me
zoo'n monsterachtig bedrog te openbaren ! ... En toch, is het niet
brovidentieel ? ... Heeft de hemel zelf me niet willen waarschuwen
door dat telegram ? ... (hij hoort gedruisch aan de deur). Och, daar
komt Roelofsen. Had ik alles geweten ! Maar hij kan het niet helpen.
Hij mag er niet onder lijden.
GERRIT. Mijnheer Roelofsen, mijnheer.
B. Laat binnen komen.
R. (onderdanig). Mijnheer, u had mij op dit uur hier bescheiden....
B. Ja, ga zitten.
R. Allereerst wensch ik u geluk, mijnheer, met de huwelijksvoleleven ! ....
..
trekking ; dat u er veel genoegen van moogt beleven
B. Dank je, Roelofsen... .
R. Ze vertrokken daareven, nietwaar, en wil u wel gelooven, dat
ik niet kon nalaten mij te herinneren, hoe ik, nu dertig jaar geleden,
u met Mevrouw zag gaan op de huwelijksreis?
B. Jawel, dat was de 26 Mei 1868 ; jij stondt beneden aan de deur
toen wij wegreden. Zeker, Roelofsen, wij kennen elkander al lang,
en goed ook, zou ik meenen.
R. (bedremmeld). Dat geloof ik wel, mijnheer.
B. Als je iemand dertig jaar lang bekeken hebt van buiten en
van binnen, dan ken je hem haast al te goed.
R. Al te goed, zegt u?
B. Ja, want dan blijven er geen verrassingen voor je over, — en
toch een verrassing heb ik voor jou bewaard, (hij haalt een enveloppe
..

uit zijn zak)

ziedaar, Roelofsen, dat is voor jou.

R. Voor mij, mijnheer?
B. Ja, je hebt me zooveel jaren trouw gediend, daarom besloot ik
al vóór eenigen tijd je dit te geven op den trouwdag van mijnheer
Barend.
R. Mijnheer!
B. Doe de enveloppe maar eens open.
R. Ik durf haast niet.
B. Toe maar.
R. (haalt het bankbiljet van f z000 te voorschijn). Mijnheer, dat neem
ik niet aan.
B. Wat ? !
R. Dat gaat niet ... dat is te veel, ... veel te veel (hij legt de

enveloppe voor Bolderman neêr).
B. Wil je hem wel eens oppakken!
R. Maar, mijnheer, ik begeer geen belooning.
B. Het is de vraag niet wat jij begeert, maar wat ik begeer ; je
steekt dat ding in je zak.
R. Het strijdt tegen mijn gevoel....
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B. Zoo, behoor jij ook al tot die lui, die te voornaam zijn om een
gift aan te nemen ? — maar het is geen gift, je hebt het eerlijk
verdiend.
R. U wil het dus ... (hij neemt de enveloppe).
B. Zie zoo, geluk er mêe.
R. Dank u, mijnheer.
B. Nu, Roelofsen, was dat nu niet een surprise voor je?
R. 0, mijnheer, hoe had ik aan zoo iets kunnen denken!
B. Neen, ik geloof ook niet, dat ooit een ander me dat heeft
voorgedaan, of mij zal nadoen. Maar jij hebt ook mij verrast, want
ik geloof evenmin, dat ooit een boekhouder i000 gulden zou geweigerd
hebben, als zij hem waren aangeboden op de manier, zooals dat jou
geschiedde door mij. — Hier zie je alwêer het spreekwoord bevestigd
»z66 heer z66 knecht".
R. U denkt veel te goed van me.
B. Neen, vriendje, leer mij de menschen niet kennen; — maar ik
weet ook wel wat je op dit moment een beetje in den weg zit ... .
R. Mij, mijnheer!
B. Ja, jou ... die geschiedenis met Alexander Randers. —
R. (verschrikt). Hoe bedoelt u dat?

(Thérèse, Geertrui en Fogel komen binnen).
B. Je mama en je ooms en tante zijn achter, in de huiskamer,
ze wachten je daar.
TH. 0, papa, ik moet u nog de groeten overbrengen van Dora
en Barend.
B. Zoo....
TH. Ze hebben me daar bepaald mêe belast.
B. Namen ze prettig afscheid van jelui?
TH. Zeker, Barend riep me bij het vertrek van den trein nog toe:
zeg aan papa, dat het niets geen opoffering voor me is, over Antwerpen te reizen; — dat verminderde geen aasje aan zijn geluk.
B. En zei Dora ook nog iets?
TH. 0, ja — een grapje. Zoo, met haar hand op Barends schouder, lachte zij tegen mij en riep : ik neem hem mêe, en voor goed
ook, hoor ! ik houd hem voor me zelf; papa, mama en jij krijgen
hem nooit terug ... .
GEERTRUI. En uit Antwerpen, mijnheer, zal Dora me dadelijk
schrijven ; morgenochtend al ... .
B. Dat zal zij wel vergeten.
FOG. (tot Roelofsèn). U heeft gehoord, dat Randers zoo ziek is?
ROEL. (ontsteld) Randers ziek!
TH. Ja, ernstig.
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F. En nu hebben zij hun reisplan veranderd en zoeken hem op.
R. 0, dat treft gelukkig.
B. Noem je dat gelukkig ? Zeg liever ellendig, rampzalig .... Verbeeld je, dat je op den mooisten dag van je leven gedwongen bent
een bezoek te brengen aan een man, die je vader of schoonvader
heeft bestolen, ... is het niet afschuwelijk ? — Wat zeg jij, Fogel?
F. Ik zou het er toch voor over hebben, mijnheer, als het de conditio-sine-qua-non was tot het maken van een huwelijksreis. -B. Nu ja, dat weet ik wel; maar hier, Roelofsen noemt het een geluk.
R. (verlegen). Ik bedoelde, dat het een geluk voor Randers was,
niet voor mijnheer Barend en zijn vrouw; hij sprak zoo dikwijls van
zijn »zusje" Dora.
B. Zoo, een mooi broertje voor mijn schoondochter!
GEERTRUI. 't Is waar, mijnheer, Alexander heeft altijd veel van Dora
gehouden en Dora veel van hem, toen hij bij ons aan huis was;
natuurlijk ik ook, wij allemaal, maar Dora toch het meest.
R. Was er nog iets van uw orders, mijnheer?
B. Neen, je kunt gaan.
R. (buigend). Dag mijnheer, dames, mijnheer Fogel.
F. Het heeft mij altijd getroffen, ook nu wêer, diezelfde Roelofsen
bleef in zijn hart voor Randers gevoelen.
TH. Dat strekt hem tot eer!
B. Zeker hem strekt dat tot eer ; hem, daarom gaat hij dan cok met
duizend gulden van me in zijn zak de deur uit; een douceurtje, want
ik houd er van mijn ondergeschikten rijkelijk te beloonen ; maar
juist wat jij daar opmerkt, Fogel, dat hij tegenover dien Randers,
die zijn naam en zijn positie in gevaar bracht, zich zoo royaal, zonder
rancune, heeft gedragen, heeft me nog het meest voor hem ingenomen;
dat was nobel van hem.
TH. (Bolderman om den hals vallend). 0, papa, als u nu, op een
dag als vandaag, u ook zoo eens betoonde!
B. (zich terug trekkend; oJ barschen toon). Daar spreken we later wel
eens over.

(Mevrouw komt binnen).
MEVR. Zoo kinderen, juilie hier ! Ik zit beneden met oom en tante,
we wachten je met ongeduld.
FOGEL. Dames, dan gaan we daar het feest voortzetten.
THÉRÈSE. Neen, — na dat telegram ... het feest is uit.
F. Kom, dat is niet waar... (Thérèse wendt zich af in de richting

van de deur).
GEERTRUI. Het feest is nooit uit.
MEVR. Je hebt gelijk, lieve, dat hangt

hier binnen prettig gestemd bent....

maar van je zelf af; als je
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F. Dan is het heele leven een feest, en heb je een doorloopende invitatie ; is het niet, mevrouw?
MEVR. Zeker... (Het drietal verwijdert zich).
B. Wat hou je daar weer laffe praatjes!
Vind je ! Ik kan ook niet altijd even verstandig zijn.
Ga nu maar mêe, en kom wat gezellig bij ons zitten ; Saar en Dirk
begrijpen er niets van, dat jij zoo lang wegblijft.
B. Dat kan me niet schelen...
MEVR. Maar mij kan dat wel schelen ; wat moeten zij denken?
B. Laat ze denken wat ze willen ; ik ben in geen stemming om
te praten.
MEVR. Zoo....
B. Ja, »zoo"!
MEVR. (na eenig zwijgen). En wat heeft Roelofsen gezegd ; was hij
in zijn schik met zijn duizend gulden?
B. Hij wou ze niet hebben.
MEVR. Heeft hij ze dan geweigerd?
B. Neen, ten slotte nam hij ze meê... .
MEVR. Dus hij was niet erg dankbaar -- en dat heeft je zoo
ontstemd?
B. God bewaar me, neen. Hij gedroeg zich zoo netjes en flink,
als ware hij patroon in plaats van boekhouder geweest ; je mocht
willen, dat jou broer iets van zijn manieren had. Roelofsen is een
gentleman, een vent in mijn dienst om er trotsch op te zijn... .
MEVR. Welnu, wees er dan trotsch op, maar zit niet zoo te
pruilen.
B. Wat zeg je. .. _Pruilen — daar ben ik nog al een man naar, hè. ...
MEVR. Nou, dan geen pruilen, maar mokken.
B. Ga even zitten, dan zal ik je iets vertellen. (Zij neemt plaats).
Weet je waaraan Roelofsen mij herinnerde?
MEVR. Nu?
B. Aan onzen eigen trouwdag. Hij had mij, net als nu Barend, in
het rijtuig zien stappen, 26 Mei 1868.
MEVR. Och, moest Roelofsen je daaraan herinneren? Ik heb er
vandaag wel al tienmaal aan gedacht.
B. Ja, maar waaraan jij nog niet gedacht hebt is, dat ik je op
die huwelijksreis eerst recht heb leeren kennen.
MEVR. Kom!
B. Weet je wel, dat op den derden dag, toen we 's avonds voor
't Café de la Rotonde zaten, .je zoo poeslief mijn hand in de jouwe
nam, en je mij toen gezegd hebt: »Tobias, ik mocht het je niet vertellen, maar ik kan het nu toch niet langer voor je verzwijgen; mijn
papa is in déconfiture."
MEVR.
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MEVR. (uit haar stoel oftsftringend ). Hoe zou ik mij dat niet herinneren, een van de onvergetelijkste oogenblikken uit mijn leven!
Toen ik zoo pas Dora zag wegrijden, dacht ik nog bij mezelf, wat
een voorrecht, kind, dat je daar heengaat zonder een wolkje aan de
lucht; jij wordt niet als ik, toen ik trouwde, gedrukt door een geheim, dat ik pas 's morgens te voren had vernomen. (Zij wordt bewogen). 0 1 Tobias, hoe verheugd en dankbaar moest je niet zijn, nu
je je eigen jongen zoo gelukkig ziet ! Wat kan je meer begeeren?
't Geluk is haast te groot.... En wat doe jij ? Dit oogenblik heb je
uitgekozen om me te toonen, dat er een wrok in je hart zit, dien je
dertig jaar voor me hebt verborgen ... Z66 wreed ben je, om met
mijn eigen trouwdag Barends trouwdag voor me te bederven (zij
haalt haar zakdoek en huilt).
B. Neen, zoo meen ik het niet. Ik spreek alleen van het geheim,
het geheim zelf. Jij hadt dan toch een geheim, dat je voor mij
verzweeg... .
MEVR. Omdat ik je lief had.
B. Jawel, uit liefde hield je je stil. Juilie vrouwen hebben altijd
geheimen.... Wie weet wat Dora nu weer te verbergen heeft?
MEVR. Wanneer Dora voor Barend iets verzwijgt, zal dat alleen
zijn, om hem verdriet te besparen, zooals ik toen ook jou geluk niet
heb willen verstoren.
B. Ja, zoo stellen juilie je aan. Leer me de vrouw niet kennen;
al wat vrouw heet, is onoprecht.
MEVR. Foei ! Tobias. Nog nooit heb ik je zoo gezien. Spreek toch
niet zoo onzinnig. Het geluk heeft je in de war gebracht ; je was al
te opgewonden, en nu ben je boos, omdat de jongelui hun huwelijksreis hebben veranderd om Randers; zeg het maar eerlijk (zij
wist oji de f esch) de champagne heeft je een beetje in de macht...
je kunt daar niet tegen.
B. (heftig). Daar zijn heel andere dingen waar ik niet tegen kan!
MEVR. (na even gezwegen te hebben). Je bent van nature argwanend en wantrouwend, en nu je een glas wijn gedronken hebt, komt
die kwade eigenschap boven, en spaar je zelfs mij, je eigen vrouw,
niet... en die lieve Dora. — Dan lijk je op iemand met een idée
fixe ; dat vergeef ik je graag, (zij grijj't zin hand) maar vandaag
mag je zoo niet zijn ; neen, hoor, 't mag niet. 't Is zoo'n heerlijke
feestdag... Kom Tobi!
B. (zin hand driftig terugtrekkend). Vandaag, ja, vandaag, juist
vandaag! Ik zou dronken zijn, hé ! ik zou een idée fixe hebben...
weet je nog meer beleedigingen ? ! ... Mag ik je verzoeken heen te
gaan... heen te gaan, zeg ik ! ... Ik zal straks wel komen.
(Mevrouw schudt het hoofd en verwijdert zich langzaam).
B. (alleen). 0 God, wat begrijpt zoo'n vrouw ! Kon ik het haar
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maar zeggen ; geen sterveling mag het weten, — niemand; zij zouden
mij van mijn plicht af houden.
Welk een toestand ! De ontdekking roept de schande over mijn
huis — en toch ik zelf moet de man zijn, die het kwaad aan het
licht brengt.

( Van Poeteren komt binnen).
B. Ah ! Marie heeft u gezonden, oom, om mij te halen ; is het
niet zoo ?
v. P. Zeker, ik heb beloofd je meê te nemen. Je bent mijn gevangene. Waarom zou je je daartegen verzetten?
B. Ja, oom, ik zou wel willen, maar ....
v. P. Wat wêerhoudt je?
B. Och!
v. P. Kom, vertel me dan.
B. Daar is iets, maar ik kan het u niet zeggen.
v. P. Zelfs mij niet?
B. Neen, het is een geheim voor de heele wereld, ook voor u.
v. P. Denk je dan, dat ik het niet weet ? Dat afscheid van de
jongelui zit je in de maag.
B. Maar u begrijpt niet, waarom ... .
v. P. Omdat Dora haar reis wou uitstellen om zoo'n schelm.
B. Ja, hoe vindt u dat, oom?
v. P. Dat zeg ik je liever niet, maar nu ik zie hoe jij daaronder
lijdt, en je het me vraagt... welnu, ik vind dat een verdoemd mys-

terieuse historie!
B. Dus op u maakt dat ook een slechten indruk?
v. P. Een fatalen indruk, Tobias.
B. Zou zoo iets wel ooit zijn voorgekomen?
v. P. Als je tante Carolina zich tegenover mij had aangesteld,
zooals nu je schoondochter zich gedroeg tegenover Barend, zou dat
heel anders zijn afgeloopen; dat verzeker ik je!
B. Ja, Marie had het mij ook niet moeten doen ; — en dat op
denzelfden dag, waarop zij beloofd heeft haar man te zullen volgen.
v. P. Haar man, haar meester, haar hoofd, haar heer ... .
B. Maar u weet nog niet alles.
v. P. God, Tobias ! Wat kan er nog meer zijn?
B. Voor drie jaar dachten ze al, dat Dora en Alexander, nog eens
samen zouden trouwen.
v. P. Tobias!!
B. Van Nellensteijn heeft het me zoo straks verteld.. Er hebben
er wel twaalf om haar heen geloopen. ...
v. P. Twaalf! ... Twaalf!
B. En één van die twaalf is nu al ziek van haar trouwen.
v. P. Maar dat is een eerezaak ... een eerezaak voor den donder!
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Een complot, een trahison, dat loopt uit op een déba^ cle. Ongeveer
hetzelfde heb ik beleefd, toen ik bij het zesde regiment stond : op
de bruiloft bleek de ontrouw, en de toestand was zóó gecompliceerd,
dat geen zes duels er een eind aan hadden kunnen maken.
B. Een eind, nu ja, zal ik er wel aan maken.
v. P. Jij ? En ik vind je hier, Tobias ; je blijft hier doodbedaard
zitten ! Hoe is 't mogelijk?
B. Wat kan ik er nu aan doen?
v. P. Maar waarom ben je ze niet nagereisd ? Neem den eersten trein
de beste ; haal ze in, van avond nog ... steek een pistool in je zak... .
B. En wat zou ik met een pistool?
v. P. (hoofdschuddend). Daar zie je nu wéer waar het toe leidt,
dat verwaarloozen van den wapenhandel.
B. Maar al kon ik tusschenbeide komen, ze zouden hier dadelijk
merken wat er aan de hand was, en niemand mag het weten, niemand,
behalve u.
v. P. Wat duivel, dan zal ik voor je gaan. Daar moet gehandeld
worden ; -- 't geldt de eer van de familie, ook mijn eer, en net zoo
goed als ik in de ure des gevaars mijn oud karkas voor het vaderland zou wagen, stel ik het disponibel voor Barend en jou !
B. Maar ook als u nu gaat, oom, krijgt de zaak dadelijk ruchtbaarheid. U kwam immers hier om mij te halen ... .
v. P. (de hand aan het hoofd). Dat is waar ook, mijn jongen!...
't Is of ik door den bliksem getroffen ben ... mijn brein werkt ongeregeld. Op mijn jaren ... zoo'n geval ! Ja, ik moet naar je vrouw,
maar jij kunt niet meêgaan; ik voel het, neen, jij kunt niet.... Blijf
hier, Tobias ; zin op middelen, maak je plan de campagne ... pantser
je van binnen en van buiten ! (Bolderman stevig de hand drukkend).
Tot straks ! ... Tot straks ! !
B. Als ze maar niets aan u merken!

(v. Poeieren stapt zenuwachtig naar de deur).
B. (alleen). Die oude man is er kapot van --- wat moet
ik dan wel zijn!

TWEEDE BEDRIJF.

Kamer bij Bolderman aan huis.
(THÉRÈSE EN MEVROUW BOLDERMAN.)
TH. (hoed o.P). Mama, wat is het tegenwoordig hier saai aan huis.
Sinds Barends trouwen heeft papa nog geen vroolijk gezicht gezet.
Weet u niet wat hem schort?
MEVR. Neen, kind, je papa is wel meer onder den indruk van
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iets onaangenaams dat hem getroffen heeft, maar zóó .. 't Zal wel
beteren als Barend weêr thuis is.
TH. Ik hoop het, en zouden wij dan oom Van Poeteren ook weer
kwijt raken?
MEVR. Komt hij hier te veel naar je zin?
TH. Daar gaat geen dag voorbij, dat hij zich niet vertoont.
MEVR. Je papa houdt veel van oom Karel, en voor juilie is hij
geld waard, ... een suikeroom
TH. Een mooi suikeroompje, zoo'n vuurvreter ! Je moogt wel kokend
water nemen om hem te laten smelten, zei Fogel laatst. Gek, nietwaar, dat papa er gisteren zelfs tegen had Barend en Dora met een
bouquet te verwelkomen.
MEVR. Ja, als er iets is, dat je papa niet bevalt, dan ziet de heele
wereld er zwart voor hem uit, en duldt hij nergens een plekje licht.
TH. Treurig genoeg!

(Bolderman komt binnen).
B. (tot Thérèse). Zoo, nu al op 't pad ; waar ga je heen?
TH. Naar Dora.
B. Die zal niet erg naar je verlangen. Ze heeft je gisterenavond
pas gezien.
TH. Maar ik heb haar beloofd, dat ik zou komen hooren of ze
goed geslapen had.
B. Goed geslapen ! Nonsens. Dat heb je mij nog niet eens gevraagd. Ik zou er niet heengaan. Hardloopers zijn doodloopers. Over
viertien dagen, als ze je ziet aankomen, zegt ze, daar heb je dat
schepsel alweêr ! Houd maat in alles.
TH. Nu ja, papa, maat ook in je zwartgalligheid en kwade gedachten.
B. Wat zeg je daar?
TH. Tot straks.... (Af).
B. Dat lijkt op een insolentie.
MEVR. Och, dat moet je zoo niet opnemen.
B. Daar heerscht hier in huis een geest, die me niet bevalt....
MEVR. Kom, Tobias!
B. Ja, denk je, dat ik het gisterenavond niet gevoeld heb ? Wat
dorst Dora tegen me zeggen, toen ik de opmerking maakte, dat een
huis als het hunne aan de noordzij van de gracht noodzakelijk
vochtig moest wezen ? — Papa, dat heeft u mis, heelemaal mis ! Verbeeld je, ik heb het mis, heelemaal mis. Wacht maar, over een
week of wat zal Barend zelf ook wel merken, dat hij het heelemaal
mis heeft.
MEVR. Och, Tobias, en nu heb je Dora al zoo lang gekend vóór
haar engagement.
B. Alsof je van een vrouw ooit iets te weten zoudt komen, vóór
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ze getrouwd is ! — Nu, maar ik heb je iets te vertellen. Morgen of
overmorgen gaat Barend op reis ... voor een dag of tien, naar het
buitenland.
MEVR. Foei, dat is wreed!
B. Wreed? Zeg liever, dat is een zegen. Het eenige wat het
huwelijk tegen heeft, is, dat je altijd bij elkaar moet zijn, en niet
om de zes weken eens een paar op reis kunt gaan. Zoo blaf je

mekaar vervelen.
Hè, Tobias ! — En moet dat nu zoo op eens?
B. Ja, er zijn kapers op de kust.
MEVR. Ik vind het hard voor Barend en voor Dora, maar nu
weet ik dan toch, waarom je tegenwoordig zoo vreemd bent ; je hebt
moeilijkheden in zaken....
B. Volstrekt niet.
MEVR. Nu ! — — Wat zal Barend dat rauw op het lijf vallen.
B. Zeker, maar hij zag de noodzakelijkheid er van in.
MEVR. Heeft hij 't Dora al mêegedeeld ?
B. Nog niet ; hij moest uit stad.
MEVR. Och, wat zal haar dat spijten.
B. Dat is ten minste te hopen. (Dora en Thérèse komen binnen).
Je zegt niets, hoor!
MEVR.

DORA. Dag papa, -- dag mama.
MEVR. Lieve, hoe voel je je nu als

Amsterdamsche burgeres?
D. Heel prettig. Heerlijk geslapen ; maar verbeeld u, den eersten
dag de beste moet ik alleen koffiedrinken.
TH. Dat heb je er van als je koopmansvrouw wordt.
B. Barend moest even naar Haarlem.
D. Ik had er mij zoo'n feest van gemaakt hem met een lekkere
lunch te verrassen.
MEVR. Dat is een teleurstelling voor je, ik begrijp het.
TH. En nu zal ik in Barends plaats smullen....
B. Altoos als ik je daar permissie toe geef; maar ik vrees, dat
Dora haar lunch wel heelemaal zal vergeten.
D. Hoe zoo, papa?
B. Omdat ik je nu al kan mededeelen, dat het voorloopig zaak
voor je zal zijn, je er aan te gewennen zonder Barend te gastreeren.
D. Hoe meent u dat?
B. Barend moet voor een dag of tien op reis ; wij hebben dat
van morgen afgesproken.
D. Voor tien dagen ! ! — Hè, wat zal die tijd mij lang vallen!
MEVR. Je weet niet hoe me dat voor je aan het hart gaat, lieve.
TH. Als ik jou was, ik ging met hem meê.
D. Daar zeg je zoo iets.
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B. Neen, dat kan niet; onmogelijk!
D. En waar moet hij heen?
B. Hanover, Hamburg, Londen, over Antwerpen terug.
D. Over Antwerpen terug?
B. Ja, over Antwerpen.
D. Toch is er één geluk bij, dat hij nu juist op reis moet ; -dan is hij met St. Nicolaas weêr thuis.
B. Zoo, denk je aan de cadeautjes?
TH. Ja, dat komt goed uit.
MEVR. 't Valt me mêe, Dora, dat je je zoo flink houdt bij zoo'n
Jobstijding.
D. Maar, mama, ik ben nu immers koopmansvrouw ; als Barend
werkelijk op reis moet, plicht gaat vóór alles, wat zegt u, papa?
B. Als de menschen wat meer aan hun plicht dachten, zou het
er veel beter uitzien ; niet alleen in de zaken, maar ook in de huishoudens, in de huwelijken....
D. En wat ook aardig treft ? Dat Barend over Antwerpen terugkeert; nu haal ik hem van daar af -- en doe het eerste stukje van
onze huwelijksreis nog eens over.
B. Ah! j a... .
D. Maar nu mag ik wel dadelijk voor zijn uitrusting gaan zorgen —
een reis, in dit saisoen ... en hij moet het goed hebben ! Dag
papa, dag mama; ... ga je meê, Thérèse ?
TH. Waarom niet?
D. Wat verlang ik nu naar Barend ... om hem te spreken;...
tien dagen! (Af).
MEVR. En wat zeg je nu van Dora ? Zoo'n flinke meid ! Denk nog
gerust eens aan je toost : »'1 hoogste lot!" (Af).
B. (alleen). Zoo'n kalmte, en dat in de wittebroodsweken! Wat
wordt die geschiedenis duidelijk ! De misdaad verscheurt zelf haar
sluier!
( Van Poeteren verschijnt).
B. U komt eigenlijk nog iets te vroeg, oom.
v. P. Ja, maar ik verlangde zoo. — Je hebt ze gesproken ... hoe
staat het ?
B. Och oom, het duizelt me ... de bewijzen stapelen zich op!
v. P. Wat zeg je ! Ik herinnerde me een duel, dat was overgegaan,
omdat de ophelderingen elke verdenking hadden weggenomen. Tot
het laatst toe heb ik aan die mogelijkheid nog gedacht, en ik zei
bij me zelf, misschien is het toch wel goed geweest, dat Tobias niet
dadelijk ze is nagereisd : één soldaat, die te vroeg vuur geeft, kan
een heelen veldslag bederven.
B. Van te vroeg is hier geen sprake meer.
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v. P. IJselijke historie!
B. U weet, dat die jongen dadelijk is beter geworden, nadat hij
haar had gesproken ; en op Barend en Dora's terugreis is hij naar
Brussel gekomen, om ze daar te zien...
v. P. Waarachtig ! !
B. En wat de deur dicht doet... overmorgen zal hij hier in stad

zin...
v. P. Maar daar komt de politie bij te pas ; dat verhinder je
toch, Tobias!
B. Neen, nu ga ik mijn plan volvoeren.
v. P. Dat wil zeggen. je stuurt Barend op reis.
B. Ja, ik heb het haar zooeven gezegd.
v. P. En hoe hield zij zich?
B. Een oogenblik stelde zij zich aan alsof het haar speet, maar
je kondt zien het was haar een verrassing; en toen zij begreep, dat
zij Barend van Antwerpen zou kunnen afhalen, natuurlijk om met
dien ander de reis daarheen te maken, wist zij haar blijdschap niet
te verbergen.
v. P. Dus je laat er geen gras over groeien.
B. Geen sprietje. — Als ik nu eerst Fogel maar heb belezen.
v. P. Daar komt actie in de zaak, dat bevalt me!
B. Ja, u heeft gemakkelijk praten, maar ik... Ik sta aan een afgrond.
v. P. Zeker, Tobias, maar je staat daar niet alleen ; ik ben bij je !
B. Dat zullen tien verschrikkelijke dagen voor me zijn!
v. P. In Gods-naam ! ... (hem de hand drukkend). Ga voort je troepen te mobiliseeren ! (Af).
B. (alleen; hij schelt Gerrit; tot dezen). Zeg mijnheer Fogel, dat
ik hem wensch te spreken. (Hij loopt door de Kamer). God, God,
wat een onderneming ! Als ik er die maar goed afbreng. Dat heeft
mijn moeder ook niet gedacht, toen ze me als kind in de wieg lei. —
Maar tot dusver loopt alles meê. Dat er nu juist iemand als Fogel
is, om mij te helpen !
B. (Fogel komt binnen. Bolderman gaat zitten, wijst Fogel een stoel).
Ik moet je eens spreken, over een ernstig geval.
F. Hoe ernstiger hoe liever, mijnheer, — de ernst is mijn element.
B. Jawel, jongen, ik ken je. Je praat graag luchthartig, maar als
het er op aankomt, til je niet minder zwaar dan ik. En dan moet
ik je spreken vertrouwelijk, geheel vertrouwelijk... dat zul je begrijpen, als je hoort waarvan ik je deelgenoot wil maken : een geheim,
dat ik mezelf ternauwernood toevertrouw....
F. Ik zou haast zeggen, bespaart u het me dan!
B. Neen, dat mag ik niet — of heb je misschien al eenig vermoeden?
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F. Zoo min als van het uur van mijn dood.
B. 't Zou me anders niet verwonderen. Want aan tafel, na 't
trouwen van Barend, zei je, daar was een vierde soort van huwelijk,
waarbij de lui elkaar wel krijgcen, maar niet hebben.
F. Geloof me, mijnheer, daar bedoelde ik niets bijzonders meê.
B. Nu goed, je hebt dus nog niets bemerkt... die vierde soort
van huwelijk, is het huwelijk van... een Bolderman.
F. Mijnheer!
B. Ja, Fogel, van een Bolderman!
F. En u zegt dat zelf ?
B. Begrijp je nu dat hier een ongelukkige voor je zit ? Ik ben
een geslagen man!
F. Dat overtreft alles wat ik ooit gehoord, gedacht of gezien heb.
B. Natuurlijk.
F. Zegt u me desnoods, dat morgen de wereld vergaat, ik zal
niet twijfelen, maar dat Mevrouw Bolderman... .
B. Van welke Mevrouw Bolderman spreek je ? Dacht je dan...?!
Neen, ik bedoel de vrouw van Barend, Dora....
F. Dora! Ah, dat is iets anders... Dora, de jonge mooie Dora, -zóó onmogelijk is dát zeker niet!
B. Dora is wel getrouwd met Barend, maar zij houdt meer van
Alexander Randers. Op haar huwelijksreis is zij tweemaal bij hem
geweest; hij heeft haar te Brussel bezocht, en komt overmorgen hier
in stad logeeren ; dat is duidelijk, nietwaar ? Daar zijn nog een
aantal andere bewijzen ... .
F. Neen, ik gevoel het, wat u daar noemde is meer dan voldoende.
B. Nu vat je, dat ik die zaak met de uiterste voorzichtigheid
moet behandelen ; voorzichtig en kiesch ; kiesch vooral, om Barend.
Daarom heb ik doorgedreven, dat hij op reis gaat.
F. Ah ! Juist!
B. Zoo krijg ik een mooien tijd tot observatie, en zal allicht tot een
bewijs komen ; wat noodig is om Barend te overtuigen, want die
goede jongen is veel te verliefd, om iets te bemerken van het spel,
dat zij met hem speelt.
F. Vrouwen kunnen zoo listig zijn!
B. En nu kan jij Barend een dienst bewijzen. Dat ben je verplicht...
Wij zetten den val voor Dora open ... .
F. En ik sta op den uitkijk, en trek aan het touwtje.
B. Als dan Barend van de reis terugkomt, brengen wij hem op
de hoogte.
F. U en ik; — wij tweeën?
B. Ja, en dan is er nog een, die er iets van weet: Majoor van
Poeteren ; wij zijn dus met z'n drieën.
F. Zeker genoeg voor een echtscheiding.
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B. Jij, als vriend van Dora en Barend, komt zooveel mogelijk bij
haar aan huis en geeft je oogen den kost. En 's avonds gaat Thérèse
er eens heen, -- die mag er natuurlijk niets van weten -- maar jij
chaperonneert haar; en zoo heb je een reden te meer er eens aan
te loopen.
F. Mijnheer, wat een vinding ! Wat een vinding!!
B. Je begrijpt dus wat je te doen staat?
F. Volkomen.
B. En je bent bereid ?
F. Zeker, mijnheer, alleen ... .
B. Nu?
F. Alleen komt de vrees bij me op, dat Barend mij wel eens zou
kunnen verwijten, dat ik mij tijdens zijn afwezigheid heb schuldig
gemaakt aan spionneeren.
B. Spionneeren ! ... dat is een leelijk woord voor een goede zaak
Fogel; net zooals ze b.v. den termijnhandel voor windhandel uitmaken, en het is toch een van de degelijkste bewegingen in den
koffiehoek ... laat je dat niet terughouden... .
F. Och, ik mag anders wel zoo'n romannetje met een intrige.
B. Dat weet ik ; het is precies iets voor jou. (Hij vervalt in een
nog vertrouweljker toon). Maar, mijn beste kerel, laat dit geval je al
weêr leeren, dat je niet te goed uit je oogen kunt zien....
F. Ah, als alles zoo goed was, als mijn oogen ... ik ben een Fogel!
B. Geen spot, jongen. De zaak is ernstig. Je zult toch ook eens ...
Kijk er er dan niet naar of een meisje zoo extra mooi is, want al
die mooie meisjes... .
F. Komen in den hemel! (.Hij staat op).
B. Neen, zijn met den duivel getrouwd ! Neem een meisje, dat
je kent, door en door kent, en als ze doet of ze niets van je
weten wil, dan vraag je zoo maar op den man af.
F. Vraag eens een meisje op den man af! (Hij stapt lachend naar de deur).
B. Zend Roelofsen hier!
F. Om u te dienen, mijnheer. (Af).

B. (alleen). Nu hem nog, dan is het plan de campagne voorbereid ... (Roelofsen komt binnen). Roelofsen, Alexander Randers komt
in stad en nu moest jij hem eens schrijven, dat je zoo verlangt
hem te zien ; niet hier op 't kantoor, maar bij je aan huis.
R. Op 't kantoor zou hij toch wel niet verschijnen.
B. Ken je de menschen nog zoo weinig Roelofsen ? Roelofsen!
Boeven hebben de vaste gewoonte de plek op te zoeken, waar zij
hun misdaad hebben gepleegd. Nu, ik heb er belang bij omtrent
hem te worden ingelicht; wat hij hier komt doen -- jij bent de
eenige die hem aan 't praten kan brengen ... .
29
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R. Hem kan uithooren ?
B. Ja, als je dat verstandig aanlegt... .
R. Maar mijnheer ! Dat is niets geen opdracht voor mij.
B. Hoor eens, geen praatjes; je bent in mijn dienst en je hebt
te gehoorzamen.
R. Ik zal het gevoel hebben, alsof ik den verrader speel... ik
was altijd vriendelijk voor hem... uit medelijden.
B. Zoo, dan heb je nu maar eens medelijden met mij. Je doet
wat ik je gelast ; -- daar blijft het bij, en je laat mij den brief
lezen. (Roelofsen haalt de schouders op). Onnoozele kerel, die je bent,
ga nu maar weêr heen. (Roelofsen af).
B. (alleen). Wat een weeke ziel ! Meer een vrouw dan een man.
Dat is een zij van zijn karakter, waarmeê ik toch nog niet volkomen
vertrouwd ben ; die moet ik eens bestudeeren.
.. .

(Dora en Thérèse komen binnen).
B. Zoo, zijn jelui daar weêr?
D. Ja, papa, ik wacht nog even of Barend ook komt.
B. Misschien ; als hij den trein van half twaalf gehaald heeft... .
TH. Mama vraagt of Barend' ook uw pelsjas mag meenemen op reis.
B. Zeker.
D. Nietwaar, met die nacht- en zeereizen mag hij zich wel ter
dege inbakeren. 0, u weet niet hoe bang ik ben voor zijn gezondheid.
B. Ja, als je een verkouden man thuis kreeg, dat zou niet prettig
voor je wezen.
D. (lachend). En voor hem nog minder.

(Majoor Van Toeteren komt op).
D. Dag, oom!
v. P. Zoo, nicht, goede morgen ; al zoo vroeg van huis, na je entree
in de hoofdstad?
D. Ja, oom, verbeeldt u, morgen of overmorgen moet Barend weêr
op reis.
v. P. Dan krijgt hij iets van den wandelenden Jood, hè?
D. Ja, en ik van 't weeuwtje, dat zich zal moeten laten troosten.
v. P. Maar je kunt dien tijd nog wel beter gebruiken.
D. Hoe dan, oom?
v. P. Door je zonden te overdenken.
D. Och, oom, wie begint er nu aan een werk, dat hij toch niet
af kan ! (Zij gaat naar Bolderman). Zeg, papa, u moet Barend niet
vertellen, dat ik hem van Antwerpen denk af te halen, ik wil hem
daarmeê verrassen. (Barend verschijnt. Dora omhelst hem, Van
Toeteren treedt meer naar voren, bij Bolderman). 0 jou ontrouwe
man ! Mij te verlaten en daartoe te besluiten, vóór ik je permissie
heb gegeven ! Dat is slecht van je. (Zij kust hem).
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BAR. (lachend). Pas op hoor, of ik ga morgen al.
D. Des te beter, ik wou, dat je vandaag vertrok.
BAR. Je durft zoo iets zeggen!
D. Waarom ben je nog niet weg?
BAR. Als je dat wenscht....
D. Voor mijn part, jongen, zat je nu al te Hamburg.
BAR. (schertsend). Ja, dat weet ik wel.
D. Want dan behoefde ik niet tien dagen op je te wachten, maar
had ik je over acht weer terug. Zeg, beste, wanneer vertrek je?
BAR. Waarschijnlijk morgen -- als 't kan; het komt beter uit.
En heb je heusch niet gehuild, toen je hoorde dat ik weg moest?
TH. Neen. Dora is een dappere vrouw, en jij behoeft je ook niet
over haar bezorgd te maken, want je kunt er op rekenen, we zullen
haar den tijd wel helpen korten ; zoo gezellig mogelijk zal zij 't
hebben. (af).
BAR. Dat weet ik ... .
D. En ik zal Geertrui te logeeren vragen ; de briefkaart ligt al klaar.
BAR. Uitstekend ; als 't dan maar niet zoo'n vroolijk leventje wordt
met Fogel, Thérèse en Geertrui, dat je mij heelemaal niet mist.
D. (zij reeft hem een kus). Foei, wil je wel eens zwijgen!
B. Ja, ik geloof ook, Dora, dat je beter doet met Geertrui niet te
vragen.
D. Waarom, papa ?
B. Waarom
aarom ....
....?
D. Ja, waarom zou ik Geertrui niet inviteeren?
B. ... Omdat ik vrees, dat we je dan hier haast in het geheel niet
zullen zien.
D. Dat kan u begrijpen ! (tot Barend). Neen hoor, ik laat Geertrui
komen, al zou dan ook het huis daveren van de pret, zoodat je het
te Hamburg en Londen kunt hooren. — Wat zeg je daarvan ? En
kom nu maar meê (geeft hem een arm). Wij lunchen dan toch samen;
verdiend heb je het niet! Dag oom ! dag papa! (beiden af).
..

v. P. Wat een vreemde manier van spreken, Tobias; van zoo iets
heb ik geen verstand.
B. Komedie van het begin tot het eind; in haar hart is zij nijdig,
omdat hij haar geen permissie heeft gevraagd, en toch is zij blij, dat
hij weggaat. Merkte u wel hoe dat Antwerpen haar door het hoofd
spookt ? Barend mag van haar plannetje niets weten ; fijn overlegd. -Enfin, de strik is gezet. Fogel zal helpen ... .
v. P. Was hij dadelijk bereid?
B. Ja, nog even kwam de vrees bij hem op, dat ze hem later
verwijten zouden voor spion te hebben gespeeld.
v. P. (hoofdschuddend). Elke mogendheid van beteekenis houdt er
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een corps spionnen op na. Hoe zou spionnage en contraspionnage
dan per se iets verachtelijks kunnen zijn?
B. Maar ik heb nog meer gedaan. Roelofsen zal mij op de hoogte
houden van Alexanders komen en gaan. — Die had daar volstrekt
geen lust in, maar ik heb hem er toe gedwongen ; je zult, zei ik.
v P. Dat was je recht als chef. — Toch is het mooi, ook in het
burgerlijke zoo'n discipline.
(Fogel komt binnen, loot met luchtig en pas op Bolderman en van
Poeteren toe, luid zingend) :
-

F. »Quand on conspire, et sans frayeur".
B. St! st! jongen, dat geeft geen pas bij een ernstige zaak ... .
F. Nu ja, mijnheer, maar ik heb zoo het gevoel, alsof ik het beestje
al in den knip had ... .
v. P. Best, mijnheer Fogel, maar u weet wel : vrees vóór den veldslag, opdat ge daaronder kalm kunt zijn.
F. 0, Majoor, beteugel mij niet in mijn hartstocht! Als een sperwer
zal ik neêrschieten op de duif ... .
B. Op de duif?!
F. Nu dan, als een adelaar op de slang; ik zal haar grijpen, zooals
een bunsing, die een rat vangt.
v. P. Jongmensch, wat ik je bidden mag, spreek niet zoo boud.
Nooit komt de roem vóór de victorie!
F. Maar de zege kan mij niet ontgaan, waar ik met u mag samenwerken.
v. P. Op mij moet je niet te veel rekenen, mijnheer Fogel.
F. Op u reken ik juist het meest, Majoor.
v. P. Wat zou ik dan moeten doen?
F. Wel, u heeft door uw oomschap de beste gelegenheid om
Dora gezelschap te gaan houden.
v. P. Je begrijpt, als ik verschijn zal zij wel zorgen...
F. Ja, maar u doet dat niet zonder krijgslist.
v. P. Hoe meen je?
F. Als u om half tien vertrekt, komt u, onverwachts, om tien uur
terug.
v. P. Maar ik kan toch niet weêrkeeren, als ik pas den aftocht
heb geblazen.
F. Daar zijn middeltjes voor : — u laat iets liggen. Uw zakdoek
b. v. en komt dien dan halen ... .
B. Wat een inval!
v. P. Ja, dat is een idee....
F. Dat de majoor met zoo iets een doel heeft, , kan geen schepsel
merken. Geen beter speurhond dan een oude heer.
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v. P. Speurhond ? Speurhond!
F. Nu ja, spion dan... .
v. P. Den naam laat ik daar ; ik kom, ik vertrek, ik kom weer
terug....
F. En u houdt u alsof u van niets weet.
B. Dat kan ik ook doen, Fogel!
F. Zeker, ik ook, maar ieder op zijn eigen manier.
v. P. Dat is nog heel iets anders dan het paard van Troje!
F. Of het turfschip van Breda!
B. En dat begint overmorgen.
F. Afgesproken, -- overmorgen. (Bij zingt weêr en gaat heen).
»quand on conspire, et sans frayeur".
B. (hem naziende). Zing jij je liedje maar ! (Fogel af).
v. P. God, Tobias, wat verlang ik naar overmorgen!

B. (ernstig). .7a ... ja ... U. .. !
v. P. Toch, kerel, ben je in je ongeluk nog bevoorrecht. Zoo'n
mooie campagne ! Wat loopt dat; alles eenvoudig, geleidelijk, natuurlijk.
B. Ja, oom... als je je menschen maar weet te kiezen!

DERDE BEDRIJF.

Huiskamer van Dora. De thee staat gereed. Dora loopt heen en weer
in de kamer, een brief in de hand.
DORA. Ah ! wat zou ik niet willen geven, als ik eens precies wist,
wààr hij was en wat hij deed. — Waarschijnlijk is hij op dit oogenblik al op reis naar Hamburg. -- Als je iemand liefhebt, heb je ook
alles lief wat aan hem herinnert. Al waren het geen woorden, die
hij mij gezonden had, maar enkele letters, 't zou toch wezen alsof
hij voor me stond. (zij houdt den brief v&$r zich). In elk haaltje zie
ik hem ... allemaal portretjes, die mij toelachen ; -- hè, dat nu al
gescheiden zijn is toch erger dan ik mij had voorgesteld!

(Fogel komt binnen).
FOGEL. Dora!
D. Dag, Fogel! (looit oft hem toe en geeft hem de hand). Ik beb
al een brief van hem, hoor!
F. Zoo, goede tijding?
D. Uitstekend ! Gisterenavond in Hanover gekomen, en nu waarschijnlijk al weêr verder op reis. Hij heeft aan jou ook nog gedacht.
» Groet Fogel van me, — en zeg hem, dat ik er vast op reken, dat
hij, vóór ik terugkom, papa van Alexander's onschuld overtuigt."
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F. Schrijf hem maar terug, dat ik hem dat volstrekt niet kan
beloven ; want je schoonpapa een verdenking uit zijn hoofd te praten
is nog moeilijker, geloof ik, dan een krokodil vliegen te leeren.
D. Foei ! Fogel. Foei!
F. Oneerbiedig van me, om zoo over je schoonpapa te spreken ; —
nu, ik weet wat ik zeg.
D. Maar dan behoefde je dat nog niet tot mij te zeggen.
F. Dat is zoo. Heb je even den tijd ? (Dora knikt). Wat ik
daar zei, is nog maar een kleinigheid bij hetgeen je straks zelf zult
verklaren.
D. Ik! Waarom denk je dat?
F. Omdat ik op dit oogenblik meer weet dan jij.
D. Wat is dat dan ?
F. Je schoonvader is ziek.
D. Och! — (zij schenkt in).

F. En heel ziek ook!
D. Wat scheelt hem?
F. Iets zeer bijzonders. Je weet wel, dat er menschen zijn met
ingebeelde kwalen (zij knikt), nu, zoo heb je ook menschen met
ingebeelde rampen. Hij gaat gebukt onder ongelukken, die niet
bestaan, die hij zich alleen voorstelt.
D. Dat is treurig.
F. Zeker ; een van de ergste ziekten, die er zijn.
D. Daar zou je gek van kunnen worden, Fogel.
F. Ja, en het is de vraag, of je dat niet al bent, als de ziekte
begint.
D. Maar welke rampen zijn dat dan ? Denkt hij dat Barend een
ongeluk zal krijgen, waarom stuurde hij hem dan op reis?
F. Neen, hij meent, dat Barend al een ongeluk is overkomen,
vóór hij met je terugkwam, en dus vóór hij gisteren vertrok.
D. Gut, Fogel, is het al zoo ver met hem ? — Dan is hij heelemaal in de war... En welk ongeluk?
F. Ja, ik moet het je nu wel zeggen. Hij gelooft niet minder
of meer te weten, dan dat jij niet van Barend houdt, maar verliefd
bent op Alexander Randers.
D. Fogel!!
F. En nu heeft hij je man op reis gezonden... .
D. Moet ik daarom Barend missen, o ! o!
F. Hij heeft mij uitgekozen om op jou te letten, nu Randers
ook in stad zal zijn.
D. O ! -- dat is indigne ! — Neen, Fogel, papa is niet ziek, neen,
dat is slecht ! dat is ontaard ! dat is infaam ! Wat moet er in iemand
omgaan, om zoo iets te kunnen denken... Ik zou Barend niet liefhebben ! — En wat heb je hem gezegd?
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F. In schijn heb ik de opdracht aanvaard, omdat ik begreep, dat
hij anders tot nog erger middelen zijn toevlucht zou nemen.
D. Dus, Fogel, jij komt hier om op mij te passen!
F. Zeker, — alleen zou ik het op een andere manier moeten
doen.
D. Wat een afschuwelijke gedachte ! — En waarom heb je Barend
niet ingelicht vóór hij vertrok ?
F. Omdat ik hem verdriet heb willen besparen, en ik hevige
scènes voorzag, die voorkomen konden worden.
D. Dus Barend vernam van dat schandelijk vermoeden nog niets?
F. Neen, niets, — en ik begreep, dat ik hiermêe in jou geest zou
handelen.
D. 0, Fogel, dat je pas gelukkig getrouwd kunt zijn, en leven
moet onder zoo'n verdenking ! (zij neemt den brief weer op). Och,
jongen, als jij dat eens wist ! (zij wordt bewogen). — En wat voor
reden had papa, om te meenen, dat ik Alexander zou liefhebben?
F. Ja, zoo heel veel gegevens had je schoonpapa, met zijn gewone ergdenkendheid, niet noodig. -- Je bezoek op de huwelijksreis,
Alexanders komst te Brussel, en nu zijn logeeren hier in stad. Bovendien, Alexander houdt hij voor een schurk....
D. Al ware Alexander dat -- maar wat zou ik moeten zijn...

ik. . . ak....
F. Ik begrijp, Dora, dat je verslagen bent van hetgeen je hoort,
maar het geval is zoo erg niet als het schijnt ; er gelooft geen
schepsel aan als je schoonpapa en zijn oom de majoor.
D. Dus de majoor weet het ook al?
F. 't Zou eigenlijk zonde wezen, als die 't niet wist, want het is
voor zoo'n ouden heer op eeuwigdurende non-activiteit een aardige
tijdpasseering.
D. Maar, dat daar twee mannen, mijn schoonpapa en een aangetrouwde oom nogal, zoo over mij zitten te redeneeren, is die
gedachte alleen niet voldoende om mij radeloos te maken ? —
Fogel, ik zal dat niet dulden? (staat op).
F. Wat wou je dan doen?
D. Barend schrijven ; neen, telegrafeeren... Van avond nog ga ik
naar oom Nellensteijn.
F. En Geertrui zou immers komen?
D. Och [ja, om half tien kan zij hier zijn ; -- in elk geval schrijf
ik het dadelijk aan Barend.
F. Neen, Dora, doe dat niet. — Geloof me, als je wilt zullen we,
nog vóór Barend terugkomt, je schoonpapa van zijn kwaal kureeren ... .
D. Hoe stel je je dat voor?
F. Als jij me helpt, zal ik hem homceopathisch genezen.
D. Wat zou i k daar bij moeten doen?
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F. Wel, geef voedsel aan zijn zwarte vermoedens ; lever hem
zooveel schijnbare bewijzen, dat hij zelf je aanvalt, en dan komen
wij hem aantoonen hoe hij zich in al die symptomen heeft bedrogen ; —
geloof me, dat is noodig, want of Barend of ik of wie ook hem zal
zeggen, dat hij zich vergist in zijn combinaties, het zou niets
baten.
D. 0, als hij hier komt, — ik wil hem niet zien ! Geen vrouw,
die zoo iets kan vergeven. Welk een e b e l e e d i g i n g! Aan
jou op te dragen mij te bespieden, aan een vreemde ... .
F. Ja, maar je papa heeft zich ook in het hoofd gezet, dat ik op
Thérèse verliefd ben en haar zal vragen ... .
D. Die arme Thérèse ! — En dan zelfs zoo'n m a j o o r in te lichten!
F. Zeker, ook hij komt hier snuffelen als een speurhond.
D. In welke handen ben ik gevallen!
F. Nog in geen enkele, dan in die van Barend, maar verijdel
hun toeleg; vang jij hen, terwijl zij jou willen attrapeeren.
D. Hoe zou dat mogelijk zijn?
F. Als je papa of de majoor hier komt, doe je als iemand, die
iets te verbergen heeft; laat hun de ongerustheid op je gelaat
lezen. Zbó zullen zij er inloopen. Nu jij weet, wat er gaande is,
heb je alle recht daartoe.
D. Recht! — Waartoe zou ik het recht niet hebben!
F. En daar is geen gevaar voor je. Zoo goed als je weet, dat ik
Geertrui lief heb en voor Barend en jou meer dan een vriend wil
wezen, ben ik immers je getuige, wanneer het tot een verklaring
moet komen. Mij zul je toch niet wantrouwen?
D. Neen.
F. Nietwaar, ik zelf waag er alles voor. — Neem dus een
kloek besluit ; à la guerre, comme á la. guerre, zooals je oom
de majoor zou zeggen. — Als me niet alles bedriegt, heb je hem
van avond te wachten. Hij is expert in eerezaken.
D. O, ik zal hem .... !
F. Denk er aan, Dora, de onderstelling is, dat Alexander hier in
stad kwam logeeren, om jou te zien, en dat je hem wilt ontvangen.
D. Bah, welk een verstoring van elk gevoel, dat mij heilig is!
Fogel, ik zal mij wreken.
F. Neen, geef niet toe aan eenigen hartstocht, je schoonpapa
is zelf slachtoffer — meer ziek dan misdadig ... .
D. (Schudt het hoofd, -- neemt nogmaals den brief op). Barend!
Barend ! ! — Fogel, niet om jou, niet om mijzelf, niet om papa, of
om wien dan ook, alleen om Barrend ga ik doen, wat noodig is ; om
hem alle leed te besparen ... om Barend !
F. En je belooft me, dat je het hem niet zult schrijven....
D. Neen, hij zal 't eerst weten, als ik 't gewonnen of verloren
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heb. Laat er van komen, wat er wil! Ik zal papa tot het uiterste
drijven — hij zal tot mij spreken. 't Is al genoeg, dat hij Alexander
ongelukkig heeft gemaakt... i k laat m e niet vertrappen !
F. Maar, Dora, gevoel je je werkelijk sterk genoeg? Ben je niet
zeker daarvan, het is beter, dat wij het nalaten.
D. Word je zelf bevreesd voor de schim, die je hebt opgeroepen?
F. Neen, maar het zou op een andere wijs gevaarlijk voor je
kunnen worden ; je bent vrouw, je zenuwen... .
D. Zeker, ik ben vrouw, en even goed als een slechte vrouw
de listen te baat neemt, om haar schande te verbergen, wil ik ze te
hulp roepen, om wie mijn onschuld in verdenking durven brengen,
te weêrstaan. Wees gerust ! Ik gevoel niet alleen mijzelf gekrenkt,
maar in mijzelf en meer dan mijzelf, Barend, den zoon van dien
vader ! — Neen, wij zetten de waarheid het mom van den leugen
voor, om den leugen te ontmaskeren. Laat mij begaan, (zij steekt
hem de hand toe). -- Ik speel de slechte!
F. Dan zal ik nu gaan om Geertrui af te halen?
D. Neen, blijf hier ; ik kan je niet missen. En voor Geertrui
heb ik gezorgd. Daar is een vigelante besteld; eerst tegen half tien
kan zij hier zijn.
F. Maar prepareer je er vast op, aanstonds verwacht ik den
majoor. Hij begint vanavond zijn operaties.
D. Dan zal hij de eerste zijn, die zijn trekken thuis krijgt.
F. En wat zal i k dan?
D. Jij gaat, noodra hij schelt, naar de andere kamer. (Zij oj5ent de

dubbele deur en ontsteekt het electrisch licht).
F. I k ben dus voor deze gelegenheid Alexander Randers. Maar

als Alexander zelf nu eens komt?
D. Hij weet nog niet eens waar wij wonen ; en al wist hij dat,
zonder Barends voorkennis zal hij ons zeker niet bezoeken ; — alleen
de mogelijkheid mijn schoonvader te ontmoeten zou hem terughouden.

(Daar wordt gescheld, Fogel gaat in de andere kamer, door Dora
gevolgd. -- Van Foeteren komt binnen).
v. P. (tot de meid). Zoo, is mevrouw hier niet?
DE MEID. Zij zal wel dadelijk komen, mijnheer. (Meid af).

( Van Poeieren ziet de kamer rond; loopt naar de theetafel. Dora
komt door de deur aan de gangzode binnen).
D. Dag oom ! (verbaasd) U hier?
v. P. Ik wou eens zien, hoe je het hadt in je eenzaamheid; -- je
bent nu immers het weeuwtje, dat zich moet laten troosten. (Dora
lacht gemaakt en verlegen). Maar kom ik je misschien ongelegen?
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D. Neen, oom, neen ... (zij ziet naar de dubbele deur).
v. P. Er was toch niets ?
D. Wel neen, oom ... mag ik u een kopje thee inschenken?
v. P. 0, dat zal me recht aangenaam zijn ! -- En heb je al
bericht van Barend?
D. U gebruikt suiker en melk?
v. P. 0 ja, gaarne.
D. Veel suiker, oom?
v. P. Niet al te veel ; één schepje. (Dora schenkt in). Ik zei —
en heb j e al bericht van Barend?
D. (het melkkannetje in de hand). Zeker ook maar weinig melk,
nietwaar?
v. P. Tant soit peu!
D. (het koftje voor hem neerzettend). Nu, ik hoop, dat het zoo
naar uw genoegen zal zijn. 't Is voor het eerst in mijn leven, dat
ik de eer heb, dat voor U te mogen doen, en dan weet je niet,
of je wel de maat hebt getroffen ; en vooral bij thee, oom, luistert
dat zoo nauw met de melk, vindt U ook niet ? Bij koffie ook wel,
maar bij thee toch nog meer dan bij koffie ; daarom is waterchocolade zoo'n gemakkelijke drank, daar is heelemaal geen gevaar bij,
dat je je in de quantiteit van de melk zult vergissen ; want nu ken
ik wel dames, die op dit punt niets nauwgezet zijn, maar ik kan
dat niet goedkeuren ; ik denk altijd bij mezelf, als je in het kleine
niet getrouw bent, hoe zal je het dan in het groote wezen. Neen,
vindt u ook niet ? — Nu, proeft u eens!
v. P. (drinkt). 't Laat niets te wenschen over. (Dora richt haar
blik wêer op de deur). — Maar ik vroeg je, schreef Barend al?
D. Och, heeft u dat gevraagd?
v. P. Zeker, al tweemaal....
D. Barend? -- ja ... pas een brief ontvangen.
v. P. En was hij welvarend?
D. (nadenkend). Nu u 't vraagt ... daar heeft hij niet over geschreven ; — ik denk het dus wel.
v. P. In dat opzicht is geen tijding, goede tijding.
D. Zoo heb ik ook met hem afgesproken. Als je niets van me
hoort, denk dan maar dat alles in orde is.
v. P. Hij zal toch liever iets hooren....
D. Natuurlijk, maar als je nu alles van mekaar weet, en er gebeurt
niets bizonders ... in elk geval kun je het dan met een briefkaartje
wel af.
v. P. Alles van elkaar weet ; — ja, dat is nu zooals je het nemen
wilt, nichtje... .
(Eenig gedruisch aan de deur van de andere kamer. — De majoor
ziet om).
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D. (schijnbaar verschrikt). Wat was er, oom?
v. P. Hoorde je daar niets, Dora?
D. Ik ! Neen ... neen ... heusch niet, — als u iets hoorde, was
dat zeker de poes.
v. P. De poes ... de poes ... onmogelijk, leer mij geen poesen
kennen, Doortje!
D. Och, ze is nog niet gewend aan het huis ; ze springt overal
tegen op; — ze is misschien hier vóór of hier naast ... (zij staat
haastig op). Och heere, oom, wat vergeet ik daar een plicht der
gastvrijheid; (zij loot naar de deur) ik laat u zitten zonder sigaar.
v. P. Neen, dat behoeft niet ... .
D. Ja, u rookt graag, dat weet ik!
v. P. (alleen). Dat is een gemaakte boodschap ! (Hij kikt op de

theetafel in het kopje van Fogel en stapt de kamer in, spiedend in de
richting van de dubbele deur). — Daar zit hij achter! God, God, wat
heb ik het goede moment getroffen ! — (Dora komt terug met sigaren
en bresenteert hem. — Beiden staan bij een schilderij, voorstellende Herman en Dorothea; de majoor in de houding, als of hij die was gaan
zien). — Herman en Dorothea....
D. Wel aardig gedaan ; een cadeautje van een vriendinnetje ; maar
de geschiedenis is me, om u de waarheid te zeggen, wat al te
sentimenteel.
v. P. Hoe is 't mogelijk ! Ik heb die voorstelling ook in 't klein,
en nog op mijn ouden dag kan ik ze niet zien, of ik gevoel me
weêr jong ... aangegrepen door dat beeld der liefde ... en jij ... .
D. Ja, oom, maar die dichters en schilders maken van de liefde
toch weer heel iets anders, dan zij in werkelijkheid is — wêlbeschouwd is 't zulke flauwe kost ... (Zij geeft hem de lucifers, de majoor
steekt aan en gaat naar zijn stoel terug). Hoe vindt u die sigaar?
v. P. (zenuwachtig trekkend). Keurig!
D. Ja, Barend moest het eens weten ; hij bezit er maar drie zoo,
en heeft mij streng verboden er iemand een van te geven ; ze zijn
afkomstig van een vriend van hem die dood is.
v. P. (legt de sigaar verontwaardigd neer). Dan zal ik hem niet
rooken.
D. Maar, oom!
v. P. Neen, meisje, daartoe krijg je mij niet.
D. 't Is zonde, oom, hij is nu toch aangestoken.
v. P. 't Kan wel wezen.
D. Ik weet zeker, dat Barend het mij dadelijk zal vergeven, als
ik zeg, dat u hem gerookt heeft, want hij houdt zóó veel van u.
Nog kort vóór ons trouwen, zei hij : hoor eens, als oom Van Poeteren
komt, trakteer je hem maar; 't beste is voor hem niet goed genoeg.
v. P. (neemt de sigaar weêr). Barend is een juweel van een man.
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Zóó -- heeft hij zich aldus over me uitgelaten ? Hij m o c h t dat
zeggen, want, ik heb alles voor hem over; meer dan je denkt ... .

(Daar wordt getikt. De meid komt binnen een briefje in de hand).
DE MEID. Mevrouw, de kruier vraagt om antwoord.

D. (tot de meid). Ik zal zelf wel komen. (Zij leest het adres). Oom,
u excuseert me even ... (Af).
v. P. (dampt). Canaille ! ! Wat een labyrinth van listen en leugens!
Ik ga aanstonds Tobias waarschuwen. Nu of nooit ! ( Hij neemt zijn

handschoenen en legt die achter zijn stoel ob den grond).
D. (Dora komt terug). Het spijt me, oom, dat ik u alleen moest
laten, maar wij zijn nog pas twee dagen hier in huis, en dan vind
je, natuurlijk, allerlei dingen, die niet in orde zijn.
v. P. Zeker, nichtje, daar is allicht 't een of ander niet in orde.
D. En dan zoo op eens je man uit... .
v. P. Ja, dat is wel het ergste.
D. 't Ergste nu juist ! -- maar 't geeft beslommeringen, waarop je
niet hadt gerekend.
v. P. Neen, hè, waarop je niet hadt gerekend.
D. Teleurstellingen....
v. P. Teleurstellingen en verrassingen.... En komen ze je
nog al helpen ? Is Thérèse er van avond ook geweest?
D. 0, neen, die bezocht mij van middag met mama.
v. P. En je papa...?
D. Ik heb hem niet gezien hier, sedert vóóreergisterenavond.
v. P. Nu, -- mijnheer Fogel dan?
D. Ja, Fogel zou wel eens kunnen komen.
v. P. En je zuster is ook nog niet gearriveerd?
D. Ik verwacht haar straks.
v. P. Maar, je hebt er toch al een gehad om bij je thee te
drinken, vóór ik kwam....
D. Neen, hoe denkt u dat zoo ?
v. P. (wijzend op het kopje). En dat kopje ... ?
D. O ! ... dat kopje ... ? dat kopje ... ?
v. P. Nu wil je, geloof ik, iets liever niet voor mij weten, meid!
D. Oom ! ... dat kopje... .
v. P. Nu, dat kopje ... ?
D. Dat is een vergissing, oom ... ; of een vergissing ook niet... ;
Ik heb de gewoonte, als ik alleen ben, me telkens in een ander_
kopje in te schenken ... dat geeft dan zoo'n idee, dat ik gezelschap
heb... .
v. P. Dan dacht j e nu zeker, dat kopje is van Barend?
D. Juist ! Dat was 't ! Maar, oom, vertelt u dat nu niet aan papa... .
v. P. Waarom?
D. Die zou me zoo uitlachen. ( Van Foeteren staat hoofdschuddend
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o.P). Laat dat een geheim zijn tusschen ons beiden; — dat is nu
afgesproken ; zooveel mag ik u wel vertrouwen.... Maar gaat u
nu al heen ? Ik zou u graag nog wat vertellen van mijn huwelijksreis.
v. P. Neen, dat later.... Ik moet nog ergens zijn vanavond.
D. Maar dan komt u toch spoedig eens terug, nietwaar?
v. P. Dat beloof ik je. . . . (Dora laat hem de kamer uit en beiden

kaken naar de deur der suite).
Dat beloof ik je.... (Af).
(Dora keert terug naar de theetafel en valt in een stoel. Fogel komt
uit de andere kamer.)
D. Wat ben ik begonnen ! Dat gaat boven mijn kracht!
F. Het heeft gelukkig niet zoo heel lang geduurd.
D. Veel te lang, afschuwelijk lang; ik houd dat geen uur meer
uit. Oom Van Poeteren meent stellig, dat hij mij is komen overval
len. 't Scheelde maar weinig of hij had die deur geopend....
F. Dat zou hem niet gelukt zijn ; ik had ze gesloten.
D. Ik ben er zeker van, dat hij nu naar papa is gegaan. Als die
ook nog komt, wordt het mij te benauwd... 0 Fogel, ik had het
je niet mogen beloven ! En daar kwam dan nog een briefje van
Alexander Randers, waarin hij vroeg waar en wanneer hij Barend
zou kunnen spreken.
F. Je papa zal vanavond wel niet verschijnen; maar je oom komt
straks terug.
D. Hoe weet je dat ? (Fogel wijst op de handschoenen). Verloren of
vergeten?
F. Neen, met opzet heeft hij die laten liggen. (Bij steekt de hand-

schoenen in zin zak).
D. God, Fogel! Maar als hij ze dan aanstonds niet vindt!
F. Dan ben je verder van alle geredeneer af; dan staat hij zoo
vast in het geloof, dat jij iemand hier hebt ontvangen, dat hij niet
weer terugkeert vóór Barend thuis is.
D. (de deur gaat). Zou hij daar al zijn?
F. Neen, ik heb een rijtuig gehoord — dat zal Geertrui wezen

(Geertrui komt binnen).
D. Geertrui ! Geertrui ! ! (hartstochtelijk grijpt z j Geertrua's hand, en

kust haar).
G. Dora!
F. Gaat het goed, Geertrui?

G. (Fogel een hand gevend). Fogel!
D. 0, wat ben ik blij, dat je daar bent ! Nog nooit heb ik zoo.
naar je verlangd... Ik heb je noodig, o, zoo noodig!
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G. Waarom dat? Daar zie je alweêr, dat je door te trouwen niet
alleen je vrijheid verliest, maar ook je gemoedsrust.
D. Neen, hoor, niet door mijn trouwen ; wat dat betreft, ben ik
zoo gelukkig als 't maar kan!
G. En wat maakt je dan zoo opgewonden ? Ja, je bent zenuwachtig... .
F. (tot Dora). Laat ons eerst even afspreken, wat moet er gebeuren, als de majoor schelt; dat kan elk oogenblik zijn.
D. Och hemel, en dat juist nu Geertrui er is!
F. Dan verdwijnen je zuster en ik daar ... door die deur. En je
zegt, dat Geertrui vermoeid is, onwèl....
G. Maar, Dora, wat beteekent dat ? Daar is toch niets met Barend?
D. Neen, niets, niets ter wereld met Barend. Hij is goed en
wel op reis ; ik heb daar pas nog een brief van hem ontvangen... .
En toch is er iets....
G. Wat dan?
D. Dat kan ik je op dit moment niet zeggen.... later, straks of
morgen... .
F. Wij spelen komedie, Geertrui ; -- of eigenlijk spelen we nog
niet; we houden repetitie; het stuk wordt eerst vertoond als Barend
terug is, en dan krijg jij misschien ook nog een rol....
D. (heengaande). Ik moet even zien, of alles gereed is om Geertrui
te ontvangen, en de meid instructies geven.
F. Ga gerust.
G. Neen, ik wou liever, dat Dora hier bleef en mij vertelde, wat
er aan de hand is ; juilie houding is zoo vreemd ... .
F. Toch niet om je te verontrusten. Ik mis het recht je te zeggen,
wat de oorzaak is van Dora's zenuwachtigheid ; dat kan zij zelf alleen;
maar als je 't eenmaal weet, zal j e merken, dat wij je niet hebben misleid.
G. Misleiden — neen, dat zullen julie me niet; Dora althans zal
dat niet.
F. Wat zeg je, van Dora zou je op dit punt zekerder zijn dan van mij?
G. Ja, dat meen ik, ... minheer Fogel!
F. Waarom?
G. Wel, omdat oom Nellensteijn me laatst nog heeft verteld, dat
die mijnheer Fogel met niemand anders zal trouwen dan met Thérèse
Bolderman; — juilie waren al zoo goed als geëngageerd, en hij wist
dat van mijnheer Bolderman zelf.
F. Zoo'n eend!
G. Wie »zoo'n eend" ?. Mijnheer Bolderman, — oom Nellensteyn,
of jij?
F. Neen, die mijnheer Bolderman, die niet alleen mij aan Thérèse
wil koppelen, maar mij zelfs aan jou voogd als zijn aanstaanden
schoonzoon voorstelt!

TOBIAS BOLDERMAN.

439

G. Maar je begrijpt wel — 't is een geheim; niemand mag het
weten ... en jij allerminst.
F. Natuurlijk, zooals mijnheer Bolderman honderd geheimen
heeft.
G. Oom had er, geloof ik, iets van gemerkt, dat ik wat meer
aan jou dacht dan voor mijn zielsrust nuttig was ; -- en toen heeft
hij mij verteld, wat hij anders wel voor me verzwegen zou hebben.
F. En daarop heb je geantwoord : neen, oom, dat weet ik beter,
want Fogel heeft mij gevraagd.
G. Neen, dat durfde ik niet — en dat kon ik ook niet, want
eigenlijk gevraagd heb je mij nooit.
F. Zoo, heb ik je niet gevraagd?
G. Neen, je doet maar alsof je me gevraagd hadt ... .
F. Nu juist — om je elken dag op nieuw mijn aanzoek te kunnen
herhalen ... en zoo n u weer ... (hij omhelst en kust haar) Is 't zoo
duidelijk genoeg?
G. Neen, Fogel, nu niet zoo ... onbehoorlijk ! Zoolang oom
Nellensteijn er niets van weet en ook Dora er onkundig van is....
F. Oom Nellensteijn, dat laat ik daar; maar Dora! — nu jok
je toch een beetje. Dora weet het precies evengoed als jij en ik;
jij zelf hebt het haar verteld ! (Hij kust haar nogmaals).
G. Nu goed, — maar dit is dan ook de laatste keer, vóór wij
publiek geëngageerd zijn. (Beiden gaan zitten. Zij steekt hem de hand
toe). Zeg, Fogel, wat heeft Dora toch ? — Wat voor komedie spelen
juilie samen ? Toe, dat mag ik wel dadelijk weten, nu ik jou ook dat
geheim van oom Nellensteijn heb verklapt....
F. 0, wat ben je een Eva ! Om van dit oogenblik gebruik te
maken; — zoodra wij geëngageerd zijn ... met St. Nicolaas... .
G. (trekt haar hand terug). Neen, dat is niet mooi van je!
F. Alleen Dora kan het je zeggen. (Dora komt terug, Fogel tot
Dora, wijzend op Geertrui). Zij is zoo nieuwsgierig!
(Er wordt gescheld).
F. (tot Geertrui). Gauw naar de andere kamer ! (Geertrui gaat
reeds; Fogel tot Dora). En als papa Bolderman ook komt, verschijn ik
direct, daar kan je op rekenen.
D. 0, Fogel, die heele geschiedenis stuit mij zoo
t e g e n d e b o r s t ! — En als oom naar zijn handschoenen vraagt... .
F. Dan zeg je maar, dat je er niets van weet. — Dat je het
niet begrijpt; dat hij ze buiten moet verloren hebben....
D. ja, maar....

(Fogel verdwijnt door de suitedeur, &e juist dicht gaat, als majoor
van Poeteren door de zijdeur binnenkomt. Dora zit o,0 haar stoel. —
De majoor ziet naar de dichtslaande deur).
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v. P. Dora, daar ben ik al weêr, kom ik nu niet gauw terug?
D. (opstaande). Wat is er, oom ? Ga zitten... .
v. P. Ik moet even bekomen ; — ik heb wat hard geloopen.
D. Er is u onderweg toch niets overkomen?
v. P. Neen, maar ik ontdekte,'dat ik mijn handschoenen had vergeten.
D. 0, die zou ik u wel terug hebben bezorgd. — Waar zijn ze?
Ik zag ze niet. Weet u niet, waar u ze gelegd heeft ? Zeker uit uw
zak gevallen.... (Zij kijkt; de majoor evenzoo). H i e r niet ...
dan buiten.
v. P. Neen, 't moet hier zijn geweest, dat weet ik zeker.
D. Maar als u ze had zien liggen, zou u ze toch wel hebben
opgeraapt.
v. P. — Z i e n liggen, nicht, heb ik ze, natuurlijk, niet.
D. Maar dan kan u 't immers ook niet zoo vast weten. Waarschij nlij k verloren op straat.
v. P. Neen, Dora, ik verklaar je, dat is onmogelijk.
D. Maar, oom, de meid is hier niet geweest. — Mijn zuster is
naar boven gegaan, omdat ze vermoeid en onwel was....
v. P. Weet je wie ze zal genomen hebben?
D. Nu?
v. P. De poes. Jij hebt hier een poes in huis, wr. armêe ik nog
eens kennis hoop te maken....
D. Waren het mooie handschoenen, oom ? Glacé — of gemsleer?
v. P. Dat komt er nu minder op aan.
D. Ja, meer dan u denkt ; 't is weldra St. Nicolaas.

(Er wordt gescheld).
v. P. (boos). 't Is nu geen tijd voor grapjes, Dora ! Ik ben in
mijn 70ste en heb nog nooit zoo iets beleefd; — het is hier toch
geen spookhuis?
D. Maar oom, heeft u ze bij vergissing ook in den verkeerden
zak gestoken ? Toe, kijkt u uw zakken nog eens na. (De majoor
doet kwanswijs zoo. Bolderman komt binnen). Dag, papa!
BOLD. Dora!
D. Ik wachtte u heusch niet meer.
B. Dat begrijp ik; uit de societeit naar huis, nam ik een omwegje,
om eens te hooren, hoe je 't hadt.
D. Zooals u ziet, dat gaat nog al ; ik heb een brief van Barend
ontvangen —, dat was de eerste verrassing; — en toen is oom Van
Poeteren verschenen, de tweede verrassing ; — en daarop is oom
Van Poeteren heengegaan en weêr teruggekomen, de derde verrassing; — en nu is uzelf de vierde.

v. P. En de vijfde heb je nog niet gememoreerd. Ik kom hier
om mijn handschoenen te halen, die ik vergeten had ... en ze
zijn weg.
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D. Ja, als oom ze ten minste hier heeft laten liggen.

(De meid komt binnen).
Mevrouw zou u even bij de juffrouw willen komen?
D. Dadelijk.
v. P. (tot de meid). Zeg eens, meisje, heb je hier ook handschoenen gevonden en die meêgenomen om ze op te bergen?
DE MEID. Neen, mijnheer, als ik die gezien had, zou ik ze aan
mevrouw hebben gegeven ; u moet niet denken, dat ik ze zou opbergen ... zóó ben ik niet. (Af).
D. U excuseert me ? Geertrui is gekomen ; ze is niet al te wèl.
(Beide heeren antwoorden niet. Dora af).
v. P. Een sterk stuk ! dáár heb ik ze neêrgelegd ; — zulk liegen hoorde ik zelfs in de kazerne nooit. (Er wordt gescheld). Wie
zou daar nu wêer zijn ? Waarachtig, Tobias, je staat hier als bij een
heksenketel!
B. (ojent de deur aan de gang, roej5t tot den majoor) Fogel! Fogel!!
(hij wacht Fogel af; de majoor komt ook nader). Fogel, je komt alsof
je geroepen waart!
FOGEL. Mijnheer! Is Thérèse hier niet ? Ik dacht haar naar huis te
kunnen geleiden....
B. Dat is braaf van je; neen, Thérèse is hier niet, maar wij
zijn er -- en er is iemand anders....
v. P. Daar is licht in die kamer ; --i ik heb iets gehoord ; -- zij
was onrustig, en sprak zoo zenuwachtig ; — ook was er al iemand
geweest om thee te drinken ; -- toen ik terugkwam ging die deur
juist dicht; en mijn handschoenen, die ik achterliet, zijn spoorloos
verdwenen... .
F. Bij vergissing meegenomen....
B. Of bij wijze van diefstal; — eens lange vingers....
F. Of ik u dan ook goed geraden heb, majoor!
v. P. Je bent een strateeg, mijnheer Fogel.
F. Welk een succes ! — Nu moeten we ook doorzetten; wat zegt
u, mijnheer?
B. Ja, maar wat zal je verder doen?
F. Die deur openen ... kijken wat daar is. Waar bleef Dora?
B. Ze is naar haar zuster Geertrui; die heet ongesteld.
F. Dan is het juist tijd, om ons er van te vergewissen, of zich
daar iets verbergt....
B. Maar dat zal een scène geven ! —
F. Zeker! Een hevige ook!
v. P. Kom, wat zou hij kunnen doen?
F. Ja, zegt u dat niet; een kat, die in de benauwdheid zit...
Hij zal zich er willen door heen slaan.
v. P. Dat gevaar is niet groot.
DE MEID.

30
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F. Wie van ons drieën zal de man zijn? — Mijnheer? — Neen,
als vader mag u zich niet wagen.
B. Ik zou het kunnen besterven, als ik den schoelje zag.
F. De majoor dan ? — Hij heeft de oudste rechten.
v. P. Maar als familie-lid sta ik ze af. Fogel, ga jij voor ; -- ik
zal de achterhoede vormen.
F. Neemt beiden zoo plaats, dat hij niet ontkomen kan. — Voorwaarts dan ! (Hij gooit de deur open. De kamer is donker).
v. P. Neen, daar is niets.
F. Hoe, Majoor ? Alsof de duivel niet 't liefst in donker woont.
Geduld ! (Hij steekt licht aan. De beide heeren naderen. De majoor
op den drempel. — Bolderman achter hem). U ziet het, de vogel is
gevlogen.
v. P. Ja, die vogel...
F. Maar laat ons nu voorzichtig wezen. — 't Zou ook eigenlijk
zonde zijn, dat we hem al hadden ; ons rest nog een heele week.
v. P. En het bewijs, dat we noodig hadden, hebben we toch in
handen.
F. Natuurlijk, uw handschoenen, die die ander in handen heeft....
B. Waarachtig, hoe meer ik over de zaak nadenk, hoe duidelijker
mij blijkt, dat de Hemel ons steunt in ons pogen....
F. Want op dit geval had u niet mogen rekenen, maar nu het
er eenmaal is, — verklaard worden, zonder de aanwezigheid van
een man hier in huis aan te nemen, kan het nooit ! — Wij hebben
gevonden, wat wij zochten. En daarom zou ik u aanraden : gaat
u beiden heen. Ik blijf en zeg Dora, dat u niet langer kon wachten;
zoo krijgt ze geen argwaan — en ik zet de onderzoekingen voort.
v. P. Je geeft ze gelegenheid zich verder te wagen....
B. 0, Fogel, als je eens wist, wat het voor een vader is, zulk een
taak te volbrengen!
F. Ah, mijnheer, ik zou liever ter helle varen, dan de rol op
mij nemen, die u speelt !
B. (hem de hand toestekend). Teerhartige, zachtmoedige jongen —
en toch zoo onverschrokken en beleidvol!
F.. Neen, bewonder mij nu niet. — Zet de kroon op uw werk door
dit alles voor Mevrouw en Thérèse te verzwijgen. Volhard in stilte;
en later — als we geheel geslaagd zijn — verspreid op eens het
volle licht ... Maar nu — keert naar huis... .
B. Ja, oom, ik geloof, dat dit het beste is, wat wij doen kunnen.
v. P. Zeker, in elk opzicht, Tobias ; — want als ik een degen
bij me had, was ik hier niet vertrouwd ! (beiden af).
F. (alleen). Die éene dag telt meê voor een heele week. Zij komen
niet wéêr terug ; zij zijn tevreden met hun ontdekking. Ook Dora
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valt me mêe ; als Geertrui evenveel in haar mars heeft ... (Dora

komt binnen, laat zich vallen in een stoel, veegt haar oogen af). Nu, ik
feliciteer je met den afloop. Je hebt je kranig gehouden ... .
D. Ik kan niet meer!
F. Je bent overspannen.
D. Neen, ik w a s overspannen, -- n u is dat over.
F. Ja, ik vreesde wel, dat het je te veel zou aangrijpen.
D. Ik heb een spel gespeeld, dat ik niet mocht spelen ... i k heb
zoo'n berouw!
F. Maar ik had je gewaarschuwd ... .
D. Ja, 't is mijn eigen schuld; ik heb mij laten mêeslepen door
mijn gekrenkt eergevoel ; in bitterheid ben ik valsch geweest; —
wat was die list slecht ... gemeen ... .
F. Dora!!
D. 0 ! ik wil niet langer zoo ; -- ik schaam mezelf -- ik veracht
mezelf, -- ik walg van mezelf! ! Ben ik een vrouw ? Barends
vrouw ! Jij, als man en als vreemde, mocht list tegenover list
stellen, maar ik heb mijn eer tot oneer gemaakt. Toen ik van jou
hoorde, dat ze mij verdachten, had ik openlijk en regelrecht die
valsche meening moeten wêerstaan ... het bedrog, dat ik pleegde,
pleit tegen mij. — Dat spel was onnatuur!
F. Maar 't was immers noodig, om e r g e r te voorkomen!
D. Wat kan er e g e r zijn, dan dat een vrouw zich verlaagt,
de kieschheid en de waarheid uitwerpt om zich te wreken ? Ook
Geertui begrijpt niet, hoe ik me door jou daartoe heb laten
verleiden ... .
F. Geertui ! Och, laat haar hier komen, — ik moet haar spreken ... .
D. Zij komt vanavond niet meer beneden.
F. Toe, Dora, roep haar!
D. Neen, nu niet.
F. Als je haar dan alleen maar zegt, dat ik je beloofd heb, alles
te willen dragen, wat er voor jou van komen mocht ... .
D. Ah ! Dat is het meest krenkende van de geschiedenis. Jij
zult niets voor me dragen ; -- dáár is er maar één, die iets voor me
mag dragen, Barend, mij n m a n.
F. En deed je dan niet, wat ik je aanried, om hem alleen?
D. Herinner me daaraan niet ! — Onder den indruk van hetgeen
je mij vertelde, was mijn gemoed niet zuiver; je hadt een boozen
geest er in wakker geroepen. Dit huis, deze kamer, waarin ik met
Barend zou wonen, als in een tempel van liefde vervuld, is door
de schandelijke gedachte en gedragingen van vanavond geworden
tot een van het commuine bezoedeld tooneel ... I k h u i v e r v o o r taan bij het zien van die deur! — Hier zal Barend, die mij als
een onschuldige heeft verlaten, me terugvinden ... 0, Fogel, ga nu heen!
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F. Voor goed, meen je?
D. Neen, tot Barend terug zal zijn. — Overmorgen kan hij hier
wezen; ik schrijf hem, ik telegrafeer hem. Vanavond nog gaat de
brief op de post, waarin ik hem alles, a 1 e s vertel ; niets zal ik
hem verzwijgen.
F. Wees voorzichtig, Dora!
D. Daar is maar één o n voorzichtigheid : - de voorzichtigheid
van een man ... De waarheid alleen is het wapen van een eerlijke vrouw!
F. Groet Geertrui van me. (Dora knikt. Zij valt in een stoel neder).

(Fogel af).
D. 0 God ! Hoe heb ik mij zelf zóó kunnen vergeten!

VIERDE BEDRIJF.

Kamer van het Derde Bedrif:
(v. NELLENSTEIJN, DORA, GEERTRUI).
v. N. Zeker, Dora, na alles wat je me geschreven hebt, en nu me
vertelt, gevoel ik, dat de zaak veel ingewikkelder is geworden ; — al
te ingewikkeld. Daar zal heel wat toe noodig zijn, om iemand
als je schoonpapa, die gelooft, dat hij zich nooit in de menschen
vergist, tot andere gedachten te brengen. Misschien is Barend daartoe niet maar zoo dadelijk in staat....
D. Juist, oom ; het pijnigt me zoo, dat i k, ik zelf er schuld aan
zal hebben, dat die treurige geschiedenis nog droeviger wordt... ook
voor Barend.
G. Ja, hoe heb je zoo kunnen zijn ! — — Maar niet Dora alleen
heeft verkeerd gedaan. Nu u hier gekomen is om haar te helpen,
en zij u alles bekent, mag ik ook wel mijn schuld belijden. --Fogel is niet op Thérése verliefd ... maar op mij.
D. En zij op hem.
v. N. Zoo! —
G. Ik had u dat al willen zeggen, maar ik durfde niet. Bij Dora's
trouwen was het al zoo. — Ik gevoel nu meer dan ooit, hoe slecht
het van me was, dat voor u te verzwijgen ... dat heeft u niet aan
mij verdiend....
v. N. (glimlachend). Wat een voogd aan zijn nichtjes verdient,
wordt hem zelden op tijd uitbetaald.
G. (zij neemt zijn hand). Zeg, oom, is u niet boos?
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v. N. (haalt zijn schouders op). En als ik nu eens echt boos was,
gaf je Fogel dan den bons?
G. Ja, oom, dat is het juist, wat ik niet weet — ook nu u me
niets verwijt. Ik ben zoo geschrikt van zijn onberaden daad....
v. N. Maar je houdt nog van hem?
(Geertrui weifelt).
D. Kom, Geertrui, zeg maar ja!
G. Nu, ja dan, oom, — dol! Ik zou hem zoo graag gelukkig
zien; en ik vrees, dat hij het slachtoffer zal worden van zijn ... hoe
zal ik het noemen ?
v. N. Van zijn vernuft. Vernuft, kind, is een heerlijke zaak;
maar een gevaarlijk bezit, als het niet in toom gehouden wordt door
karakter en temperament.
G. Wat zijn karakter betreft, daar valt niet aan te twijfelen;
alles deed hij om Barend en Dora.
v. N. En waarschijnlijk nog het meest om jou....
G. Om mij, oom ?
v. N. Ja; hij heeft je als verlovingsgeschenk de mooiste victorie
willen aanbieden, die hij zich maar denken kon. — Lauweren als
bloemen met levensgevaar geplukt. Je hebt gelijk, zijn karakter
heeft niet gefaald.
De misslag kwam voort uit zijn temperament. -- Het vernuft rekent
wel, maar, bij gebrek aan kalmte, zelden juist. Het slaat dan eenige
factoren over, en zoo is de uitkomst natuurlijk fout. -- Daar is op
Fogel's leven niets aan te merken ; hij heeft gewerkt om zich zonder
fortuin een weg door het leven te banen : ook zijn vriendschap met
Barend is beproefd. Toen mijnheer Bolderman een slechte daad
van hem vorderde, zoo geheel in strijd met zijn ridderlijke natuur,
heeft hij zich willen wreken op dien leelijken trek van Dora's
schoonvader, ook om zich j o u waardig te betoonen ; — het vernuft
heeft altijd neiging zich iets te ver te wagen, maar als daar dan de
liefde nog bijkomt....
G. (valt hem om den hals). Och, oom ! wat ben ik u dankbaar ! -v. N. (lachend haar zacht terugduwend). Zeg, maar ik ben Fogel
niet!
G. Toch zou ik u nu kunnen aanbidden...
v. N. M ij aanbidden ? — Ja, dan ben ik toch eigenlijk Fogel
wèl.
G. 0, als u eens wist, hoe heerlijk het voor me is, hem nu weer
te kunnen liefhebben, zonder geslingerd te worden!
v. N. Ja, hè, als ik dat eens wist!
D. Zij heeft er erg onder geleden.
G. En ik weet zeker, hij ook. Hij heeft me geschreven en zich
zoo hartelijk verdedigd....

446

TOBIAS BOLDERMAN.

v. N. Omdat je hem nu al twee dagen niet hebt willen zien;
zoo'n eeuwigheid! — en dan zeggen ze nog, dat een menschenleven maar kort is ... (hij staat op).
G. Foei, oom!
v. N. Intusschen, Geertrui, vergeet niet, wat ik gezegd heb. —
Vernuft is een gevaarlijk bezit. En Fogel is, geloof ik, heeter gebakerd en daarbij overmoediger dan wenschelijk mag heeten.
G. Maar hij heeft nu leergeld betaald.
v. N. Zeker. Intusschen denk er aan, hij heeft leiding noodig;
een tegenwicht: hij zou later voor zich zelf en voor jou weer verder
kunnen gaan, dan....
G. O, oom, als dat het eenige is, daar zal ik wel voor zorgen!
En wat is er verrukkelijker dan een man te hebben, die veel is,
maar voor wien je iets zijn kunt, dien je moet beteugelen en terechtbrengen, en die zelf weet, dat dat noodig is, zooals hij in zijn
brief al heeft erkend.
v. N. Jawel, dat heeft veel vóór ... voor een vrouw ; en om nu
maar vast te beginnen, gaf ik, hem veertien dagen straf. Laat hem
eerst over drie weken mijn toestemming komen vragen.
G. Oom!!—
v. N. Nu, waarom niet ? — Leg j e zelf direct als tegenwicht in
de schaal.
G. Neen, oom, dat is dwaasheid... 1
v. N. Daar heb je 't alweêr, — dwaasheid is alle wijsheid, die
je niet past.
G. Neen, als Barend vandaag terugkomt, verschijn ik morgen
met Fogel bij u. De jongen heeft zoo geleden. Hij moet nu een
kleine vergoeding hebben.
v. N. En jij?
G. Dan kan ik ook dadelijk beginnen hem te oefenen in voorzichtigheid.
v. N. Dat laatste stel je dus niet uit ! — Nu, Dora, je weet, als
ik je nog van dienst kan zijn na Barends terugkomst, ik ben daartoe
bereid. (tot Geertrui). En wees jij nu toch vooral niet te hard tegen
Fogel; — juilie vrouwen, a 1 s j e v e r 1 i e f d b e n t, kunnen zoo
verschrikkelijk boos zijn op een man .... !
G. en D. Dag beste oom ! , Dag oom .... ! —

(Geertrui laat hem uit).
D. (alleen). Hoe gelukkig, dat oom gekomen is ! Door zijn kalme
zachte manier van optreden heeft hij de helft van den last, die mij
drukte, weggenomen. Die hartelijke brief van Barend, waarin hij

schrijft vandaag of morgen wêer bij mij te zullen zijn, en oom's
bezoek, maken mij tot een ander mensch. (Geertrui komt binnen). Wat
heeft dat mij opgelucht!
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G. En mij ! (zij huppelt) Alle lood is van mijn vleugels — ik zou
wêer kunnen vliegen...
D. Naar Fogel zeker?
G. Ja, dat merk je wel aan oom, — alles komt terecht. Als Barend
er eerst maar is. Wat verlang ik naar hem .... !
D. En ik waarschijnlijk nog iets meer.
G. Maar oom heeft gelijk. Ik moet Fogel in toom houden.
Weet je, wat hij nog zei in de gang ? Leg hem zout op zijn staart,
vang hem en voer hem uit 't handje. — Maar alle gekheid op een
stokje, — ik wou dat Fogel wat minder vernuft had en iets meer
van oom's gestel. Hoe mooi van oom om me niets te verwijten, en
juist omdat hij mij niets verweet, gevoelde ik zoo'n berouw, dat ik
hem gepasseerd had ... .
D. Zoo zie je, dat er nog een heel andere taal is, dan die je spreekt
met woorden ; woorden zijn wel het armzaligste middel, wanneer
je iemand iets wilt doen gevoelen.
G. Dacht je, dat ik d,t niet wist?!

(Thérèse komt binnen).
TH. Dag Dora -- dag Geertrui !
D. Beste!
TH. Ik ben daar juist je oom tegen gekomen; hij heeft me heel
vriendelijk gegroet; ga je naar Dora, zei hij, dat is goed, haal haar
er maar eens uit om een wandelingetje te maken.
D. Och, daar heb ik heelemaal geen zin in ... .
TH. Wat ben jelui toch voor huismusschen geworden!
G. Maar ik ga toch even met je mêe. (Geertrui af).
TH. Wij maken ons zoo ongerust over papa. — Hij is zóó zwartgallig; spreekt haast niet; doet allervreemdst. Sinds Dinsdagavond,
toen hij hier nog bij je is geweest, sliep hij in 't geheel niet, zegt
mama. — Hij kan soms zuchten, dat het huis er van dreunt ...
D. Is 't mogelijk ... .
TH. Ja, en telkens komt dan oom Karel bij hem op zijn kantoor.
In de huiskamer zie je hem nooit. Sedert een paar dagen loopt oom
met een degenstok en stampt tusschenbeide daarmeê op den grond,
dat je het ver buiten de kamer kunt hooren ; en als papa hem uitlaat, duurt het gesprek in de gang soms nog wel een kwartier. Mama
heeft al gedacht, of het met oom's financiën niet pluis was, maar
dat zou papa zich toch niet zoo aantrekken.... en wat ook opmerkelijk is, zelfs Fogel lijkt sinds een dag of wat dezelfde niet meer.
Je ziet hem veel minder dan anders. Hij mist zijn gewone opgewektheid; gisteren kwam hij bijna den geheelen dag niet op het kantoor, en dit, in verband met Barend's onverwacht vertrek en
verhaaste terugreis, geeft aanleiding tot allerlei vermoedens ...
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D. Och, als Barend thuis is, zal dat wel veranderen.
TH. Ja, dat hoop ik ook. (Geertrui komt binnen, gekleed om uit ie
gaan). Zoo, ben je klaar? (tot Dora) En is Alexander nog niet eens
bij je geweest ?
D. Neen, hij wacht natuurlijk op Barends terugkomst, en hij
vreest papa hier te ontmoeten.
TH. Die afschuwelijke verdenking van papa ! ... Papa, die altijd
zegt, dat hij zijn menschen kent. Wie heeft nu ooit een eerlijker
gezicht gezien, dan dat van Randers?
D. Fogel heeft aan Barend, vóór diens vertrek beloofd, dat hij
eerstsdaags het bewijs zou leveren van Alexanders onschuld.
TH. 0, als hem dat nu toch eens gelukte!!
D. T w ij f e 1 e n aan zijn onschuld doe jij anders niet?
TH. Ik ? !
D. Wie weet of Fogel juist daarom gisteren niet op het kantoor
is geweest...
TH. Als hij dan maar niet zoo stil is, omdat hij zich teleurgesteld
ziet.
G. Och, wat zeg je, is Fogel zoo stil?
TH. In 't oogloopend. Sinds een paar dagen is hij veranderd als
een blad aan een boom....
G. Die arme jongen!
TH. Ik geloof, dat de mannen nog veel kleinzeeriger zijn, dan
wij vrouwen. — Bij 't minste, dat hun in den weg zit, stellen zij zich
aan ... Dat doen Mama, jij, ik en Dora nooit!
G. Ja, maar zij hebben ook veel meer dat hun hindert ...
TH. Dan wij? — kom!
G. 't Is geen kunst altijd dezelfde te zijn, als je geen verdriet
hebt ...
TH. Geen verdriet!!—
G. Wat voor verdriet heb jij dan?
TH. I k — geen verdriet ? ! — Nu, daar zullen we maar niet over
praten ! (neemt afscheid van Dora).
G. Ik wou, dat we Fogel eens tegen kwamen ; dan zouden we
hem wat opvroolijken, Thérèse ! (tot Dora) Adieu!
D. (tot Geertrui) Je blijft niet te lang weg?
G. Neen!

D. (alleen). Het was toch zooals Fogel zei : papa is meer ziek
dan slecht. Nu ik hoor, dat hij zoo bedroefd is, omdat hij meent,
dat Barend ongelukkig is, komt er een zachter gevoel, — een gevoel
van medelijden in me op. Wat heb ik mij misdragen ! — Hoe zal
ik dat ooit wêer goed maken? — Ik wist op dat oogenblik
n i e t w a t i k d e e d. — En nu, wanneer hij eens niet meer te
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overtuigen was, ook niet door Barend ? -- Als hij in mijn schuld
bleef gelooven ! -- als hij eens ... krankzinnig werd.... Ik ril
bij de gedachte!

(Bolderman en van Poeteren komen binnen. — Dora nadert een
paar schreden. Zij wil een hand geven. — Beide heeren blijven staan).
D. Gaat u zitten, papa ! (Bolderman verroert zich niet). Toe,
gaat u zitten.
B. Wij kunnen het staande wel af.
D. U doet zoo vreemd, papa!
B. (zenuwachti^o ). Ik kom met je afrekenen.
D. Afrekenen, met mij, — met uw schoondochter?
B. N i e t met Dora Bolderman... .
D. Met wie dan?
B. Met Dora Rahders!
D. Och, papa, hoe komt u aan die dwaasheid ? — u is boos op
m ij, en ik moest boos op u zijn.... u weet niet, hoe'n medelijden
ik met u heb.
B. (tot van Poeieren). Hoor je dat, oom, ze heeft nog medelijden
met me... .
D. Maar, dacht u dan, dat ik het mij niet zou aantrekken, als
ik u zoo ongelukkig zie ? U, die Barend lief heeft als Vader, — en
ik die hem liefheb als zijn Vrouw... ! 0, als u eens wist, hoe u de
dupe is van verbeelding en schijn....
B. Zwijg maar ; bezondig je ziel niet verder ; het zal je niet baten.
D. Papa, wat zal het u berouwen, als het u eens duidelijk
wordt, hoe u u vergist....
-

B. Zoek onnoozeler lui te bedriegen, dan mij!

D. Och, papa, bij alles wat mij heilig is, bij mijn eer, bij mijne
liefde voor Barend, ik zweer u, dat u u op een dwaalspoor bevindt... !
B. Waarbij zou jij nog kunnen zweren ? — Zijn de bewijzen er
dan niet ... de bewijzen.... ?
D. Neen, geen enkel.
B. Heb je dan niet je huwelijksreis willen uitstellen om Alexander Randers? Is die jongen niet ziek geworden, omdat jij zou trouwen ? Is hij niet dadelijk hersteld, toen hij jou had gesproken ? Is hij
niet naar Brussel gegaan om jou te zien ? Kwam hij niet hier in de
stad logeeren om jou, — om j o u, en was het je plan niet Barend
van Antwerpen af te halen, om daarheen te reizen met hem?
D. Papa, papa, hoe komt u aan dat verfoeilijk denkbeeld!
B. Alsof je eigen oom me niet had gezegd, hoe ze vroeger al
dachten, dat jij met Randers zoudt trouwen, en dat, vóór je Barend
accepteerde, er wel een dozijn je achterna geloopen hebben....
D. Och, hemel, moest die goede oom Nellensteijn nog u het
hoofd op hol brengen....
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B. Je eigen oom heeft mij de oogen op je trouwdag geopend; —
en nu ze eens open zijn, zien ze scherp, nu ontgaat me niets meer;
of dacht je, dat ik het niet had gemerkt, hoe blij je was, toen je
hoorde, dat Barend uit moest; dat je dadelijk je rekening al maakte;
en denk je, dat ik er onwetend van ben gebleven, hoe je hier op
den tweeden avond, na je mans vertrek, in dezelfde kamer iemand
hebt ontvangen ? Spreek me maar tegen, als je durft. — Kom, lieg
nu nog eens!
v. P. Dat licht daar, dat kopje ... en dan mijne handschoenen....
B. En je stuurde je zuster Geertrui naar boven om vrij spel te
hebben. — Listige feeks, die je bent ! Verdedig je nu maar ! —
Echtbreekster !
D. Wat zou het baten, of ik antwoordde ? — Barend zal u alles
ophelderen ... zoodra hij komt. Toe, wat ik u bidden mag heb even
geduld... .
B. B a r e n d te bedriegen is niet moeilijk, — maar mij en je
oom.... (Dora wordt bewogen). Je in een familie te dringen,...
om ze aan de schande prijs te geven ! Het geluk van een braaf
man te verwoesten — hem tot zelfmoord te brengen misschien....
v. P. En zijn vader tot wanhoop.
B. De vuile deerne te spelen!
v. P. Met een schelm er van door te gaan!
B. Barend's huis te ontwijden ; — maar zoolang jij hier bent, zal

hij geen voet er meer zetten. Ik zal hem opwachten aan 't spoor... .
v. P. En ik!
B. En Thérèse, en zijn moeder en Fogel....
v. P. Wij zullen een wacht om hem vormen.
B. Je zult hem niet meer zien, of het moest zijn om je hier uit
te jagen. Daarom ... vertrek... !
v. P. Ga met den dief van mijn handschoenen en van zooveel
meer! —
D. Maar dat is waazin, papa ! — waanzin!

(De meid komt binnen met twee kaartjes in de hand).
DE MEID.

Daar zijn twee heeren om mevrouw te spreken.

(Bolderman neemt de kaartjes en leest) Alexander R a h d e r s —
Roelofsen.
v. P. Laat ze hier komen, meisje.
B. Randers — Roelofsen.. ! ! Hou me vast, oom, — hou me
vast, of ik bega een ongeluk ! (hij staat bij de deur, van Poeieren

achter hem).
v. P. Laat ze komen, al was het de duivel zelf, (hij trekt half
zijn degen).
(Roelofsen en Randers overschrijden den drempel, Bolderman en
den majoor ziende, blijven zij plotseling staan).
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B. (tot Randers). Wat moet j ij in dit huis ? Terug ! — terug ! —
Dit is de laatste keer, dat je hier geweest bent ; ellendeling!
R. De eerste keer, mijnheer.
B. Geen voet zul je in deze kamer meer zetten; — ga heen!
(hij grapt van Poeteren's degenstok).
R. Mijnheer, uw jaren, uw verhouding tot Dora, mijn verleden,
mijn toekomst verbieden mij op dit oogenblik mij tegen uw verbod
te verzetten....
B. Dat is je geraden ook!
R. Spreekt u met Roelofsen....

(Randers af).
v. P. 0 God, — dat ik geen dertig jaar jonger ben!
B. (tot Roelofsen). En jij, — en jij — wat geeft jou het hart hier
te komen in het huis van mijn zoon ? Wie stuurt je ; wat moet je?
R. Mijnheer....
B. Dat zal je opbreken, kereltje ! — Dus nu heb ik ook jou gesnapt ! — Ruk maar in, ik weet genoeg ! Ah ! nu begrijp ik, waarom
jij er zooveel tegen hadt den verrader te spelen, zooals je dat
noemde ; je verraadde mij waar ik bij stond, falsaris!
R. Mijnheer Fogel....
B. Wat zeg je, mijnheer Fogel! — Fogel! Fogel! ! — God beware
me, jou leugenaar ! (tot v. Foeteren). Hoor je dat, oom ? Fogel,...
schelm, die je bent; waarom zeg je niet, dat onze lieve Heer zelf
je gestuurd heeft; — maar mijnheer Fogel! ! — Dus, jij maakt ook
deel uit van het complot ... Verdwijn nu maar tot ik je weer roepen
zal, — a 1 s ik je ooit weer roep... .
R. Ik heb u iets belangrijks mêe te deelen, maar als u is,
zooals nu ... durf ik niet.
B. Iets belangrijks, hè, -- dat je je tijdens mijn zoons afwezigheid
heb laten gebruiken, om mij en hem te bedriegen ; alsof je me dat
op het kantoor niet had kunnen vertellen ...
R. Mijnheer Fogel wilde, dat ik eerst Mevrouw hier zou gaan
spreken... .
v. P. Mijnheer Fogel ! — als je nog eenmaal dien naam noemt,
steek ik je door je boevenziel.
D. Papa, indien mijnheer Roelofsen onwaarheid spreekt, waarom
laat u hem dan zijn leugens niet zeggen, u misleiden kan hij immers
toch niet....
B. Laat mij mijn eigen zaken afhandelen. — Hoeveel heeft jou
dat grapje gekost?
(Dora verlaat de kamer).
R. Mijnheer, ik mag u niet kwalijk nemen, dat u me wantrouwt....
B. Jij, de man, dien ik heb wèlgedaan boven duizenden ! Jou, dien
ik heel mijn vertrouwen schonk en geld, nog f i000 bovendien ! —
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Wat is de wereld dan toch gevaarlijk voor iemand, die te goed, is
zooals ik....
R. Mijnheer, u was te goed; het is waar, u was te goed voor mij,
dat wilde ik u juist vertellen.
B. Zwijg, ik duld geen antwoord.
R. Maar ik moet spreken, mijnheer — ik ben de dief. .. .

B. De dief van mijn eer, mijn rust, mijn geluk....
R. Neen, mijnheer, de dief van ;uw g e 1 d — Niet Alexender
Randers had gestolen -- maar i k.
B. Jij ? !

R. 0, mijnheer, het is nu ruim anderhalf jaar geleden, dat ik mij
vergrepen heb aan dat bankbiljet van duizend gulden ; ik had het zoo
noodig om mijn schulden te voldoen. Mijn huisgezin met acht kinderen
kostte zooveel. Al lang had ik onder dien geldnood gebukt gegaan. -Daar heb ik op een onzalig oogenblik het bankbiljet genomen, en
dat in mijn boek gelegd; — en eerst toen ik er zeker van was, dat
u mij niet zou verdenken, het mij toegeëigend ... en R h a d e r s d r o e g
bij u d e s c h u 1 d. — — Maar, mijnheer, dat geld bracht geen
geluk. Van het oogenblik, dat Randers van het kantoor verwijderd
was, werd ik gepijnigd door angst en zelfverwijt ... 0, als u eens
wist wat ik heb geleden ! — Dagelijks te leven op de plaats, waar ik
een misdaad had begaan; — dagelijks als de vertrouwde onder de
oogen van hem, dien ik had bestolen ; — dagelijks daar gezeten, nu
een ander den stoel had ingenomen van den man, die onschuldig
voor mij en door mij was weggejaagd. — Ach, mijnheer, een slechte
daad groeit, nadat zij gepleegd is, altijd door ... groeit om en over
je heen, zoodat je ten laatste niets anders ziet dan haar donkere
schaduw. — — - Daarom, mijnheer, durfde ik uw geschenk van f i000
niet aannemen ; — en toen u mij later opdroeg den man te bespieden
en te benadeelen, dien ik zelf ongelukkig had gemaakt, kon ik dat
niet meer. — Ik moest sjreken. — Van middag ben ik tot hem gegaan
en heb bekend. — -- Zoo kwam ik hier om met Alexander Randers mijn
verklaring voor uw dochter te herhalen, en haar te verzoeken met
mijnheer Barend mijn voorspraak bij u te zijn. — Dat heeft niet zoo
mogen wezen. — Nu sta ik hier alleen voor u. — Mijnheer, het is
zooals ik u gezegd heb. — Doe met mij, wat gij wilt en waartoe gij
het recht hebt — maar denk aan min vrouw ... heb medeladen met
mine kinderen minheer....
B. (na eenig zwijgen). Is dat waar?

R. 0 God, mijnheer, ik wou dat het niet waar was!
B. (zw^gt weder even). Je kunt gaan. (Boelofsen af).
v. P. God, Tobias, wat hebben wij ons geblameerd ! — Wat doen
we hier!
(Bolderman stapt zonder te antwoorden door de kamer).
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B. (plotseling stilstaande). Ik geloof het nooit ! Dat heele verhaal
is verzonnen. De vent heeft zich de hand laten stoppen, om ons in
den waan te brengen, dat Randers onschuldig is. — Daar heeft zij
geld voor over. Alexander moet gerehabiliteerd ; hij moet overal
ook bij Barend aan huis kunnen komen, als een onbesproken man ...
v. P. Neen, Tobias, dat betwijfel ik toch. Voor zoo iets zou
Roelofs niet te vinden zijn geweest; hij waagt alles, wat hij maar te
wagen heeft. 't Is bijna dezelfde geschiedenis, die ik als lid van den
krijgsraad heb beleefd. De sergeant werd veroordeeld, omdat hij de
kas had bestolen en een half jaar later bekende de fourier. 't Komt
meer voor. -- Ook de manier, waarop hij sprak...
B. De manier, ! Lui, die je bedriegen willen, hebben allerlei
manieren van spreken; dat is juist hun wapen ... En dan die leugen,
waarmee hij begon, — over Fogel .... ?
v. P. Ja, wat zou dat zijn ?
B. Fogel zou hem toch nooit naar Dora gezonden hebben om zijn
voorspraak te zijn bij m ij.
v. P. Neen, dat's waar.
B. Dat heele verhaal is een nieuwe list. -- Je kent de menschen
nog niet, oom!
v. P. Ja, als je beleeft, wat jij nu met Roelofsen ondervindt, zou
je niemand meer vertrouwen.
B. Ik had hem niet moeten laten gaan ; -- dat was dom van me.
v. P. Maar, stel nu eens, Tobias, dat Roelofsen de dief is geweest en niet Alexander ... .
B. Dan is de zaak nog erger geworden. Dora zal dit feit gebruiken
als een bewijs tegen mij. Want laat Alexander de dief zijn of niet,
dat hij en zij Barend bedriegen, staat vast. -- Och, oom, wat is het
toch verschrikkelijk voor een mensch a 11 e s te weten ! Waarom
moet ik ook de lui dadelijk doorzien ? — Wat heb je in deze wereld
aan die scherpte van blik ! Was ik maar een idioot; ik zou niets
merken; me laten beetnemen, ja, maar rustig leven en gelukkig zijn.
v. P. Zeker, Tobias, want dat je nog geen beroerte gekregen
hebt, valt me meê.
B. Maar, wij zijn er nog niet; nu moeten wij alweêr verder;
nieuwe middelen opsporen, om achter de hee 1 e waarheid te
komen.... Want er mag niets duisters overblijven, niets, niets, dat
zweer ik!
v. P. Had je nu Roelofsen maar ... .
B. Neen, hem niet. Fogel moet ik spreken. -- Ik ga hem opzoeken, en blijft u intusschen hier om te zien, wat er mocht voorvallen.
v. P. (verlegen). Hier blijven ? Neen, Tobias, — dat is niet goed...
B. Waarom?
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v. P. Ik laat je niet alleen.
B. Ga dan meê -- en keer straks hier terug....
v. P. Meê ... naar Fogel?
B. Naar Fogel, — ja, naar Fogel!!
v. P. En als die nu ook eens ... ?
B. Wat meen je?
v. P. Niets bepaalds.
B. Je weet iets!
v. P. Neen....
B. Dan denk je toch iets.
v. P. Ik zei het zoo maar... .
B. Ja, maar waarom ? — Heeft Fogel ... ?
v. P. 't Eenige, wat ik me herinner, is, dat hij mij gisteren voorbij
liep, lachend — en zoo tegen mij knippend met vinger en
duim... .
B. Daar heb je het al! — — Waarom zegt u me dat nu eerst? —
Heeft hij tegen je geknipt met duim en vinger ? ! — Alexander heeft
me bedrogen — Dora heeft me bedrogen — Roelofsen heeft me
bedrogen — en nu Fogel.... Als 't waar is, wat Roelofsen zei,
heeft ook Fogel mij bedrogen.... Ach God, de heele wereld is
bezig mij te bedriegen ... Fogel ook ! ! —
v. P. Kom, Tobias, wind je zoo niet op... .
B. En als Fogel mij bedrogen heeft ... u ook misschien, oom ! —
Wat weet u ? ! — Daar is iets ... ! — Fogel zag ik in de laatste
dagen haast niet. — Hij heeft zijn woord niet gehouden ... hij
schuwt Thérèse.... Herinnert u u wel, dat hij dien avond ons heeft
overgehaald hem bij Dora te laten blijven ? — — ----- zou niet alleen
Alexander, — maar ook Fogel.... God, oom, wat gaat me daar een
licht off ! 't Is meer voorgekomen onder vrienden ; vrienden, die niet
minder op elkaar rekenden dan u en ik ... oom, als Fogel mij ... —
wien zou ik dan nog vertrouwen ? — Wanneer dat eens uitkwam ! —
O God, 't is of alles om mij heen draait ; nergens heb ik meer
houvast aan — ik word nog gek!
(Dora komt binnen, terwijl Bolderman en van Poeieren bij de deur
staan om heen te gaan).
D. Papa, u heeft Roelofsen gesproken ; mag ik ook weten, wat
hij mij te zeggen had; waarom Fogel hem had gezonden?
(Beiden gaan zonder antwoord te geven heen).
D. (alleen). Hoe moet dit eindigen ? Welk een vergif is die waan!
De majoor heeft hem dol gemaakt, en door het spel, dat ik gespeeld

heb, is hij ongeneeslijk geworden ... Wat zal het zijn, als hij straks
terugkomt ? Wat moet ik doen ? — Zou ik veiligheidshalve om
oom Brouwer telephoneeren, — of om mama ? Maar het is te ver-
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schrikkelijk om het een ander te zeggen — allerminst mag Mama
het weten. — Die arme Mama!

(Geertrui komt binnen, opgewonden).
G. Ik heb Fogel gesproken ! Hij heeft zoo'n berouw; net zoo'n
berouw als jij... .
D. Jammer, dat alle berouw te laat komt.
G. Zeg dat niet, want nu kon ik hem vergeven ; wij zijn weêr
alsof er niets gebeurd was, heelemaal goed op mekaar; en tot bezegeling der verzoening heeft hij mij een geheim verteld....
D. Lieve hemel, alwêer een geheim!
G. Nu ja, eigenlijk geen geheim; misschien weet je 't al. — Vandaag zou je bezoek krijgen van Alexander en van mijnheer den
boekhouder.
D. Och, ze zijn hier geweest, en papa en oom Van Poeteren
waren er ook ; en die hebben Alexander de deur uitgej aagd ; waarover zij het met Roelofsen gehad hebben, weet ik niet. — Papa
was woedend ... Ach, Geertrui, hij is niet wijs ... ik moet vandaag
nog hier uit dit huis ; hij heeft, zooals hij zei, met mij afgerekend.
Ik mag Barend niet meer zien....
G. Kom!
D. Ja, en hij is in staat terug te komen, en als hij mij nog hier
vindt... .
G. Wat dan?
D. Dat weet ik niet; maar ik begin bang voor hem te worden;
hij is gevaarlijk; je moet me niet alleen laten, Geertrui.
G. Dat is een mooie partij, jij en ik tegenover je schoonpapa en
den majoor. En dat allemaal om Alexander?
D. Alleen om hem.
G. Maar laat dan Fogel komen.
D. Neen, ik wil hem niet ontvangen, vóór Barend terug is. — Als
ik maar niet heelemaal alleen ben, jou bijzijn is me genoeg. -- Door
den schok van zooeven ben ik uitwendig bewogen, jawel, ik ben
zenuwachtig; kijk, ik beef... ik tril, maar dat beteekent niets; inwendig gevoel ik me zoo kalm, als stond Barend naast me en drukte
hij mij de hand.

(De schel wordt gehoord. — Dora gaat op een stoel zitten).
D. 0 God, wat zou dat nu wêer zijn ? (Geertrui opent de kamerdeur). Hoor, dat is Barends stem ! zijn stap !

(Barend komt binnen. Dora snelt hem tegemoet. Geertrui verwijdert
zich. Dora valt hem om den hals)). Barend ! Barend! ! Barend ... (Zij
begint hartstochtelijk te schreien).
B. Lieve, (hij kust haar) ben je zoo blij, dat ik kom?
D. 0, jij komt me redden....
B. Jou redden, waarvan ? (hij drukt haar tegen zin borst)
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D. Daar zijn hier verschrikkelijke dingen gebeurd.
B. Nog meer, dan je mij geschreven hebt?
D. Papa is zoo pas hier geweest met oom....
B. Nu...?
D. Hij heeft gezegd, dat ik jou nooit meer zien mocht, jou ... ?
B. Papa ! -- en nu zie je me toch.
D. Ja, jongen, jou, en ook dat ik, als hij weerkwam, dit huis moest
hebben verlaten....
B. Kom, lieveling, dat is wel treurig, maar lach er eens om ... m e t
mij ! Wees niet zoo zenuwachtig, papa weet wel meer niet wat hij
zegt.
D. Neen, maar als je dat zoo hoort, al was het ook uit den mond
van een vreemde, dan schrik je toch — en ik gevoelde, dat ik zelf
schuld daaraan had.
B. Jij schuld ? (hij kust haar) -- jij niet, maar Fogel.
D. En zonder jou, vaas ik zoo alleen.
B. Maar nu ben je weer sterk?
D. Met jou, — als stond er een leger om mij heen.
B. Dus, nu zijn je angst en droefheid over....
D. Ja, ik geloof het wel. Is 't goed met je?
B. Met mij is het altijd goed, als ik jou maar heb. Nooit gevoelde ik zoo, dat ik je miste, als nu ik wist, dat je mijn hulp
noodig hadt; het leek wel, dat de boot tegen de golven niet op kon,
de trein kroop als een slak....
D. En nog verras je me minstens een halven dag. — Je neemt
't me niet kwalijk, hè, dat ik zoo even zoo heb gehuild? 't Waren
geen tranen van droefheid of wanhoop, maar tranen van geluk.
B. (hij kust haar). Dan zou ik haast moeten wenschen, dat ze
nooit weêr opdroogden.
D. Neen, Barend, dat toch niet. — (Thérèse komt binnen).
TH. Dag Barend ! goede reis gehad, jongen?
B. Jawel, -- hoe gaat het thuis?
Th. 0, ik kom je als welkomstgroet een .nieuwtje brengen, waarvan
je zult staan te kijken. Zoo pas is Fogel bij ons geweest, om mama's
en mijn voorspraak bij papa te vragen voor Roelofsen, die bekend
heeft, dat hij de dief is van dat bankbiljet.
D. En weet papa dat al?
TH. Neen, hij was uit.
D. Dan kan ik je nog meer vertellen. Papa heeft hier met
Roelofsen gesproken.
TH. Wat heeft Roelofsen gezegd?
D. Papa deelde mij dat niet meê.
Th. Goed, -- maar dan is het dan toch waar ! 0, wat ben ik
blij ! (zij springt van vreugde. Geertrui komt binnen). Hoor je het,
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Geertrui, Alexander is gerechtvaardigd ! Roelofsen heeft aan Fogel
bekend. Adieu, hoor ! adieu 1 — Ik hol weêr naar huis en, als 't kan,
naar Alexander. ...
B. Wat is zij in haar schik ; zóó heb ik haar in lang niet gezien!
G. Dat was dus dat bezoek van Roelofsen en Alexander hier.
B. Is Alexander ook hier geweest?
D. Met Roelofsen, — maar papa joeg hem weg.
G. En dat heeft Fogel mij niet verteld.
D. Zeker een nieuwe slimmigheid van hem m ij dat bezoek te
bezorgen!
G. Wat Thérèse weet, heeft hij voor m ij verzwegen. Verbeeld je,
Dora ! Dat zal ik hem inpeperen!
D. (lachend). Je herinnert je wat oom gezegd heeft ? Wees toch niet
al te hard tegen hem!
G. Goed, al komt hij ook op zijn knieën voor me te liggen,
trouwen zal ik hem nooit!
B. En als hij nu eens voor je zou willen kruipen?
G. Ook dan niet; het is uit ! ( Geertrui af)
B. Hoe heeft papa zich zulk een afschuwelijken onzin in 't hoofd gehaald! -- Nu Alexander onschuldig is, zal hem des te gemakkelijker
blijken, dat hij zich ook hierin heeft vergist.
D. Je papa zal, vrees ik, niets meer blijken....
B. Hoe zoo ?
D. Ik durf je haast niet te zeggen, wat ik denk.
B. Gerust.
D. Och, jongen, ik geloof, dat hij niet wel bij 't hoofd is; — en
dan die majoor....
B. Die telt heelemaal niet mêe.
D. Zeg dat niet ; hij heeft de meeste schuld ; je hadt eens moeten
zien, hoe hij mij heeft behandeld ; aanstonds komt hij zeker terug,
om te kijken of ik hier nog ben.
B. Als hij dat durft, die oude gek! (De majoor verschijnt). Wanneer je van den duivel spreekt ... .
-

v. P. (verschrikt bij 't zien van Barend). Barend, jij al hier?
B. Oom ! (van Poeieren wil Barend de hand geven, deze blaft
zitten. --- v. Foeteren ziet Dora uitdagend aan). Waarom ziet u haar
zoo aan?
v. P. Je papa heeft mij gezonden ... .
B. Wat komt u hier doen?
v. P. Je vrouw....
B. (springt van de canapé op). Pas op, oom, geen woord over haar!
D. Presenteer oom een stoel, Barend.

a
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B. Als hij dat waard was!
v. P. Maar, Barend, indien je eens wist ... .
B. Ik weet alles; — meer dan me lief is. U heeft in mijn afwezigheid Dora beleedigd — min vrouw — en daarom heb ik u maar
één woord te zeggen : oom, daar is de deur.
v. P. Wat bedoel je daarmêe ?
B. Neen, talm nu niet; — ga heen!
v. P. (verbasterd). Barend, weet je wel, tegen wien je spreekt?...
Maar dat is infaam ! bij mijn grijze haren, bij mijn ziel en zaligheid,
ja bij mijn krijgsmanseer, zweer ik je....
B. Wat zou ik hechten aan de eed van een spion ? Mijn vader
deed zijn dwaasheid nog, omdat hij zijn zoon meende te redden;
omdat hij mij liefhad, maar U.
v. P. Ik stond hem als een ridder bij.
B. Neen, als een, die lust had in dat spel. U ridder ! — Een
krijgsman gooit zijn handschoen den vijand in 't gezicht, maar gebruikt hem niet als g u e t- a p e n s.
v. P. Een g u e t - a p e n s ! — En dat durf je tot mij zeggen, wiens
voorvader gesneuveld is in den slag bij Malplaquet... !
B. Ja, oom, die voorvader was onschuldig aan dit geval.
v. P. Een guet-apens! — een guet-apens! — gelegd door
een Van Poeteren, die de eer heeft op te houden van een tweeeeuwen ouden stam van ridders zonder smet of blaam!
B. En toch een guet-apens.
v. P. Een Van Poeteren, die dertig jaar heeft pal gestaan voor
het vaderland; een Van Poeteren, oud-lid van den krijgsraad, .. !
eens bijna minister van oorlog ... ! drie ridderkruisen op de borst... !
zevenmaal de dischgenoot geweest van Z. M. den Koning ... ! de
deur uitgezet bij een nichtje, dat....
B. Jawel, een deur, die u niet weer binnenkomt, zoolang u Dora
geen vergiffenis heeft gevraagd.

( Van Poeteren doet van schrik en verontwaardiging een paar pas
achteruit).
v. P. Een Van Poeteren.... vergiffenis vragen ! ! (hij keert zich om
en bij de deur zich even omwendend). Vanavond nog zal mijn not ar s dat weten! (Af).
D. God, jongen, daar gaat je erfenis!
B. Dat zal zoo'n vaart niet loopen, — en al moest het zoo zijn,
(hij omhelsthaar) het genoegen van jou te wreken is me een
erfenis waard!
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VIJFDE BEDRIJF.
(Kamer van het 2e bedrijf). Thèrèse, (een brief in de hand).

TH. Wat is hij gelukkig ! — Anderhalf jaar gewacht te hebben,
en te moeten vreezen, dat het bewijs nooit geleverd zou worden;
want ook dat had kunnen zijn. (Zij ziet in den brief). Elk woordje
spreekt van zijn vreugde ! (Zij leest). »Nu kan ik geen minuut
langer wachten : ik moet je zien van avond nog. Zend mij je antwoord !" — Hij heeft 't al, denk ik. Aanstonds zal hij komen ; 't
doet er niet toe, wat papa er van zegt. Nu heeft hij recht hier
te verschijnen, — meer recht dan papa zelf. (Mevrouw Bolderman
komt binnen). 0, mama, elk oogenblik kan hij komen!
MEVR. B. Wie?
TH. Vraagt u dat nog ? Alexander!
MEVR. Maar kind, 't moment is daarvoor ongeschikt. Je papa is
zoo geschokt door de bekentenis van Roelofsen, en hij houdt die nog
niet eens voor echt.
TH. Juist daarom is het des te beter, dat hij Alexander spreekt.
MEVR. Maar daar is nu toch zoo'n haast niet bij.
TH. Zoo'n háast? Als iemand anderhalf jaar gewacht heeft, denkt
u dat zijn geduld dan nog niet is uitgeput?
MEVR. Ik houd het er voor, dat Randers zóó gelukkig is, dat hij
op dit oogenblik in het geheel niet naar je papa verlangt.
TH. Neen, naar papa misschien niet.
MEVR. En om wie zou hij dan van avond dadelijk moeten komen?
TH. O m mij, mama ! -- o m mij !
MEVR. St. kind ! — Wat is dat?
Th. (toont den brief en leest:) »nu kan ik geen minuut langer
wachten, ik moet je zien." ...
MEVR. Thérèse ! (zij vat haar hand) hadt jij Alexander lief?
TH. Ja, mama!
MEVR. Heb je nu al dien tijd gehoopt op zijn eerherstel?
TH. Dat heb ik.
MEVR. Heeft hier in dit huis, — hier vlak naast je moeder, dat
moordend geheim gewoond in je hart?
TH. Ja, mama, dat 'moordend -- en koesterend geheim. — Al die bitterheden van papa hebben mij zeer gedaan. Maar
u heeft mij nooit gekwetst. U heeft ook niet aan zijn schuld geloofd. Daarom was u zoo'n lieve moeder voor me ; na Alexander
houd ik het meest van u (zij omhelst haar).
MEVR. Je hebt je leed gedragen als een heldin; die oneindige
foltering in stilte doorstaan. Hoe was dat mogelijk?
TH. Dat was mogelijk, mama, omdat de liefde zoo'n groote kracht
is, dat zij alles, a 11 e s leert, ... tot z w ij gen toe.
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MEVR. En nu kun je dat geen minuut meer.
TH. Neen, mama, nu zou zwijgen schande wezen; de steenen

zouden spreken.
MEVR. Och, als Roelofsen eens niet had bekend!
TH. Dan zou ik den strijd openlijk hebben gewaagd. Ik had
Alexander toch al willen ontslaan van zijn belofte om te wachten
op zijn eerherstel. Ik kon het niet langer dragen. — Liever papa en
de heele wereld getrotseerd, als 't noodig was ook u mama, dan niet
Alexander's onschuld door mijn liefde te bewijzen. Erg, nietwaar?
MEVR. Erg, zeker erg, — maar ik zou toch niet minder van je
hebben gehouden ... (Bolderman opent de deur). Wat zal je nu doen?
TH. Even van hier gaan. Alleen met hem wil ik papa ontmoeten.

( Th érèse af).
(Bolderman treedt nader).
MEVR. B. Tobias, wat een geluk voor dien goeien Alexander, dat
hij nu toch onschuldig blijkt te zijn!
B. Daar is nog niets gebleken.
MEVR. Maar als Roelofsen zelf zegt, dat hij....
B. Wanneer Roelofsen bekent, is hij óf een dief, óf een bedrieger; in beide gevallen komt het er niets op aan, wat hij zegt; dat
is duidelijk. Wie gelooft nu zoo'n individu ? Dat is juist het kwaadaardige van die bekentenis : je kunt nooit weten, of ze wr is
en wat zou dat nog wezen, als het alleen die diefstal was ? Maar,
wat ik tot dusver voor je verzwegen heb, om je te sparen, omdat ik vreesde, dat je het niet zou kunnen dragen, diezelfde Alexander — luister nu goed — diezelfde jongen, of hij gestolen heeft of
niet, is de minnaar van Dora, — de mededinger van Barend, je
zoon... .
MEVR. Tobias ! Tobias ! —Ah! heeft d a t je sinds Barends trouwen zoo
vreemd en ongelukkig gemaakt ! — Zoo'n verschrikkelijke dwaasheid ! ...
B. Natuurlijk zal jij dat niet gelooven ; als altijd, ziende blind;
had ik het je maar niet verteld ! (De knecht dient Roelofsen aan). Ja,
laat hem hier komen!
R. (bij de deur). Mevrouw 1
MEVR. (zij verlaat de kamer). Roelofsen!

B. Wat wou je, schavuit? Mij komen vragen of ik je morgen wêer
op het kantoor zou toelaten?
R. Toen ik vanmiddag met mijnheer Randers naar de jonge
mevrouw ging, had ik er niet op gerekend u daar te zullen ontmoeten en dus ook niet bij me gestoken wat ik u wilde terugbrengen,

(hij haalt de envelop met het bankbiljet te voorschijn).
B. Jawel, slimmert, je denkt zeker, dan zijn wij quitte.
R. Neen. mijnheer, dat denk ik volstrekt niet. Deze f

i000

had
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ik niet verdiend, en de andere duizend ben ik u nog schuldig, — die
zal ik u wel nooit kunnen teruggeven.
B. Zoo, voel je dat?
R. Helaas, ja, mijnheer!
B. Dàt is nu geen leugen, hè?
R. 0, mijnheer, iemand, die eens gedaan heeft, wat ik deed, kan
niet meer beleedigd worden ; u mag mij alles zeggen, — maar uw
spot doet me zeer.
B. Wat praat jij van spot l Denk je dan, dat ik niet zou weten,
hoe je aan dat bankbiljet gekomen bent?
R. Ik ontving het immers van u zelf; ziet u maar, het is hetzelfde
biljet ... .
B. Hetzelfde ? hij beziet het) hetzelfde nummer ? Wel aardig overlegd. Je hadt het dus nog niet gewisseld?
R. Neen, mijnheer. Toen ik het ontving, kwam al dadelijk de gedachte
bij me op; als ik hiermêe dien diefstal ongedaan kon maken ... en
telkens daarover denkend, hield ik het in mijn bezit.
B. En heb je nu nog meer van die mooie praatjes?
R. Mijnheer!
B. St! jongen, ik wil redelijk zijn. Al meende ik je te kennen,
ik doorzag je nog niet heelemaal ; dat voelde ik al, toen je kwanswijs
bezwaar maakte om mijn opdracht ten opzichte van Randers te vervullen. Ik begrijp nu, dat er relaties tusschen jou en hem bestonden,
die je dwongen mij om den tuin te leiden.
R. Neen....
B. Stil! — Je hebt je spelletje netjes gespeeld. Maar toch wil
ik mijn hand niet van je aftrekken. Ik wensch, wat er gebeurd is,
door de vingers te zien....
R. God, mijnheer!
B. Je kunt op het kantoor blijven. (Roelofsen grz5t naar B.'s
hand). Neen, zoover zijn we nog niet. — Ik heb verplichtingen
aan je, wij moeten niet scheiden op onzen ouden dag; — daar liggen
die f i000 voor jou en alles is een geheim, en blijft een geheim,
geen sterveling hoort er ooit iets van... .
R. Mijnheer! mijnheer!
B. Maar vertel me dan ook eens eerlijk, wat hebben ze je gegeven
of beloofd; voor hoeveel liet je je omkoopen, zoodat jij voor mij
de dief zoudt wezen ... ? Nu geen omwegen, hoor! — Ik ken mijn
menschen .... kom, zeg op, spreek ... .
R. Welk een gedachte!
B. Nou de waarheid, hoor, precies de waarheid.
R. Gelooft u dan, dat ik die niet gesproken heb ? Mijnheer Fogel
had al vroeger argwaan gekregen, en in den laatsten tijd was die
toegenomen, zeker omdat mijn houding en mijn antwoorden hem in
(
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zijn verdenking versterkten, en nu, gisteren heeft hij Randers tot
mij gezonden ... Het zien van mijn slachtoffer was mij te machtig;
ik kon niet langer zwijgen ; vanmiddag ben ik naar hem toe gegaan
en heb bekend. Hoe kunt u denken, dat ik nog ben omgekocht!
B. Dus, mijnheer Fogel was de tusschenpersoon ; goed, maar dat
jij, al had je gestolen, zoo maar tot bekentenis zoudt zijn gekomen,
neem ik niet aan ; — je zult me niet nog eens bedotten, j e 1 i e g t.!
R. Neen, ik spreek de waarheid, mijnheer.
B. Jawel, i e t s van de waarheid ; hoogstens de h a l v e waarheid, — denk je dat ik je niet doorzie?
R. Welnu, in één opzicht heeft u gelijk. Niet a 11 e s heb ik u
gezegd; de heele waarheid ... die behoorde niet het eerst over mijn
lippen te komen, — maar als u mij dan dwingt ze u te zeggen ... .
B. Vooruit!
R. De heele waarheid is ... Randers heeft mij verklaard, dat hij
verliefd was op een meisje hier...; dat zij elkander trouw hadden
beloofd.
B. Wie ? Welk meisje?
R. Hij — en — uw dochter Thérèse, mijnheer.
B. (sft ringt uit zin stoel op). Hè ! ! — Thérèse . . ! Thérèse ! ! ... (tot
Roelofsen) ga heen ! — ga heen ! (hij valt terug in zijn stoel).
Alexander en Thérèse ! — dat is te veel!
R. Mijnheer, maar Alexander is geen dief.
B. (als bij zich zelf). 0, was hij dat maar ! (hij staat op en
duwt Roelofsen voort). Had hij maar gestolen ! — Roelofsen, dat is
niet waar! Je bedriegt mij, — je wilt je op mij wreken, — luister,
duizend, tien duizend gulden ... een kapitaal, als je die woorden
intrekt ... dat doe je, nietwaar?!
R. Ik kan niet, mijnheer....
B. (gr»5t hem bij den arm). — Zeg, wat je hebben wilt... ! (Roe-

lofsen schudt het hoofd — en verwijdert zich — Bolderman gaat hem
achterna en roept in de gang). — Thérèse ! Thérèse ! ! — (hij loopt
als een dolle door de kamer en valt in zin stoel). Dat is mijn
dood! — (Roelofsen af).
(Mevrouw B. komt op).
MEVR. Tobias, n u kan ik je pas antwoorden.
B. Neen, neen, zwijg maar.
MEVR. Dat zou het beste zijn, als het k o n. — Alexander is
onschuldig, maar buiten ons om heeft hij zich verloofd met
Thérèse. Dora is dus ook onschuldig, zooals je ziet. (Thérèse verschijnt met Alexander). Daar zijn ze, ... je kinderen... .

(Bolderman ligt gedoken in zin stoel, als iemand, die niet durft opzien).
TH. Papa, uw vloek is opgeheven, daar staat hij als een eerlijk man.
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A. Mijnheer, n u mag ik spreken, -- wij hadden elkander lief 1
B. (tot Mevr.). En j ij wist dat?
MEVR. Neen.
TH. Neen, papa, zoo pas heb ik het voor het eerst Mama verteld.
B. 't Is goed... .
TH. Toen Alexander door u werd weggezonden, en hij afscheid
van mij kwam nemen, heeft hij mij zijn genegenheid niet kunnen
verbergen.
A. En ik had beloofd haar niet weder te komen zien, vóór ik
haar hand kon vragen aan U.
MEVR. Daar valt iets goed te maken, Tobias.
B. (na eenig zwijgen), Laat mij alleen. (Mevr. B. wenkt beiden
zich te verwijderen).
MEVR. B. Nu is het mijn beurt om te spreken, Tobias. Zie mij
eens aan ; je schaamt je voor de heele wereld (zij steekt hem de hand
toe), maar één is er, die je niet bespot. Ik begrijp, wat er in je omgaat. -- Je waan van menschenkenner te zijn, heeft je van den
eenen misslag tot den anderen gevoerd ; voortgezweept door de
booze gedachten, die je uit je zelf hadt opgeroepen, ben je je ongeluk tegemoet gesneld, en hebt anderen daarin meêgesleept. Je
hebt gespookt voor je zelf.
B. Alexander en Thérèse ! !
MEVR. B. En wat een geluk, dat je niet nog verder bent gegaan;
dat Barend deze dagen is uit geweest, en Dora niet weet, waarvan
je haar hebt verdacht (Bolderman keert zich af). Verbeeld je eens
dat Dora ook maar kon vermoeden, waarvoor je haar hield ... en,
dan Barend, je jongen, haar man. — Zoo is er toch een lichtpunt
in de geschiedenis. Nu weet i k het nog maar alleen... .
B. (aarzelend). Ja -- jij alleen.
MEVR. B. En ik zal het vergeten. Het is een benauwde droom
geweest; een droom en niets meer. Alles komt terecht. Die lieve
Thérèse en Alexander zijn nu zoo innig gelukkig, en aan jou, die
hun zooveel leed heeft berokkend, staat het hen nog gelukkiger te
maken, (zij legt haar hand op zijn schouder). Terwijl het hier in
huis was als in een sterfhuis, zijn op eens de blinden opengeslagen,
wijd open, en de vreugde straalt ons toe, nietwaar? als op Barends
trouwdag — om er verlegen onder te worden... .

(Barend en Dora komen binnen, gevolgd door Thérèse en Alexander).
(van Bolderman naar Barend gaande). Dag jongen,

MEVR. B.

ben je daar wêer ?
BAR. Zooals u ziet.
D. Dag mama, welk een verrassing, hartelijk gefeliciteerd!
MEVR. B. Dank je, lieve, wie had dat kunnen denken!
BAR. Thérèse heeft ons zoo juist alles verteld.
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MEVR. B. (zacht). Spaar je papa, hij is er zoo van in de war.
(Dora gaat naar Bolderman — zij houdt de hand uitgestrekt, wijzend o.p Thérèse en Alexander, die van verre staan).
D. (tot Bolderman). Is u nu overtuigd?
BAR. Papa, ik zou u veel kunnen verwijten, (hij wijst o Thérèse
en Alexander), maar nu is zwijgen het best....
MEVR. B. (tot Bolderman). Verwijten ? Wisten zij dan ... wist

Dora ... dat je...
D. Ja, mama, wij wisten, wat u nu ook weet : — dat Alexander
onschuldig is.
MEVR. B. Zoo, ja, — dat ... meer dus niet, kind?
D. (Haar omhelzend). Ja, en dan ook nog, dat u de liefste schoonmoeder van de wereld bent.
MEVR. B. En jij de beste schoondochter, Dora ; maar nu krijg je
een concurrent in Alexander, den zoon, (zij strekt naar Alexander de

hand uit. — Fogel komt binnen met Geertrui).
MEVR. Ah! daar is Fogel.
TH. (hem de hand gevend). Fogel, nog eens, mijn hartelijken dank!
MEVR. (hand-drukkend). Wat heb jij die beiden, en ons allen

gelukkig gemaakt ; hoe zullen zij je daarvoor beloonen!
D. Hij is al beloond, Mama.
MEVR. Zeker ! met het loon van elke goede daad.

F. Neen, met nog veel daarenboven!
G. Mevrouw, mag i k het u eens zeggen ? Wij zijn geëngageerd,
morgen of overmorgen publiek.
B. (op eenigen afstand — zacht). Ook dat nog!
MEVR. Juilie geëngageerd ? Maar kinderen! (Zij geeft Geertrui
een kus). Wat is dat hier ? — Wat gebeurt hier ? Tobias, dat is
een stortvloed van zegen ! Fogel (zij geeft hem de hand) wees
gelukkig met Geertrui, als Barend met Dora en Alexander met
Thérèse l — Fogel met Geertrui 1 ! — Tobias, kom toch hier ! De
heele wereld is liefde en vrede....
MEVR. (tot

(Brouwer komt binnen).
Brouwer). Weet je het al, broer, Roelofsen bekende,

dat hij in der tijd dien diefstal heeft gepleegd, — en nu zijn
Alexander en Thérèse verloofd!
BAR. Ja, oom, en evenzoo Jhr. Fogel met Geertrui, mijn schoonzusje.
BR. Zooals de melkboer zei : als de pan eens aan het glijden is!
(tot de jongelui). Geluk er meê 1 -- en jij ook, Marie, met Thérèse ! (tot
Bolderman, ob een afstand). Dan hebben ze jou mooi voor 't lapje
gehouden, oudeheer 1 Wat sta je daar te suffen, zwager 1 Ben je
nu nog niet in den zevenden hemel? (tot Mevrouw B.). Wat kijkt
je man stijf en strak, — heeft hij iets tegen dat engagement?
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MEVR. Wel neen....
D. Mama, nu is oom Nellensteijns's toost vervuld. — » Voor

Thérèse en Geertrui een eigen huis 1"
BR. Wel zeker, de toost is er; — nu nog de champagne !
MEVR. Neen, geen champagne ! Daar ben ik bang voor... .
BAR. Jawel, Mama, al was 't alleen maar voor een dronk ter
eere van U. (Allen). Ja, ja, toch de champagne l
B. Ze hebben gelijk, Marie; ga juilie nu naar beneden ; excuseert
mij ; — ik gevoel me niet al te wèl.
BR. Dat was je op Barends trouwdag s'avonds ook niet. Waar zit
het je, zwager : hoofd, hart, lever, nieren of maag ? —

(Bolderman maakt een handbewegeng, alsof hij zeggen wil: gaat nu
maar heen).
(Allen af).
B. (alleen). Ik hoop, dat ze me nu een poosje adem zullen laten
scheppen. Wat een positie, waarin ik gebracht ben ! Gelukkig, dat
behalve Fogel en Dora, alleen oom Van Poeteren en Barend weten, wat
er gepasseerd is. — Jammer, dat ik Marie al iets heb gezegd ; maar
zij begrijpt toch eigenlijk nog niets er van. Hoe zullen we nu verder
die zaak in den doofpot stoppen ? -- Dat moet.
(Alexander komt binnen.)
A. Mijnheer, ik heb een plicht te vervullen, en ik mag dit geen
oogenblik uitstellen. Toen Roelofsen bekend had, heb ik hem beloofd
een goed woord voor hem te doen, opdat u hem als hoofd van zijn
groot gezin zooveel mogelijk zou sparen ... .
B. Och, spreken wij daar nu niet over ; ik zal er over denken.
Maar, jongen, wat is dat een misverstand geweest 1 Had majoor Van

Poeteren, die tweemaal lid van den krijgsraad was, me niet verzekerd,
dat ik het bij het rechte eind had, 't zou nooit zoover zijn gekomen.
Enfin, dat is nu voorbij 1 Van mijn kant — s a n s r a n c u n e, hoor;
maar, wat ik zeggen wou, die scène bij Dora aan huis vertel je aan
niemand ... .
A. Behalve aan Thérèse.
B. Zoo, weet Thérèse dat ook al? Maar je kent het spreekwoord:
laver son linge sale ... je doet van nu af, alsof er niets gebeurd was.
Daar reken ik op, en vooral zeg je aan Thérèse, dat ze met haar
mama er niet over spreekt.
A. Zoo u wil....
B. Ja, ga nu maar wêer naar Thérèse. (Alexander af).

B. (alleen). Fogel, — v. Poeteren, — Dora, — Thérèse, — Alexander, —
Barend. — 't is wel wat veel voor een geheim; maar het blijft dan
toch nog in een intiem kringetje ; en Marie, Brouwer en Saar weten
het niet .... (Alexander komt terug).
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A. Ik bedenk me daar, mijnheer, dat Barend alles wat er is voorgevallen besproken heeft met Thérèse, en dat hij het ook zoo gelukkig
vond, dat mevrouw van dat bezoek van u en majoor v. Poeteren bij
Dora niets had vernomen. Dora had het alleen aan haar zuster
Geertrui en haar oom v. Nellensteijn verteld ... .
B. Wat zeg je, jongen — Geertrui is er van op de hoogte en
mijnheer Van Nellensteijn ? Mijnheer v. Nellensteijn, -- dan is het
te Leiden ook al bekend. Is mijnheer Van Nellensteijn in stad
geweest ?
A. Van morgen, mijnheer.
B. Zoo — in den namiddag niet?
A. Ook heeft Fogel mij gewaarschuwd, dat Roelofsen heel wel
begrepen had, dat er iets gaande was, behalve die geschiedenis tusschen hem en mij ; u mag dus wel voorzichtig met hem zijn.
B. Voorzichtig ! God, we . zullen allemaal met iedereen zoo voorzichtig moeten wezen, of de zaak komt op straat. Jongen, jongen, help
toch oppassen ! Wat kan onaangenamer voor je zijn, dan tot een
familie te behooren, waar de menschen over praten ? Gaat er eens
een gerucht, het wordt altijd verdraaid en vergroot. Waarschuw ze
nog eens terdege met het oog op m a m a 1 (Hij wenkt Randers heen
te gaan).
(Randers af).
B. (alleen). Wat neemt dat een vaart ! Fogel, — Van Poeteren, — Dora,
Thérèse, — Barend, — Alexander, — Geertrui, — Roelofsen, — Van
Nellensteijn 1 -- Nu, Roelofsen zal wel zwijgen ; dien heb ik in de
macht ... Maar M a r i e ! Hoe licht verpraat zich de een of ander,
en als zij eens wist, wat ik gedaan heb — ik zou hier in mijn eigen
huis geen woord meer hebben in te brengen ; ik had uitgediend ; ik
stond onder curateele, ik was dood verklaard!
(Majoor Van Poeteren komt binnen).
v. P. (zenuwachtig hagend). Tobias! Tobias 1 Je Thérèse is met
Alexander geëngageerd 1 Fogel met Geertrui ! hij haalt zijn handschoenen te voorschijn). Hier heb ik mijn handschoenen weêr — en je
zoon Barend heeft mij de deur uitgegooid 1 De deur uitgegooid!
B. Ja, oom, de zaken zijn geheel anders geloopen dan wij verwacht hadden.
v. P. Geheel a n der s ? Het heeft geen naam en geen vorm meer...
het is de déba,cle.... Van Poeieren laat Bolderman het adres zien
bij de handschoenen).
B. Ja wel, dat is de hand van Fogel ...
(

(

v. P. Zoo'n verrader!

B. Dat alles is voor u niets, oom, — maar voor mij 1 I k sta hier
beschaamd tegenover mijn kinderen, en alle anderen, die het weten,
en dat zijn er al zóó velen 1 En als M a r i e, Brouwer en Saar er ook
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nog achter komen, wat voor leven schiet me dan over 1 I k b e n
onttroond!
v. P. Ja, jongen, jij verdiende iets beters, want je hebt je kranig
gedragen ...
B. Zeker, was de toestand geweest zooals wij dachten....
v. P. Geen vader, die je het zou verbeterd hebben, — je hadt
recht op een L e e u w.
B. Ja wel, maar n u...
v. P. Ik zei dat van morgen nog tot Dickers, dien ik tegenkwam
»Wat ziet u er geéchauffeerd uit, majoor!" zei hij. »Ja," zeg ik, »daar
is iets, dat me warm maakt." -- »En je neef Bolderman," zei hij
weêr, »heeft ook zoo'n vreemd air over zich tegenwoordig ; er is
toch niets met de koffie ?"
»Dat kan je begrijpen," zeg ik, »het degelijkst kantoor 1 neen 1"
»Nu, wat dan ? vraagt hij.
»Geen zaken," antwoord ik, »maar familieaangelegenheden."
»Zoo," zei hij, »iets met zijn vrouw?"
»Neen," zeg ik.
»Met zijn zwager of zuster?"
»Ook niet!"
»Met zijn zoon of dochter?"
»Je raadt het toch niet!"
En toen hij wêer -- »Nu dan moet het met zijn schoon dochter
wezen."
»Zoo," zeg ik, »heb je al iets gehoord?"
Hij schudt van neen.
»Nu," zei ik, »dat doet er ook niet toe, maar dan kan ik je wel
verklaren, heb nog maar een paar dagen geduld en je zult merken,
dat Tóbias en ik samen heel wat hebben doorgemaakt ; -- en dat
Bolderman een kerel is, waarvoor je je hoed moet afnemen...."
B. Oom!!
v. P. Wat is er, jongen?
B. Weet u dan niet, dat Dickers er een is van een tafeltje van
zes op D o c t r i n a? Wat u hem verteld heeft, kakelen ze nu
allemaal. — Zes oude heeren!
v. P. God, Tobias, als het nu nog zes jonge d a m e s waren!
B. Zes oude heeren, -- 't kwebbelachtigste gezelschap, dat je je
denken kunt, als ze weten, dat er iets niet in den haak is met een
pas getrouwde schoondochter. -- Je hadt het evengoed in de krant
kunnen zetten 1 Morgen weet de heele Beurs het. Ik kan er me
niet meer vertoonen. -- Je moet het van je familie maar hebben 1
God, oom, wat ben je nog een zuigeling... ik wou, dat ik u nooit
gezien had!
v. P. Maar moet jij nu zoo tegen m ij spreken ? Niet ik, maar
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jij hebt je vergist ! Jij hebt je vergist in Dora, in Randers, in
Thérése, in Fogel, in Roelofsen....
B. Ja, houd maar op... 't meest heb ik me vergist in UI

(Sara Bolderman komt binnen).
Dag lieve, beste Tobias, (zij doet een hoging om hem te
omhelzen), nu moet ik je eens hartelijk feliciteeren met die onverSARA.

wachte opheffing van alle bezwaren ; dat is toch boven bidden en
denken, en nog een schoonzoon op de koop toe. Wat heb ik in
deze dagen met je meegeleefd!
B. Jij ... meegeleefd ?
S. Van den dag af, dat ik van oom hoorde, wat je zoo drukte... .
B. Wat zeg je — oom, heb je dus ook aan haar... !
v. P. Mocht dat dan niet? Aan je z u s t e r.
S. Je bloed-eigen zuster? Hadt je die er ook buiten willen houden,
zooals je vrouw ? Was het niet slecht genoeg van je, dat je haar
geen deelgenoote hadt gemaakt. Man en vrouw zijn immers één....
B. Wat zou j ij daarvan weten, of man en vrouw één zijn 1
S. Word nu niet grof, zooals je gewoonte is, wanneer iemand je
de waarheid zegt.
B. Dus j ij weet het, en dan weet Pietekee het, en Claar, en
Stefanie ... en de heele ren 1 God bewaar me!
S. Neen, hoor.
B. Ja, leer me je niet kennen; — wat zijn juilie vrouwen anders
dan een eeuwig afdraaiende phonograaf !— D a n w e e t M a r i e
het ook!
S. Marie heb ik er geen woord over gesproken ; — eerst nu het
geen kwaad meer kon, zoo pas, heb ik haar ingelicht. Ik dacht,
dat jij het haar al lang hadt gezegd.
B. (haar bij den arm grj»5end) Ah l jij onnatuurlijk schepsel! om
het hart van een moeder te breken en je broer de gelegenheid te
benemen zelf het eerst die teerste zaak met zijn vrouw te behandelen !
(hij schudt haar heen en weer), dat durft me nog te zeggen »word
niet grof" — oom, nu zie je eens, wat je gedaan hebt l Door juilie
beiden sta ik voor mijn vrouw en mijn kinderen, voor mijn
vrienden en mijn vijanden, voor de heele wereld, binnen en bniten
mijn huis voor gek !! 0, dat is verschrikkelijk ! Nergens kan ik meer
verschijnen 1 — Waar moet ik blijven ? — Ik wou, dat het dak boven
mij instortte... ! Wie noemt mij verder nog Bolderman ? Laat ze
komen om mij weg te brengen, ... bestel den lijkwagen maar l (Hij
grijj5t een stoel en zwaait dien in de hoogte). 0, als ik me eens
mocht wreken l (Hij nadert hen dreigend).
S. Wel ja, maak je nog belachelijker dan je al bent 1
B. Zwijg!!
S. Zooals je vrouw zei, nietwaar, sinds Barend's trouwen heb je
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voor je zelf gespookt, -- en nu, om je figuur te redden, speel je
voor mij c o m e d i e.
B. Geen woord meer, als je hier levend van daan wilt komen,
(hij legt weêr de hand aan den stoel). Wat let me ? — Ja, ik word
gevaarlijk. — Ik heb niets meer te verliezen. — Een misdaad zal
me welkom zijn. Zat ik maar in de gevangenis 1 Geen mensch kon
me daar zien, (zwaait weer met den stoel). — Berg je lijf, oom, of....
v. P. (wijkend naar de deur). De g e v a n g e n i s 1— Tobias 1
Tobias 1 denk om je vrouw en kinderen Sara.... kom meê .► (Hij
vat haar bij de hand). Kom, Sara!
S. Ja wel, oom., maar niet, omdat ik bang voor hem ben. Bluffers
zijn altijd lafaards. (tot Bolderman) Alsof ik je niet kende, hè,
jou onverstandige druktemaker!

(Sara en Van Foeteren af).
B. (alleen). Wat zegt ze, ik zou niet durven ?... 0, als ze
daar nog stonden 1 (Hij smijt den stoel tot bij de deur). Dat zijn ze,
die mij ongelukkig hebben gemaakt; wat ik zelf deed, 'was niets
daarbij. — Door hun toedoen is de heele wereld van nu af voor mij
gesloten. — Het is uit ! — Ik besta niet langer, — ik wil er niet
zijn. — Ze zullen me niet meer zien ! — I k zou niet durven ! -ik speel c omediel
Een pistool! 1 -- Wie brengt me een pistool? — Of een dolk ... of
vergif. . . Ik heb niets — (hij strikt met de hand langs zin keel). ook
een strop zou kunnen 1 — Nietwaar, ik ben een lafaard ; — dat
zullen ze dan eens zien, wacht maar ! (Hij ziet v. Poeteren's degenstok staan). Ah ! hij vergat zijn degenstok. (hij neemt dien in de
hand) Dat zal bloed geven ! (hij trekt den degen uit). Verricht je
werk, gevoelloos staal ! (Hij strikt met de vingers langs het lemmet,
en wist daarna op zich zelf) Hier is buit voor je, — wees niet beschroomd ! (Hij knooj5t zin vest los).
— Dat zal een menschenkenner minder zijn op de wereld; een
menschenkenner, die zich in e n k e l e n vergist heeft, maar ten
slotte dan toch getoond heeft, dat hij zich zelf kende ! — Neen,
nu geen gevoel ... (hij veegt met zin mouw zin oogen af). Laat ze
gelukkig zijn, mijn kinderen — (hij zet de Punt tegen zin overhemd).
Ze zullen van mij getuigen, papa is gevallen als een held. Geen
v. Poeteren of Bolderman heeft hem dat voorgedaan 1— (hij probeert
den degen door met de Punt op den grond te stooten). Als hij maar
sterk genoeg is ! Het schijnt wel, maar hoe krijg ik daar zekerheid
van ? -- Wanneer de punt eens op een been stuitte en af brak ? —
Een mislukte zelfmoord! — Er is mij in den laatsten tijd al zooveel
mislukt ! (Hij gaat op een stoel zitten, legt den degen ot' tafel, slaat
zin vest open, en zoekt een plekje op zin overhemd). Ja, hier zou het
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moeten zijn, tusschen die twee ribben ... (Hij zet er zijn linker wijsvinger op en neemt den degen van tafel, plaatst de punt op het
plekje). Zie zoo, ik ben klaar, -- n u d e s t o o t n o g. (hij blijft
even in die houding). Zou ik de deur ook sluiten ? — Maar waartoe ? 't Is het werk van een seconde. (hij zet den degen weer op
zijn borst). Gek, ik geloof, dat je dat alleen kunt, als je je oogen
toe hebt. (Hij doet zijn oogen dicht en even later weer open). Een moord
is voor een beschaafd mensch iets te afgrijselijks om er naar te
kijken ! (hij sluit zin oogen weer en zit zoo eenige seconden).
(Mevrouw komt binnen).
MEVR. Tobias ! ( hij slaat verschrikt de oogen op en ziet haar aan).
Tobias, — leg dat ding neer. (hij legt het neer). Doe je vest dicht. —
(hij doet het dicht). Ik weet nu alles, alles hoor ! 't Is wel een heel
besluit, maar ik heb al zóóveel met je ondervonden, ik zal er dit
nog maar bij nemen. — Tot je straf ga je nu met me mêe. Wij zullen
er nooit een woord meer over spreken ... (Zij steekt haar arm door den
zonen). (Het overige gezelschap komt, enkele met een champagneglas in
de hand, binnen, -- Brouwer met een f lesch en een glas voor Bolderman).
BR. (Bolderman het glas in de hand duwend). Zwager, je mag niet
heelemaal ontbreken op het appèl ; wij komen eens met je klinken!
(Hij wil inschenken).
MEVR. (legt de hand op Brouwers arm). Neen, Dirk, niet h i e r. -Tobias gaat met ons mêe. -- (tot Bolderman). Nietwaar ? (Bolderman antwoordt niet. -- tot Brouwer). Hij is genezen, r a d i c a a l
genezen .... (Bolderman doet moeite opgeruimd te zien).
BR. Waarachtig, hij lacht al weêr.
D. Des te beter, papa!
B.A.R. Gelukkig ! ( Bolderman even voortduwend). Kom, dan ook
maar aanstonds lustig met ons geklonken
(Mevrouw trekt aan haar arm Bolderman, die zachtkens tegenstrevend meêgaat, naar de deur. Allen volgen).
TH. Ah ! Mama, nu schijnt de zon weêr in huis, — dat is een
victorie!
.

GEDICHT IN PROZA
DOOR

EMILE ERENS.

In zonneschijn zweefde blauwe nevel, herfstdraden dreven
door blauwe lucht. Langs donkeren zandweg stonden blanke
populieren, hun zilverwitte bladeren vielen glanzend op het
zwarte pad. Aan het einde van den weg lagen de duinen
in goudgele golving breed langs den horizon.
Er was stilte, herfststilte van melancolieën zacht. Een
vrouw kwam langs den weg door zonneschijn en nevelblauw.
Haar gelaat was bleek in den zonnigen gloed van het rosse
haar, de oogen had zij neergeslagen, door de stilte ruischte
haar lange kleed. Een vrouw van droefenis.
In lente tijd was zij mijn bloeiend lief. Toen gingen wij
samen dezen weg in morgendauw de lichte duinen in. Wij
zaten op hoogen heuveltop, waar voor ons blonk in zilverwaas de zee. Het blonde groen der duinen verwaasde zacht
in het witte morgenlicht. Bloemen bloeiden blauw en geel
om onze voeten, geuren zweefden ons voorbij.
Het verre golvengemurmel wiegde zich in ons liefdegemijmer.
Wij bewogen stil de handen, gevend schat van teederheid.
Wij zagen in onze oogen schoone klaarheid glanzen. Wij zeiden
elkander liederen van zacht gelach. Wij zeiden eenvouds
koele woorden om te hooren wat niet werd uitgesproken ..
Nu was het alles voorbij. Liefde verlepte toen het zomer
werd, als teeder bloemgewas verdort op droogen grond in
brandende zomerzon.
Eenzaam alleen gingen wij beiden door den herfst, ge-
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dachtenis lokte ons, waar wij liefde vonden. Terug reeds
kwam zij uit de dorre duinen, goudgeel in late zon. En ik
zag haar heengaan door het nevelblauw, haar bleeke, paarsche kleed lichte over den donkeren weg, toen zij langzaam
langs de witte popelstammen ging, een vrouw in droefheid
schoon.
En verder ging ook ik te dwalen in het duinland, toen de
avond kwam met rossen gloed van treurenis en donker grijs
van eenzaamheid.

BOEKBEOORDEELINGEN.
Catherine, door M. ANTINK, Haarlem, 1899.

De zwakheden van het verhaal Catherine zijn, dat de
plotselinge erge verliefdheid van het meisje uit het keibikkersgehucht op den stadsmeneer uit den beeldjeswinkel, ons ongeloofelijk voorkomt, te oordeelen naar Catherine's vooraf aangegeven aard en naar het weinige met haar gebeurende tijdens
de eerste ontmoeting; vervolgens, dat het gewone landmeisje,
bij wie niets ons een zoo oneenvoudigen inborst deed vermoeden,
gedurende die verliefdheid een spel van gemoedsbewegingen
te aanschouwen geeft, dat men eerder van een ingewikkeld,
samengesteld en verfijnd wezen zou verwachten.
Na de ontmoeting met den stadsmeneer verdwijnt het ons
levendig voorgestelde landmeisje Catherine uit onze verbeelding en verandert in een voorwendsel voor den auteur om
zijne zielkundige ontledingslusten bot te vieren.
Opmerkelijk zwak zijn ook vele plaatsen, waar het tot
hartstochtelijke bewegingen van een groep menschen in één
richting of van verschillende afzonderlijke menschen tegenover
elkaar komt. Zoowel het voorval, in het begin van het
verhaal, waar de oom steenen gooit naar zijn nichtje Catherine,
die hem te laat zijn eten bracht, als, verder op, de vlucht
van den stadsmeneer achter ondoordringbaar stekelgroen bij
de nadering van den boozen oom en Catherine's boozen
minnaar Lambert, en, aan het slot, de afloop van den tocht
der op de bewoners van het naburige dorp Waramme, om
de nieuwe kapel daar, ijverzuchtige, vernielzieke keibikkers, —
al deze plaatsen in de geschiedenis hebben iets lams.
32
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De auteur is overigens een frisch en krachtig werker met
de naturalistische landschaps- en gemoedsleven-beschrijvingen.
De auteur is geheel doortrokkcn van den naturalistischen
geest en werkt daarin zuiver.
Met het gevaarlijke, zoo licht tot romantiekerige afwijkingen
verleidende, idyllische element, is hij zich meester gebleven,
en, in weêrwil van den theatralen schijn der schikking van
de eerste opkomst van de voornaamste figuur, -- Catherine,
zingend aankomend op de bergen, terwijl de echo harer stem
in de steenhouwers-schacht klinkt -- weet hij toch juist
binnen de perken van het naturalistiesch ware en waarlijkgeziene te blijven.
Met het komieke element Catherines grootmoeder, die
haar van ouderdom versuften echtgenoot aanport om zijn
verhaal van het stichten van hun kapelletje op te zeggen -heeft de auteur zijn algemeene manier zelfs overtroffen misschien,
waar hij geeft een, als naturalistische werkelijkheid geziene,
karikaturale, dat is niet met de naturalistische werkelijkheid
overeenkomende, voorstelling.
Dit stukje, beslaande de bladzijden 47-56, in het Ve hoofdstuk, en de 7 bladzijden, die het idyllische IIIe hoofdstuk
uitmaken, zijn de beste deelen van het werk.

In Catherine wordt gevonden : de kunstenaarsgave of -aard.
Dit werk is niet een hulpeloos geknoei met dingen, die men
niet begrepen heeft. Het is een levendig aanwenden van
geestesbewegingen : z66 zien, z66 beseffen, — die men
zeer goed heeft begrepen.
Er is hier, binnen de gegeven levensbeschouwing, een
klaarheid van zien, een kracht van uitdrukking, een overwogenheid van elk woord en een vangen van het soms
moeilijk te betrappen juiste woord, die den verhaalgang niet
breken maar juist in stand houden. Want de verhaalgang is
juist iets als keten van allemaal opzettelijk gekozen woorden.
Deze eigenschappen kenmerken den kunstenaar.
Over de brem, het varengewas, de boschbessen, schrijft
de auteur niet zoo als hij doet, om dat hij gelezen heeft hoe
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kunstenaars die beschrijven en hik 't nu ook wil doen ofschoon
hij niet ze zèlf ook waarlijk heeft gezien ; maar hij heeft ze
zèlf waarlijk gezien, met zijn eigen verbeelding. Daaruit blijkt
dat hij een kunstenaar is.
Dit waarachtige kunstenaarsvermogen nu, is tot ander,
beter kunstenaarsvermogen, dat bij eenige andere schrijvers
wordt aangetroffen, in een verhouding, zoo als die, welke bestaat
tusschen den muziek-máker en den muziek-maker.
De levensbeschouwing en stelwijze in dit werk, zoo als die
allengs, gedurende de laatste anderhalve eeuw geworden
is, door dézen begonnen, door génen voortgezet en uitgebreid,
door derden nieuw geschakeerd of verfijnd zij is geheel
bestaande gevonden door dezen auteur en hij heeft er geen
enkele verheffing, schakeering of verfijning aan toe gevoegd.
Men herkent, bladzij voor bladzij, volzinvak voor en
volzinvak ná, de door den schrijver volbrachte geestesbewegingen, — niet het onderwerp of den inhoud dier geestesbewegingen natuurlijk, maar de manier om dat-en-dat zoo te zien,
de manier om dat-en-dat zoo te schrijven, de beweging van
den geest ; en men waardeert den kunstenaars-aanleg en de
kunstenaars-knapheid, die iemant in staat stelden zoo door-en-door
eene levensbeschouwing te begrijpen en er in te arbeiden.
Tot de opmerkelijke woord-vondsten, waaruit de kunstvaardigheid hier blijkt, behooren uitdrukkingen als » afgegrensd"
en »opperrand" in dezen volzin van de 33e bladzijde:
»Boven was het bessenveld afgegrensd door een sparren-»
bosch ; tusschen de stammen door zag men den opperrand»
»van den heuvel, met even den weg, die daar langs liep. »
Dit lijkt niet bizonder nu het er eenmaal staat, maar zulke
ongebruiklijke en toch juist naauwkeurige uitdrukkingen te
vinden gedurende het schrijven om een zeker iets, dat men
dan ziet, aan te duiden, is een teeken der voor kunst vereischte geestes-levendigheid.
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Evenwel behooren zulke greepjes of tikjes niet tot het betere
in de kunst, maar hebben, in onze vergelijking, de waarde
van de handigheid des klavierspelers, die een door den componist aangegeven figuur met een verrassend zetje accentuëert.
De opmerking hiervóor, omtrent de ongelijkheid van het
verhaal voor Catherine's ontmoeting met den stadsmeneer
en daarn>a, betreft natuurlijk niet de psychologie van het geval
in 't algemeen.
Dat het landmeisje, tot dan toe kinderlijk, met onbewogen innerlijk, levend, door haar hartstocht voor den stadsman in beroering geraken en innerlijkv eranderen zal, is een ware wending.
Het verkeerde is, dat niet alleen de aard van het meisje,
maar tevens de aard van het verhaal verandert.
De beschrijving der omgeving, samen met de beschrijving
van dat meisjesleven, de wijze waarop ons het landschap en
het volk samen met het meisje, te zien werd gegeven, bepaalde den aard van het verhaal voor de ontmoeting ; ná de
ontmoeting zien wij het meisje niet meer met de omgeving
samen als een schilderij, die ons als zoodanig wordt aangeboden ; wij vernemen alleen --- zonder verder dingen die
aardig om te zien zijn, die voor het gezicht zijn uitgewerkt
van het innerlijk leven van het meisje en van hare handelingen, die daardoor worden bepaald.
Van schilderachtig wordt het verhaal zielkundig.
Eerst toont het verhaal zich van aard alleen schilderachtig,
daarna toont het zich alleen zielkundig.
Op de psychologie nu van mi de ontmoeting hadden
wij voorbereid moeten worden door óók psychologie
voor de ontmoeting. Of: de schilderachtigheid van voor de
ontmoeting had ons ook daarna moeten blijven omgeven.
Nu gij 't geschikt vond mij zoo nadrukkelijk mede te deelen
hoe het rood van Catherine's jakje en het bruin van haar
rok was toen zij in het myrtillenveld nog onbekommerd te
spelen lag i), zag ik mij gaarne, ook weer als iets zoo be1)

Bl. 33.
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langrijks, aangeduid, hoe het daarmeê later, gedurende de
hartstocht-beroering, gesteld was.
Gij hebt mij gewend aan Catherine te denken als één zijnde
met die uiterlijkheden ; nu gij die rusten laat, z i e ik de heele
Catherine niet meer.
De schilderachtige voorstellingen van voor de ontmoeting
houden van zelve psychologie in, want een wijze van te spelen
liggen is het teeken eener innerlijke gesteldheid, dat is waar.
Onderscheid ik een schilderachtig deel en een zielkundig
deel in het verhaal, dan bedoel ik, dat in het eerste het zielkundige zich verbergt onder het schilderachtige en in het
tweede het zielkundige alleen, en als zoodanig, zich toont.
Wel wordt in het zielkundig deel het uiterlijk leven beschreven. Maar de toeleg is niet meer hiermede een soort
van aesthetiesch effekt te geven.
In een volzin als:
» En midden op dat open, hellende zonneveld lag het kind,»
»met de donker-rood verbrandde blootheid van haar armen»
»en beenen, het glinsterend gewarrel van haar rossige vlas-»
» haren, en 't schelle kleurgeschetter van haar bonte kleeren. »
»Die haren waren als een weefsel van lichtdraden rond haar»
»hoofd ; het rood sergen jakje vlamde haar rond het lijf en»
»de bruine rok lag als een groote plek opbollend roestmosa
»tusschen het groen",— i)
heeft de beschrijving van het uiterlijke een andere dracht dan
in een volzin als:
»Ze vertroetelde in haar armen jonge katjes van de buren,»
»perste de beestjes tegen zich aan, woest-heftig, tot die, met»
angst-gehaak van de krabbelpootjes en sluip-wringing van het»
»lenige poezel-lijfje, omhoog haar schouder zich redden en»
»wegvluchtten." 2)
i) Bladzijde 33.
Bladzijde 114.

2)
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In den eersten is de bedoeling eener » mooie" voorstelling,
iets, waarvan het zien aangenaam aandoet ; in den tweeden
is de bedoeling : juistheid van opmerking.
De tweede volzin is in 't algemeen een psychologiesch juiste
trek (er wordt in aangewezen hoe zekere verliefden jegens
wezens of dingen handelen, die toch niet het voorwerp van
hun hartstocht zijn) ; en in 't bizonder zijn al zijne deeltjes
naauwkeurigheidjes van gewone waarneming, aannemelijk
wegens ontroebelheid, maar ook niets meer.
Tot de zelfde soort psychologische trekken behoort de kus
op den mond, die de auteur zijn Catherine aan haar beminnaar
Lambert laat geven 1), nu zij in zoo heftige hartstocht-beweging
is om dat zij op dien 'anderen verliefd is.
Dit is eenigszins morsen met psychologie.
Het gegeven zij niet in 't algemeen volstrekt onwerkelijk,
de auteur maakt er — steeds ook in verband met de rustiekidyllische ouverture van zijn werk -- den indruk mee, het
trekje van de jonge katjes, wat den psychologischen inhoud

daarvan aangaat, hier te dik aangezet te ontwikkelen, en
toont, door hier wat te overdrijven, dat hij deze soort psychologie veeleer zeer goed uit zijne studieboeken begrepen dan
zelf gevonden, of opnieuw zelf gevonden, heeft.
(Want fysiologiesch is het overdreven, geen landmeisje als
Catherine zal, uit smoorlijke verliefdheid op A., niet B. even
huwen, hetgeen psychologiesch van zoo een kus weinig verschilt. Niet alleen komt dit niet overeen met de voorstelling
van Catherine in 't begin, maar ook niet met de latere, dit
trekje omgevende.—)
i) Bladzijde 73 en

105.

L. VAN DEYSSEL.
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Het Islamisme, door Dr. R. Dozy. Derde
druk herzien en bijgewerkt door Mr. H. W.
VAN DER MEIJ. Haarlem 1900.

Dozy was een van die zeldzame geesten die over hun
geleerdheid de macht van den kunstenaar bezitten. Hij kon
voor belangstellenden in de uitkomsten der wetenschap een
leesbaar boek schrijven. Daarom is het met vreugde te begroeten dat van zijn werk over den islam, in 1863 het eerst,
in i 88o opnieuw, doch onveranderd verschenen, thans een
derde druk noodig blijkt te zijn. Ook het onderwerp werkt
zeker hiertoe mede : de islam toch is de godsdienst van
millioenen onzer indische broeders.
Gelukkig heeft de heer Van der Meij weinig aan het werk
van Dozy veranderd. i )
Ik laat dus nu schrijver en bewerker rusten en maak van
de gelegenheid gebruik tot een zakelijke opmerking. Het
verschijnen van een boek als dit, na i 863 zoo goed als niet
gewijzigd, dwingt tot een vergelijking van toen en nu : want
in de laatste veertig jaar heeft de wetenschap van den islam
niet stilgestaan.
Men kende vroeger eenigszins den oorsprong en den oudsten tijd, maar maakte vandaar een sprong tot de volkomen
ontwikkeling van den moslimschen godsdienst. Van de vier
eeuwen, waarin de islam eerst werd wat hij wezen moest
om wereldgodsdienst te kunnen zijn, wist men zeer weinig.
Men kon nog niet juist onderscheiden tusschen het geestelijk
bezit van den eersten tijd en het gewin van latere eeuwen.
De geschiedenis van den islam werd dus ongeveer zoo bei) Op rekening van den bewerker schijnt het gesteld te moeten worden, dat
op vele plaatsen het betrekkelijk voornaamwoord die door welke is vervangen,
wat ik geen verbetering vind. Voor 't overige zijn kleine wijzigingen en aanvullingen, behalve in 't laatste hoofdstuk, bijna alle ontleend aan eigenhandige
aanteekeningen van den schrijver. Daaruit zijn sommige vergissingen te verklaren, zoo b.v. een door niets kenbaar gemaakte inlassching in den tekst
(blz. 82) van een uit NÖLDEKE, Beiz . z. Kenntn. d. Poesie d. alten Araber,
p. XXIII letterlijk vertaald stuk, — Alleen in het laatste hoofdstuk 'De tegenwoordige toestand' heeft de bewerker een en ander, meest van statistieken aard,
bijgevoegd.

480

BOEKBEOORDEELINGEN.

handeld als een kerkgeschiedschrijver zou doen, die het
christendom van het Nieuwe Testament met dat van Augustinus of van Thomas van Aquino op éen lijn stelde. Waar
in de eerste plaats godsdienst te vinden was, werd nog te
veel een leer gezocht. Dit is in den laatsten tijd, door de
werken van Goldziher, Snouck Hurgronje, Wellhausen e.a.
zeer ten goede veranderd. Tengevolge van hun studiën zijn
tal van onjuiste uitdrukkingen, daaronder van de meest alledaagsche : de vlucht van Mohammed, het mohammedaansche
gebed enz. enz., door betere vervangen.
Misschien zijn er, die zulke geleerde correcties niet heel
belangrijk vinden. Nu, vele zijn het op zichzelf beschouwd
ook niet, kunnen het echter, in verband met andere, worden.
De hoofdzaak is echter, dat er in den loop dezer eeuw in
de studie van den islam, evenals in andere wetenschappen,
een nieuwe geest is gekomen, die het om historisch begrijpen te doen is. Voor veertig jaren was het er wel, dat streven naar een inzicht in de historische ontwikkeling van
godsdienstige verschijnselen. Maar velen stonden te sterk

onder den invloed van een oppermachtige natuurwetenschap,
die met haar empirisme tegen het idealisme van het eerste
derde deel onzer eeuw reageerde, daarbij den omvang van
ons weten ontzaglijk vermeerderde, maar niet altijd in staat
bleek tot dieper begrijpen. Zooals vroeger, om weer bij den
islam te komen, de theologische beoordeelaar den valschen
godsdienst van Mohammed had vervloekt, zoo zag nu de
natuurwetenschappelijke geschiedschrijver er met een minachtend lachje op neer. Noch dat vervloeken noch dat belachen is aan een juist inzicht bevorderlijk. Een voorbeeld
moge dit verduidelijken.
Sprenger, orientalist en arts tegelijk, heeft beweerd en
Dozy heeft de bewering overgenomen dat Mohammed
leed aan hysteria muscularis : dat wordt uitvoerig betoogd
en in oorzakelijk verband met zijn profetische vizioenen
gebracht. Nu betwijfel ik het nog, of een conscientieus arts
van onzen tijd op grond van de zwakke gegevens van de
overlevering hysterie of epilepsie of iets wat daar tusschen
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ligt met zekerheid bij Mohammed zou durven aannemen.
Genoeg, het feit dat Mohammed geen ongestoorde gezondheid bezat, mag in de biografie worden vermeld, doch verdient er niet de voornaamste plaats. Duizenden zijn hysterisch
of epileptisch geweest zonder te doen wat de stichter van
den islam deed. Van hem wenschen wij het bizondere te
weten of liever want het weten heeft daar misschien een
grens wij willen een indruk hebben van zijn persoonlijkheid, hoe daarin alles zich concentreerde om de idee van
zijn zending, hoe zon en sterren, avonddonker en morgenschemer, berg en land, dier en plant, alle hem in eigen taal
zeggen dat er éen God daarboven is, die den mensch heeft
geschapen, dat de mensch ondankbaar is en de vreeslijkste
straf heeft te wachten, dat dit leven niets is vergeleken met
het toekomstige, en dat er bij Allah barmhartigheid is en
een heerlijk mooi paradijs voor wie zich onderwerpt aan
Zijn wil.
Gelijk met Mohammed, gaat het ons met zijn heilig boek,
den Koran. Dat hij duivelswerk is, geloofde men voor veertig
jaren niet meer. Maar met veel geleerdheid en geest kon
men aantoonen, dat hij zonderling onbeduidend, verward en
vervelend is als geen ander boek, dat hij wemelt van
taalfouten en bastaardwoorden, enz. Wij gelooven het gaarne,
stemmen ook toe, dat hij b.v. met den Bijbel niet van verre
is te vergelijken. Toch willen wij, als leeken, van het boek
zelf wel eenig idee hebben, een enkel stuk er uit vertaald
zien, en vooral een indruk ontvangen van de werking die
hij, de eeuwen door, op millioenen ,armen van geest' heeft
uitgeoefend.
Om het met een woord te zeggen : over Mohammed, den
Koran en den islam in zijn eeuwenlange ontwikkeling verlangen we nu nog iets meer dan het geestig oordeel van een
geleerd en scherpzinnig man; wij (ik spreek als leek) wenschen kennis te maken met de menschen en de volken, die
den islam hebben aangenomen en gemaakt tot wat hij nu
is : het ideaal van millioenen.
Voor veertig jaren gaf Dozy het beste, wat er toen te
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krijgen was. Wie geeft nu aan ons volk zulk een geschiedenis? Wie onderwijst haar nu aan hen die in Indië millioenen moslims hebben te besturen ? Een politiek, die alleen
met de schatten van den bodem rekent en de waarde van
historische idealen niet telt, kon wel eens kortzichtige politiek
blijken te zijn.
T. J. DE BOER.
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GEDICHTEN
DOOR

W. L. PENNING JR.

KWADE LUIM.
Aan F. B.
Uw gastvrij huis, vol boeke- en prenten-keur,
Vol schat van liefde tusschen al de leden

Van 't groot gezin, vol zorgen en vol vrede,
Ontsloot mij haastig immer zijne deur;
En nimmer kwam 'k dan levenswinst verbeidend,
En nimmer toefde ik dan nochtans verrast,
En nimmer ging 'k dan overhaast weer scheidend,
Want nimmer hadden we op den tijd gepast.

Thans, levens-arm, met volop tijd tot denken
En werkloos wachten op herschepping, vriend!
Zag 'k mij wel graag het middel toegediend
Dat vrede aan u en uw gezin blijft schenken;
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»Een greintje"
was uw antwoord op mijn vraag
Naar 't groot geheim van uw harmonisch leven,
»Een greintje wijsbegeerte 1" .... Mij, vandaag,
Mag 't grein wel tot een kilo opgedreven 1
Zeg, verre vriend 1 waar haalt gij 't goed vandaan?
En is 't voor laatbeginners nog te krijgen ?
Mijn hoofdbezwaar intusschen wil 'k niet zwijgen:
Loont iets de moeite nog van 't kort bestaan ?

GEDICHTEN.

II.
DE GEVANGENE.

I.

Verlatenheid.
Geboomte hoor ik ruischen,
Hoor 'k tikken tegen mijn cel....
Maar heen is de zanger der twijgen,
Mijn ongeziene gezel.
Nu voel 'k mij weer gevangen
Nu 'k denk aan vogelvlucht,
En nu in 't vrije Daarbuiten
't Verlaten plekje zucht.
Nu mis ik eerst recht weer de harten
Onmachtig aan 't mijne verknocht
En hopelooze herdenking
Hervat haar stillen tocht.

2.

Droom.
Ik vluchtte naar blonde velden,
Blij water en blauwe lucht,
Naar weigroen en ruischende lanen,
Bij wijkend stadsgerucht.

3
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Daar zocht ik en vond ik een spiegel
Voor al die heerlijkheid
En al mijn blijde ontroering —
Liefs oogen van dank beschreid!

En wat ik verloren waande -Ons kind
drong zich tusschen ons in,
Sloeg de armpjes om moeder en vader, ----En God zag een zalig gezin.

Wij hadden éen teug, éen bete
Ons kind deed zich vroolijk te goed,
En strooide nog kruim voor de vogels ... .
Ons, vrouw ! had het Wonder gevoed.

3•
Ontwaking.
Ontwakend vond ik mijn droom te mooi,
Te leelijker weer het waken;
Een vogel, spartlend in de kooi,
Zou me toch nog afgunstig maken.

Een vogel in de overdoekte kooi
Denkt aan geen dag van morgen!
En stak men hem blind — zijn liedje is mooi,
Zijn zieltje zonder zorgen.
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4•
Omkeer.
Zoozeer als ik nu den dag verfoei,
Heb ik vroeger den nacht gehaat:
Het goede wenschte ik toen verlengd,
Nu wensch ik verkorting van kwaad.

5.
In de Boeien.
Een hatelijk dagwerk goed verricht,

Bevredigt wel 't geweten;
Maar wie daarna in boeien ligt
Verzet zich als bezeten.
Een enkele maal verschijnt mijn cipier --Knap onderzoekt hij mijn koorden ... .
Maar slag van schertsen heeft hij geen zier
En mij walgt nu van wijze woorden.

Met den duivel dobbelde ik liefst om den dood,
Daar kon ik enkel bij winnen ... .
Zoo niet de slaap mijn oogen beschoot,
Ging 'k iets wanhopigs beginnen!
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6.
Zich te veel.
Dit is het vervelende
Van elke gevangenis
Dat er niets te bereiken
En naar alles verlangen is;
Behalve de roe 1 -

En dat er bij niets-doen
Nimmer geduld is,
En elk er van eigen leegte
Vervuld is Tot stikkens toe

7•
Wanhoop.
Bij al mijn ellende plaagt mij
Ontembre levenslust,
En na ontslag van plichten
geen rust.
Vind ik in rust

o Geest die niet kunt rusten,
Vervolger zijt gij mij 1
o Lichaamsdood, gehate 1
Wanneer bevrijdt gij mij?

GEDICHTEN.

8.
Gezelschap.
Het windgezucht, het duister,
Slaaploosheid -- en een stift ! ....
In stomme kille muren
Heb ik luide mijn klacht gegrift.
Mijn klacht en nutlooze aanklacht
En ietwat mijmerij -Voor een wijle, door zorgzame uiting,
Voel 'k mij inwendig vrij 1

al
Inkeer.
Een kleine en toch een heldenrol
Kan achter 't scherm vervuld;
Al schouwt er niemand toe, houd vol,
Voldoe u zelve : Duld 1
Al lokt een valluik, duld gedwee
Uw zelfgeschapen lot;
Wat u voor dwaling schiep en wee,
Dat weet de lieve God;
Dat weet die Alles schiep en weet,
En eenmaal zich verklaar'....
Zoo niet, en eindde ons tot in leed,
Duld 1 duld om Godswil maar.
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M.
HUISKAMER.

Aan P.
I

.

Schilderij : „Avondgunst".
Zomeravondrood gloeit op de heide
En purpert het doomig verschiet;
Hoog uit eenzame dennegepeinzen
Zwelt juichend het eenzame lied.
Naar de lichtzee, uit smeltende bogen,
Zachtblauwe, zoo rozig doorgloeid,
Dreef eenzaam het donzige vlokje
Dat kleurig in gouddamp vervloeit.

Nu ál goud en smaragd zijn de kimmen;
Heide-eenzaamheid glimlacht en droomt;
Triloogend en hemelweerkaatsend
Waar 't beeknat een schuilgang ontkoomt.

Nu geleid, dan gelokt door gemurmel,
Kraakt eenzaam eerbiedig mijn tred,
Tot lieflijk verflauwende glorie
Geen meedingend starlicht belet.

Y. M.
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Dankbaar poos ik — in dwaze verbeelding 1... .
Voor mijn geest stond een oud schilderij
Waar mijn huiskamer jaren aan jaren
De grootschheid aan dankte der hei;

Op eenmaal -- het doek was verrafeld,
Los liet het de verf en de Kunst ... .
Een moet in 't behangsel is alles
Wat er restte van Avondgunst.

2.

Ets : „Avondschaduwen".
Daar waar Avondgunst uit had geblonken
En den dag als het ware overmand,
Treurde in spottend mooi licht bij het venster
Het ledige vak aan den wand.
Dat stemde met de' avond mijns levens,
Maar de eerplaats .... de kostbare lijst ... .
Avondschaduwen zijn het, vol vrede,
Wier dichterlijke ets er nu rijst ... .

Hadde hier een doodsch donker vol onrust
En nachtspooksel beter voldaan?
Even min. Liefst geheel onvervangen
Moog' het Schoone om mij henen vergaan!

9
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Het laatste bedrijf van mijn leven
Speelt' af in mijn huisvertrek,
En de geest zoo van dingen als dierbren
Bevolke er de ledige plek.

3.

Teekening : „Morgenlust".
Een bergwoud van eiken en beuken,
Zooals ik het zag in mijn jeugd,
Onder vrienden het zag met den schilder,
Wiens krachtige schets mij nog heugt ;
De wiegende kruinen ginder,
De grillige reuzengroei hier,
Met zijn wortels als klauwen en slangen
Uit bodem- en struiken-zwier,

De stijging in schemerverten
Naar 't steenen heiligenbeeld,
De holle weg naar een tipje
Van 't meer daar het zonlicht op speelt,

Het bergmeer, van hieruit onzichtbaar,
Weerspieglend een statige abdij,
En parend in ijzige diepte
Forellen en spokerij,
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hoog boven dien krater
En wij
Van de' uitgewoeden vulkaan,
Hoog boven dat heerlijk wijd water
Ons wachtende straks in de kaan,

Wij op een gevallen boomstam
Of op een lavablok
Den Boschgeest eer bewijzend
Met liedgeschal en jok,

Of stil bij klokketonen,
Woudzangen en woudgesuis,
Of lezend een vaderlandsch dichter
Als voerde zijn lied ons naar huis : --

Talloos maal weer beleefde ik dat alles
In morgenlucht en licht,

Bij een blik op deze eigen teek'ning
Wier houtskool gaandeweg zwicht.

Mijn vader in wreede ziekte
Keerde immer zich weer naar dit bosch,
Het maakte bij oogenblikken
Hem van zijn lijden los.

Hij die bijna geen vrijheid gekend had,
En éen bleef met de natuur,
Glimlachte naar die teekning
Nog in zijn uiterste uur.

ir
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Zij ik sedert mijn jeugd blijven stuiten
Op menig gesloten hek,
Wijd open geweest voor mijn vader
Na menige vredige plek,

Iets van zijn benijdbaar wezen
Vol moedigen morgenlust
Verfraaide soms mijn leven
En gaf mijn streven rust.

Smacht mijne ziel naar wijding
Dan Morgenlust roept mij op,
Uit werklijkheden laag en wreed,
Tot wandlen zooals Vader deed,
Denkbeeldig naar een top.

GEDICHTEN.
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IV.
MIJN EERSTE ROMAN.

In Memoriam J. L. H.
Waarom geschiednis-les was uitgesteld,
En meester 't stuk geschiednis had verteld,
Terwijl bij neergelaten raamgordijnen,
Geen kweekling nog met lampen kwam verschijnen ?.. .

Fini 1 De schooldeur gaapte, en louter lach
Keek Februari in ; het was nog dag;
Het voorjaar woei ons in de gang al tegen,
De school zwermde uit of wij vacantie kregen.

Gevecht met liniaal en tas gaf 'k op,
Zoo langzaam ging 'k, als anders in galop;
Een jonge vleermuis zwierde als lenteblijheid
er uit -- in vrijheid.
Ter stadspoort om mij heen

Maar 't boek, verborgen onder 't knellend buis,
De op school geleende schat, vroeg schatting thuis;
Hier werd geknikkerd, vlieger opgelaten,
Terug droeg 't boek zijn drager door de straten.
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Vertrouwlijk heerschte er zoete schemerrust,
En zwak gejoel vol liefelijken lust;
De deerntjes telden af bij 't touwtje-springen,
En 't sleepend wijsje liet zich droomrig zingen.

Door 't oude liedje waarbij afgeteld
En ingesprongen werd, en dat aan 't veld
Aan bloem en vogel, aan Natuur deed denken,
Vergat ik schier de Kunst die stond te wenken ... .

Een dief gelijk kwam 'k door onze achterdeur
Ter keuken bij gebraden-applen-geur,
Liet meid en vrijer buiten om den hoek staan,
Gij, koopren tuitlamp, zaagt me al voor mijn boek staan.

U lichtte ik van den muur, wierp me op een kruk,
Leeshonger smaakte bladen, ruk op ruk,
Mijn schrik, daar Moeder aankwam, laat zich raden,
Maar wip 1 — de keukentafel had een lade.

Ik, d'andre dagen 't veld in, op een hek;
Wat mij deed gaan was schooldwang, etenstrek,
En 't eind van 't boek ; wat mij als held zag keeren
Was nieuwe leening : immer nieuw begeeren.

In later leven was 't een trouwe mond,
Die, lezend overluid, me aan 't leven bond;
Schier levens-r e d d i n g mocht mij 't s a m e n-lezen.
't Verboodne levens-openbaring wezen.
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Halve eeuw 1 mij scheidend van 't verboden boek,
ging 't vervolg ook in uw nevel zoek
Nóg
Zie 'k ros en ruiter over d'avondheide
Naar Loevesteins ontzachlijk burchtslot rijden.
Niet als gelezen, noch als schilderij -Als zelf gezien bleef mij dat landschap bij;
Waar eenzaam- en gezelligheid zich paarden,
Bevolking, ruimte en gloed het g r o o t s c h e baarden.

Zoo werd ik ingelijfd bij lezersgild
En ridderschap ; zoo d' eerste dorst gestild,
onleschbren dorst te wekken,
levenslang
Om
En -- in dit blijde iets droevigs te betrekken.

Die 't boek mij leende, hij, mijn eerste vriend,
Kreeg héél 't pak slaag, dat ik had meêverdiend;
En bij mijn laatre vrienden faalt die ééne De dood slechts kon zich tot zijn afval leenen.
Aan Uwe heugnis, dichterlijk soldaat,
Van kindsbeen dweepend met elke eedle daad,
Blijft heugnis van mijn eerste lezerszonden,
Heugnis van O 1 t m a n s eerste boek verbonden.

januari 1900.

is
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V.
BLONDE ADA'S KIND.

I

.

Geleende Hulp.
Z66 eigen was me uw moedertje
Als eenig man een vrouwe
Wier bloed zoo vreemd is aan zij n bloed
Als 't denkbeeld vreemd aan zijn gemoed
Te dingen naar vertrouwen.

En vreemd haast werd me uw moeders kind,
Na de eerste moederzorgen
Gekweekt in meêli*'s armen, kind -Ver van uw machteloozen vrind
Bezorgd al d'eersten morgen.

Wier naam u siert, en open blik,
Zou nimmer u zien spele:
Uw moeder leidde ik ineê ter rust ... .

Thans, na veel jaren leed en lust,
Wilt ge in mijn nood gaan deelen.

GEDICHTEN.
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0 hulp, ginds verre losgemaakt
Uit blijder perk van zorgen,
Als uit uw moeders hand geborgd
Aanvaard ik u
macht'loos bezorgd
Als op uw eersten morgen!

0

Teruggaaf.
Uit aarde -- dor en ongedrenkt,
Uit wortels — afgesneden,
Spruit soms in 't voorjaar groen en knop;
Z6o wonderbaar bloeide in mij op
Een wortel van 't verleden:

Vergoeden kwaamt ge uw ouden vrind
Een eigen kind, het wezen
Gewéést aleer 't kon neêrgevleid
Schijn-zieltje, in donker weggeleid
Eer 't licht zag opgerezen.

Een bloem der jeugd, een straal der vreugd
In somber huis en leven,
Gaaft ge armlijk lot weêr geur en gloed
Boos lot dat droever verder moet
Nu gij het gaat begeven.
2
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Uw doode, om meer dan al haar schoon,
Vereerde ik om een goedheid
Als immer smart genezen heeft,
En wat elks hart geprezen heeft —
Om reinheid ook en zoetheid:

En daarom werd hier Ada's kind
Waar 't mijne in ging herleven:
Iets dat haar afkomst waardig zij —
Een dankbaar zeegnend uitgelei'
In zwanenzang gegeven.

3.
Na•ooging.
Zoo eigen als me uw moeder was,
Blijft mij haar kind na 't scheiden;
De hand van 't lot hield bloem en blad,
Hield u en mij een poos omvat,
En liet haar merk in beiden.

Wees over mij niet zeer bezorgd:
Een oude plant -- een kloeke;
Gij --- bloem wier hart bij kou' zich sluit
Bij zon van hartlijkheid zich uit -In harten die u zoeken.

t9
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VI.
WELKOMSTGROET.

Aan Albert Verwey.
» Aan u mag 'k denken met verblijen,
Aan vrede tusschen wensch en werk,
Waar ge uit bezielde woestenijen
De wolken zeilen ziet aan 't zwerk,
Of zeil ziet wolken op zijn spiegel,
Na dondertartend dansgewiegel.
Vol weelde uit opgezochte landen
Volgt ge eenvouds onberouwde stem,
En zwervende over hobbelzanden
Proeft ge al het zoet der zoute brem,
En ziet uw ruim doorkliefd van stippen
Schel meeuwen-wit die 't golfschuim tippen.

Verbanning dunke een zwak'ling 't wonen
Op Hollands kust, ons kale duin,
Bloei-smadende elementen bonen
Wie zich èn stad ontzegt èn tuin,
Met rijken wasdom van gedachten,

Bij elk vernemen, elk betrachten.
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Een blij gemoed vol scheppend streven
Is voor geen hoogen ernst beschroomd;
Bij schoonheid sober maar verheven
Die rein uit de Eerste Handen koomt,
Bij duin en strand en zee en hemel
Wordt groen gemist noch stadsgewemel.

Vriend, die op 't rand] en onzer duinen
Uw huisbloei kweekt en blijvend frisch
Uw hartlijk leven ziet omtuinen
Door alles wat des Geestes is,
Stuur mijner ziel weer lichtgetoover,
Weer helmgesuis, weer zeezang over.

Misschien ook weer uit binnendreven,
Uit bollenland en dorpsgedoe,
En uit uw eigen rijke leven,
Waait u een gunst van zangen toe,
Wier weergalm in mijn geest zal hechten,
En daar opnieuw een feest berechten ... .

Of — manlijkst in geduchte dagen
Dichter aan onze vrije kust
Trekke, om een kampend volk te schragen,
Langs volk'ren in beschaamde rust,
Uw drift van zangen naar die Bergen
Waar stamverwanten eerbied vergen l"
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Zoo vroeg 'k. En 'k groet u met verblijen,
Vol vrede tusschen wensch en werk,
Nu we onder haagsche looverspreien,
Als dienaars Eéner vrije Kerk,
Gesticht elkanders dichtklank hooren,
In ieders eigen wijk geboren.

Een nieuw geslacht komt binnenstormen
Zoo vaak het oudre boogt op gunst,
*t Zij 1 Wisslen te elker tijd haar vormen,
Iets van het wezen zelf der Kunst,
Het Blijvende immer, bracht ons samen,
Verzoent ons werk, bindt onze namen.

21
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VII.
BESLUIT?

Mijn hart is vol verhalen
Vol zangen mijn gemoed.
DE GÉNESTET.

Klein, weet ik, is mijn kunst ; en 'k heb geen school gekend
Dan d' algemeene;
Geen richting dan mijn luim, geen omzien dan dit ééne :
Eerbiediging van elk talent.
Wars van partijzucht, kliek-geschetter,
Poëten-strijd en waan-gekletter,
Verdroeg 'k wat smalends met een lach;
Deed, mij verlatende op het oordeel
Van Vader Tijd, wel gaarn' mijn voordeel
Met ronde woorden van den Dag;
En vond z66 vriendlijk luistrende ooren
Voor openbaring van gemoed,
Dat zich althans mijn dank doe hooren
Nu 't lot mijn lied verstommen doet.
Te vroeg, na lang, afmattend kampen,
Door eene duistre macht gestuit,
Vertrouw ik, dat geen meêgevoelvoor rampen,
Verschoonend over 't lievlingswerk zich uit';
Geen aalmoes wil de dichter, maar waardeering
onverbloemd
ter wille van de Kunst;
Bij gisping
Voor rechtspraak, al of niet hem zelven meer tot leering,
Buigt d' oudre dieper
dan de nieuweling voor gunst.

GEDICHTEN.
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Ach 1 waar' 't dat mij een fiere lauwer paste,
Oneindig liever zou ik, onbekend,
Mij beuren naar het licht
En wat naar 't licht zich wendt,
En, als een wonderbaar verraste
Genieten, meer dan ooit, in 't end
Door, wat mij liefst is, op mijn beurt tot hulp te wezen:
Haalt daarbij Kunst, hoe rein ? en lof, hoe uitgelezen?
En zie ik van mijn kranke naar mijn vrinden
Met de oogen des gemoeds -- te zelden valt er troost, -In hun geluk, te weinig vrucht te vinden,
Der bloem waarbij mijn muze erkentlijk heeft gepoosd;
Haar zucht verneem 'k en zit in droef gedwongen zwijgen
Zit — luistergraag als ooit.
Voor lezers hebb' ik uit,
Naar broedren in de Kunst mag 'k meê soms d'ooren neigen
Met onverloren gloed bij 't zangrig zielsgeluid.
En Gij, wier trouwe handen, zorg en drukte ontveinzend,
In d' opgang onzer vriendschap, vaak
Voor mijne verzen-doeming deinzend,
Hun rest verga^ erden als verwijzing naar mijn taak 1 Des dichters afscheid klinke U toe als uit den doode,
Voelt U er warm de hand des levende' in geboden.

DEEMOED
DOOR

J. DE MEESTER.

I.

Aan mine Zuster.
Toen Zuster Clementine gezien had dat Lilia was ingeslapen, had zij op het kleine rechte stoeltje voor 't ziekbed
het zich zoo makkelijk gemaakt als mogelijk was, en na een
paar onverhoedsche rillingen van haar bovenlijf, waarbij de
in den schoot rustende handen de mouwen der verpleegstersjapon verder over de polsen hadden trachten heen te trekken,
was zij prompt ingedut.
Achter het hooge scherm aan den bovenkant van het bed,
op de lage kast, soesde het nachtlichtje ; telkens knipte de
kleine vlam in de porseleinen veilleuse, dan verdoften de starre
rondoogjes boven in het torentje, en over het droomerig
matte lichtbruinsel in de kamer trokken trage schaduwen.
Roerloos, verder, bleef de kamer sluimeren. Maar toen
.kwam er buiten een zachte schemer, een glans zeefde door
de neergelaten rolgordijnen langzaam naar binnen. Het was
als zond het maanschijnsel, in zijn zwevende verbreeding,
donkere voelhoorens uit, die met fluweelen behoedzaamheid
tastten naar alle kanten van het kleine vertrek, waar, nu de
smart een wijle rustte, alles sliep.
Bevend beroerde de kiesche schijn het weeke wit van de
muts der zuster, en omvatte haar mat gelaat, en blauwbleekte
langs de bolle plooien van het opgenomen bedgordijn, en
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eindelijk gleed hij ook over het kussen, en raakte aan de
zware donkere-massa, het hoofd van de kleine Creoolsche.
Dadelijk ontwaakte Lilia.
De maan 1 ... 0 ik ben blij dat ik wakker ben!
De zuster was al op de been.
Hou je veel van de maan lieveling?
-- Hè ja ; toe, trekt u het gordijn op?
En toen het gordijn hóóg op was, zoodat heel de blanke
kamer met het zoete lichtstuifsel was oversneeuwd:
Bij ons is het 's nachts zoo heerlijk met de maan, en
als ik hem hier zie, denk ik aan Mama die er van nacht
misschien ook naar gekeken heeft en toen aan Lilia heeft
gedacht.
In haar behoefte aan liefkoozing trok het kind de vrije
hand der zuster dicht naar zich toe, en drukte er kleine
zoentjes op, en lachte met haar grooten mooien tandenmond,
zoo blij over dit blij ontwaken ... .
Maar plotseling, met het geresigneerd gemak der gewoonte,
als iemand van wie dikwijls een lastige plichtsvervulling
wordt geëischt, richtte ze zich op, het bolle gezichtje werd
op eens smal: het was een hoestbui.
De zuster, ijlings overeind, hield een bakje bij.
-- Als 't niet al te erg is, niets doen, had de dokter
bevolen.
De zuster deed verder ook niets.
Gelukkig was het een korte en niet hevige aanval.
Al over, fluisterde Lilia, en glimlachte, om haar verpleegster gerust te stellen.
Mijn lieveling moet zich ook niet zoo opwinden, 's nachts..
Nu moet je zien weer in te slapen.
Ik kan toch niet ... Toe, vertelt u wat ...
Vertellen?
Hè ja, van de Jura.
De Jura kwam overal bij te pas. Bij al wat zij opmerkte,
vroeg Lilia of z6o iets in de Jura ook bestond.
De zuster begon dus te vertellen, van maneschijn in de
Jura, en bij het gemurmel van haar verhaal, sluimerde Lilia
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weer in. Zachter en zachter werden de woorden, en stierven
eindelijk weg als een zucht.
Maar in de gepeinzen van Clémentine duurde de vertelling
voort. Zoo gaarne dacht zij terug aan haar dorpje ; het
was altoos zulk een onweerstaanbaar geluk voor haar, met
al hare ziel zich te verplaatsen in die herinnering. Dan
zag zij het huisje van haar oom den wegwerker, aan een
hoek van de straat, daar waar men in de verte, recht voor
zich uit, den kerktoren had, er tegenover was de smidse
met de vuren en de zwarte mannen, en daarnaast de winkel
van den kruienier, die Saulier heette maar Le Loup werd
genoemd, omdat hij kon huilen, juist als een wolf. 0, Clémentine was zoo bang voor den wolf 1 Als zij op straat speelde,
en ze hoorde maar het belletje van den kruienierswinkel,
bij het opengaan van de glasdeur, repte ze zich weg om
den hoek van het huis, uit vrees dat Saulier naar buiten zou
komen. En Louis, de jongen van den smid, die was haar
tweede vijand. Hij dreigde haar telkens met zijn zwarte
handen : Ik zal je 's wasschen, omdat jij een meisje uit
Parijs bent, zei hij. En Clementine huilde bitterlijk, vooral
omdat hij zei dat ze een meisje uit Parijs was. Toen al was
ze bang voor Parijs, en werkte er in haar iets als het instinct
van de vreemdelinge die verdrijving uit het dorpje duchtte.
Gaandeweg was ze het wel gaan begrijpen : dat heur moei
haar slechts en nourrice had en dat ze een moeder had die
te Parijs woonde ; maar ze kende die moeder niet, ze had
haar tante altoos als haar moeder beschouwd, en van buiten
het dorpje kende ze niemand, neen niemand, behalve, nu ja,
een paar menschen, zooals haar anderen oom, die fourier was
te Besancon en die haar zoo hoog kon laten dansen op zijn
knieën met de mooie rooie wijde broek, en dan bij voorbeeld
dien vriendelijken herbergier te Salins, naar wien haar oom
uit het dorpje haar eens had meegenomen, toen ze, 's morgens
heel vroeg, daar het nog donker was, van huis vertrokken,
al den tijd van den rit doodstil in een hoekje van den wagen
had gezeten, omdat er aan den weg een leelijke kol woonde,
die de kleine kindertjes stal en opat ... .
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Zij had het dorpje zoo lief gehad 1 Later had zij dat eerst
duidelijk gevoeld. Bewust had ze het natuurlijk nooit zoo
precies bekeken, maar het was alsof ze onwillekeurig in haar
hoofdje een aantal heel scherpe fotografies had geplaatst,
welke later, toen ze in Parijs was, zichtbaar voor haar waren
geworden en gebleven. Nu kon zij heerlijk genieten wanneer
ze in den geest menschen en dingen terug zag. Haar tante,
altijd druk, altijd erg luid sprekend, grof en vaak onvriendelijk, maar o zoo goedhartig. Haar oom, haar vriendinnetjes,
het bovenkamertje waar ze sliep toen ze grooter was en
waar ze óók eens in de maan had zitten turen, kort voordat
ze naar Parijs zou vertrekken ... En dan de bonte Roomsche kerk, waar ze met zoo een genotvollen eerbied en tevens
met iets als een half bewust weemoedig verlangen naar het
beeld van de Moedermaagd keek ; en de donkere achterkeuken thuis, waar ze, heel klein nog, op een namiddag alleen gelaten, veel te veel dronk uit het vat met den verschen
landwijn ; en de prachtige serre van het kasteel, waar ze
'S winters dikwijls komen mocht op Zondag middagen, doordien haar oom den tuinman kende, en waar 's zomers als er
bijna geen planten in stonden, de dames en heeren toekeken
naar de prijsspelen van de schoolkinders, op het naamfeest
van den graaf.... Ja, het dorpje was lief en mooi, daar zelfs
die rijke edelen er ieder jaar terugkwamen. Met den winter,
aan het eind van de najaarsjacht, gingen zij weg, maar tegen
den zomer kwamen zij weer, en dan was het of de goede
God de natuur alleen had mooi gemaakt, om den Landheer
te verwelkomen.
Juist op het tijdstip dat het dorpje weder zoo prachtig was,
had zij het moeten verlaten. 't Was in '78, gedurende de
wereldtentoonstelling; zij was toen dertien jaar. Maanden lang
had ze over niets dan die tentoonstelling hooren spreken, en
ze had ijverig naar de gesprekken geluisterd. Ze had ook
wel een beetje vreugde en vooral een beetje ijdelheid gevoeld,
dat zij, onder al de dorpsmeisjes de eenige, die wonderlijk
mooie dingen zou zien, en tevens was ze hard, o onstuimig
soms, gaan verlangen naar hare moeder ; maar toch tante
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en oom konden zoo vreemd zich uitlaten over dat weerzien,
en bovendien wist zij dat hare moeder haar niet bij zich
houden maar bij geheel vreemde menschen brengen zou ; en
ach, bij het naderen van de scheiding, was al haar gehechtheid aan de goede moei bovengekomen, en bitter, bitter had
ze geschreid, toen ze haar dórpj e moest verlaten voor het
altoos gevréésd Parijs.
Eenige dorpelingen die met een pleziertrein naar de tentoonstelling gingen, namen haar mede. Het was een roezige
reis, ruw druk als kermispret. Aan elk station, althans in den
aanvang, scheen de trein langer te worden ; en daarna werd
het, aan de volgende stations, een zenuwachtig uitstappen en
wegloopen en ijlings-terugkomen van de reizigers, telkens
wanneer men stilhield, en een wisselen van uitroepen met de
beambten, een vervaarlijk brooddronken geschreeuw, aan de
stations die de trein, rammelend en razend, langzaam voorbij
reed. De boeren met wie Clementine reisde maakten allerlei
plannen voor hun verblijf, in een rumoerige besluiteloosheid, een zenuwachtige zucht om, tegen-sprekend, elkaar

te overtreffen in vernuft en beleid en grappigheid ; en haar
maakte al dat gerucht verlegen, zoodat ze nóg bedroefder
werd en al maar door in haar hoekje huilde.
Ach, na de aankomst te Parijs was haar wanhoop niet
verminderd. Die dame die haar moeder was, zoo mooi gekleed en toch gemeenzaam met de boeren die haar »not'
payse" zonder meer noemden ; die lachlustige vrouw die haar
maar even een licht zoentje had gegeven en dadelijk gespot
had met haar roodgehuilde oogen.... 0 wat een weeë leegte
had ze in zich gevoeld, voor het eerst van haar leven zich
een gevoel duidelijk bewust wordend, terwijl zij door haar
moeder, die vrouw haar móeder, met la mère Gros en d'r man,
verre bloedverwanten, èn nog twee dorpelingen, zonder ophouden voortgesleurd werd door de herrie van die nare wonderwereld, de tentoonstelling, gestadig om haar »begrafenisbakkesje" bespot door hare moeder....
Andere keeren wist zuster Clémentine tegenwoordig de
gedachte aan deze dingen altoos weg te dringen ; maar dezen
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nacht liet ze de herinnering over zich komen : geene bitterheid voelde ze er van, alleen veel weemoed, alleen dit dat
de herinnering van eigen lijden haar medelijden met Lilia
versterkte. Arme kleine Lilia 1 God had nu eenmaal niet gewild dat zij, Clémentine, ooit de liefde van een moeder zou
kennen ; op den zaligen tijd in de Jura was voor haar het
zwerven onder allerlei vreemden gevolgd, te pijnlijker daar zij
nu hare moeder dicht bij zich had geweten, in dezelfde stad,
en daar zij toch hoe langer hoe volkomener van haar was
vervreemd ... God had daarmede Zijne bedoeling gehad, die
haar later duidelijk was geworden, waaraan zij haar bekeering
had te danken. Zij kon nu bidden voor haar moeder....
Maar Lilia die had wel een liefdevolle moeder, die had
zelfs een eigen vader gekend, en nu moest ze ver van beiden
sterven... .
Lilia sliep nog altoos, maar de snelle ademhaling was ongeregeld, nu en dan hokte het pijnlijk in haar keel en scheen
de lucht zich reutelend er uit te persen. Het gezichtje was
bijna geheel verborgen in de diepe plooiing van het kussen,
maar het dichte kroeshaar glinsterde als gekruld zwaar
metaal in de doffe geschaduwde blankheid er omheen. Heel
voorzichtig verplooide de zuster het kussen z66 dat het gezicht meer bloot kwam.
Wat wàs het toch droevig, zulk een forschgebouwd meisje
doodelijk ziek te weten ! Waarom het ook weggezonden uit
het warme land, waar het gelukkig speelde in de zon onder
de kokosboomen ? En dan nog wel weggezonden zonder liefdevol opzicht, met een geleider van het toeval, den eersten
den besten, die Lilia in ééne school had gestopt, en haar
broertje Jacques in een andere, en daarna bijna niet meer
naar de kinderen had omgekeken. Op de scholen waren zij
aangenomen zonder eenige belangstelling, alleen omdat men
zeker kon zijn dat eens in de drie maanden het kostgeld
voor hen zou worden betaald. Lilia was er ziek geworden,
en al spoedig was er beslist dat ze het huis moest verlaten,
»om de andere kinderen." Een toeval slechts, ook al weer
een toeval, Gods goedheid natuurlijk, maar toch : geene zorg
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van menschen, had haar hier bij de Wijkzusters gebracht,
bij wien ze tenminste den protestantschen godsdienst terugvond, den godsdienst van haar ouders, waartoe ze behoorde
door de Doop, maar waarvan ze z66 weinig wist. Wat een
geluk nog, ook voor het arme lichaampje, dat het kind hier
was terechtgekomen l Die dokter van de kostschool, die had
volgehouden dat ze influenza had 1 Inflluenza, een teringzieke
die ' niet meer dan weken had te leven ! ...
Zuster Clementine verschoof van ongeduld op haar stoel,
nu ze aan deze dingen dacht. Dat een dokter zoo lichtvaardig
kon zijn 1 ... Maar ach, wat wéten wij menschen eigenlijk
van ziekten en gezond-zijn af 1 Hier in het Huis zou Lilia
nooit zijn aangenomen, indien men terstond had geweten dat
zij tering had. En zij, Zuster Clementine, zou zeker de verpleging niet hebben gekregen.... Trouwens, Dokter Darras
had het wel onmiddellijk juist ingezien. Daarom had hij er
ook bij Zuster Constance op aangedrongen, dat een zuster
die sterker was dan zuster Clémentine nu, het kind zou verplegen. Goede dokter 1 Maar innig dankbaar was zuster Clémentine aan de Directrice, dat die haar op den post had
gelaten. Al tweemaal had zij teringzieken opgepast, maar volwassenen en buitenshuis, zoodat ze er maar gedeelten van
den dag bij was. Wanneer men als wijkzuster nu voor dit,
dan voor dat ziekbed staat, nooit zeker den volgenden dag
weer bij dezelfde patiënt te zullen komen, neemt men, ja
natuurlijk indrukken mee, maar hoe geheel anders zijn die
gevoelens toch dan een gehechtheid als zij nu voor Lilia had.
Lilia deed haar telkens denken aan een jonge houtduif die
zij eens in haar dorpje had gezien, die niet meer vliegen
kon en toch telkens de vleugels weer opsloeg. Om die duif
had ze als kind een halven nacht gehuild.... 0, wat zou
ze om Lilia schreien 1 ... Maar voor hare ziel zouden deze
eerste weken na hare eigen ziekte, zou het zoete samenzijn
met het aantrekkelijke kind in deze mooie, witte kamer
onvergetelijk wezen. Lilia was z66 vol liefde, het was
Clementine of ze een lief zusje rijk was geworden ; straks
zou ze haar weer moeten afstaan, maar het zou immers
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zijn in het zalig hopen op een wederzien hiernamaals...
Overgegeven aan haar weemoedig-zoet liefdesgemijmer, bleef
de zuster nog een wijle voor het ziekbed zitten. Toen begreep
ze dat het ook voor haar meer dan noodig was wat te rusten. Lilia's ademhaling was nu nog al goed, heel voorzichtig
verschikte ze het dek nog een weinig, en bijna zonder het
hoofdje aan te roeren, maar in een uiting van haar gansche
ziel, gaf ze een kus op Lilia's kroeshaar.
Uit vrees van anders gerucht te maken, liet zij het ven•
stergordijn maar niet zakken. Handig blies ze het nachtlicht
uit, zoo dat het niet kon nawalmen.- Daarna ontkleedde zij
zich schielijk voor haar veldbed. En toen zij geknield vederlag, was het in de blanke maanlichtkamer, als bad de stilte
met het vrome meisje mede.
II.
In al die dagen had Clementine de ziekenkamer niet verlaten. Nu Lilia wat kalmer was, moest zij om haar eigen
zwak gestel denken. Zuster Constance kwam haar in den
namiddag den tuin in sturen : zij zelve zou nu wel eens een
half uurtje op Lilia passen.
In den tuin was niemand. Door een hoogen muur met
breede poort van de straat gescheiden, had de groote, langwerpig vierkante ruimte met de enorme, oude boomen, de
breede struiken en de vele klimop iets indrukwekkend eenzaams. Het was haast niet te gelooven dat daar achter dien
hoogen muur de straat was, zelfs niet een straat uit deze
buitenwijk van Parijs. De vóórkant van het Zusterhuis zag
op den tuin uit, maar juist deze zijde was op dit uur van
den dag ook al geheel verlaten. Beneden waren de ramen
van de kapel en daarnaast die van de eetkamer, boven die
van de kamertjes der zusters. De ziekenkamers waren aan
de achterzijde van 't huis, vanwaar men boven, over den
muur der kleine binnenplaats heen, een vrij ruim uitzicht
had op een bleekveld en op tuinen van anderen.
Er lag over den tuin al iets van een voorjaarslucht, die
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Clémentine overheerlijk aandeed. In het dofgrauwe gras vond
zij enkele bosjes bloeiende sneeuwklokjes en zelfs een paar
tulpen. Zij had er wel graag van geplukt voor Lilia, maar
durfde niet. De tuin van een gesticht in een stad kan het
niet lijden dat iedereen er vrij zou plukken ! De zusters
hadden toch al wel eens quaestietjes over genietingen in den
tuin ... Ach die quaestietjes tusschen de zusters 1 Ze maakten
Clementine altoos zoo moedeloos. De enkele malen dat zij
zelve er bij gemoeid was, gaf zij dadelijk toe, maar wanneer
twee andere zusters ruzie hadden, was het haar wel gebeurd
dat zij, om haar drift niet te toonen, maar gauw was weg
gegaan. Juist zooals ze eens, in haar dorpje, het huis van
haar neef Charles was uitgeloopen, toen die, een week getrouwd,
ruzie kreeg met zijn vrouw, een avond dat er visite was ...
Clementine had zoo'n bewondering voor Zuster Constance,
om de waardige kalmte die deze altoos wist te bewaren, en
ook voor de oude zuster Agnés gevoelde zij den grootsten
eerbied -- die was altoos zoo flink en tegelijk zoo zacht.
Zij moest zichzelve, wanneer zij zacht gestemd was, telkens
zwakheid, lafheid verwijten ; en wanneer ze dan die lafheid
poogde te overwinnen, was er maar
weinig noodig om
haar boos te maken. Ach, wat was zij nog kleingeloovig,
dat zij niet sterker wist te zijn 1 Duidelijk voelde zij het nu,
dat er ook in het geluk, boven in de kleine kamer "alléén
met Lilia ondervonden, weer heel wat zwakte was. Strijd
had zij daar niet gehad. Ja, de smart over Lilia's wegkwijnen,
maar doordien ze hierin een beschikking van De' Heer
voelde, was het berusten niet z66 moeilijk. En verder in het
geheel geen strijd, niets dan liefde-kunnen-geven, en liefdeontvangen. Het heerlijkste immers dat er is. Straks zou ze
weer naar buiten moeten, daar die straat op ... Zwaar
rommelde juist, zoodat de grond in den tuin er van dreunde,
de omnibus door de straat, een marchand de robinets blies
doordringende geluiden uit zijn neusklankig instrumentje, en
die enkele afzonderlijke geruchten losten zich op in het
aanhoudende, alzijdige, vage gerucht van stadsleven, dat juist
zoo vreesaanjagend was, dat Zuster Clementine, nu ze het voor
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het eerst weer bewust aanhoorde, aarzelen deed bij een stap,
hier in den tuin 1 ... 0, die tuin 's zomers, wanneer zij,
vermoeid van den verdrietelijken wijkdienst, er even neervallen mocht op de bank onder den grooten beuk : dan
vond ze den tuin een klein paradijs. Nu dorst ze er bijna
niet van te genieten, alleen door die geluiden van buiten,
het vijandige buiten ... Ach, dat het heerlijke gevoel van
toewijding haar, zwakke, dus kon begeven ... Maar was het
werkelijk geheel gemis van toewijding ? Het steedsche leven
wekte haar weerzin sedert den vreeselijken indruk van hare
aankomst hier. Onder het gevoel van dien indruk kon zij
met smachten aan het buitenleven denken : daar zou het zoo
makkelijk zijn voor anderen te leven... 0 de lieve kalmte
in 't dorp, als des Zaterdagsavonds de mannen huiswaarts
keerden, de vrouwen zich repten om haar huiswerk en haar
boodschappen af te doen, en mensch en natuur zich dankbaar
te slapen schenen te leggen in een genieten van de vreedzame, lange Zondagsrust 1 En dan des Zondags in den
namiddag, wanneer men wandelen ging in het warme bosch,
en er door de takken van de boomen zulk een adem suisde
van geduld en van liefde en geluk... Haar dorpje was wel
anders dan ze 't zich nu voorstelde, maar toch... o, waren
de menschen er niet beter, minder , zondig dan hier, hier
waar zij zou kunnen wegkrimpen, in een deemoedig samentrekken van de schouders zich verschuilen zou willen, bij die
gedachte aan ál de hardheid, al de zonde, al den strijd.
Wanneer zij door de straten liep, waaruit nu, achter den
veiligen muur, de geluiden toch eigenlijk niets vreeswekkends
konden hebben, en in den maalstroom van bedrijvigheid
moest ze vooruit, tusschen zoovele barsche en spotgrage
menschen schielijk door, telkens uit den weg tredend en toch
zoo menigmaal geduwd en gestooten, dan trachtte ze uitsluitend aan haar dagtaak te denken. Of na te denken over den
tekst dien zuster Constance 's morgens had behandeld. Vaak
had ze, om hare gedachten te dwingen, dien tekst een
groot aantal malen achtereen gepreveld. — Ik kan wel zien
dat jij vroeger Roomsch bent geweest, had zuster Louise
3
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gezegd, toen ze die van haar gewoonte had gesproken. —
Maar hoe ze ook haar best deed om hare gedachten bijeen
te houden, kleinigheden om haar heen in het straatgewoel
leidden hare gedachten af, nu moest zij dit vermijden, dan
wilde ze daar toch even naar kijken, daarop maakte iemand
het haar lastig, en dàn sprong de angst op haar vlotte
gedachten, en telkens, telkens kwam haar denken terug op
het ééne punt : áls ze haar moeder eens tegenkwam. 0, zij
vreesde een ontmoeting, maar zij wenschte die nog meer.
Hare moeder, die haar niet meer kennen wilde, voor wie zij
niets doen mocht en ach ook zoo weinig zou kunnen doen,
die haar niet noodig had — of misschien toch ook wel
noodig had.... Was er ooit eenige zekerheid, eenige veiligheid,
in een leven als van hare moeder ? ... Zij wist niet waar
hare moeder was, met opzet had men haar het spoor doen
verliezen, en hoewel hare moeder haar adres kende, twijfelde
zij of de trotsche vrouw haar óóit zou willen roepen, indien
ze haar óóit noodig had....
Hu, het was toch nog niet warm buiten. Wat haalde ze
zich ook deze gedachten in het hoofd. Maar ze moest er wel
weer aan denken ; dien schrik, dien wanhopigen schrik zou
zij wel nooit te boven komen... Telkens als ze maar weer
aan het oogenblik dacht, voelde ze zich de eetkamer ingaan,
zuster Agnès roept boven aan de trap haar toe even te
komen helpen bij een aflegging. »Zuster Marie is bij numero
vier". Ze komt in de ziekenzaal, dáár 1 die doode vrouw,
dat gezicht 1 ... 0, en nu altoos de gedachte dat het
toch had kunnen zijn, dat hier, in dit huis, onder één dak
met haar, hare moeder zou kunnen lijden, binnengedragen
zonder dat zij het wist, verpleegd door de gewone zaalzusters,
terwijl zij buiten zwierf, van de eene vreemde patient naar
de andere... .
Zij kon alleen voor haar moeder bidden.
0 de troost van het gebed 1 Waarom, waarom was ze
toch zoo, dacht ze telkens weer aan die dingen, kleingeloovige....
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.... Zij was een aantal malen den tuin rondgedrenteld.
En zóó gemeenzaam was haar de volkomen stilte, die al den
tijd door niets was gestoord, dat ze pijnlijk schrikte, toen
de bel overging van het deurtje in de poort.
Het was een vrouw van het Waschhuis aan de overzij der
straat : of er niet dadelijk een zuster kon komen, de waschjongen had een emmer kokend water over het been gekregen.
Zuster Clementine haastte zich naar de kleine verbandkamer
in den voorgang, zocht er ijlings bijeen wat noodig was,
watten, linnen, de flesch met lijnolie, en, de vrouw vooruitloopend, repte zij zich naar het Waschhuis.
Zij duwde tegen de vunze, verflooze deur ; die werkte met
een katrollood ; en toen ze doorduwde, viel ze in een weeë
warmwater- en zeepsoplucht, die haar dadelijk geheel omhulde,
waarvan een zwoele gulp achter haar om waasde, door de
deuropening weg. Rouw snorde naast haar het katrollood
neer, de smalle deur klapte toe, en een oogenblik was zij
verbijsterd door dien overgang, uit de stilte van den tuin,
óngemerkt door het straatleven heen, in deze onafzienbare
lage ruimte, vol grove houten stutten en balken, met een
menigte menschen, één aan- en omdruisend rumoer van
gepraat en druk gewerk. Ratelende vrouwefiguren, log
voorovergebogen, met hamers van armen ál in beweging.
Het was of de slaande en rukkende armen de maat hielden
bij het harde kletsen en krijschen der stemmen, en toen
zuster Clémentine doorliep, midden in het gerucht en de
volte was, scheen het verwarde stemgerammel zoo algemeen,
dat het haar minder nadrukkelijk klonk, meer als het dof
aanhoudende snel heen en weer plonzen, in schuimend zeepwater, dat hier de geduldige armspanen der krachtige vrouwen
deden. Maar dan deinde het rad gesprek plotseling op, hoog
op, een enkele rauwe scheldstem boven de andere uit, daarna
de zware stomp van een kuip die verzet werd, het plakkerige
sliergeluid van goed dat op de dwarsbalken boven de kuipen
werd gegooid, en wéér het doffere alzijdig rammelen, het
allemaal samen bezig zijn en allemaal samen praten.
Zuster Clementine, een beetje zenuwachtig, was al voort-
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gedribbeld tot halfweg de zaal, toen zij eigenlijk pas werd
opgemerkt.
Ah tiens, daar is de zuster.
Daar is de zuster!
Dag Zuster.
Zuster.
Zeg 's, Madame Veissat, daar is de zuster!
Hierheen, Zuster.
Met het een beetje confuse van een aanzienlijk persoon, die
door een volksmenigte gaat, ging zuster Clementine tusschen
de waschvrouwen door, nu het hoofd gebogen houdend, dan
verwezen staroogend naar den bollen, vuilwitten wasem die
uitsloeg boven tegen de grijsflakkerende glazen zoldering.
Ze was verwonderd over haar verlegenheid. Al twee jaar
wijkzuster. Omdat ze nu een week of wat niet uit was geweest.
Maar al dat gezonde beweegleven dééd haar zonderling aan,
die krachtige bezigheid van al deze zweetende, uitgesjorde
vrouwetronies, de losse jakken neerslappen latend op de
breede heupen, nu en dan met het vlak der in zeepsop
gerimpelde witroode hand stijf zich de haren uit het gezicht
of een sopspat uit het oog wrijvend. Plotseling zag ze Lilia's
kopje voor zich, en voelde 'meteen als een achterwaartsche
beweging van verwijt in haar denken : de jongen, de gewonde
jongen om wien ze hier was 1 .: .
Van ter zijde voor haar hoorde zij een klagelijke mannestem, in een deur stond een groep van vrouwen:
--- Hier is hij, Zuster.
Daar is de arme jongen, Zuster. Ik ben z'n tante,
ziet u Zuster....
In een klein tusschenvertrek, waardoor men rechts bij de
fornuizen en links bij de droogschuren kwam, zat de jongen,
met een bleek en vertrokken gezicht, tegen den muur en
een omgekeerden drievoet aan, het gekwetste been op
een paar vodden, ter zij van hem nog de omgevallen
emmer en vóór hem de bodem nat van het gestorte water.
Gelukkig was het water hem enkel over den voet, juist
tot den enkel gegaan. Zijn pantoffel had men hem al uitge-
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trokken, maar dampig schroeide de dweilgeworden sok om
den voet.
De zuster was bij het been neergeknield, en z66 als ze de
handen had uitgestoken om te helpen, had ze in zich als een
aanzwelling gevoeld tot warm en krachtig worden, wat haar
kalmte gaf en zelfvertrouwen.
Geef me die' emmer even aan, vroeg ze. En handig legde
ze het been op den dwarsgekeerden cilinder.
Toen stroopte ze voorzichtig de pijp der drillen pantalon
op, knikte even den jongen toe, in een behoefte om hem
moed te geven, trok, bijna onmerkbaar, haar schaar te voorschijn, en begon nu de sok open te knippen, middendoor in
de lengte, met een z66 licht aanraken als roerde de schaar
het katoen niet aan. De jongen had den mond vast gesloten,
hij kreunde wat, maar hield zich kranig, het been bewoog
niet. Enkel één stuiptrekking van smart toen het katoen
kleefde, het vel losliet ... Maar de zuster deed z66 zacht...
Vlug en resoluut, met een volkomen beheerschen van al haar
bewegingen, maakte ze het compres gereed, en legde het als
lafenis op den roodrozigen voet, en wond er het verband om
heen, zeer geregeld en nauwkeurig het blanke goed om dat
gehavende deel van een slordig arme-jongens-been.
En als altoos was die orde en reinheid reeds op zichzelf
een verzachting bij het lijden van den behoeftige.
Nu moet hij zoo spoedig mogelijk naar huis, zeide de
zuster, oprijzend.
Woont hij bij zijn ouders ?
Nee Zuster, maar hij is in een heel goed kosthuis, maar
het is niet naast de deur, rue de Courcelles. Hoe krijgen we
hem thuis ? Ik zou wel zeggen, laat hij bij mij komen, maar
ik met m'n gezin, u begrijpt....
-- Als er twee personen zijn om hem weg te rijden, wil
ik wel vragen of de Directrice de raderbaar wil leenen.
0 als de zuster dat wou doen.
Zuster Clémentine knikte den gekwetste toe, groette de
vrouwen, en voordat ze er aan dacht, stond ze op de stoep
van het Huis en stortte zuster Laure met d'r lange beenen
uit den achtergang op haar toe.
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0 Zuster Clérentine waar ben je toch geweest 1 Zuster
Constance is z66 ongerust 1 We hebben overal naar je
gezocht... .
Hét was Clémentine of men haar wekte uit een droom,
haar beknorde omdat zij den tijd had verdroomd. Het was
waar : ze was naar het Waschhuis geloopen, zonder iemand
er iets van te zeggen 1 Ze zag zich opeens als een kind
dat wil meedoen met de groote menschen, en dan moet
hooren dat het nog maar een kind is. Maar toch voelde ze
ook wel even iets tegen de bemoeizucht van zuster Laure,
ten minste hoopte ze dat Zuster Constance haar verzuim
anders zou hebben opgenomen.
Wat heb je met de' man gedaan ? vroeg Laure, voorgaande op de trap.
Wel, verbonden 1
Verbonden ? ... Och ja da's waar ook, iedereen kan
hier
maar verband wegnemen.
Clémentine kuchte een antwoord weg : moest men geen
meelij hebben niet Laure ? Maar het bedroefde haar dat ze
nu dadelijk weer stuitte op ontstemdheid. Het was háár
schuld. Zij, met haar telkens verstrooid -zijn, ze was toch geen
kind meer....
kwam ze, als klein, stil, bedeesd achter de drukke
Laure, die al in de gang riep dat daar zuster Clementine
was, de kamer binnen. Lilia lag nog in den ruststoel voor
het raam, en Zuster Constance zat naast haar, met al de
christmascards van het kind op schoot. Even glimlachte de
directrice bij Clémentine's verhaal ; een glimlach die het
verzuim zei en tegelijk het vergaf. Anders zei ze niets dan:
Heb je j niet te veel vermoeid, kind ?
0 nee 1 ... Clémentine hád wat willen zeggen : dát ze
niet goed had gedaan, dat ze 't inzag. Maar 't was immers
niet meer noodig : ze voelde dat Zuster Constance al alles
wist wat zij had te zeggen, zooals voor haar de glimlach
genoeg was geweest. Eenheid voelde ze. En 't maakte haar
blij,
bijna dartel-blij, ze had de directrice wel om
den hals willen vliegen.

zoo

Zoo

zoo

zoo
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Ik vond het zoo heerlijk om weer eens iets te doen...
Flap, het was er uit 1 Moest Lilia niet denken ? ... Bijna
schuchter keek ze 't kind aan. Maar ook Lilia's oogen spraken
begrijpen uit. Toen werd het geluk Clementine te machtig,
over de zuster heen boog ze naar Lilia en gaf het kind
een kus.
Kijk 's, zei Lilia.
Wat heb je daar ?
Een brief aan Papa en Mama!
Ja Zuster Clémentine, zei Zuster Constance, ik hoop
dat je het goed vindt, we moesten toch wat samen doen,
Lilia en ik, en daarom zijn we maar vast met die brief
begonnen. Maar hij is nog niet af. Dat doen we morgen,
nietwaar Lilia ? als zuster Clementine weêr in de tuin
wandelt... .
De directrice vroeg nu Clementine bijzonderheden over
het ongeval in het waschhuis. Ze stemde er in toe dat de
raderbaar werd geleend, maar Clementine moest boven blijven.
En omdat de directrice wel zag, wat lang gezicht zuster
Laure zette, droeg ze die op dat zaakje verder in orde te
brengen. Laure leefde nu eenmaal in een continueel zelfbeklag
over achterstelling, en ze scheen het zich bijzonder te hebben
aangetrokken, dat Zuster Constance Clementine met de verpleging van Lilia had belast!
III.
Lilia's betere toestand duurde maar kort. Een hoestbui
midden in den nacht, na een avond van telkens opgewonden
beginnen te praten en niet willen slapen, was het begin van
nieuwen achteruitgang. Van uitputting dommelde zij eindelijk
in, laat tegen den ochtend, het vermagerende bolle-hoofd dat
altoos zoo zwaar was, tegen de borst der geknielde verpleegster. Het was natuurlijk niets goed voor haar, zoo
eenigszins ingedoken te liggen ; maar wanneer ze veel leed
had ze zulk een behoefte aan gekoesterd-worden, was dit
zoozeer een troost, bijna een verzachting, dat Clementine
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telkens toegaf. Bovendien scheen er iets te zijn dat haar
angstig maakte, de laatste dagen ; ze had er niets van gezegd
en Clémentine vond beter er niet naar te vragen, maar het
was duidelijk dat iets haar hinderde of zorg gaf. De zuster
vermoedde dat zij haar toestand begon te begrijpen, maar
het kon toch ook zijn dat ze zich aftobde over wat anders.
De brief aan haar ouders, met Zuster Constance begonnen,
lag nog altoos onafgemaakt : misschien was het dat... .
Toen zij zeker was dat Lilia sliep, legde Clémentine het zwaar
steunende hoofd neder op het harde, maar weinig plooiende
kussen. Zij deed het zoo voorzichtig mogelijk, en toch overlegde ze zenuwachtig of ze het niet wat voorzichtiger had
kunnen doen. Terwijl ze, rechte gestalte, de handen voor den
schoot gevouwen, op het lage bed neerkeek, rees er in haar
een wijde zelfontevredenheid, een gevoel betreffende haar
zelve, als was het niet goed dat dit kind doodelijk ziek en zij
nu weer gezond was. En uren lang tobde ze in die droefheid.
Toch was zij juist de laatste dagen volstrekt weer niet zooals
ze wezen moest. Telkens voelde ze zich koortsig. Daar had

zeker haar droefheid over Lilia invloed op, nog nooit was
ze zoo met haar heele hart bij een ziekbed geweest, en had
ze zoo 't weemoedig vooruitvoelen gehad, dat er met het
zeker te verwachten sterven van haar patiente iets zou wegsterven van haar .... Maar er waren nog andere dingen die
haar gestel schokten, het weer was zoo guur, ijzig kon de
wind op het huis staan, en soms wanneer er met luchten niet
langer gewacht mocht worden, en Lilia welverstopt onder de
dekens ingepakt lag, stond zij ter zij van het ledikant te
klappertanden, met het gevoel van een hulpelooze tegenover
een vijand. Zuster Constance wilde het niet zoo, ze zei iederen keer dat Clementine, zoodra het in de kleine kamer benauwd werd voor Lilia, een van de zusters moest roepen en
zelve naar beneden zou gaan. Maar ach, Clémentine vond het
zoo naar, haar kind over te laten 1 Toch betrapte ze zich
telkens op kou-vatten, en het gebeurde dat ze 's nachts, wanneer ze Lilia had geholpen, met ferme koorts en een gevoel
of ze niet weer zou kunnen opstaan den volgenden morgen,
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zich neerlegde op het enge onwarme veldbed .... Ze had ook
een moeilijkheid gehad met zuster Laure, wat ze zich sterk
aantrok. Ze was driftig geworden, en Laure met haar spraakgebrek dat haar, vooral bij haar accent van Elzasserin, ongeschikt had gemaakt voor het doen der collectes waarvoor
ze eigenlijk was aangenomen, wás te beklagen, omdat ze, ook
voor verpleging niet geschikt, nu feitelijk in den weg liep in
het huis. Maar waarom moest ze dan telkens zoo bits zijn en
kinderachtige jaloerschheid toonen 1 Zuster Constance zou haar
Lilia immers toch niet hebben toevertrouwd 1 En dan zulke
scherpe woorden te gebruiken daar Dokter Darras bij was 1
Die goede dokter de andere zusters spotten dikwijls met
zijn drukke gezegden en bewegingen, zij vonden hem nog
zoo jong in al zijn doen, maar zuster Clémentine hield veel
van hem. Zij ontmoette hem in gewone tijden maar zelden,
daar hij slechts een klein gedeelte der wijkzieken behandelde,
doch nu kwam hij bijna dagelijks naar »zijn twee patientjes"
zien, en dan was hij zoo aardig, zoo hartelijk ; altoos wist hij
een grapje voor vla petite", en hij vroeg of ze niet ondeugend was geweest en hij vermeed iets wezenlijks te zeggen
over hare ziekte, en voor de verpleegsters was zijn vriendelijk woord telkens een opbeuring. 0 Clémentine zou .... ze
zou Laure wel ze wist niet wat hebben willen doen, toen die
zich zoo onhebbelijk uitliet in Dokters bijzijn. De twist had
ongetwijfeld haar gestel kwaad gedaan, waar dan nog bij
kwam de algemeene zenuwachtigheid in huis om het op handen zijn van de Verste, de tweejaarlijksche liefdadigheidsbazar,
waar de inrichting voor een gedeelte van bestond, maar die
dan ook al de oude en jonge vrouwen dagen van te voren
zoozeer placht bezig te houden, dat allen elkander van de
wijs brachten, hoewel de bazar buiten het gesticht gehouden
en door een bijzonder dames-comité voorbereid werd.
Doch wat waren deze bekommernissen bij het leed dat
zuster Clémentine om Lilia gevoelde 1 Weer stond ze het
was nu een uur of tien -- Lilia was wakker geweest, doch
weer ingedommeld, en de zuster staarde op dat witte ledikantje, waarin het groote grove kroeskopje nederlag, misvormd
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van vermagering, met putten in de vroeger hardrechte slapen,
met slapheid van huid over de vroeger zwaarbolle wangen,
hardrond toen als appelhelften. 0 het was of het donkerbruin
zwart was geworden, vaalzwart, het zwart van den dood... .
Een bedeesde klop op de kamerdeur riep Clementine van
voor het bed weg. Het was de dokter, hij klopte altoos zoo.
Clementine verliet zonder gerucht te maken de kamer, en
in de halve donkerte van het kleine portaaltje verhaalde zij
hoe Lilia's toestand was.
En uzelf Zuster, hoe gaat het u ? Heusch, vermoeit u
u niet te veel?
Clémentine voelde zich blozen. Hij vroeg niets bijzonders,
hij, de dokter, maar zij voelde dat het zoo gewone haar
ongewoon aandeed. Dit was juist wat haar in verwarring
bracht. Zij stotterde dat het haar heel goed ging ; zij was
blij dat de dokter bij het weinige licht daar niet zien kon
hoe ze bloosde, en metéén dacht ze aan zuster Laure : dat
die nu zou kunnen voorbijkomen.
Hij had zich al met zijn gewone levendigheid omgekeerd,
toen ze, als in een drang die van buiten kwam, vroeg:
Dokter!...
En toen:
-- Ik moet u toch nog iets zeggen .... ik wou u vragen ... wat raadt u me toch ? Lilia heeft nu al tweemaal
gevraagd, wanneer ze weer gewogen moet worden.
Arm kind 1
. Wat moet ik zeggen ! Het zou natuurlijk geen doel meer
hebben als ik haar woog en ze is er ook te zwak voor. Maar
't zou 'r toch ook maar verdriet doen, als ze merkte hoe
ze achteruitgaat.
Zegt u dat er iets gebroken is aan de bascule.
Ja ... dat zal misschien.... Maar ik geloof dat ik
haar hoor.. Dag Dokter.
Hoewel Lilia het zacht gefluister onmogelijk had kunnen
hooren, was zij inderdaad toevallig ontwaakt. En waarlijk, het
was of ze wel had afgeluisterd:
Zuster 1
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— Wat is er kind?
Wanneer word ik toch weer 's gewogen?
Hoe kom je daar nu aan ? begon de zuster ; het viel
haar moeilijk het jokkentje te zeggen. Doch ze bedacht, dat
die gedachte van niet meer gewogen te worden misschien
juist de kwelling der laatste dagen was geweest ; en al was
zij vast besloten het meisje niet te verbergen dat de dood
haar wachtte, nu voelde ze een té groot medelijden, nu moest
ze die bezorgdheid wegnemen, en ze zei het dus, zooals de
Dokter had geraden, dat de bascule was gebroken.
Spraken haar oogen haar tegen ? Lilia keek even haar aan,
en zuchtte.
— Zuster, klonk het een oogenblik later opnieuw.
En:
Weet u wel dat ik m'n brief aan papa en mama nog
moet afmaken ?
Zou dit het dus toch geweest zijn ? Ja het moest die brief
wezen. Tot groote blijdschap van Lilia stond de zuster toe
dat ze weer wat op de rustbank kwam. Dat verleggen was
al geen gemakkelijke zaak meer. Zoodra ze op was, vroeg ze
naar haar portefeuille.
Ben je heusch niet te moe?
0 nee ! .. .
Maar toen ze een paar zinnetjes had gedicteerd : dat ze
»weer ziek" was geweest, en dat nu »een andere zuster, mijn
lieve zuster Clémentine, u weet wel, van wie ik u al meer
heb geschreven," den brief voor haar vervolgde, en dat het
nog altoos koude winter was — hokte ze.
Ik weet niet meer, zei ze moedeloos.
We hebben ommers ook geen haast.
En om het
kind kalm te houden, stond de zuster op en bracht rustig
het een en ander in orde in de kamer.
Lilia had het hoofd afgewend : in de hoop dat ze misschien
zou insluimeren, bewoog de zuster zich zoo zacht mogelijk.
Maar plotseling vroeg de vroeger zoo heldere kinderstem
als schuw van zachtheid:
— Ik wou u wat vragen, Zuster.
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En toen Çlémentine op een toon van opgeruimdheid had
Wat dan, kind?
geantwoord met een :
Wat heb ik toch eigenlijk?
Beslist keken haar oogen in die der zuster. En deze las
daar in dat de vraagster zichzelve het antwoord had gegeven.
Nu was de onrust van al die dagen verklaard.
Je borst is niet goed Lilia, zei Clémentine kalm.
Lilia's oogen daalden. In het gezichtje vertrok niets.
Lilia had geen nieuws vernomen.
Clémentine bad haren God, dat Hij in de ziel van het
kind deze berusting bewaren mocht tot het einde : — om
jezus' wil.
IV.
Zuster Clémentine rijdt met mij mee in de vigelante,
had Zuster Constance gezegd.
De andere zusters gingen per omnibus.
Als in een droom liet Clementine zich wegvoeren. Het

was haar z66 vreemd geweest op de Vente 1 Zuster Constance
had beslist gewild, dat ze een uurtje zou komen kijken,
en zij had eindelijk toegestemd, ook om Laure genoegen
te doen, die op Lilia zou passen. Maar die plotselinge herrie
waar ze werd als ingeworpen 1 Van al de drukke bedisselingen,
dagen te voren ook in het Huis, had ze alleen wat gemerkt
door de zenuwachtigheid van de zusters. Zij was in de stilte
gebleven tot, na een vigelanterit, op eens een gonzend
rumoer, een gewarrel van geluiden waar ze de menschen
maar vaag in zag, haar geheel van streek had gebracht.
Iedereen was toen zoo lief geweest, mevrouw de Maujon, en
juffrouw Morot, en mevrouw Balfour, die haar een kop
bouillon had laten geven aan het buffet dat freule de Rochemont hield, en Zuster Constance, en eigenlijk al de zusters,
en ook die goede Dokter Darras, toen hij kwam aandragen
met dat prentenboek voor Lilia ; Clémentine was het ook wel
aardig gaan vinden dat zij toch nog iets zag van het feest;
doch nu maakte het terugdenken er aan haar nog maar
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moeër, en gaarne hield ze de oogen toe, terwijl de fiacre
hobbelend voortgleed, vlug op het hout van den buitenboulevard, snel het bonte geschemer langs, van de huizen,
de menschen en dingen.
Een enkel woord over den bijzonder mooien uitslag van
dezen eersten Dag, over de vrees dat de tweede veel minder
zou opbrengen verder bleven beiden zwijgen, in het
ook Zuster Constance drukkende gevoel van ontredderdheid
na een feest. Clémentine dacht aan de ziekenkamer, gelukkig 1
ze zou er gauw weer zijn ... Maar toen zij, achter Zuster
Constance aan, door het poortje was gegaan en aan het
einde van den tuin het Huis zag, leek dit verlaten : zij
die vroeger 'altoos verheugd was geweest wanneer ze thuis
kwam, van de straat weer »binnen", zag nu tegen het Huis
aan, als tegen iets sombers dat een eind maakt aan vreugde.
Doch nauwelijks had ze zich rekenschap van deze gewaarwording gegeven, of ze voelde een bijna koortsig zelfverwijt
als rammeien in haar gevoelens ; lieve hemel, omdat ze even
een uurtje op de Vente was geweest 1 en dit was immers
het Huis ; en Lilia wàchtte haar, Lilia 1 Een deernis die
haar de tranen in de oogen bracht, overmeesterde haar.
Ijlings liep ze naar boven, in het voorportaaltje ontdeed ze
zich van haar mantel, met zachte bewegingen ging ze binnen.
Van een late zonnestraal lag de breede streep verguldsel
tot op het dek van het ziekbed. Er was een stille, vriendelijke vroolijkheid in de blanke kamer, Met hunkerende
geluidjes als van een klein kind richtte Lilia zich op en
strekte de armen naar Clémentine uit.
Och wat is ze blij, zei Laure, welmeenend. Clementine
dankte de zuster met een knik. Triomfantelijk hield ze Lilia
het mooie boek van den Dokter voor.
-- 0 wat mooi 1 zei het kind.
Maar in de oogen las Clementine moeë onverschilligheid.
Wat stonden ze fiets, die oogen ... Clementine kon het niet
laten, haar aan te kijken. En zij, om de zuster plezier te
doen, nog eens:
-- Erg mooi 1

46

DEEMOED.
Clementine had het kunnen uitsnikken. Wat was Lilia

al ver heen 1 En van diè °zieke was zij nog weggeloopen ! ...
Zwijgend stond ze bij het bedje, terwijl de donkere handjes,
de dikke knoestjes van vroeger, waarin allerlei putjes gekomen waren, lusteloos bladerden in het boek. Clementine
snakte er naar, dat Laure de kamer zou verlaten. Eindelijk
ging die.
Toen eerst barstte het kind los. Als twee gelieven, die
eindelijk alleen zijn, konden die twee harten zich nu overgeven aan elkander. Lilia was te zwak om zich op te heffen,
met de teederste voorzichtigheid ondersteunde de zuster haar
in den rug : het was geene warme omhelzing meer, maar de
oogen deden alles. Al de sterke gloed van haar land gloeide
in de prachtige karbonkeloogen.
Gaat u nu nóóit meer van me weg ?
-- Nooit meer 1 ...
Nooit meer, zoo kort als dit lichaampje nog had te lijden....
Lilia's handjes grepen zacht naar de hand van Clementine

en streelden die en hieven ze op naar haar mond.
--- Heb je veel gehoest, kind ?
— Gaat nog al. Zuster Laure is erg lief voor me geweest.
Ik heb alleen een beetje pijn in de rug gehad.
Heeft ze je toen met jodium gewreven ?
Lilia schudde van neen.
Waarom heb je 't niet gevraagd ?
In een koestering van het krullenkopje tegen den arm
van de verpleegster :
'k Wou liever dat u het dee'. ...
-- Mijn kind 1!
Een weelde juicht in het hart van de zuster. 0 dat dit
haar mocht wedervaren, deze liefde van die lieve schat... .
Zacht richtte zij zich op, om Lilia wat te verleggen, want
het kind moest nu rusten. Maar toen zij het prentenboek
wegnemen wilde, hield Lilia het lachend vast. Nu had ze er
wel plezier in, nu keken de oogen naar de prentjes. Had
de Dokter het op de Vente gekocht ? Waren er meer zulke
mooie ? Wat een aardig ^oek! Waren er erg veel mooie
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dingen? En ook veel bloemen.... Aardig toch van de
Dokter, hè?
Die lieve Dokter, hij is zoo goed 1 Hij is haast net zoo
lief als u 1
En lager zakte de krullenkop weg, plotseling blozend in
dit schalksche plagen met iets dat zelfs als ernst toch geen
ondankbaarheid zijn zou.
Maar Clémentine 1 0 wat dankt haar hart haar kind, dat
het ook zooveel houdt van den Dokter 1
Doch meteen bedenkt zij haar plicht, en dwingt nu haar
ziekje met zachten dwang om eindelijk wat te rusten.
Toch leefde in het hart der verpleegster al de zoete ontroering nog voort van een liefde, zooals in haar eenzaam
leven zij nooit had gevonden. Even kwam er een wolk van
weemoed, maar die smart om hare moeder vervluchtigde in
een ongepreveld gebed.
Zuster Marie heeft Clementine haar middagmaal gebracht.
Nu is het beneden avondoefening. Clémentine zit weer voor
Lilia's bed, het handje van de zieke op haar schoot. De veilleuse vult de kamer met haar druillicht. De rust van den dag
die geëindigd is. Plotseling, als een vredesadem, stijgt het
vrome lied van vrouwestemmen op, waarmee, onder de schuchter dreunende begeleiding van het enkel wijs-aangevend harmonium, de oefening in de kapel wordt besloten.
In den geest zingt Clementine den lofzang mede. Zij meent,
dat Lilia sluimert. Maar nauwelijks is het gezang geëindigd, of:
Wat is er mddi gezongen, Zuster 1 'k wou toch, dat ik
het 's kon hooren.
— Heb je het dan nu niet gehoord?
-- Ja maar ik meen van dichtebij.
Clémentine doet geen poging, het kind de valsche hoop te
geven, dat het de oefening nog eens zal bijwonen. Maar ze
zint over dien wensch. Plotseling heeft ze een inval.
— Ik moet even naar beneden, lieveling, èven maar.
Weg is ze al, geluidloos het portaal over, de trap af, met
haar verzoek naar zuster Claire — die heeft de mooiste stem
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van het huis. Zou zuster Claire dat willen doen ? En
dan met Léontine en Julie? -- Als Zuster Constance het
goed vond.
Zuster Constance vond het goed.
Een ietsje gestommel op de trap, Clementine is bij het
bedje gaan zitten, ze heeft de deur laten open staan, uit het
portaal valt, van de reflectielamp, een matte lichtstreep in
de kamer. Even wat gekuch, gefluister ; dan klinkt, vlak bij
het bed van de zieke, vrouwengezang, zoo zacht, zoo lief:
Mon áme, bénis l' Eternel....
Lilia hééft toch een schok gehad. Clementine, over haar
gebogen, fluistert iets, bang, geschrikt van dien schrik, maar
met een knikje van »o nee' 't is niets", stelt Lilia haar gerust. Het meisje zit nu recht in haar bed, hoog het dek om
haar heengetrokken. En de donkere handjes met de glanzige
nageltjes zijn eerbiedig tegen elkander gelegd, zij 'bidt met
de mooie woorden mee:
Mon a^ me, bénis l' Eternel,
Le Dieu des délivrances;
Chante de notre Emmanuel
La vie et les souffrances.
0 mystère de piété,
Le Dieu de toute éternité
Se fait chair sur la terre.
Le Dieu qui fit tout de sa main,
Pour racheter le genre humain,
Devient homme et mon frère.
Klagelijk sleept de vrome wijs door de loome, gedrukte
stilte. Maar voor het meisje dat sterven gaat, doordien ze de
Zon mist van heur land, is het of de stemmen der engelen,
waarvan ze gedroomd heeft in mooie droomen, waarlijk nu
zingen, alleen voor haar.
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V.
-- Hoestte Lilia ? ... Neen, zij slaapt ; haar adem is moeilijk, maar vrij geregeld.... Maar wat, o wat was dat dan
toch ? ... Een dal, breed-open, tusschen lage lichtgroene wijnbergen ; een dorp met oude, zware boomen ; één huis is begroeid met rozen, witte rozen om breede raamdeuren ; en in
de zonnige serre ligt, half overeind, op een laag veldbed,
Lilia, en lacht vroolijk.... Het ijzeren tuinhekje is dichtgeslagen, een stap op de kiezel, en Dokters stem klinkt :
Hoe gaat het, kind ? ... Lilia slaapt 1 En het is nacht 1 .. .
Clémentine heeft gedroomd....
Met 'r eene hand achter zich rustend op 't kussen, zit zij
voorovergebogen op 't veldbed, en denkt na in starre ontsteltenis, over dien droom, waar ze bang voor is, en dien ze
niet ' kan kwijt worden. Het warrelt en suizelt in 'r hoofd, ze
wéét nu dat ze heeft gedroomd : van 'r Dorp, veel mooier
nog dan het is .... van het doktershuis, ja, daar waren rozen,
maar die serre 1 ... die heeft ze zoo wel 's hier te Parijs gezien ! ... en in de serre lag Lilia.... Ze heeft gedroomd dat
Darras daar woonde, en zij, Clementine, als zijn vrouw, verpleegde Lilia.... Ze heeft het gedroomd 1 ze heeft het gedroomd ! en zoo is ze zich er bewust van geworden, van het
vreemde gevoel, het nieuwe gevoel, die koorts van dagen,
dat trieste soezen... .
Zij valt op 'r kussen terug. En het ijzeren veldbed knarst,
en ze is doodsbenauwd Lilia wakker te maken, en toch kan
ze er niets aan doen : huilen moet ze, een vloed van tranen,
't gezicht geduwd in het harde kussen. Eén luiden snik kan
ze niet bedwingen.... Goddank, het kind slaapt door ! -Zij heeft nu volkomen 't bewustzijn terug. Het is zoo vrééselijk wat ze gedroomd heeft. Maar nu denkt ze weer aan het
witte huis, het groote huis van dokter Mathieu, de apotheek
met al die flesschen, 't pleintje naast het huis, de straat, en
ze leeft weer in in 'r droom van straks.... Zij de vrouw van
dokter Darras 1 God, hoe schandelijk dat ze dit dorst... .
't Vlijt echter over haar als een bedwelming. Ze dénkt nog:
4
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» rustig slaapt Lilia", en laat hem dan maar over zich komen,
nu in half waken, den heerlijken droom ; zalig om er aan
toe te geven, juist zooals zij onlangs, bij het herstellen, toegaf aan den lust tot slaap .... Darras de dokter in haar
Dorp. Hij zou nog liever zijn voor de menschen dan die goedige oude Mathieu kon zijn. Die daglooner, die zijn voet had
gekwetst bij het maaien, eens, toen zij kwam om een drankje
voor Marthe .... Natuurlijk zou Darras zoo'n man ook dadelijk vriendelijk helpen voor - niet, maar hoeveel zindelijker en
praktischer zou nu de voet verbonden worden 1 Een zegen
voor het dorp zou het zijn, een gestudeerde, jonge dokter 1
Zij Clementine zou altijd helpen, en met hèm mee in de
cabriolet. . , .
Steeds ligt ze, 't gezicht in het kussen verborgen : dat
daar haar geheim toch blijve. 't Is alles zoo prachtig,
zoon zalige droom, heerlijk om daar weer mee in te slapen.... Maar ja 1 dát was Lilia wel 1 het aak'lig gereutel
van voor een hoestbui. Clementine is onmiddellijk overeind.
Doch het wordt een korte bui, niet hevig, en Lilia dommelt weer in.
Zij blijft overeind in haar bed. Achter haar het flauwe
schijnsel van het heimelijke lampje. Dikke schaduwen waren
voor haar, en zij zit die aan te staren, turende in het kleine
vertrek, of het àl nieuw voor haar was en vreemd.
Zij kan het nu bijna niet gelooven, dat zij dezen prachtigen droom heeft gedroomd, en dat in háár deze liefde kan
leven. Zij komt zich als iemand anders voor, een vreemde,
hoogere, die zij benijdt.... Zij droomt . nu heelemaal niet
meer. Maar ze heeft nog al het geluksgevoel. Gek, dat ze
ook nu nog evenzeer vervuld is van haar dorpje. Het doktershuis, ze ziet het voor zich, zoo ruim, en vriendelijk met die
rozen. Wat had ze die altoos bewonderd l Verlegen was ze
daar nooit als kind : verwonderd, over die bloemen, zoo hoog
om de vensters. Dan bleef ze maar staan, zonder iets te
zeggen, maar ook zonder aan heengaan te denken. Arme
manke oude dokter, en zoo alleen, na den dood van zijn
vrouw.... Darras 1 hoe anders zou alles zijn. Hij, de mooie
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slanke jonge man, langzaam loopend om altoos kalm te
blijven, zoo echt een dokter die rust aanbrengt, en wat doet
hij toch niet af op een dag. Hij zou zich nu ook als een
dorpeling kleeden.... Och, wat doet ze toch mal en zondig,
met toe te geven aan zulke gedachten 1 Hij Parijs verlaten
voor een klein armzalig juradorp*el Zou dat ... nu ja, 't is
alles maar droom ... maar zou dat z66 onmogelijk zijn, van
een stil en gemoedelijk man als hij 1 Aan het andere ... mag
ze niet denken.... Maar wel hoort ze weer zijn stem, vriendelijk en vol zorg voor het kind, en ze ziet hem, als op de
Vente....

Nu is het gevoel haar te machtig geworden. Het dunne
dek op het smalle lichte veldbed schokt op, boven haar die
zich poogt te verbergen. 0, als Lilia wakker werd.... Zij
bidt om kalmte. En er komen weldadige tranen. Haar droom,
haar dwepen, haar jonge liefde lossen zich op in een gebed
voor hem.... Dan dommelt zij in. ...
Plotseling ontwaakt ze, vermoeid, als had zij heel kort geslapen : Lilia is al wakker 1 't Is toch nog vroeg in den killen
morgen.
Kind, waarom heb je me niet geroepen 1
Wel, ik lag zoo prettig te denken. Aan Dokter Darras,
wat ik hem straks zal zeggen over het boek.
Krijgt Clementine een kleur ? ze is doodsbang dat ze een
kleur krijgt. Maar Lilia praat door : heeft niets gemerkt.
't Kind praat dikwijls over den dokter : voor Clémentine is
ook dit nu iets nieuws. Iets waar ze wel verlegen mee is, maar
dat ze heerlijk vindt om te hooren. Telkens weet ze 't gesprek te verlengen. Tot een hoestbui haar waarschuwt....
Lilia belooft, zich wat stil te houden.
--- Ik wou maar dat hij al kwam ! ...
Clémentine zoent het meisje, dankbaar voor dit verlangen.
En terwijl ze zich ijlings kleedt, omzweeft haar het nieuwe
gevoel als een wonder.
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Nu is het middag : van een mooien, vroolijken voorjaarsdag.
Over de naakte boomen en struiken in den tuin is een eerste
teere bloei gespannen van rosige en zilverige lichtheid. In de
ziekenkamer liggen strepen zon, vreemdgesneden rechtlijnige
banen : daar in den hoek tegen den muur, en daar op het
middenstuk van het bedgordijn : licht dat zwaar geschaduwd
wordt in de wegkroppende plooien. Prisma's fonkelen op de
waschtafel, en het bijbeltje op den schoorsteen heeft een
gouden ruggetje, en in het midden van de kamer hangt een
gordijn van gouden stuifsel met dwar'lende, dansende stofjes.
Clémentine heeft het venster langen tijd geopend gehad,
maar er stond nog een schrale wind op het huis, ze heeft
het venster moeten sluiten. Ze heeft Lilia voorgelezen, uit
een verhaal van Mevrouw de Pressensé, maar het hoorenlezen heeft het kind vermoeid, nu ligt het stil, met afgewend
hoofd, op de rustbank bij het venster.
Clémentine heeft het boek nog op schoot : »De Familie
Hervé." Het witte huis, in het boek beschreven, doet haar
denken aan het huis van haar droom... .
Plotseling schrikt Lilia haar op met een vraag, gedaan in
het sterke overleggingslooze willen van het pas ontwaakt zijn:
Zuster 1 ... wrijf me nog 's 1 ..
Dit is nu al de tweede maal, dat Lilia vandaag om iets moet
vragen. Het wrijven had al een uur geleden moeten gebeuren.
Schandelijk om zoo te soezen.... Maar Clementine is ook z66
gelukkig 1 ... In den voorochtend is ze schuchter geweest, bij
het vooruitzicht dat hij zou komen, dat ze hem zien zou met
nieuwe oogen. De gewone morgenwerkjes hebben haar afleiding
gegeven, de tijd is heel snel omgegaan, en toen is hij gekomen... .
Hij heeft maar heel kort kunnen blijven, maar hoe engelachtig goedig en lief heeft hij Lilia aangekeken, toen zij met
haar schorre, korte stemmetje bedankte voor het boek t
Ook voor Lilia is het een gelukkige dag. Anders, wanneer
ze moe wordt van het hooren-lezen, moet ze naar bed. Nu,
na met een stralend gezicht te hebben liggen luisteren, heeft
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ze zich met een tevreden lachje omgekeerd, en lang heeft
ze stil gelegen op de rustbank.... Dat Clementine haar toen
heeft kunnen vergeten 1 ...
--- Kind, waarom heb je me toch niet eerder gevraagd je
te wrijven ?
Ik sliep, Zuster.
Heusch waar?
Ja, heusch. 'k Ben nog geen drie minuten wakker.
'k Heb u dadelijk geroepen, toen ik pijn voelde....
De hand der verpleegster gaat met zorgvolle zachtheid,
behoedzaam vast, over de plekjes die pijn doen.
Wanneer het wrijven gedaan is, wil Lilia het boek van
den dokter weer hebben, en twee rozen die Zuster Constance
gebracht heeft en die voor een tijdje buiten de deur zijn
gezet, moeten weer naast de rustbank staan.
Wat een feest nu zoo 1 De zon maakt dikke bobbels goud
in het glas van de rozen. 't Is of er al vliegjes en mugjes
zwirrelen, daar in het lichtgestuif. Wat is de kamer gezellig
en vroolijk 1 En buiten de kamer is alles doodstil. Bijna
al de zusters zijn naar de Vente, 't is of er ook in de ziekenkamers geen zieken meer zijn.

zoo

Net of wij alleen met ons beidjes in huis zijn 1

— Hè ja 1 0 wat een heerlijke middag 1 En ik voel me
zoo wel... .
Lilia zoo wel 1 De weemoed slaat koud op het hart van de
zuster, toch blijft de glimlach op haar gelaat ; zelve vol van
een nieuw geluk, is ze nog blijder dan anders, nu Lilia weer
een beetje een goeden dag heeft.
Het kind heeft een dwepend genoegen aan de mooie
rozen. Behoedzaam van bewuste zwakte wel, maar toch
met iets dartels in het aanhouden van de beweging, steekt
ze telkens haar vermagerde handje naar het guéridon uit, en
neemt heel voorzichtig het vaasje op, en bewondert dan
lang de beide bloemen, als een grooten schat.
•-- Hè, als ik nu van den zomer wat beter ben, zou ik dan
in den tuin eens een gróóte bouquet mogen plukken ?
Zomer — en een tuin met rozen
en een herstellend
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meisje, heenbuigend over de fonkelende bloemen -- Clémentine
ziet het voor zich, 't is het beeld van haar lieven droom
en, kind ook, dweept ze mee met het kind ; en ze maakt
een doldwaas plan, van later samen een poos naar buiten,
ergens waar niets dan bloemen zijn, bloemen en mooie oude
boomen, en dan de zon nog blijder dan nu ; en Lilia luistert,
Lilia lacht, die wordt nu op hare beurt meegenomen, in deze
heerlijke dweperij ... 't is zoo gezellig, toch, samen alleen
in de zonnige kamer 1 ...
Dan wil ze weer van De Familie Hervé hooren. De zuster
geeft toe, op voorwaarde, dat Lilia straks, tijdig v6dr den
eten, nog wat zal rusten. Maar al spoedig breekt Lilia de
lezing af. Ze moet er nog eens even over spreken, over
dat plannetje, prachtig mooi, van samen een zomermaand
buiten. Clementine, onder het lezen kalmer geworden, heeft
al berouw gevoeld over haar ondoordachtheid. 't Is haar, of
ze het kind straks met andere oogen heeft gezien ach,
hoe ligt het daar, wreed voor zichzelf van moed, in dat
onmogelijk begeeren om op te staan, om te leven 1 Hoe
moeilijk komen de woordjes er uit, die spreken van het blijde
willen het mondje raakt al zoo pijnlijk vertrokken, telkens
wanneer het spreken moet ... Clémentine heeft moeite om
haar ontsteltenis en zelfverwijt verborgen te houden. Ze zegt
maar wat, van een langen middag, van bijzondere vermoeienis,
en Lilia laat zich, gelukkig, doen, ze schijnt het nu toch ook
te voelen, dat ze zich te veel zou vermoeien. De kamer
wordt plotseling anders, of er op eens een spel werd afgebroken.
Zwijgend maakt de zuster alles in orde, en helpt dan zacht
het meisje over, met stille woordjes van kalmeering, en reddert
nu rustig, heel stil, rond ... 't is gedaan met den middag.
In Lilia's oogen is een andere uitdrukking gekomen, als
van een berustende lusteloosheid. Toch volgen zij elke
beweging der zuster.
;

—Gaatuweg?

Zie je dat all Ja ik moet even naar beneden, kijken
wat er voor je is. En dan zal 'k meteen eens hooren:
'k geloof dat de zusters terug zijn van de Vente.
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Zoo als Clémentine de kamerdeur opende, sloeg het gerucht
van een kwalijk bedwongen rumoer in het benedenhuis haar
tegemoet ; de zusters waren terug van de Vente. Op de trap
kwam zij zuster Charlotte al tegen, die, blijkbaar vermoeid,
met lusteloosheid in de oogen, niet dan met inspanning naar
boven kwam.
—Moe?
-- 0 ja 1 dat lange staan daar 1 Ik kan er niet tegen 1
En het was er zoo vervelend. Bijna geen menschen. ...
Dat was de teleurstelling die beneden van mond tot mond
ging, waar over nagebauwd werd, met uitroepen en uitleggingen, zooals over een ongeluk op straat door de buren op
een hoek van het trottoir. Vreemd viel Clémentine in al
die herrie in van vermoeide, lustelooze en toch jachtige vrouwen,
die zich van hun goed ontdeden en het over den arm hielden
om het weg te brengen ; wat te drinken vroegen en zelve
wegliepen om een glas water te halen ; druk praatten en
elkander aanmaanden om toch stil te zijn, zoodat het gesprek
als één algemeen rumoer op en neer ging met groote schokken.
Wat een scha^ alweer voor het Huis 1 De begrooting -- had
Zuster Constance verklapt — was toch al met veel moeite
sluitende gemaakt, en mèt een geraamden post van de opbrengst
der Vente, welke nu heel veel lager zou zijn.... Iedereen
mengde zich in de schatting en toelichting van deze gewichtige zaak, tot de meiden uit de keuken toe, die, nu de
directrice nog uit was, aan enkele zusters, vroeger ook
»dienstbaar" geweest, gauw even haar ostensieve gemeen..
zaamheid opdrongen. Zddveel belangstelling hadden allen
wel voor het Huis, dat het mislukken van de Vente ieders
deernis wekte. Men uitte die grof, vol praatlust, naar den
trant van vrouwen, die niet al te welopgevoed zijn. Maar
de toon was niet bij allen dezelfde. Er waren er, die, ontevreden over genoten waardeering, verklaarden, het wel gedacht
te hebben, dat het Huis blijken zou, niet zooveel sympathie
meer te vinden als vroeger ; anderen vonden, dat de Vente
slecht was voorbereid, en gaven, zonder Zuster Constance te
noemen, aan haar en aan de dames-patronessen de schuld ;
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twee vroegen met zóóveel angstige belangstelling, hoe alles
nog terecht zou komen, dat men in hun toon de stille
tweede vraag hoorde, waar zij zelve terecht zouden komen,
indien de altoos met moeite in het leven gehouden inrichting
eens niet kon blijven bestaan.... Maar dan waren er ook,
de strengsten, de vroomsten, de beste verpleegsters en wijkzusters, die met weinige woorden hun droefheid uitten, en
doelden op een eenigen troost, de bemoediging voor altoos.
Toen zuster Agnès zoo iets zeide, voelde Clémentine
een dankbaarheid, als had de oude zuster har willen
troosten.
't Gesprek had haar zoo'n pijn gedaan. Al toen ze nog
op de trap was, toen de hoofden zich oprichtten en maar
enkele haar toeknikten, had ze zich als gewelddadig in het
rumoer voelen opnemen. De zonnige uurtjes met Lilia waren
straks zoo'n mooie onwerkelijkheid geweest ; daarna had zij
smartelijk de werkelijkheid gevoeld, maar tevens het mooieernstige van haar taak als verpleegster. En waren dit nu de
zusters ? De eerste woorden die ze opving waren hard, vol
wantrouwen kwaadsprekerij over Zuster Constance. ...
Sedert haar ziekte was Clementine nog eenzelviger dan vroeger. Nu voelde ze bijna een afkeer van 't Huis, met al die
stage kleine geschillen, dat schrille zenuwachtig doen, die buien
van ruw egoïsme bij »liefdezusters"... Tot de woorden van
zuster Agnès haar in eens verdeemoedigden. 't Was of er
iets omsloeg in haar, alles plots weer den goeden kant ging.
0, hoe voelde ze nu ook de teleurstelling van het geld mee,
waar ze eerst niets om had gegeven, waarvan de tijding haar
volkomen onverschillig was geweest. Arme Zuster Constance,
die er toch maar voor stond, die toch al zooveel zorgen en
zoo dikwijls moeielijkheden met de dames-patronessen en de
heeren van het bestuur had, en die zeker niet weten zou,
waar het ontbrekende thans van daan te halen.
Hè 1 was ik maar rijk 1 ... dacht Clémentine, en weer
zag ze het beeld van 'r droom, de welvarende dokterswoning,
waar alle armen geholpen werden. Maar slechts heel even
liet ze zich gaan. 't Mocht niet 1 dwaas was het, slecht, licht-
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zinnig, aan zoo iets nog te durven denken. Was ze straks
niet genoeg gestraft?
-- Hoe is Lilia geweest?
Weer die lieve zuster Agnès. Al op weg naar een zieke,
met eten. Pas van de Vente terug, en al weer heelemaal in
haar werk. En de oudste van allen 1 Clementine heeft altoos
zulk een diepen eerbied voor zuster Agnès gehad, waarom
kan ze niet meer op haar gelijken ? Waarom handelt ze nog
altoos zoo ondoordacht ? ... Weer is ze een en al zelfverwijt
Nu niet meer het gevoel van zwakte en vermoeidheid, waar
ze zoo dikwijls mee geplaagd wordt, maar een behoefte,
een hunkeren om anders te wezen dan ze is.
De zusters hebben zich verspreid. Toch is er nog stemgegons in de benedenvertrekken. Maar Clementine stoort er
zich niet meer aan, zoo min als aan de ruwe bedrijvigheid
van de meiden in de keuken, waar zij stil zich bedienen laat
voor Lilia, terwijl heel haar wezen één vurig gebed is, om
toch meer ernst, meer kracht en liefde.
VII.
Geen der heldensagen van de kostschool heeft zulk een
indruk op Jacques Lenótre gemaakt, als het verhaal van den
jongen van Guadeloupe, die door een surveillant naar het
spoorweg-station werd gebracht om zijn voogd af te halen,
doch aan een omnibusstation, waar zij moesten overstappen,
ontsnapte, en eerst den volgenden middag werd teruggebracht
door de politie. Eiken keer, dat Jacques met monsieur Noël
in den trein der ceintuurbaan zit telkens wanneer hij een
bezoek gaat brengen aan zijn zieke zusje Lilia — moet hij
aan die heldhaftige ontvluchting denken. Hij zou dien jongen
willen nadoen. Hij ziet daar bijna een zaak van eer in. Ook
hij is immers een kleurling --- kleurlingen hooren grooter
moed te toonen, prompter en veel schitterender, dan de
zwakke, bleeke blanken. Bij de kracht van welke overweging
het verleidelijke komt van de zaak op zichzelf. Het verblijf
te Auteuil doet Jacques, die dol is op geschiedenis, altoos
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denken aan Mozes. Precies als Mozes, mag hij te Auteuil
uit de verte kijken naar het beloofde land van de wereldstad, »maar daarheen niet inkomen." -- Jacques is sterk in
tekstonthouden 1 De wandelingen door het Bosch zijn niet
veel anders dan plagerijen. De jongens moeten zoo stijf loopen, als waren ze op een boulevard, en wat zien ze ? een
vervelend miniatuurbosch, zonder bergen, beesten of mooie
bloemen. Ze gaan langs het veld van de wedrennen, maar
alleen wanneer er geen wedrennen zijn. Is het een dag van
rennen, dan slaat monsieur de rue Mozart in, en wandelen ze de
Muette om. Bij leelijk weer de Seine-kade of de afschuwelijke
Avenue de Versailles. En altoos in de tegenovergestelde
richting van Parijs 1 De Stad ziet Jacques alleen, wanneer hij
naar Lilia gaat. En dan ziet hij enkel, wat er valt te gissen
en te raden uit het raampje van den ceintuurtrein. 0, als hij
er aan de Porte Maillot of nog liever, aan het station van
Courcelles eens dorst uit te springen 1 Van het station des
Batignolles naar het zusterhuis is een quaestie van tien
minuten door allersaaiste achterbuurtstraten.... Jacques krijgt
een hekel aan zichzelven, wanneer hij in den trein aan den
Guadelouper denkt. Of zijn eigenliefde doet hem dien jongen,
dien hij nooit heeft gekend, die gekostschoold heeft in lang
vervlogen heldentijden, haten met kleurlingenhaat ... tot hij het
redelijker oordeelt, alle gevoelens van afkeer en wrevel saam
te pakken op het hoofd van den ongelukkige tegenover hem,
die niets vermoedt van deze dreigende gedachten. Jacques
denkt aan den aap van Valentin, Papa's boekhouder, thuis
op de Plantage, die zijn meester eens bijna blind heeft
gekrabd. Altijd had het dier lief en onderdanig gedaan,
maar op een avond, toen Valentin zat te lezen in de galerij, vloog
de aap hem aan.... Monsieur Noël leest rustig zijn krantje... .
Mistroostig kijkt Jacques door het raampje naast hem.
't Regent, alles ziet er vervelend uit. Maar regen-zondagen
zijn op school juist dikwijls heel prettig, want de surveillants
gaan zitten . lezen, en kijken veel minder streng toe dan op
de wandeling. Ze dampen alle drie, onder het lezen, en met
een béétje handigheid rook je daar zelf, zonder dat ze iets
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merken, een heele sigaret achtereen door heen. Juist van
de week hebben de jongens een trommel vol babas au rhum
en twee flesschen wijn gesmokkeld. Het kan een pracht van
een middag geven, en Jacques moet naar het zusterhuis 1 ...
0, dat zure gezicht van monsieur, wat zou hij die vent toch
graag 's...
Batignolles 1 Batignolles l wordt er buiten geroepen, en
zonder een woord te zeggen, droog wenkend, gebiedt de
pion hem op te staan. Kleumend, met opgetrokken schouders,
sluipt Jacques achter hem aan. Binnen het kwartier is het
poortje van het zusterhuis bereikt. Jacques vindt dit gebouw
nog vreeselijker graf dan zijn eigen school. Telkens, als hij
zijn zusje spreekt, is het hem een onmogelijk raadsel, hoe
die het hier nog prettig kan vinden. Maar Lilia is ook ziek,
lang ziek, ze is z66 anders dan vroeger thuis.... Zelfs op
de boot, waar je toch wel pret kon hebben, was zij de
lastigste van hen beiden, en vaak zdd stout, dat meneer
Campos dreigde, haar in de eerste haven die ze aandeden
aan wal te laten zetten. En nou, tusschen al die oude
vrouwtjes, lijkt ze zelf wel een oud vrouwtje....
Clementine had den wekker gezet, om niet den heelen
middag door te slapen. Maar ze had zich een uur vergist,
om twee uur al is ze wakker gerateld 1 Ze voelt zich niet
verkwikt door den slaap, 't is toch wel te kort geweest, na
den moeilijken nacht. Hu, ze rilt nu ze boven dek komt.
't Is zoo kil in de zusters-slaapkamer, buiten gure voorjaarsregen. Inslapen kan ze toch niet weer, dus maar opstaan.
Hu, die kilte.... Ook zoo naar om Lilia, 't weer heeft toch
zelfs nu nog invloed.... Hoe zou de dag zijn ? 0 die nacht 1
ál dat niet te verzachten lijden.... Als Lilia nu maar niet
verlangt 1 Maar ze houdt veel van zuster Agnès, en Clémentine laat haar toch nog liever over dag aan een ander over
dan 's nachts.
Somber zwiept de regen tegen de vensters, met koortsig
gevoel kleedt Clémentine zich. Wordt daar getikt aan de
kamerdeur ? Ja, Zuster Constance 1
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— Ik hoorde je op. Jacques is beneden. Maar hij kan
Lilia onmogelijk zien.
— Hoe is ze ?
— Net als van nacht. Geen oogenblik rust. Straks was
ze weer erg benauwd.
Heeft ze heelemaal niet geslapen?
-- Geen kwartier achtereen. Dokter komt om vier uur terug.
Misschien wordt ze tegen den avond wat kalmer. Jacques kan
ik natuurlijk niet boven laten. Maar hoe is het met dien
brief naar huis?
De brief was nooit afgekomen. Wel had Lilia er telkens
over gesproken. Allerlei dingen die ze schrijven zou. Maar
het kwam er nooit toe. Dan weer wilde ze een nieuwen brief
beginnen, op mooi papier dat ze van zuster Constance had
gekregen. Doch even later was de lust, de moed al weer
weg. De grillige wisseling in het onmachtig gehunker had
Clémentine telkens sterk aangedaan. Die brief zou immers het
afscheid zijn, het laatste dat de ouders van hun kind zouden
zien 1 0, wat was het toch vreeselijk, Clémentine kon er niet
in berusten. Waarom hun kind van zich weggestuurd ? Daar
het niets zou vinden dan den dood ! ... Lilia deed zich blijkbaar geweld aan. Zij voelde veel meer dan zij uitte. Zij uitte
zich eigenlijk alleen juist in die ongedurigheden over den brief.
Ik weet niet, wat ik elke keer aan d'r mama zal schrijven,
zei zuster Constance. 't Is zoo moeilijk om de harde waarheid
zoo dikwijls te herhalen. Maar ik moet toch aan die meneer
Campos schrijven, hij heeft geld gestuurd ; 'k geloof haast, dat
ik hem nu ook maar 's precies op de hoogte zal brengen.
— En wat zullen we aan Jacques zeggen ? Verlede' week
vroeg hij ook weer naar den brief van Lilia ; om in te sluiten.
Ja, hij is nog te veel een kind om het heelemaal te
begrijpen. En hij weet dat z'n zusje erg ziek is. Maar we
moeten 'm toch maar zooveel mogelijk voorbereiden.
Vol medelij met dien armen jongen, die, zoover van zijn
ouders af, nu ook zijn zusje verliezen zou, volgde Clémentine
de directrice naar de spreekkamer. Monsieur Noël zat aan de
tafel, verdiept in de lezing van een ouden jaargang der Revue
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Protestante, en de arme jongen maakte daar misbruik van,
door achter Monsieur's rug ganschelijk tot eigen genoegen
een vervaarlijk leelijk gezicht te trekken, dat, toen Clementine
de deur opende, niet vlug genoeg in een zedig en gehoorzaam gelaat wist te veranderen.
Clémentine werd er een beetje verlegen onder. Ze wist nu
niet dadelijk, wat ze tegen den jongen zou zeggen. Een paar
banale zinnen van den overbeleefden ondermeester deden
goeden dienst. Jacques vroeg niet naar den brief, en toen
Clémentine zei, dat hij Lilia onmogelijk kon bezoeken, vroeg
hij alleen nog even, onverschillig weg:
Zal ik dus maar niet naar boven gaan ?
Het griefde Clémentine. Het deed haar pijn, om Lilia.
Maar 't was waar, zoo'n jonge jongen ! ... Toen de directrice
binnenkwam met een trommeltje met zandtaartjes en Jacques
daar zoo smakelijk van at, nam Clémentine zich voor, dit, als
een klein pretje, te vertellen aan zijn zusje.
Lilia was niet in een toestand om van zulke dingen te
hooren. Dien namiddag en ganschen avond leed zij als nog
nooit te voren. Somtijds scheen zij tot rust te komen, maar
na een oogenblik stilliggens ontwaakte zij als met een stuip,
en de marteling begon weer. Zij hoestte weinig meer, zij had
geen kracht meer om te hoesten, meest lag ze benauwd om
adem hijgend, ongeregeld, vaak heel snel, een kort geadem,
voor uit de keel, om toch maar wat lucht te krijgen, maar
telkens kwamen er complicaties, kwam er een valsch geluid
dieper uit, reutelde het in de heete pijpen, als smoorde daar
vuur. Een hoestbui, vroeger het grootste lijden, zou verlichting
hebben gegeven. Dan steunde zij zinlooze klachtjes uit, als
een zwak diertje dat vermoord wordt. En plotseling v óer zij
op, ijzersterk, parelend zweet om het klamme hoofd, de oogen,
star, in moeën gloed, borend naar éénzelfde plek. Die verbazende kracht brak onmiddellijk, radeloos als ontijdige opstand,
't was of het lichaam in eens ineenslonk, of het leven er uit
wegzakte, als de kracht uit een gekerfden windzak ; in de slappe
vermagering blèven alleen, te zwaar voor den romp, als niet
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meer voldoende aangehecht, de harde staken van arm en
hand, en de reuzebol van het donkere hoofd, zóó vermagerd
al, toch nog zwaar, niet bij machte in te krimpen.... Ook
de geesteswerking was zeer verschillend. Uren lang scheen
het bewustzijn geweken, en dan, in de ergste oogenblikken,
verschrikte zij Clementine met een woord, een klacht, een
opmerking, soms over iets 'achter haar, in de kamer, zonderling blijk van oplettendheid. 't Meest klaagde zij over eigen
onreinheid. Het slijm liep, dun kleverig straaltje, onbelet langs
de kin in den hals ; wel had de zuster een doekje gelegd,
maar het hinderde 't kind toch schrikkelijk ; ze maakte zich
boos, op zichzelf, op de zuster, en het pijnlijkst was daarna,
haar uit gevoelde onmacht berusten.
Midden in den nacht kwam zuster Constance. Lilia was juist
weer benauwd. Het raam had aldoor op een kier gestaan,
zuster Constance opende het wijder. Clémentine, staag ingespannen bezig voor en om het bed, kon bij dien plotseling
versterkten luchtstroom een rilling niet bedwingen, hoewel
ze onmiddellijk vreesde dat de directrice die vlak achter haar
stond het gewaar zou worden. Inderdaad deed deze haar
een doekje om, waarmee ze zelve de kamer was binnen gekomen -- » Ik ga toch naar bed"...
Clementine voelde beschaamdheid. Altoos was er met
haar iets bijzonders 1 Het woelde haar pijnlijk in het
hoofd : een drang om geschikt voor haar taak te zijn, om
toch, vooral deze laatste dagen, aan haar patientje alles te
geven wat noodig was tot goede verpleging, èn het gevoel
van lichaamszwakte, 't bewustzijn dat zij niet flink genoeg
was, zwak van karakter.... Dien morgen, juist toen zij zou
gaan slapen, was dokter Darras gekomen. En bij dat trieste,
gure weer had hij gesproken over de ongeschiktheid van dit
klimaat voor de Creoolsche, en dadelijk had dat Clementine
weer ingebracht in haar droom, zoodat het behoeftegevoel
naar dat geluk haar was blijven omgeven vóór den slaap, en
in den slaap, en nu .... Het was slecht van haar, dit dwaas
gehunker ; haar droom was zonde geweest, en toch ... ze
kon niet laten er aan te denken, aan Darras, èn Lilia, èn
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den droom.... 't Kwam telkens weer als één terug, één
heerlijkheid van geluk en liefde ... En dàn viel de werkelijkheid daarop, haar lichaamszwakte, haar achteloosheid, de vrees
dat zij Lilia niet goed verpleegde. En vooral, met het loodzwaar gevoel dat het meisje zeker sterven ging, 't bewustzijn
van een Heerlijkheid, veel grooter, die Lilia's deel zou worden.
De morgen was nog moeilijk geweest. Nu lag het kind in
halfbewustzijn, in een verdooving, waarnaar Clementine had
kunnen opmerken, dat haar heele wezen smachtte. Darras was
tegen elven gekomen, 't kind scheen er niets van gemerkt te
hebben. Zuster Laure had Clémentine's dejeuner gebracht
en ook haar veel te luide praten scheen Lilia niet gehinderd
te hebben. Toen Clementine, met voorzichtig vorkgebruik haar
kalfs-blanquette nuttigend, bij een steelschen blik naar de
zieke, zag dat deze haar lag aan te kijken.
— Ben je wakker ?
Lilia zei niets. Haar oogen stonden zacht maar strak, als
lag zij over iets te denken. Plotseling stak ze haar armpje
uit, en, als wilde ze haar gezichtje verbergen, trok ze Clémentine naar zich neder, toen fluisterde zij, bedeesd maar
blijde, -- als iemand die, iets moeilijks doende, weet dat
welhaast de taak is geëindigd:
Ik verlang zoo naar de' hemel... .
Zonder bij haar neder te knielen, zóóals zij daar stond,
Lilia tegen zich aan, deed Clementine een gebed met haar.
Dat viel haar altoos zoo moeilijk, maar dit keer vond zij de juiste
woorden, rustiger was de middag der zieke ; weemoedig maar
vol van dankbaarheid, bleef Clémentine voor het bedje zitten.
Lilia's wensch werd spoedig vervuld. Er kwamen nog drie
vreeselijke dagen•en-nachten, dat zij telkens scheen te zullen
blijven in een benauwdheid, dat haar weerstandsvermogen
een wonder was. Kwam er éénige kalmeering, dan deed zij
vreemd en angstig, als iemand, die vergeefs iets wacht, in de
oogen het angstige van een zoekenden hond. De dokter
dacht enkel aan fyzieke invloeden, doch Clémentine pijnigde
-
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de vraag, of het kind met iets vervuld was, wellicht met de
gedachte aan huis... .
Zuster Constance had een briefje gestuurd aan den directeur van Jacques' school, om te verzoeken dat Jacques
Donderdags, op den vrijen middag, vooral zou aankomen.
Maar 's Woensdags vroeg Lilia naar haar broertje. In vele
dagen had zij niet over hem gesproken. Nu zeide zij opeens
zijn naam. Dat was de onrust in hare oogen.
Op een stadstelegram kwam Jacques binnen enkele uren.
Lilia had de kracht niet meer om hem de hand te geven.
Bedremmeld stond de jongen voor haar bedje. Hij wist nog
niet goed wat sterven was.
-- Brief, fluisterde 't heesche stemmetje. Jacques moest
den nooit gereed gekomen brief naar mama zenden. Met
een gedroogde roos, die er bij lag. Clémentine dacht aan
dien middag, van zon, van een laatste gelukkig-zijn, toen die
brief de vreugde en bezigheid was. ...
-- Niet huilen, beval Lilia, schor. Haar gezicht had zoo iets
ernstigs gekregen, of zij ouder, opeens geen kind meer was.
Zoo wenkten de oogen Jacques een afscheid toe, zag zij hem
uit de kamer gaan, nu hartstochtelijk schreiende.
Het leek wel, of zij met sterven gewacht had op dat
afscheid van haar broertje. Haar kleine restje kracht bleek
nu gebroken. Het sterven geschiedde in volslagen uitputting,
zij wist het niet meer, dat zij heenging...
VIII.
Clémentine trok aan de bel van de straatdeur ; moeilijk
ging de zware trekker over, achter de poort trilde knarsend
het vergespannen ijzerdraad. Voor de eerste maal, sedert
Lilia's dood, was Clementine uit geweest, om een vrouw te
verbedden rue Lepic, een korte, gemakkelijke taak, als een
proeftocht na haar herstel. 't Placht lang te duren, eer de
oude Julie, uit de kleine loge naast de keuken, antwoord gaf
op de roepstem der huisbel ; en ook nu moest Clémentine
wachten. Schuin tegenover het diakonessenhuis, waren twee
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andere, kleine panden, van vroeger tijd, pas naar den grond
gehaald ; er werd daar aan een groot huurhuis gemetseld,
't geraamte was al bijna gereed... De aanblik deed Clementine
denken aan een avond, voor haar bekeering, toen ze bij haar
moeder voor het raam stond, óók tegenover een huis in
aanbouw. Haar weemoed van dakloos, ouderloos meisje —
ze logeerde maar voor enkele dagen bij 'r moeder -- had
toen in dat groote nieuwe huis een droef zinnebeeld gevonden ; ze had zich om haar armoe beklaagd... .
Thans had zij een aardsch tehuis, en kende zij de hoop op
het beërven van een Beter ; toch trof haar de herinnering.
Het waren weder moeilijke dagen. Ach zij miste Lilia zoo 1
In de angstige zorg van het verplegen ; vooral, de allerlaatste dagen, in dien aanhoudenden strijd om nog iets te
kunnen verzachten, had zij aan haar verlies niet gedacht;
en opeens was Lilia gestorven gewéést, was het gebeurd,
als ongemerkt... Een schok, een nacht van verbijsterd-zijn;
wat lieve dingen : het warme meevoelen van Zuster Constance,
en ook die uurtjes met kleinen Jacques, die nu wel heel
rampzalig was, en in zijn behoefte aan getroost worden,
aan koestering, haar met zijn groote oogen telkens had
aangekeken net als Lilia kon doen. Maar ook veel naars:
weer dat ruw onverschillige in de daardoor leelijke ceremonie
der begrafenis, weer de indruk dat er een nummer wordt
weggedragen uit het ziekenhuis, ook al waren er met Lilia
veel meer begaan dan met andere dooden. Doch daarna 1 toen
de eenzaamheid kwam, 't ontredderd-staan daar zij niets
te doen had, daar alles nu was afgedaan... Toen had ze
zich de oude gevoeld, de opstandelinge die zich verongelijkt
vindt — daar zij niemand had om lief te hebben. Als een
naaktheid had ze opeens het gezien, een ontnuchtering:
dat er niets bleef van 'r liefde droomen uit de blanke ziekekamer ; en veel sterker dan vroeger, als een bijna niet te
dulden en toch niet te ontgane marteling, was het verwijt
teruggekeerd, dat Lilia haar niet genoeg was geweest.
Hoe of het mogelijk was geweest 1 Als was het het gevoel
van een ander, zoo onverklaarbaar was het haar nu, -- dat
5
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ze niet uitsluitend, met al de volheid van haar gevoelens,
ingeleefd had in het kind alleen.... Uitgesnikt had ze hare
liefde, in een avond en nacht van tranen, ze had het verlies
in 'r lijf gevoeld, als een afscheuring, of ze de moeder was;
en, met razende hoofdpijn ingeslapen, had ze den volgenden
morgen geen vorm gevonden voor hare zuchten van verootmoediging.
Een weeë leegte bleef het daarna ; een vage, als ver liggende wirwar van gedachten en gevoelens, waar ze overheen
mèest zijn, waar zij bevreesd was aan te raken, als aan een
welbedekte maar nog bloedrig open wond. Wel had ze veel
gehad aan een preek van dominee Besnard ; maar daarna was
het toch weer gaan spoken in haar, en eerst door een gevoel
van groote moeheid was ze tot schijnbare kalmte geraakt.
Dit uitgaan had haar goed gedaan. Beslist zou ze Zuster
Constance verzoeken, nu toch dadelijk weer den gewoner
dienst te mogen beginnen.
Zij stuitte in de keuken op ongewone bedrijvigheid. Gunst
ja, de taart van zuster Agnès 1 Zuster Agnès was dien dag
zestig . jaar geworden ; er was nu een reusachtige appeltaart
gemaakt, die prijkte op een vischschotel ; en op den rand
van den schotel was zuster Laure bezig twaalf kerstboomkaarsjes, in de drie nationale kleuren, vast te zetten : een
toespeling op de 1 2 maal 5 jaren der jarige. Clémentine
had nog al eens zoo'n taart gezien, toen Zuster Constance,
ruim twee jaar • geleden, vijftig was geworden. Ze trachtte in
de opgewondenheid van zuster Laure te deelen : het was
inderdaad een pracht van een taart.
-- Het eerste stuk voor zuster Agnès, zei Zuster Constance,
een bordje aannemend van zuster Laure, die met bewonderde handigheid, zonder eenig kaarsvetdruipsel, de taart had
gesneden en de stukken onder de verlichting uit te lichten wist.
Zuster Agnès, Zuster Agnès, Leve Zuster Agnès....
De naam, gezegd en weer gezegd, klonk als echo's op een
toost ; 't kwam van de benedentafel, uit den hoek van de
jongere zusters.
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Het feestgevoel der tafel had voller kunnen zijn. Toch
was dit al iets heel ongewoons. Ook leek er nu en dan wel
een kleine beweging van zenuwachtigheid te gaan door het
blijvende vriendelijk lachje op het stemmige gelaat van de jarige.
— Blijft er nou wel een stukje voor Darras ? lachebekte
zuster Charlotte aan het oor van zuster Louise; zdd dat
Clementine, die naast Louise zat, het ook kon hooren. Die
zuster Charlotte 1 Sissend kwam de verrukte lach over zooveel geestigheid uit den dikken, aan tanden armen mond der
tot verpleegster geworden boerin, en triomfantelijk keek ze
naar Clementine, als om te zeggen : hoe aardig hè ? Van den
overkant der tafel klonk een belangstellende vraag : Wat
heeft ze gezeid ? En zuster Louise was tot onmiddellijke
bevrediging der belangstelling van zuster Marie bereid.
Toch, voorzichtigheidshalve, niet te luid ; met de zware hand
in volle uitgestrektheid verticaal tegen den mondhoek aan
den kant van de middentafel:
— Zuster Charlotte vroeg, of er wel een stuk voor Dokter
bewaard blijft.
Zuster Marie, gesteld op hare reputatie van gevatheid, had
dadelijk een antwoord klaar:
Och, dat wil hij nou immers toch niet meer aannemen,
alleen nog van zijn meisje... .
Instemmend gelach aan de overzijde, bij zuster Charlotte.
Zuster Louise begreep het niet.
Wat meent ze?
--- Wel, hij is ommers geëngageerd.
-- Wie zeit dat?
— Dat weet ik niet. 'k Geloof dat hij het zelf aan zuster
Agnès heeft verteld.... Met dat meisje van de Vente.
Clementine had geen woord meegepraat. Maar de zusters
waren wel gewoon, dat zij weinig deelnam aan de gesprekken, hoewel zij een van de jongsten was.
In een van de slaapkamertjes der zusters. Clementine deelt
het met zuster Louise en zuster Léontine. Het reglement
verbiedt luid spreken onder het uitkleeden.
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Zeg Léontine, fluistert Louise, bij het als uitbarsten
van 'r welgedaanheid onder het uitkleeden ; wist jij daar wat
van, dat Darras aan 't verkeeren is?
Jij dan niet ? Hij komt morgen met z'n meisje bij Zuster
Constance.
Is het een juffrouw van de Vente?
-- Juffrouw Balfour 1 Hij heeft er Zuster Constance over in
de arm genomen en aan zuster Agnès heeft hij alles verteld. Weet je niet meer, toen op de Vente, hoe hij toen
Mevrouw aansprak, en hoe die hem toen voorstelde aan
'r dochter ? Die boog toen nog zoo stijf terug. Nou, maar
hij heeft 'r toch gekregen. Hij zocht al lang een vrouw.
't Moest er een zijn met minstens 30,000 francs, anders kon
hij zich niet inrichten. En dan protestantsch en een brunette.
Zoo heeft hij aan Zuster Constance gevraagd om hem er een
te helpen zoeken. En die heeft toen gezegd dat hij dan maar
eens op de Vente moest komen.
In de overdreven bolheid van zuster Louise's gezicht is
iets vertrokken tot een rechte lijn van verbazing.
Geloof jij daar wat van, Clementine?
— Nee'.
Och wat weet jij 1 vaart Léontine, een beetje kribbig,
tegen Clementine uit, die, afgewend, zich rept wat ze kan
om in bed te kunnen gaan. Jij was ommers aldoor boven,
de' laatste' tijd. Je bent niet eens op de Vente geweest.
Jawel.
— Ja, ze is er wel gewéést, beaamt zuster Louise.
— Nou ja, 'n oogenblik. Maar dat jij daar nou zoo van
opkijkt, Louise 1 Ik heb het heele zaakje zien aankomen. Je
weet toch, we stonden bij de ingang, zuster Pauline en zuster
Adèle en ik. Z66 als Darras binnen kwam, dacht ik : wat
komt die hier doen ? Want je ziet nooit een dokter op een
Vente. Adèle vond het nog zoo aardig van 'm, dàt bewees
nou, dat-ie belang stelde in het Huis....
-- Ja, beaamt Clementine, baars ondanks. Ze heeft hetzelfde gedacht, dien middag van de Vente, toen ze Dokter
op eens daar zag, koopende bij Mevrouw de Maujon. Ze
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voelt sympathie voor Adèle .... Maar d'r uitroep maakt
'r verlegen. Léontine kijkt naar d'r . , ..
Och ben je 1 zegt die. Ik heb het dadelijk gezegd : daar
zit wat achter. Ik ben nog achter Pauline gaan staan, om 'm
te kunnen beloeren. Nou, en toen ik 'm naar Mevrouw Balfour zag gaan en ronddraaien om die stijve dochter .... Maar
hij moet ook nog over juffrouw Bonain gedacht hebben. Die
d'r ouders zijn veel rijker, maar d'r zijn veel kinderen. En
ze is blond 1 Hij wou liever 'n zwarte ...
Clémentine bijt 'r lip tot bloeden, om niet uit te barsten.
Maar het mag niet, het mag niet : ze zou zich verraden 1 Ze
kan ook niet meer de kamer uit gaan. Wezenloos doet ze:
d'r haar is nu klaar .... dit goed recht leggen .... nu dit
nog .... en dat.... En wanneer de smakkende diklipstem
van Louise naast d'r lijzigt:
Nou maar, Clémentine, geloof jij nou, dat dat z66 gaat
met 'n huwelijk bij de groote lui?
Is het, of 'n ander 'r zegt, wat ze antwoorden moet:
Weet ik het ? — Kind 1 wat kan het je schelen 1 ...
En, als in een pantser, schuift ze zich weg, diep onder
d'r dek -- nog even luide gapend, om slaap te veinzen.
Ze heeft niet geslapen, bijna niet. Toch is de nacht wel
omgegaan. Ze heeft over dag 'r werk gedaan, weer als vroeger, gewone taak. In 'r nederige plunje : zwart kapothoedje,
zwarte doek, over blauw japonnetje, is ze door veel straten
gegaan — haastig, want ze had veel te loopen. 's Avonds,
wat dof van de eerste moeheid, heeft ze aan tafel niet anders
gehoord dan : »Darras er geweest", »Darras en zijn meisje" ...
Veel commentaar. 'Bijzonderheden. In den trant van wat Léontine vertelde. Maar zij heeft het niet willen gelooven. Toen
is ze hèm plots tegengekomen, in den gang, er was een erge
zieke.... Hij heeft 'r vriendelijk gegroet. Toen dreigden even
stèrk de tranen. Maar waar zou ze heengaan, om te huilen,
ze is nu weer in gewonen dienst, ze kan maar niet zoo naar
d'r kamer gaan. Ze is alleen wat bleek gebleven. En dien
nacht heeft ze wel geslapen.... Hééft ze gedroomd, dat
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zusters haar plaagden, en dat ze voor den spiegel ging staan,
en zich zag : de mooiste van 't Huis ? ... Wat een nare, dwaze
dingen 1 ... Veel bidt ze, en doet haar best bij 'r werk... .
En de dagen gaan, en de weken, de maanden. De schat van
haar hart blijft de liefde voor Lilia. En in de regelmatige
hardheid van haar leven wordt die 'andere liefde een verweeking van haar denken en voelen, voortgekomen uit hare
ziekte, maar waarover zij toch moet blozen voor Den Heer.

SPINOZA
DOOR

N. VAN SUCHTELEN.

Wijd wijkt de vale hei ; mijn scherpe oogen turen
Rusteloos door den mist die vloeit mijn voeten rond;
Ik zie niet waar ik sta, ik zie niet waar ik stond,
Maar gaande voel ik steeds diepteloos grauw me ommuren.

Ik ben niet bang, mijn voet treedt vast den ruwen grond;
Ik schrik niet zoo een wolk van wazige conturen
Welt uit den mist ; wat zijn die spokige figuren?
Het dennenbosch ? .... ik dwaal vreesloos-onzeker rond.
Maar voor mij zie ik plots een lichte lijn opblinken,
Als boven 't grauwe duin vér streept de zilvre zee;
»Hier is mijn weg" en 'k ga, zacht-fluitend, wel-tevree.
Zoo vreesloos dool ik om op 's Wetens vale hei,
En zoek somber-gerust, waar nev'len me overzinken;
Doch vind 'k uw witten weg ; hoe ga 'k dan licht en blij 1

EEN OOSTERLING )
,

DOOR

ALBERT VERWEY.

Wij kunnen er nu niet meer aan denken als aan het
»reine" Oosten, waarheen Goethe vluchtte om »patriarchenlucht te ademen". Maar Goethe, toen hij zijn West üstlicher
Divan schreef, begon zelf ook al een patriarch te worden en
zag in de klare verscheidenheid van een wereld van vormen
ten slotte het spiegelbeeld van zijn eigen geest. Na hem
hebben menigerlei naturen zich gespiegeld in dat Oosten, en
zij zagen het anders naarmate zij zelf anders waren : allen
zagen en beminden in die wonderlijk-schijnende vormen hun
eigen spiegelbeeld, en als zij kunstenaars waren beeldden
zij het uit.
En dan is het voor ons, tijdgenooten, een nieuwe bekoring,
een bekende natuur in zoo vreemde vermomming te zien.
Het is alsof wij een aangenomen broer hadden, die zich
plotseling als de erfgenaam van een oud geslacht vertoont.
Hij is wel dezelfde, maar zie nu zijn optreden.
Zoo is het ons vooral bij het aanschouwen van dezen
Oosterling. Grooteren zijn hem voorgegaan, maar wij kennen
geen wiens geestelijk type zoozeer het onze is. Men merkt
dat dadelijk wanneer men zijn meening leest over de oudarabische dichtkunst.
»Liefde, gastvrijheid en krijgsmansmoed, deze drie vindt
men, zoekend naar de grootste sentimenten van den voorI)

Oostersche Schetsen en Vertalingen, door G. van Vloten. Scheltema en
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Islamischen tijd. Van deze drie zingen ook de gedichten.
Ik moet daar alleen nog bijvoegen : de natuur.
Als oude tradities zijn gevallen en de mensch zich alleen
voelt staan in zijn menschelijkheid, dan gaat hij de natuur
zoeken en haar begrijpen als zichzelf. Dat deden voor
Mohammed de oude Arabieren. En zoo vindt men in hunne
poëzie weinig wijsheid, maar men vindt er des te meer gevoel
en hartstocht in.
Men vindt er het pleizier van zuivere gemoederen in de
schoonheid van elk ding en men vindt er het grootst individualisme verheerlijkt in hartstochtelijke klanken."
Dit is niet alleen de meening, dit zijn ook de zegswijzen
die na 1 88o de geestdrift van de jongeren uitspraken. Als
deze schrijver toen verschenen was zouden wij hem tot de
onzen gerekend hebben. Hij komt later, maar zijn langzamer
werkende geleerdheid heeft hem een dracht doen vinden die
voor ons verborgen was.

Wanneer een dichter zijn verlangen naar grootheid en
schoonheid bevredigd voelt door de daden van het voorgeslacht, en die daarom uitbeeldt, dan behoeft hij geen verontschuldiging. Wij weten wel: een leeuw is geen zendeling,
en een despoot geen grondwettig koning. Maar de wet voor
den kunstenaar is geen andere dan dat hij elk wezen naar
eigen waren aard kennen doet. De enkele woorden waarmee
de schrijver het gebrek aan maatschappelijke deugd van zijn
Arabieren goedmaakt, zijn dan ook minder een verontschuldiging, dan een begrenzing van zijn onderwerp : »de schoonheid der daden". » Primitief menschelij ke hoedanigheden, ontwikkeld tot in het heroïsche", »gastvrijheid, niet enkel het
ontvangen en onthalen van gasten, maar aan hen die men
weldeed een innige toewijding en een zich opofferen voor
hen. Wilde niet de legende dat men zelfs aan zijn grafsteé
Hatims vrijgevigheid niet tevergeefs had ingeroepen ?"
Koninklijkheid, niet in één enkelen, » maar zóó dat ieder indi-
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vidu een koning was van heerschzucht, dapperheid en edelmoedigheid." »Een merkwaardige zucht naar vrijheid, die
zich onder de menschen niet meer uitzetten kon en boven
hen de eenzaamheid verkiezen deed." Recht gelijk in aanzien met onrecht, »mits het onrecht maar iets van grootheid
en voornaamheid in zich sloot." Exaltatie, »66k in de liefde.
Want het is merkwaardig, bij deze ruwe Bedowinen een sentimentaliteit aan te treffen, wier weerga men in het eind der
vorige eeuw terug zoeken zou. Madjnoen is het type van
den lijdenden minnaar en van zijn liefde voor Laila worden
trekken verteld als de volgende : » Madj noen kwam langs den
man van Laila, die zich bij het wintervuur te warmen zat
en bleef bij hem staan en zong:

Gij doet mij vragen of gij wel eens in den morgen
Laila tot u trekt en haar kust op den mond,
en of Laila's lokken op u glinsteren,
zooals de chrysanthemum glinstert in den natten dauw.
De man antwoordde : Welnu, als gij het mij op mijn woord
afvraagt, ja. Toen greep Madjnoen in zijn handen twee
grepen heete kolen en liet die niet los, voor hij bewusteloos
ter aarde stortte. En met zijn tanden beet hij op zijn lippen,
en beet zijn lippen door. De man van Laila was verdrietig
over wat hij zag en verbaasd tevens en liep heen."
Ook indien, wat mogelijk schijnt, deze gevoeligheid tot
een latere eeuw behoort, is de trek ons hier welkom, waar
het ons niet zoozeer om het beeld van de Bedowinen als
om dat van een tijdgenoot is te doen. Zijn verlangen naar
schoone daden, en de soort dier daden, wordt ons hier aangegeven en wij genieten de genegenheid waarmee de moderne
gemoedsaard zich in oude gebeurtenissen herkent.

De jeugd wordt door uiterlijke daden aangetrokken ; en
zoo is het ook hier, waar De Slag, naar den ouden kroniek.
schrijver Tabari, het eerste geheel is waarop de bewerker
zijn vermogens heeft beproefd. Het is die vijftiendaagsche
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slag waarin het Perzen-leger van Jezdegerd, laatsten van de
Sassaniden, geslagen werd door de Arabieren, die Omar, de
opvolger van Mohammed, tot hun grootsche taak had saamgebracht. Eerst waren zij, de Arabieren, ruwe woestijnbewoners, zelfs zonder veel godsdienst. Toen Rustem, de
aanvoerder van het Perzen-leger, de Moslims zich zag haasten
naar de moëzzin van hun veldheer, dacht hij dat zij ten
strijde aanliepen ; en toen hij hoorde dat dat haasten voor
het gebed was, zei hij : Dat is Kalief Omar, die de honden
spreken geleerd heeft en verstandig te zijn. Of hij bedacht
heeft dat vroomheid het sterkste verstand is ? Hij zal zijn
vijanden wel geminacht hebben. Toen den vorigen dag een
bode van de Arabieren in zijn kamp kwam, had hij zich op
zijn troon gezet : op zijn hoofd was de vorstenkroon, zijn
gordel was van goud en hij droeg gouden armbanden en
een lijfrok van brokaat. »En de zonen der vorsten zaten in
twee rijen met de oorhangers en de gouden armbanden, in
praalgewaden." Maar de bode die kwam had van al die
kostbaarheid reen verstand gehad. » Zijn pantser glom zwart
als duister water ; zijn rok was uit het dek van een kameel,
wijd op zijn borst geplooid en gebonden om zijn midden
met salabvezels. Om zijn hoofd was een zadelriem gewonden,
en daaruit, want zijn haar was rijk, staken vier vlechten als
de horens van een steenbok." De Perzen hadden schoone
tapijten uitgespreid ; maar de bode kwam, » met zijn speer
zich steunend, schrijdende met 'korte stappen, in zijn gaan
stekend de tapijten en kleeden, alles bedorven en gehavend
achterlatend. En hij dreef zijn speer door het tapijt heen
en ging neerzitten voor den troon." Ook in zijn spreken
was geen ander verstand dan vroomheid : »Allah heeft ons
opgewekt en Allah heeft ons gebracht om van Zijn knechten
wie Hij wil te voeren tot het knechtschap van Allah, uit het
knechtschap van menschen, en uit de nauwheid van dit aardsch
leven tot groote verruiming, en uit slechtheid van godsdienst
tot gerechtigen Islam."
Rustem kon zulken niet in hen zien : hij zag alleen de
behoeftige woestijnbewoners : hij, de Vorst, kon hooghartig
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en edelmoedig zijn, en verlangde niet te vechten tegen hen,
maar hen weg te zenden met een geschenk. Maar de bode
antwoordde : »Niet zoo is de zaak als gij inziet en denkt het
te weten. Allah, hoog en geprezen, heeft ons welgedaan met
Zijn godsdienst en Hij heeft ons doen zien Zijne teekens tot
wij Hem kenden en wij waren Hem niet kennende. Toen
beval Hij ons de menschen te roepen tot één van drie : den
Islam en dan laten wij hen, of de schatting en dan verdedigen wij hen, of den openen krijg. Toen snoof Rustem
een snuiven en bruiste van woede en hij zwoer bij de zon:
Morgen zal voor u het ochtendrood niet verrijzen tot ik u
dood altegader."
Maar dat Rustera dat ééne verstand niet had bewees hij
den volgenden dag nog duidelijker. Toen namelijk iemand
aan zijn verklaring dat hij de vijanden zou vergruizelen, toevoegde : Zoo Allah wil, zei hij : Ook zoo hij niet wil.

De Slag is vooral een aaneenrijging van zeer fraaie episoden.

De rij van roependen die stond van het kamp van Rustem
tot de koningszaal van Jezdegerd ; Sad, de veldheer van de
Arabieren, die aan zweren leed en voorover met de borst op
een kussen lag op het kasteel van Qadesia en papieren met
zijn bevel afwierp naar Cha^ lid ibn Orfota, onder hem ; Aboe
Mihdján, de dichterman, die wijn dronk en wien het lied op
de tong kroop, zoodat Sad hem gevangen hield, maar hij,
met behulp van Sad's vrouw, Salma, kwam vrij en reed op
Sad's paard, Al-Balga^ , in galop, met de lans spelend, tusschen
de slagorden : sommigen dachten dat hij de profeet Al-Khidhr
was (St. Joris), maar niemand herkende hem, behalve misschien Sad zelf, die hem van boven zag en zei : Bij Allah,
het paard gelijkt Al-Balga^, maar het steken is van AboeMihdjaA n ; verder het gevecht van de vier mannen met harde
lansen, die de oogen van de olifanten uitstaken en hun de
snuiten afhieuwen ; de ruiters van den Grooten Chosroës
eindelijk, die niet wilden vluchten maar neerzaten onder het
Koningsvaandel, dat zij in den grond hadden vastgegraven,
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en daar gedood werden. Zoo waren de voorvallen uit dien
slag, waarin aan den avond van den tweeden dag al 2500
Moslims gevallen waren, maar van de Perzen i0000, zooals
altijd, ook nog in onzen tijd, de Barbaren in grooter menigte
vallen dan de geloovigen.

Uiterlijke daden. Gedurende een tijd heeft de schrijver
zich uit de wereld van zijn geschriften verplaatst naar de
werkelijke. Naar Konstantinopel. Wie dit doet verliest iets
van de schoone rustigheid waarin hij de gestalten die hem
aanlokken, waarneemt. De beweging van de werkelijkheid
moet door hem met een tegenbeweging worden beantwoord,
anders verliest hij zijn evenwicht. Niet enkel wat hij ziet,
ook wat hij is wordt van beteekenis. En zijn eigen figuur
probeert hij ons te doen tegentreden, niet zooals ze weerspiegeld in het andere door hem genoten wordt, maar zooals
hij ze zich bewust maakt op zichzelf. Dit was voor dezen
zoo bizonder geestelijk aangelegden niet gemakkelijk tot stand
te brengen. Hij probeert zich te verwijderen van zichzelf
door op Europa te schelden als het monsterachtige Brein op
een verdord Lichaam; want hijzelf is zulk een brein-mensch.

En, modern mensch die hij is, tracht hij zich door de inwerking van allerlei literaturen een figuur aan te doen die in de
werkelijkheid van het oosten past. Verfijnde procédés van
werkelijkheid-voeling zijn hem daartoe even goed te stade
gekomen als vroegere min of meer romantische gestalten,
waaronder europeesche dichters het oosten genaderd zijn.
Ondanks allerlei talentvolle en sierlijke evoluties blijkt daar
alleen nog duidelijker zijn beschouwende aanleg uit. Hij is van
nature wat hij zonder moeite is, een zich in oostersche verbeelding spiegelend gemoed, een die spiegelingen waarnemende
geest, een ze afbeeldend kunstenaar.
Toch geloof ik wel dat die reis, en ' ook de inspanning
haar inwerking te weerstaan en te beheerschen, van groote
beteekenis voor hem is geweest. Na de Herinneringen uit
Konstantinopel is er in de soort van zijn verbeeldingen een
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belangrijke verandering. De tijd van de Innerlijke Daden is
voor hem aangebroken. En in twee groepen van arbeid vertoont zich nu een innerlijk leven dat ons voor dien tijd
gesloten bleef, twee groepen : die ik zou willen noemen : de
hartstochtelijke en de harmonische.

Voordat ik voortga het leven van onzen oosterling uit
elkaar te zetten, moet ik zijn arbeid nog even van de buitenzij
naderen en zien of hij ook van die zij als den tijdgenoot
dien we in hem zagen, te begrijpen valt. En dan is het in
de eerste plaats duidelijk dat de lange kweeking van sommige waarnemings- en verbeeldings-gewoonten, zooals hij die
klaarblijkelijk met zeker opzet in Konstantinopel gedreven heeft,
niet zonder invloed, geweest is op de bewerkingen, die nu nog
door ons te bespreken zijn. Er is daar namelijk veel meer
daagsch leven en er zijn daar ook een zeker aantal gedichten in : zij moesten dus met meer bezonnenheid gevat en met
meer kunst geschreven worden. Daartoe heeft hem de romantische en sensitivistische omgang met het Oosten bekwaam
gemaakt. Zien wij nu met hoeveel volharding deze wijs van
oostersche schrifturen te bewerken, jaren lang is nagestreefd,
dan gaan wij, in de tweede plaats, terug naar dat vroegere
opstel over de oud-arabische dichtkunst en daar lezen wij
het volgende:
»In de Gids van 1870 schreef P. A. S. van Limburg
Brouwer een artikel »de poëzie der woestijn," bevattend o.a.
ook een aantal arabische gedichten.
»Hij begaat in dit overigens zeer lezenswaard stuk de
vergissing deze gedichten in europeesche maten over te
zetten en te vertalen in dat nederlandsch, dat de traditie
toen voor gedichten gepast achtte.
»Bij haar wier woning strenge macht
Omsloot, heb menig lange nacht
Ik, zalig, 't loon der min genoten," enz.
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Of:
»Mijn schande wil ik wasschen
In bloed door 't blanke zwaard,
Zij ook door Allah's oordeel
Geen onheil mij gespaard."

Zoo flauw heeft geen Arabisch dichter ooit gezongen."
Wie de kritieken van de jongeren na i 88o gelezen heeft,
weet dat voor deze plaats hetzelfde geldt wat wij in het
begin van dit artikel omtrent een het Individualisme betreffende
zinsnede uit hetzelfde opstel beweerden : ook dit zou door die
jongeren kunnen geschreven zijn : evenals in zijn geheele
geestesrichting blijkt hij ook in zijn letterkundige kritiek een
kind uit hun kring te zijn. Van deze kritiek is zijn verdere
arbeid uitgegaan. Het ideaal dat die kritiek ingaf heeft hem
aangedreven. Wat die jongeren op hun stof, beproefde hij
op den zijnen : het kunstbesef van een nieuwen tijd.

In de twee groepen die ik tevoren noemde vertoont zich
nu het wezen van dezen tijdgenoot, zooals hij het onder den
invloed van een oostersch leven zich bewust maakte. En al
zijn daar geoefende bekwaamheden werken mee om dit wezen
nu niet langer als een grooten, algemeenen trek, een liefde
voor schoone en groote daden, te doen voorkomen, maar
als een geheel van gevoelens en neigingen, spelend naar
buiten, zich verdiepend in zichzelf, zich zonder onbeholpenheid bewegende tusschen de alledaagsche effenheid en de
verfijning van het zeldzame oogenblik. Een nu doorvoeld
Innerlijk geeft den toon aan voor de bewegingen van de
uiterlijke verscheidenheid. Als Innerlijke Daden alleen kunnen
de verhaalde gebeurtenissen, die toch nooit kunnen verschijnen zonder uiterlijk, begrepen worden. En Hartstochtelijke
en Harmonische, zei ik al, kunnen ze door ons worden
benoemd.
De eerste groep, in haar geheel benoembaar als die van
den IJverzucht. Twee stukjes : De Kalief zooals hij was, en
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een dat meer eigenlijk met het woord IJverzucht betiteld
wordt. Beiden de ijverzuchtige daden van den Despoot, 't zij
hij heerscher of minnaar is.
Het kan zijn nut hebben de sfeer waarin deze verhalen
spelen vooraf nader aan te duiden. De wilde woestijnbewoners
hebben afgedaan. Overwinnaars, hebben ook zij de beschaving ondergaan van de overwonnenen. Het Kalifaat van
Bagdad voert en viert zijn hoofsch en kunstvol bestaan. Den
tijd van de Barmakiden roemt men, toen dat fijnzinnig en
weldadig geslacht, rijk aan macht en invloed, schoone tradities
bewaarde en nieuwe uitingen aankweekte. Maar niet in dat
klassieke tijdvak, in het even latere, als Al-Raschid den Barmakide Djafas ibn Jahja dooden liet, speelt de op al te normale bewegingen minder beluste moderne geest, dien wij
bezig zijn na te gaan. Zijn Held is de Despoot en zijn
vrienden in de tweede groep zijn hofmakers en hovelingen.
De Despoot : naijverig op zijn oppermacht : den Barmakide
doodt hij, en zoo hevig is de spanning waar dat doel mee
wordt ingezet, dat hij zeven jaar wacht met de uitvoering,
schoon het besluit genomen was. Zijn eetlust lijdt er van,
totdat het hoofd van den gehate op zijn tafel staat. Den
man die zijn daad afkeurt maakt hij zich ten vertrouweling,
alleen opdat hij zeker zij van die afkeuring en er hem voor
straf. De Despoot : naijverig op de liefde van wie hij genegen
is : den zanger kastreert hij, naar wiens zang zijn slavin
geluisterd heeft : de zuster wier minnaar hij is, worgt hij,
omdat zij een lied gemaakt heeft waarin gezegd wordt dat
liefde rust op geweld.
Dit is de eerste groep. Een liedje komt er in voor:
Bleeke schoone sluimert niet,
ligt te luistren naar mijn lied,
borst getooid met groen juweel,
wang gevlijd op crocusgeel.
Is de maan, wie geeft hier raad,
schooner, of haar schoon gelaat?
Zang, door deur en wachters henen
Doet haar zachte tranen weenen.
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Mijwaarts komt, zoo zich 't vermeet,
voet uit zilver schier gesmeed.

Afgezien van de kleine onregelmatigheid in den voorlaatsten regel waar het woordje »hij" is uitgelaten, is dit
stukje uitmuntend.
Hovelingen en hofmakers : de tweede groep. Dit is de
harmonische, en zou ook als eene van galante avonturen
kunnen worden aangeduid. Wij blijven in dezelfde sfeer:
twee van de drie verhalen bewegen zich in de buurt
van Al-Raschid. Niet het eerste waarin Ramla, dochter
van den kalief Abdalmelik ibn Merwan, de geliefde is.
De kalief pookt er wel met zijn vingers in het woestijnzand, maar dat is bij een reis-halte, ter tegemoetkomst van
zijn dochter. De tent van dat meisje bij haar bezoek aan
de Kaaba heeft verschillende vertrekken : eene met Kufensische tapijten en het gordijn van rood brocaat met gouden
geborduurde beelden, een andere met Armenische tapijten
en het roodbrokaten gordijn met witte sterren bestikt ; een
derde met tapijten van roode zij en een behangsel van groen
brocaat met roode denariën. Drie nachten achter elkander
wordt de dichter Omar ibn abi Rabia door een blanke slavin
geblinddoekt daarin gebracht : driemaal noemt het Khaliefenkind hem een van zijn verliefde gedichten op en vraagt hem
op wie hij dat geschreven heeft : driemaal zendt ze hem weg
omdat hij zegt dat hij het waarlijk niet weet. De slimme
dichter die de derde maal zijn hand heeft geelgemaakt en
tegen den buitenkant van de tent afgedrukt, was juist de
man wien het meisje door haar vader verboden was te
naderen. Maar hij vindt haar, zoo goed als zij hèm gevonden had, en zij werpt hem een hemd toe als herkenningsteeken, nog wel opdat hij zich verwijdere.
De afloop van dit verhaaltje is even gelukkig als van de
twee volgende. Het eene is een avontuur van Ibrahim ibn
Al-Mandi, broeder van Al-Raschid, die een schoone hand en
bovenarm gezien hebbend aan een venster, door een list in
het huis komt, door zijn zangersgaven de gunst wint van
den huisheer, en de vrouw van de hand, de zuster van den
6
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koopman, trouwt. Het andere is de Het verhaal van Hosein
Al-Kali en de schoone dame van Basra. Dit is werkelijk een
zeer schoon en zeer wereldsch verhaal dat Haroen Al-Raschid
zich liet doen toen hij niet slapen kon. Er is hier een geur
van loszinnige hoofschheid en de verliefdheid van een gelukkig maar uiterst verfijnd Oosten in, waarbij de vertellingen
van Boccaccio verruigd en vernoordelijkt schijnen. Wij
begrijpen er volkomen door wat onzen tijdgenoot in het
schoone Oosten bekoren kan : zijn klacht over de voortreffelijkheden die door het leelijker Westen worden uitgemoord:
zijn overtuiging dat er elementen in dien oosterschen geest
zijn die niet mogen ondergaan.

Er zou aanleiding zijn over de poëzie van het Oosten iets
meer te zeggen, nu hier enkele bewerkingen van gedichten
gegeven zijn die ons aantrekken. Maar ik doe het niet : het
is goed nu de schrijver zelf den geleerde verborgen heeft,
hem met rust te laten en alleen te spreken van den poëzie
en leven lievenden mensch. Dat die zich hier weer in een
nieuwe schakeering, weer in een nieuwe verkleeding, aan ons
heeft voorgedaan, dat het gezelschap van menschen waarmee wij
op hebben, weer met een vermeerderd is en dus opnieuw de
levenskracht blijkt van de gevoelens en denkbeelden die ons
geslacht bezielen, dat is de aanwinst die ik mij voornam
te boekstaven. Nergens toch en moge deze opmerking
tegelijk een erkenning zijn en een opwekking — nergens
blijkt zoozeer de kracht en deugdzaamheid uit van goede
beginselen dan uit hun verschijning, tot onherkenbaar lijkens
toe, in telkens weer anderen vorm.

VERZEN
DOOR

P. C. BOUTENS.

» Eer tijd wee en wel somm',
Heel ons deel, Dood is rust en welkom
Na blijdschap veel.
»Gun mij, liefde, éen blik naar
De andre zij:
Droefheid wacht éen snik maar,
Dan ben 'k weêr blij.
»Alle blijdschap levenslang
Kwam van u,
Ach, hoe leed in gëvensdrang
Arm hart naar u.
» Rijk blijft ge, ... al het rijk mooi,
Dat ge gaf,
Mag ik, warmste lijktooi,
Nemen u af?
»Zie mij aan, tot ziel staat
Oop'n in lach:
Hoe dieprijke kiel gaat
Onder doods vlag.
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» Straal nog even
ween dan
Oog in vlam;
Neem de zon niet heen van
't Geschoren lam.
»Zooals wereldsch kind aan
Jeugds festijn
Dagelang vreugd vindt aan
Spiegels weerschijn,
»Was 't alleven al mijn
Ijdelheid
In uw ziels kristal mijn
Lach zien weêrblijd
» Heel den korten dageschijn
Tot nachts val:
Zie ten hoogfeest draag ik mijn
juweelen al.
» Als mijn mond nog glimlacht,
Kuss' hem dood,
Kom wat achter kim wacht
Na 't avondrood.
»Ziel voer zoo verheugd heen,
Kon ze in 't licht
Van ons aardsche vreugd treên
Voor Gods gezicht."

VERZEN.

Al mijn onrijpe, vruchtverloren uren,
Die 'k t'avond huiswaarts droeg, zwaarleêgen last,
Door norsche Erinnring zwijgend in mijn schuren
Met 't gave graan tot diepen berg getast,

Loos stroo, bestemd maar voor uw vreugdevuren,
Hebben den blijden dorscher rijk verrast:
Heur wonderkoren breekt uit blanken bast,
Straks brood voor u en mij, en vriend en buren.

En nu ik werkgesterkt in avondschijn
U wacht, gaan oude diepverzonken dagen,
Die wolkbleek langs mij hadden heengedragen
Achter dichte oogleên 't ongerept geheim,
Aan vijverspiegel van verklaard verleden
Open in bloemen als verhoorde beden.
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Wandelt in wolken liefst en witte neevlen,
Schoonheid, de zuivre maatgang uwer voeten?
Niets innigers weet ik dan 't zilvrend zoeten
Van donkren dag, waardoor uw schijn komt heevlen ... .

Zoo opent Nacht, wier stille sterrestoeten
In Zijn voorhoven stralen beden preevlen,
Dieper tot God dan Dags breedlichte geevlen
Met nimmer hand uit strak gordijn te groeten ... .
Is dit uw volle zending, Schoonheid; moet
Ik zoo tot menschen gaan, uw blijde bode,
Die geeft zijn oogevuur en zijn harts bloed,
Beschaamd als een, die bedelt om hun goud,
Als ik beken waarheid bevreesd en bloode:
Ik heb nog nooit haar hoog gelaat aanschouwd?

VERZEN.

Haar hart is een Kind van den Dag,
Dat is uitgehuwd aan den Nacht
Met een uitzet van verbleekte vreugd
En een bruidschat van herdenken.
0 een lied, éen sprank, dat lach
Als licht in haar oogen bracht,
Dat zij zie haar volknoppende jeugd
En zooveel vreugde te schenken.
Eén trillende zielelach
Als nachtegaleslag
Kan slaan in dorre deugd
Felle fontein van vreugd,
En kloeken haar armen met blijde kracht,
Haar borsten met leven drenken ... .
Stil, laat haar onder Gods gezag,
In den schijn van wat door God wordt bemind,
Haar oogen naar verre-kustsmaragd,
Waar englen wenken,
Een Kind.
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»Van Oost en West, van Noord en Zuid,
Staat even in uw blinkende haast;
Drinkt een teug rust en hoort mijn woorden uit,
En gaat, hebt waar uw hart naar aast.

»Ik bouwde mijn huis aan der wegen sprong,
Omdat ik niet weet wat weg te gaan.
Ik werd hier oud, ik was hier jong,
En ieder jaar kwam met nieuwe blaên.

»Maar ik was al dien tijd
Als een oud hout, dat niet meer bot,
Schoon mijn staf is gereed en mijn maal bereid

Op ieder teeken van mensch of God ... .
»Zag iemand van u een wezen vreemd
Met oogen groot, met oogen blauw,
Diep van de macht, die geeft en neemt?
Zij heeft meest van een aardsche vrouw.

» En wonder moet het zijn, dat ze eenzaam gaat,
Zoo zwak is ze en zoo eenig jong;
Heur hoofd neigt als een roos regenverzaad
Naar donkerzwaren wrong.

VERZEN.

» Haar gang is zacht als wuivend riet
Dat op den wind maar lijkt te gaan,
Doch spoorloos-ver effent heur baan
Voor wien zij vliedt.

» En als zij spreekt in de lucht zoo stil,
Praat de wind met haar mee door riet en rijs;
Men hoort niet wat zij zeggen wil,
Alleen de vreemde wijs.

» En zeker volgt haar heel van ver
Een bleek en moe kind tred voor tred
Achter heur helle maan een duistre ster,
Schaduw van schande, waar zij nooit op let.
» Hij volgt in luisterenden droom
Het strookend slepen van haar kleed,
Het smalle pad, dat groeit vanonder zijden zoom,
Waarvoor hij zon en maan vergeet.
»Want mijn onrustig hart alleen
Hoorde in den nacht de klink der deur,
En beiden waren weg als bloem en bloemegeur
Een grauwen morgen langgeleên."
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Als doorleving van vorige eeuwen : de markt, de venters
een nog doorlevenden schijn, een broeienden, gloeienden
schijn, pij schijnsel van lampen, bij kledderen van menschen,
't gekraai, geknetter en geplof van geluiden staat stil-patriarchaal de oude Sint Antheunis.
Pikturaal-breed achter het laaiende licht massaalt de huiverende romp van de Waag. In 't weeke gewasem van

walmende lampen, in spattend gevonk van rosse flambouwen,
bij zwalmend gezwatel van markters en venters. Breed en
beschermend de gekanteelde burcht achter de opgedrongen
markt.
Op het plein voor den be-schuttenden St. Antheunis het
ventende volk, het volk van den handel: hebreeuwen en
jooderige Christenen. Ze slaan met hompige armen, zwaaischokkend de lijven over tafels en schragen, de koppen verdraaid, óp-ratelend, uitklettrend hun prijzen óf kwallend
en lijmend lokkend in zoetend geklank uit vaal-schemerende
tenten. Het geheel als een beeldsel van hel, vol vuur en
vol jacht : de kracht der negotie.
Door ros-roode lucht stijgt dwalmend het stof, lijkstof van
vurend koper, stof van goud en van brons, het stof dat waast
en warrelt langs de huizen, opdrijft tegen de daken, vuurwolkend stuift boven 't schreeuwrig geraas, als een drift uit
gloei-hettende ovens, loeiend en lallend heel den omtrek
in brand.
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Er voor poelt de gracht in zwoel zwaar berusten, met
wademend verglijen 't wabbel-gittende water. En Sint Antheunis èn markt, het volk en de huizen, weerkaatsen in 't
zwart spiegelende water als een brand-bewaasd, toch helvlammend tafereel, een middeneeuwsch tafreel, met er voor
de spiralende vlammen en brandende kronkels diep naar beneden, het kringende licht als neergezegen pijlen van vuur,
diep-weg in 't wabberende water.
Priesterlijk rijst er achter de oude St. Antheunis, en zegent
— en de huizen, de oude gevels gebogen in den goudgestovenen schijn, krimpen, maken kleiner, meer eigen, het
volk-volle plein.
De markt vlaagt fel vol fakkels en venters en flakkrend
scharmaai.

Hier nog in leven wat voor eeuwen al was : het loven en
bieden, het zoeken en tasten, inpakken en uitstallen, 't schikken op kraampjes en zeilen, het wikken en wegen, venten
van prullen en snuisters, van stukgoed en ellemaat, van huisgerij en kleeren -- een zaterdagavondsche messe, een joelkoop
voor 't volk.
Vooraan kweeën de kraampjes met zuur, met lever en
eieren, stiekem in 't half-donker gekropen. Schemer-zwak
schijnt het licht in de luwte der breede, glazen lantaarns.
Kwallerig joodje hangt erbij en pikt slijmerig met vorkje,
maar het volk uit Jordaan neemt brokken en stukken, al
stikt het haast in de garstige eieren, met één hap naar den mond.
Dan zijn er de tenten met de kaas kaas in schijven en
hompen van twaalef', van zestien', van achttien' het pond,
kaas gladkleverig of korrelig van kruiden, ook goud-gelen en
van melkachtig room. Ze liggen er gestapeld, gestapeld als
blokken ; de ronden, de »zoete-melksche" er om heen, enkelen
er van in stukken gesneden om te laten zien wat je krijgt.
De vrouwen weten wel waar ze wezen moeten : bij den
man die brutaal roddelt en gekt en haar geéft 't ruim gewicht, Qf bij de vrouw waar je nog wat toe kunt bedingen.
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In lange rijen fleuren de kraampjes vol licht en vol ijver,
de prijs op de kazen, in 't midden-doorsneden, blank en
kruiderig de vaderlandsche waar.
Hiervan ter zijde, bij stedelantaarns tiengelt moderne machine van elektriek. Het is goed voor de zenuwen en goed
voor de pijnen, prijst de kermisman ; ge hoeft alleen de gewichten in handen te nemen om radikaal te genezen. De
menschen kijken niet, alleen de jongens glariën er omheen,
gapen in onbevredigd verlangen of gnuiven in nieuwslust om
het tiengelend geluid.
Aan den kant, dicht langs het ombuigen der tram, pralen
de fabrikanten van sigaren. Ze wedijveren en handelen in
't groot. Ze schallen en luiën, schetteren bij vlammende
lichten, en smalen en tarten tegen elkaar-in- wie van hen 't
meest zal verkoopen. Zes, ... acht, .. , tien geeft-ie voor een
dubbeltje en één op den koop toe, om naar huis mee te
dragen, »nooit zag je zoo iets 1"
Meer naar achteren staan ze, die kalmer verkoopen, die
zeggen : je mot eerst proeven en altoos kom je weerom 1
Ik sta hier niet van vandaag. » Hier is mijn winst en mijn
nering. Laat de anderen maar schreeuwen ... wie hier komme,
benne de beste, de nette menschen, en daarom is het me te
doen, de rest is maar larie l"
Dichter bij den Sint Antheunis wiebelen en waggelen rond
de vrouwen met kant, met brokken en lappen om er rokken
van te maken, met chitse en neteldoeksche gordijnen. Er
naast hangen geduldig de duffelsche jassen en engelschleeren
broeken, en ook sjieke demie-saisons op een »koopie" in
elkaar geregen, maar toch mooi voor 't gezicht.
In de andere rij brokt een wagen met hoeden : » voor twee
kwartjes heb-je er een, als nieuw uit den winkel. En schoenen,
oud gelapt en anderen met een »breukie" zijn te passen naar
je voet; voor een daalder doe je veel l"
In 't midden van de markt sjofelt de tafel met liedjes en
zangen, onder een lijntje gescheerd voor het opwaaien, »zoek
ze maar uit, één cent zijnne ze maar", zingt de ouwe jodin.
Ze benne van tiere-lom-liere en van den oolijken snuiter, en
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van »de koloniaal en zijn lief, en ook van de zwal...uw, die
zoo eenzaam .... maar vliegt.
Aan het eind scherft aardewerk en glas, geschikt in alle
maten en vormen, van fijn en van grof. Dan blikkert keukengerij, boenders en stoffers en email met een schilfertje, en
er naast weer kraampjes met zuur, eieren en lever.
In den hoek, bij de Koningstraat schemert het, want het
leven buigt zich om naar Zeedijk. In trossen staan de wagens
achter den St. Antheunis, geladen met paarsch-rooie en blommige kool, met struiken andijvie, Brusselsche spruit en sappige
bieten. Er dadelijk bij schorren de meiden met mosselen, de
damp slaat van het kokende water. De mosselen in azijn
en peper geslurpt, worden ze verorberd, glijden ze in de
keelen van de zaterdagavondsche klanten.
Tegen de vischmarkt de roestige spijlers gesloten, staan de
vrouwen met schelvisch en schol, onder het licht van Zeedijk.
Breedlijvig zitten ze gehurkt met glim-vette handen en vragende oogen, de mond kweeïg : » mot uwes ook lekkere visch?"
De week is voorbij, maar Zaterdag en Zondagmorgen is
er nog heel wat te maken, want het werkvolk houdt daar van,
heeft meer aan een groote moot visch, dan aan een vellig
stukje taai van den slager.
Over dag zijn de mosselen, de kaas, de elektriciteit, de
visch en sigaren naar andere straten en straatjes en stegen.
Alleen Zaterdags-avonds komen ze, op de plaatsen van de vaste
markters, die na Shabbath niet meer uitpakken als er geen
» maszle brooge" voor hen is, maar die toch hebben het recht
van de markt. Eiken morgen brengen ze hun boel en elken
avond nemen ze het weer me^e.
Onder den ouden St. Antheunis staan ze zooveel jaren als
ze bijna zelf tellen, en ze kennen de buurt en de poort als
hun eige ouwe huis.
Van vader tot zoon zijn ze er gekomen, hebben er gedroomd
van hun liefste en gekend hunne zorgen, en ook hun kinderen opgeleid in dezen handel. En bij hel-felle zon en triestende
nevel, in sijpelende regen en vlagende wind, voelen zij zich
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veilig achter de oude beschuttende poort, al is-die ouwe nu
ook opgeknapt tot nieuw.
Eens werden ze door vroede vaderen verjaagd, toen de
tram om het plein kwam buigen, de tram die de markt aldoor zwellend deed krimpen en er gevaar voor overrijden
kwam. Verwezen naar een plek waar het tochtte en geen
koopers kwamen werd hun nood wel heel groot. Het was
of hun ziel was afgestorven.
Dankbaar herdenken ze nu de naam van den man, die hun
wêe ter harte nam, de man uit het volk, die kon voelen wat
zij gevoelden, en sprak in den Raad, en het brood van velen
stelde boven de groot-stadsche begrippen. En anderen, die bleven
hechten aan de historische lijn van traditie, het leege plein
voor den Antheunis-waag met leede oogen zagen kwijnen,
vielen bij en steunden het verweer van de verdrevene markters.
Z66 kwamen ze terug, en ieder schikt nu wat in, zoodat
tram er gerust om kan zwenken, zonder kans van gevaar.
En op de oude markt kwam weer de negotie en het leven,
konden ze weer lachen en veeenen, kwallen en kribben, leven
weer het leven, wat het zelf van hen heeft gemaakt.
En zoo wrakt overdag weer de oude rommel : kasten met drie
pooten, de vierde los er onder geschoven, zwakke ledekanten,
gelapt, en het ijzer verroest, stoelen en tafels in valschelijk
blinken, en nieuwkoop van kralen en snuisters, van blikwerk
en tin, van hoeden en schoenen, van linten en bloemen.
Aan schragen hangen de kleeren voor mans en voor jongens, soms ook op lage tafels breedelijk gespreid. Op tafels
de chitsen, de stoffen, de wollen doeken voor vrouwen op
één hoop om uit te kiezen, en ook kleintjes voor kinderen.
In de tenten de linten en kanten in doozen, en mutsen en
strikken aan riggels.
De kooplustigen weten waar alles te vinden, en zij weten weer
wat de koopers kan bekoren, bieden aan voor een wis-wasje
het half-sleet, geven het ongeregeld goed uit den winkel tegen
de helft van den prijs. »Wat heb ik drukke klanten", smaalt
smoezige Saar en pluist in haar spullen » ze hebben geen
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cente", gekt een ander, en loopt schouderwringend achter zijn
waar. Maar de verkoop gaat toch door, met loven en bieden.
iets er afnemen en bijdoen, 't gaat vlug, of vlot minder snel,
maar blijft ordelijk en redelijk, zelfs kalm, zonder schreeuwend
gekraai.
Maar Zaterdagsavonds, dan laait er het licht en vuurt er
het leven. Dan komen weer de kooplieden van kaas, van
mosselen en sigaren en brengen het lawaai. Dan dwalmen
de lampen en waast er het stof, dan kledderen de menschen
bij 't zwalmend gezwatel, dan stuiven de spattende vonken
van helle flambouwen en wazen en razen den omtrek in brand.
En markt en St. Antheunis, het volk en de venters, in
't water weerkaatst is 't dan weer recht één levend beeldsel
van vorige tijden, overblijfsel van wat voor eeuwen al was —
een deel van ons oude nog gebleven in ons nieuwere, meer
gefatsoeneerde leven.
12
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Ix.
DE TOEGELA.
Hun strijd op de bergen
Wonnen de helden:
Heel de rivier langs
Lagen ze in kuilen
En achter steenen,
Stonden in schansen,
Stormden en schoten,
En daar granaatschroot
Rondom hen barstte,
En gele dampen
De lucht verpestten,
Daar klip en bergen
Dreunden : 't kanonvuur
Van weerszijds rolde, —
Stonden de helden,
Stormden en schoten,
Of knielden in kuilen
En achter steenen:
Heel de rivier langs
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Op alle bergen
Wonnen de helden
Hun strijd.

Als de lijn van die bergen
In avondhemel,
Als het bed dier rivier
Gegroefd in de kloof,
Staat in de verbeelding
Van alle volken
De strijd van die helden
Voor altijd.

Als blinkende sterren, de toppen kronend
Der Drakensbergen,
Als sterren van 't zuiden in 't veel omstreden
Toegelawater weerkaatst, -Zoo blijven op hoogten
Van geest en in laagten
Van troeble gedachten
Blinken uw namen:
Colenso 1
Spioenkop 1
Als hoopvolle lichten
In menschlijken nacht.

En wanneer in uw vaalte,
Westersche velden,
De helden vielen,
7
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En alle gedachten
In 't donker duiz'len,
Zeggen wij zacht
Die gewijde namen:
Spioenkop 1
Colenso 1
En denken : een volk, gedoemd tot sterven,
Zou zulke daden
Niet doen.
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Zij kwamen terug van hun straatje-om. En eindend hunne
wandeling met zich van zelf verlangzamende terugkeer-passen,
werd zij iets lichts gewaar en willigs in hare beenen, alsof
zij trad zoo nabij haar woning in een andere atmospheer,
waar haar naderde verwacht-geweten en toch-frisch-verrassend,
zooals het opfleurige welkom van een bekende glimlach aan
een vreemd station, het kalmend-veilige, het in binnenkamerschaduw-verlossende-van-'t-hittig-prikkende-wandelmoeie, en dat
zij genoot in loom-paffe overgave van hè-weer-thuis-te-zijn,,
oost-west-thuis-best en van-nou-toch-wel 's-evetjes-te-willen zitten.
Maar aan den overkant, daar gebeurde iets, dat hen voor de
deur deed toeven ; de bouwersvrouw even naar binnen gegaan,
was weer terug gekomen, haar hoed nog op, haar mantel
alleen open, zij stond op den drempel, de bouwer op de stoep
leunde tegen de deurstijl. De bouwer was niet lang, maar
vierkant; zijn jas hing hem los om de schouders als in de
gauwigheid aangeschoten ; de nogal lange panden licht aanflank-flapperend langs de dijen, en met de breede schouders,
de armen vermoed-zwaar in de ruime mouwen, liep hij op de
wat te korte, stevige zwerf-beenen, alsof hij met zijne schouders
door eene menigte moest dringen en niet opgestoken zeil op
verhaal uitging. Hij droeg zijn zwarte paardeharen hoed, die
rond van rand en bol was gemodelleerd om zijn hoofd, laag
op het voorhoofd, zoo dat de breede, grauw-bewenkbrauwde
voorhoofdsrand er onder uitkwam, barsch het gezicht om-

100

RONDOM HET INBOELTJE.

donkerend, het gezicht met de doppuntende neus en de zwarte
snor boven de vinnige mondneep. Alsof hij op verhaal uitging
zoo stonden ook de oogen in den kop, die gestut werd door
een korten nek, als tot rekken gegroeid uit den breeden
bovenrug ; grijs waren de oogen, roofoogen leken het en
geduisterd in schaduw van oogkassen. En zoo, met zijn voorkomen van opsnijerige geslepen-schacheraars bijdehandheid,
had hij, die vroeger zelf met de kalkbak op zijn donder tegen
de ladder kon klimmen, het tot bouwer gebracht. Zijn vrouw,
langer dan hij, dame van statig statuur, had een gelaat, hartstochtelijk-stroef, door het man-achtig-harde fronsende van wenkbrauwen en van heftig oogendonker ; het gezicht slonk onder
de oogen in strakke lijning neer, zwol weer wat aan schuin
langs den mond ; een grooten mond, de bovenlip even beneden
den zoom van den onderlip aan, opgedrukt leek de mond
door de groote, vierkante kin ; spijtmond was het zoo ; zwaardonker overtintte het gelaat, maar het zwarte, glansende
haar, met een dik zoompje van het voorhoofd weg en langs
de slapen, met een glimming over de kruin, eindigend in een
wrong in den hals, maar vooral het doorlachen van haar
groote blanke tanden, temperde het stug-hartstochtelijke gezicht, gaf het een stemmige opklaring van moeder-schroomstille glimlach. Zij vroeg haar man den sleutel, opende de
voorkamer, ademde even in het vertrouwelijke avond-groeiende
duister, dat de kamerdingen als in een donkere schaduwmist
opslorpte, kwam weer terug aan de deur, nog altijd in haar
uitgaanskleeren. Nog maar kort met 'm getrouwd, uit eene
betrekking bij eene oude dame, waar 't natuurlijk ook niet
alles was, zoo-ineens terechtgekomen in een vol-druk leven:
een huishouën met zes kinderen, die hij van zijn' eerste vrouw
had, was ze begonnen met dapper op alles regel te stellen,
en je kon t'r anzien, als ze met 'm op straat liep, gearmd,
wat naar 'm toegewend met haar groote statige figuur, en
haar gehandschoende hand op z'n arm, hoe ze met vooruitziende zorg met 'm overlegde, en terwijl hij in hoofd-nijgaandacht van oplettende geduld-belangstelling soms een enkele
onderbreking sprak, zij veel praatte, als zij met hartelijke tact
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hem goeraad overreedde, zooals eene verstandige vrouw dat
doet .... eene vrouw, die haar man steunt en terzijde staat
in het leven .... die lief en leed met 'm deelt .... die
zijn zorgen verlicht .... eene vrouw kan zoo veel doen ... .
als de man 't'r in brengt, en de vrouw gooit 't maar over
de balk .... de eene vrouw of de andere, dat scheelt nog
zooveel.... De dikke vrouw uit de kruidenierswinkel kwam
ook an de deur ; bestreefd-verjufferd haar bovenlijf in corset
en gra ig-jong-jolig het hoofd met de glimmende blauwe oogen
en het netjes gekapte haar, opgemaakt o mooier zelfs dan
van haar dochters, maar onweerhoudbaar zwol het lendevleesch
in den rug van de katoenen japon, bolde de buik hoog-op
in de rok, als van eene zwangere en haar armen, erg bemerkt
lomp, zich niet kunnende vlijen langs het zware gewas van
haar heupen en dijen, verrieden vooral haar grove zwaarlijvigheid ; het oorspronkelijke aangezichtsplan van neus, lippen en
een kleine kinrand was en relief nog over, verzwolgen als in
een zak van groote lappen zijwangen en de harde, roode
onderkinrol. Het gezicht was egaal lauw-week-rood van eene
nog voort-durend doordruppende zweetwarmte. Uit de bovenverdiepingen rekten de hoofden zich bij paren over de buitenkozijnen. Naast het huis, waar het gebeurde, stak de juffrouw
van de eerste verdieping haar hoofd uit 't raam. Ze was al
over de veertig, had getrouwde kinderen, maar hupsch en
net in haar bewegingen was zij als een jong getrouwd vrouwtje,
ei, ofschoon haar gezicht wel wat tanig verwelkt leek, met
een kleur als van versch tarwebrood, was er nog wat
vreugd-voelend-jongs in de lustige, ronde zwarte oogen en
den helderen, knappen mond. Van buiten Rotterdam was ze
gekomen, net een veertien dagen geleje en ze keek neer naar
beneden, preutsch-eenzelvig-groozig, zonder verbazing nieuwsgierig, alsof ze 't verwacht had. In Rotterdam had je altijd
zoo ies .... 't gebeurde of 't moest gebeuren .... wat dat
angaat is een groote stad maar alles. De kruideniersvrouw
zweette al maar door, schuurde met een hard-droge flap van
haar schort langs haar blazende mond, die bij het wrijven
samenkneep als tot zoenen. Met opgewekte bluf-stem verhaalde
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de bouwer van huizen, die hij verkocht had. En ze hadden 'm
een cheque gegeven op een kassiershuis van vijf en veertig
duizend gulden en 't heele bedrag was vijf en veertig honderd.
Dat waren nou zakenlui. D'r ging in een uur soms meer
door d'r vingers dan jij of ik in ons heele leven opvreten.
Nou mosten ze toch met oneerlijke lui te doen gehad hebben. Je ziet toch goddome wel of er vijf en veertig duizend of vijf en veertig honderd staat. Hij wou op 't oogenblik,
dat-ie ze uit een bescheten doekje mocht halen.... Ja, dat
was hem gebeurd vandaag. En als tusschen twee happen in,
zei hij 't nog eens. Ja, dat is mijn gebeurd, vandaag. Hij
vertelde 't an de kruideniersvrouw d'r man. De kruideniersvrouw stootte d'r man aan, dat-ie wat haast zou maken.
Hij moest om petroleum. Ze sloegen ze in met vijf kan
tegelijk. Waarom ging-d-ie nou niet. As-t-r tusschentijds iemand
kwam, dan kon ze weer nee verknopen.... De vrouw van
den bouwer be-treur-staarde het inboeltje, dat aan den overkant op straat gezet werd, in een gemoedsweekheid van zuchtend-philantropisch medelijden. »Wat een stumpers ... .
wat een rommel.... waar motte ze d'r in Jezusnaam mee
blijven ?" Maar de bouwer, zelf huisjesmelker, vakmanachtigverhard-ironisch, spotte : » Heb jij daar zorg voor ? Nou, wil jij
't in je huis hebben ?" Dat soort lui, daar hoefde je j eigen
niet benauwd voor te maken. Zoolang d'r nog huiseigenaars
waren, vonden ze nog wel een gaatje, waar ze in kropen.
Als de huisbazen maar gek genoeg waren. Maar hij verdomde
ze. Niks dan last en weegluizen. Maar hij verdomde ze. Geen
een kwam d'r in, of hij most vooruit weten, dat ze betaalden.
Z'n vrouw zweeg. De kruideniersvrouw zei : »Net geraje." De
hemel was verkild tot een bleek-strak blauw, en aan den
horizon doofde de zon in een inham van rose-koperig gegloei
tusschen landkaartachtige stukken violet-parelgrijs. Onder het
klamme draallicht, waarin kleur-ontastelijk met langdurig melancholiek getril als een urenlange motregen de dag verstierf
keerden de werkmenschen zwaarhoofds-moe-ernstig huiswaarts;
een enkele bleef staan en zag toe. De buren begrepen niks
van het geval. Niet beter te weten, of de woning stond leeg.
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In de voorkamer geen stuk meubel, geen gordijn voor het
raam, en god, hoe lang al niet. En nou werd, zonder dat
iemand t'r erg in had gehad, achter uit de woning allerlei
rommel aangedragen en opgesteld voor de stoep, zoodat het
daar een stuk van de oud-roest-markt scheen te worden. Uit
de herberg op den hoek, waar het licht al opgestoken was,
een piano met rauw gebonk aangeslagen beierde door de
straat de noodiging naar het kroeg-gastvrije overal licht-opene,
dat hel-geel uitsloeg langs de reten der lage gordijnen tegen
raamstijlen en kozijnen. D'r liepen drie mannen door de
woning. Een was er, die niet werkmanachtig uitzag, hij droeg
een smeer-vlekkige zwarte jaquet-jas, met glimmende naden
en met verschoten band omzoomd, met dikke plooien van
zijn rug verzakt uit het stijf-nieuwe confectie model, verder
een slap half hempdje, bruin-geel gevlekt door het zweeten
en een vettig oud dasje ; zijn kop was dik-paf als van veel
bier ; onder zijn dikke zwarte snor was lippen vies-rood als
van een bruinig rottende kers, dikke blaaslippen van een pedanten vent, en dragend voor zoo'n waarschijnlijk sterken
kerel telkens kinderachtig kleine gedeelten van den huisboel,
bracht hij dien heel langzaam op straat, met een doezeligneutrale blik van een knecht, die onverpoosd en zwijgend

in de weer, onder opzicht van zijn' baas werkt. De toeschouwers zweetten, als gevernisd hunne gezichten met een
aanplakkende slak-slijmige glans van drogend kil zweet. Maar
de jongens zweetten niet ; gulzig begraasden hunne blikken
de uitgedragen stukken. In leute-begin-gesmoes zich vergemeenzamend, vingen de omstanders aan het geval te bepraten.
Dat het gek was, dat je niemand in huis zag. Het zoodje,
dat ze op straat zetten, kon de inboel niet zijn. Ze waren
d'r zeker met het beste van door gegaan. Heelemaal achter
werd de deurwaarder gezien, maar aan den ingang stond een
man, in een zwart pak, een zwarte gleufhoed op ; zijn gezicht was grienerig-zwaarmoedig, doordat de eene wenkbrauw
met een zorg-kreukje opgefronst was en het voorhoofdsvel
met een lellig-velletje slap over de buitenhoeken van de oogkassen was gezakt, waarin de oogen zich als ziek-angstig
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verscholen ; door den mond, die in het slappe kaaksvel mummelend zich sloot als zonder lippen tot een naad in 't aangezicht, de bovenlip met een pas weer uitgroeiende snor,
als een korst van harde stoppelharen. Met een melancholieke
ongeduldstem trachtte hij de jongens weg te jagen. -- »Vooruit daar jonges, ga weg daar" en nog wat vooruitstappend:
»Blijf t'r af, is 't niet erg genoeg?" En zijn bezorgd-ontevreden gezicht zocht verstandhouding met de toeschouwers, als
wou hij te kennen geven, dat hij 't niet helpen kon, dat hij
niet medeplichtig was aan het opruimen van dit armoedig
huisraad. Uit de herberg op den hoek kwam Majoor, poetser
bij de spoor, zich bij de omstanders voegen, zijn drinkblikje
in de hand. Een kort mannetje, met een mager mannenlijf,
dat, nu hij ouder werd, heelemaal verschrielde tot de tengerte
van een jongenslijf, bruin was zijn gezicht als door een terpentijnachtig drabbig zweetvocht, en zelfs het wit om zijn
donkere uitpuilende oogen was er tranig mee beloopen.
Wrang opgetrokken met twee dikke plooien langs de neus
het aangezichtsvel en de bovenlip- met -snor, en de onderlip
gril neerhangend als vies ergens van, grimde de mond met
groote tanden, geel van tabaksap. Ziende het boeltje daarbuiten en in zijn verbeelding de arme eigenaars weerloosafwezig, weerstand-onmachtig verdreven, oproerde in hem de
meelij-haat, en sluip-stappend naar de woning, zijn hoofd
vooruit, als in een dampbriesching om zijn oogen uit de
nijdwrong van zijn mond loerde hij met zijne negerachtige
oogen als boos-verkennend naar binnen, keerde zich dan naar
de omstanders en vroeg of dat nou maar mocht, of dat zoo
maar ging, of ze 't recht hadden, je boel weg te halen, as
je'r niet bij was. Een oud man, met een grooten begeerteloozen mond in het bolle gezicht, dat er welvarend uitzag,
door het blond-bleeke grijsaardsvleesch en de witte ringbaard,
als een haarzoom langs de kaaklijn ; zijn vest los, geheel open
latend borst en buik in het grauwe boezeroen, een solide

vleesschild van nog op-zijn gemak-zich-voelende-ouderdom, ferm
op zijne voeten-in-pantoffels, zei : dat ze wel een dagvaarding
hadden gekregen. Tegenwoordig zetten ze je op straat, as ze
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wouen. Het kostte maar eene kleinigheid. Voor een gulden
in 't jaar waren ze lid van den bond. As je één dag zat,
konden ze je d'r uitzetten. Majoor liet den ouwen man staan,
en liep met doorzakkende knieën naar de stoep, waar zijn
dochter 'm wachtte, blootshoofds, een groote vrouw met een
bleeke schonkkop, . een jaar getrouwd, onbehouwen in haar
zwangerheid, een verwonderend gewas naast haar kleinen
mageren vader. Maar een lange timmerman, met ruzietukke
grijze oogen in zijn hoofd, dat altijd wat voorover hing door
zijne lichaamslengte, sprak hik-haperend als iemand, die
zenuwachtig spreekt, den ouden man tegen. Je moest minstens
zes weken in een huis gewoond hebben. Geen uur vroeger
hoefde je weg te gaan. De oude man in zijne nuchter-goedige
onverstoord-daarstaandheid zei : dat is vroeger zoo geweest,
maar tegenwoordig is dat veranderd.
Maar de lange timmerman werd nu dringender in zijn
tegenspraak, hijgde met stotter-aarzelende stem driftig, dat-ie
't zeker wist, hij had 't niet eens, maar wel tienmaal
bijgewoond. Afkeerig van 't over en weêr opstrijen, zei de
ouwe man : »Nou, mijn goed, as U 't zoo zeker weet...."
Een groenteboer, met een laf-rood glad gezicht, in zijn
jekkerachtige jas, wijdbeensch en op pantoffels, een stuk

lekkere, zelfgenoegzame vleeschwelvarendheid, zwetste in
een kringetje betweterig overschreeuwend met een hoogheesche stem door zijne kleine tanden, erwtensoep-groenachtig begroeid, een verhaal van een wijf, dat bij hem in
de straat had gewoond .... » En vuil, dat 't er was.
't Houtwerk was niet toonbaar van 't vuil. De weegluizen
droegen je d'r uit. Ze hadden den heelen boel kort en
klein gemaakt. Geen stukkie papier was t'r meer op de
muur te bekennen. Zoolang as ze d'r gewoond had, had ze
geen poot uitgestoken om de boel schoon te maken. Kletsen
an de deur ; den heelen dag door zag je de vuilak an de
deur. Geen eene buur, of hij moest een veer laten ; 't was
een twee en een halve cent-buurt, een karmenadebuurt, en
god-weet wat nog meer. Zoo'n lel had-ie van zijn levensdagen niet bijgewoond. Die was voor geen duvel of hel
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bang. Ze had 's ruzie gehad met een vrouw op een hofje,
waar ze vroeger gewoond had, en ze had dat mensch toch
finaal in d'r kont gestoken. Ja, je lacht 'r nou om, maar je
zou zoo'n wijf toch godverdomme, de darmen uit d'r lijf
halen. En wat denk-ie, dat de loeder voor de rechtbank
zei, toen ze zes weken kreeg ; ze wou 't vonnis niet anneme,
of de wond moest voor de rechtbank onderzocht worden..."
Een bejaard vrouwtje als een caricatuur, met erg afloopende
schouders, een lang jak en een vale rok om korte beenen,
een vuil geworden grijze doek met veel vouwen om de
schouders geschikt, een gezicht, spits of alles samengedrukt
en verlengd was, als bij een gezicht in een hollen spiegel,
liep langs de toeschouwers heen, keek schuw naar hen op,
pruttelde dan wat, tot ze bij een jongen bleef staan, die met
een dompwagen was aangekomen en daarop was gaan zitten.
»Wat een schandaal, da' zukke menschen d'r boel zoo late
legge", mopperde het vrouwtje. --- »Wat doen die huizen
wel ?" vroeg ze. »Weet ik het," zei de jongen, »ga het
vragen," en met een geeuw haar verschrikkend, riep-t-ie
»Wat stink-ie weer, Sien, de dokter heb gezegd : driemaal
roggebuljon, driemaal innemen heb de dokter gezegd, ...
en nou heb-ie weer vijfmaal ingenomen ... ja Sien, je ben
sikker, je ben kachel, Sien." Het vrouwtje liep boos mompelend weg. »Je zal een harden dood hebben, ouwe", zei de
lange timmerman, maar ze hoorde 't niet en bleef een beetje
achteraf luisteren naar den groenteboer, die met zijn heesche
gilstem verhaalde van 't wijf... »Ja, me lieve man, dat zeg-ie
nou, maar hoe loop ie d'r soms in, je zal twintig maal
informeeren en toch doen ze je den das om. En dan staat
zoo'n huis 's wat lang leeg. Die huizen gingen niet erg in
den laatsten tijd. 't Was al leugen wat 'r uit dat wijf d'r
bek kwam. D'r man was een schipper, maar zij woonde
met de kinderen an de wal. Ga jij 't allemaal maar na. De
eerste week de beste konden ze de huur al niet uit 'r klauwen krijgen.
»En hoe dat nou zat, dat weet ik niet recht, misschien had
je in die tijd die vereenigingen nog niet
ja ?
nou, afijn,
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die huisbaas was in geen vereeniging. En dat wist de bliksem.
En laat nou de sallemander zeggen, tegen de buren, toen ze
d'r uit moest : had ie nou niet veel wijzer gedaan, as-t-ie mijn
een week huur had gegeve voor eene andere woning ; nou
het-ie nog veel meer kosten. En 'k wou, dat je 't huis
'S gezien had, toen ze d'r uit was ; geen verf meer op de
deuren, de onderlagen van de bedsteeën hadden ze kort
en klein gehakt, en een stank, dat je d'r uitliep. Armoe?
die lui armoe, wel me lieve man, ze vratten en snoepten den
heelen dag door. Waar een gewoon mensch niet ankomt
dat sleept dat tuig nog naar binnen. Me vrouw heit 't me
verteld, dat ze d'r bijstond, 't was net de laaste week, en
dat ze een boerenjonge, zoo'n ankommende jonge, zukke
jonges durve dan niet goed te weigere, dat ze die jongen
eerst 's Maandags twee pond boter afhaalde, en da ze zei :
kom, Woensdag, dan za'k-ie ineens betalen, en da ze
Woensdags zei, weet je wat, kom Vrijdag, ik heb nou toch
nie genog in me portemenee, en verdomd, met dat ze zegt,
haalt ze z'n heelen mand met eieren leeg. Me vrouw, die
denkt, wa' bliksem, waar zijn die groote van daar net. Die
waren al naar binnen. Een stumper van een meid, die met
petroleum liep, had ze vier en een halve gulden an d'r kont
gezet... Zukke volk kan het wat schelen, hoe ze d'r ankomme,
as ze 't maar hebbe, denke ze...."
De omstanders twijfelden niet meer, of 't maar een oud
rommeltje was, door de eigenaars als waardeloos en te veel
maar achtergelaten in vluchtend verhuizen. Voor de stoep,
op den grond stond een oud theeblad met kommetjes, net
neergezet, zooals 't gevonden was, alles dof en stoffigonzuiver uitgewasschen. De drager met zijn dik-puffe, betrokken zweetgezicht plaatste een fornuisje, bruin afgeschilferd
als door uitslagvlekken van roest ; de plaat was van boven
bedekt met kachelvuur asch ; een bak vol asch werd er naast
gezet. Voorzichtig werden de dingen behandeld, dat moest
zoo, ze hadden het recht niet je boel te bederven, waarachtig
niet en je zou 's zien, of voor tienen de politie het niet
onder dak zou brengen. De drager kwam weer buiten,
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bepaalde met even overzienden zoekblik een plaats voor een
als-afgeraspt-kaal, uit de verf geraakt tafeltje, waarop een
stompje brood : als verdwaald wit-rein het kruim in de bruine
korst te midden van al het stoffig-vervuild-verslijtende. Meer
en meer trokken de jongens van uit de zijstraten aan,
wrongen en bukten tusschen de volwassen omstanders door,
schokten dan ineens op, rechtop, vermeesterend de open
plekken voor de uitgedragen boel en met onwetend jongenscynisme schreeuwde er een : »Haal ze d'r uit, koopies halen,
haal d'r maar uit, allemaal koopies, vijf centen", een paar
andere jongens deden 't na, maar al gauw verzwakte dit
als-in-verstrooidheid-navolgend geroep weg en allen keken toe
met oogknippende oplettendheid. Drie stoelen met lospiekende
biezen werden op straat gebracht ; toen één zonder leuning met
een zitting van trijp, verbleekt groen, als door gift uitgebeten,
daarna kwam er een mand met waschgoed, waarover een hemd
vies-gelig van lang-gedragen zijn, met stijf-kleffige gleeën en
kreuken, van katoen, dat nat geweest en aan 't lijf weer
opgedroogd is. Een gebeurtenisje wendde de aandacht der

kijkers op dat moment af. Een man in een boezeroen en
een lang schootsvel voor borst en beenen, met een kuif van
blonde-haren, verdroogd-stoffig-onder-bezigheden-van-thuiswerkend mannetje liep kribbig uit een zijstraat op een jongen
toe, die, met een zakje boodschappen, vergeten-in-suffendstaren, in de hand, tusschen de jongens stond ; de man trok
den jongen aan een oor tusschen de anderen weg, en eigenwijsonverschillig als nij ver-thuis-ploeterend mannetje, minachtend
de nieuwsgierigheid der toeschouwers, liep hij, den jongen
aldoor vlak bij zich houdend aan 't oor, terug, aangrappigend
de omstanders door de boozigheid van zijn bestraffendopschuddende snel-dribbeling. Een automobiel, driftig raderend
in wielen-gewemel, verstoorde door zijn heftig-snorrend gestoot
nog eens de aandacht der omstanders. Er was een nieuwe
toeschouwer bij gekomen, die met zijne grauw-grijze oogen
als wilde vlekken in de wijde oogkassen, toekeek, met iets
dreigends in zijn zwijgen, alsof hij elk oogenblik van plan
scheen uit te vallen in rauwe twistwoorden. Het bejaarde
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vrouwtje liep nog heen en weer, bleef telkens even staan,
bij een toeschouwer en als met een bedremmeld lachje vertrouwelijkheid vragende, pruttellispte zij : »Wat een vuile boel
toch, hè ?" De drager sjorde een bed buiten, saamgebonden
in een bevlekt laken ; en als eene onvoorziene overdaad na
het fornuis kwam er nog een kacheltje en stukken pijp voor
den dag ; een waschstamper werd op de mand met het vieze
hemd gelegd en het wit-poeierig-uitgeslagen houten ding deed
aan als een erg-betreurd-ontnomen stuk gereedschap. Velerlei
lappen, waarvan niemand de bestemming begreep, werden in
hoopen neergegooid en geleken ongesorteerde lompen. Ineens
voor de ingang van de woning stond een werkman, zijn verbrand gezicht leek wel ingeolied met zweet-van-een-langen dag,
maar toch ordentelijk was het met de tabakskleurige baard,
netjes-pas-afgeknipt. Hij stapte op den drempel, met een
voet, en neeg-keek, alsof hij er wezen moest. Eene opfrissching
van oplettendheid voor nu-iets-raars-te-zullen-gebeuren wekte
de omstanders op door het vermoeden-van-die-de-bewoner.
Maar zijn vrouw, zindelijk en pootig, had zijn achterblijven
niet gemerkt, en wachtend voor hare woning, een paar huizen
verder dwong-wenkte zij hem met haar donkere heersch-oogen
van-dat-'t-hem-niet-anging-en-of-hij-daar-voor-gek-moest-staan.

De man met den zwarten gleufhoed verbood weer de jongens
en zijn zwaarmoedig gezicht naar de omstanders betuigde als
in verootmoediging zijne onschuldige medeplichtigheid : » Ga,
daar toch weg, jongens, blijf 'r af, blijf 'r af, zeg 'k-ie" en er
was iets gekwelds-klaaglijks in zijne ongedulds-stem. De werkman wou niet, dat z'n jongen door een ander verboden, riep
vader-verantwoordelijk : »Hier Gijs, hier en na boven, gauw,
dadelijk...." En toen volgde hij zijne vrouw en achter haar
pittige opstap, scheen hij gedwee bukkend door de deuropening tegen de trap op te kruipen. De drager zette een
ouwen emmer met vuilnis neer en een kamerpot, waarin dikke
aanslag van drek. De juffrouw van boven naast, leunend
haar borsten op gekruiste armen in het vensterkozijn, zag er
recht op neer. Haar hoofd zakte, haar gezicht werd schatuig
door een plots opdringend blosgetril naar de huid, haar onder-
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kin zakte-vol, en vochtig staarden de oogen, alsof zij in 't
openbaar voor den mal was gehouden. Het bejaarde vrouwtje
fluisterde tegen den jongen : »D'r zijn toch wel bestekamers
in die huize". Nee, zei de jongen fel: »Ze doen 't in d'r
hand", en zijn arm uitstrekkend, zijn hand voor de neus van
het vrouwtje, riep hij in een gaap-schreeuw : »Och, God, waar
heb 'k 't an verdiend, met niks begonnen en nou al vier
bloeien van kinderen. Ja, jij, jij hebt je kindertjes doodgestoken met spelden, Sien." De deurwaarder liep in de
voorkamer van de woning met eigenaars-rustigheid, sloeg een
paar krammen in de raamlijsten, toen sloot hij de woning.
De bouwer gaf den deurwaarder joviaal-als-bekende een hand,
praatte druk, en voor 't oog der omstanders gebaarde hij
deskundig. De jongen met de kar lichtte dien op, en joeg
met tergend geroep een groepje vrouwen uit elkaar. Op de
bovenkamers trokken zich de hoofden terug achter de ramen.
De kruideniersvrouw, na een klant geholpen te hebben, vertoonde zich weer zwaar tusschen de deurstijlen, het dikke
vleesch als rood-lauw zachtjes kokend onder zweetdamp. De
samenstaandheid der toekijkers was nu redeloos geworden,
en zij vertrokken in groepjes van toevallige praatgezellenvoor-een-paar-straten. Alleen de jongens drongen elkaar tegenom het boeltje als beesten om een trog. Eindelijk stond het
inboeltje er verlaten, en het was alsof het vaak in plasregens
had gestaan en bestemd was in veel gezwerf te vergaan,
zooals een lijder door veel acute aanvallen van een sleepende
ziekte, met tusschenpoozen den dood nadert.

's Avonds tusschen elf en twaalf werd de inboel door een
jongen en een meisje weggehaald, geladen op een langwerpige
wagen. Het meisje was kort, had een klein ovaal geduldig
gezichtje en dankbare oogen rein-donker in het bleeke gezicht;
haar zwarte haar in kleine dotjes om krulspelden gewonden
betooide het voorhoofd met eene schuchtere aanstalte van
opschik ; eene witte blouse om eene borstlooze buste droeg
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het meisje en een zwarte rok ; het leek nog kind-jong,
maar de jongen met zijn stuurschen kop in het groenige als
versleten katoen zoo dunne jasje, dat hem te wijd omhing
met mouwen te lang voor zijne armen, met zijne broek die
met stukken uit getrapt was door zijn hakken en wijd-slap
viel op schoenen-als-sloffen, poeierig-grijs-bestoft : met zijne
groote manspet laag op het haar, dat om de ooren en in
den nek er als een gladde pruik onder uitkwam, zag hij er vagabondachtig geducht uit. De jongen werkte met een baloorige
haast. Hij tilde de groote stukken op als met eene wanhopigeweerzin-overspanning van zijn nog ondoorgroeide kracht, liet
ze dan los op den wagen met onweerhouden val. Het meisje
hield den wagen vast. Bescheiden herinnerde zij hem van dit
niet te vergeten en dat niet. Het fornuis stond al op den
wagen, de bak was leeggeworpen tegen een muur. »Zet 'r
de strijkijzers in", maar hij snauwde haar af »Barst, hou je
bek". Toen bukte hij zich naar den grond, veegde met den
rug van zijn' hand langs zijn gezicht, met een snel gebaar
over de oogen, alsof hij zoo langs het gezicht streek, om in
droef heids-zelfbeschuldiging uitbrandende tranen weg te wisschen. En weer met een worp van zich af, schuin naar den
wagen, gooide hij in gedwongen verkropt verzet, het tafeltje
er op, met de pooten omhoog. »Denk-ie nou wel an de strijkijzers," zei het meisje. »Hou toch je bek" schreeuwde hij
woedend-ontsteld, alsof hij opgeschrikt werd uit een in sufsoezen befloerste kwelling die tot wanhoop uitsloeg. Zich opheffend uit zijn gebukte houding sloeg hij het meisje in duizelige
drift, greep het bij de borst en gooide haar tegen den
wagen.
»Schei je d'r nou uit .... schei je d'r nou uit." Het meisje
verontschuldigde hem tegen een paar voorbijgangers, zei vergevensgezind : 't was haar broer, ... nee, hij was niet goed
bij zijn hoofd ... , d'r moeder strijkte voor de menschen, maar
't gaf zoo weinig. Aan de deur van een groentewinkeltje
lachten een paar vrouwen, en bij het draaien van het hoofd,
kwam er een oogenblik eene schelle staring van achterdocht
in haar oogen, maar zij keerde het hoofd weer gauw om, en
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in haar even opgeheven blank-bleeke gezichtje blonk de zwartsterreling van haar stille kinderoogen, terwijl zij rustig en
verdraagzaam neerzag op den jongen, die woest-ijverig aan
't werk was. Hij nam den emmer met vuil, en in man-krasse
stugge werk-ernst, droeg-ie 'm weg met snel-zekere stappen.
Toen hij terug-kwam, wierp hij de strijkijzers op den wagen.
Een paar kinderen, nog laat op, wilden kijken, maar bezig
met uitzoeken op den grond, joeg hij ze in een moedelooswilde snauw weg. Het bed moest worden opgeladen ; zwaarlog zwabberde het omlaag tegen zijn beenen. Hij liep er mee
om den wagen heen, werkte het op den rand en wilde het
tusschen de pooten van het tafeltje duwen, maar de pooten
kraakpiepten alsof zij zich verweerden. Toen overviel hem de
wrevel-kwelling tegen het vervloekte karwei en hij schreeuwde
tegen het meisje : » Help dan toch ook mee, blijf daar goddome niet staan kijke." »En ik mot de wage vasthouwe," zei
ze en er was als een heel lichte echo van snibbigheid in haar
antwoord. Stom werkte hij door, duwde met den aandrang
van zijn heele lichaam koppig het bed tusschen de pooten
van het tafeltje. Zorgzaam werd een groote lap uitgespreid,
en de andere lappen als kostelijke onmisbare dingen in gestopt. Toen nam hij den waschstamper, zocht er een plaatsje
voor aan den voorkant, waar het meisje stond, en in een
lach-hik zich buigend over den wagen, zei hij een paar woorden, die wel een beetje aanhalig-verzoenend-schenen. Alles
was opgeladen. Met een kracht-duw draaide de jongen den
wagen, die dwars op de straat stond als in-aanvaldreiging
tegenover den kruidenierswinkel. De wagen zwenkte, de jongen
duwde met twee handen, het meisje met eene hand. Toen
zij de straat al uit waren, kwam uit het kleine winkeltje eene
groote vrouw, de laatste klant van de week, waggel-liep de
straat over, graaide, zich bukkend met den breeden stomp
van haar achterwerk naar boven, in wat lorren, en er een
paar opstekend, riep ze lachend : Kijk 's, corsetten, allemaal
corsetten. Laag-donker was de hemel boven de huizen. De
lantaarn op den hoek van de straat bestreek de cementbepleistering van de herberg met zijig lichtgeaai. In het
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groentewinkeltje brandde nog licht als een uitwalmend brandje
achter de bewasemde ruit. In de lantaarns wemelde het licht
boven de uitgestrekte schaduwen als verre tapijten in de eenzame nachtstraat. Het was Zaterdagavond en twaalf uur en
achter hun wagen met huisraad waren de twee kinderen op
weg naar eene andere woning.
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DE KERK VAN UTRECHT.
Een hoofdstuk uit de geschiedenis des vaderlands,
DOOR

G. J. P. J. BOLLAND.

In De Tfdspiegel van 1875, blz. 57 6- 579, kan men den
afdruk lezen eener in het Fransch gestelde »nota betreffende
het Jansenistisch genootschap in de ' Nederlanden", die in het
laatst van Augustus of het begin van September i 871 door
eenen ambtenaar bij het Ministerie van Buitenlandsche Zaken,

naar het schijnt, aan graaf G. von Perponcher—Sedlnitzky,
den toenmaligen Duitschen gezant bij onze regeering, in
handen is gespeeld, met de kennelijke bedoeling, om invloed
uit te oefenen op het verloop der pas ontstane Oud-katholieke
beweging in Duitschland, en door behoorlijke constructie der
geschiedenis eene bisschopswijding voor de Duitsche OudKatholieken door het episcopaat der oude Utrechtsche kerk
te helpen tegenhouden. De nota is merkwaardig en typisch
Roomsch in hare mededeelingen, zoowel door wat er in
gezegd wordt, als door hetgeen de steller verzwijgt ; reeds
door haren titel geeft zij te verstaan dat het hier eene gewone
kettersche secté geldt, terwijl de ware oorspronkelijke strijdvraag, de vraag naar de rechten eener nationale kerk tegenover het in 1870 tot zijn beslag geraakte absolutisme der
Romeinsche curie, zorgvuldig op den achtergrond wordt
gehouden. Verre blijven wij in die nota van het inzicht,
dat de zaak der zoogenoemde Oud-bisschoppelijke Clerezie in
deze gewesten de verlorene zaak is van het oude kanonieke
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-recht eener landskerk tegenover het Romeinsche streven naar
wereldheerschappij ; wij lezen van Hollandsche »Jansenisten",
alsof op leerstellig standpunt het sectair karakter der Clerezie
Bene uitgemaakte zaak en niet een verzinsel harer vijanden
ware, en tegelijk onthoudt de schrijver zich. wel wijselijk van
.alle specificatie dier Jansenistische onrechtzinnigheid. Hij
gewaagt van een Jansenistisch » genootschap", daardoor te
'kennen gevende, dat van eene »kerk" hier geen sprake mag
zijn, en zwijgt over alles, wat zoude kunnen dienen om in
dat »genootschap" het deerniswaardige overschot te ontdekken
van eene ware en echte, door het met de Jezuïeten verbondene
Vaticaan overwonnene en vertrapte, nationale kerk. Sasboud
Vosmeer en zijne zeventiende-eeuwsche opvolgers heeten
vicarissen door den Paus benoemd, doch over het aandeel
<der inheemsche geestelijkheid aan die benoemingen wordt
weder gezwegen, evenals over de documenteele bewijzen,
waaruit wij hen leeren kennen als ordinarii van het Sticht
incognito. » En 1702 le St. Siège crut devoir suspendre le
vicaire apostolique Pierre Codde, . archévéque de Sebaste, de
ses fonctions, à cause de ses sentiments jansénistes et de
.son refus de signer le formulaire" ; er wordt echter niet bijgevoegd, in welk kerkelijk geding Codde's onrechtzinnigheid
naar behooren was uitgemaakt, noch ook dat in de oude
Katholieke kerk geen bisschop zich gebonden zoude hebben
geacht, om een door den Romeinschen papa beweerd doch
op zich zelf volslagen onbewijsbaar feit van de léér is in
dezen niet eens sprake -- op diens persoonlijk gezag en
zonder eigen onderzoek te bezweren, en dit nog wel, nadat
een van diens voorgangers van den eisch eener zoo onbehoorlijke eedzwering had afgezien. En dat de Curie in de
zaak van Codde zich in echt Italiaansche dubbelhartigheid
met schande heeft overdekt, nadat reeds Codde's voorgangers
-door de praktijken van 's Pausen handlangers op het zeerste
waren verbitterd en getergd, dat weet natuurlijk de steller
,der nota ons al even weinig . te vertellen. »Le changement
notable opéré par le Pape dans le régime ecclésiastique en
1 72 1 ", waarbij de inheemsche geestelijkheid dezer gewesten
-
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onder een .... Italiaanschen internuntius te Brussel werd
gesteld, geeft natuurlijk kerkrechtelijk niet de minste aanleiding tot opmerkingen ; ontevredenheid over zoo iets konde
alleen door sectarissen worden getoond, »cette partie du
clergé qui était attachée aux sentiments jansenistes" » Le
conseil de vicariat établi à Utrecht" wordt besproken als » se
prévalant des droits de l'ancien chapitre métropolitain et se
considérant comme son remplaçant", doch hoe het Vicariaat,
ja aanvankelijk het Roomsche hof zelf, aan den waan waren
gekomen, dat het capitulaire daden konde verrichten, acht
de steller der nota eene vraag die in het geheel geene aandacht verdient, evenals het feit, dat de Jansenistische pseudokerk van Utrecht van de meest uiteenloopende zijden door
prelaten en geleerden der Roomsche kerk herhaaldelijk is
erkend als op het grievendst miskend en verongelijkt. Wat
wèl zorgvuldig wordt opgegeven, is natuurlijk het onderscheid
in getalsterkte tusschen het aan het »Jansenistische" vicariaat
en zijne pseudobisschoppelijke creaturen getrouw geblevene
dwerggenootschap en de heerlijk indrukwekkende gestalte der
eigenlijke Roomsch Katholieke kerk van Nederland, al is
het, dat het bijzonder oogmerk van den steller het gebruik
van toepasselijke schimpwoorden in dit geval verbood. In
zeer betamelijken spreektrant wordt dan ook slechts tusschen
de regels in te verstaan gegeven, dat het geschil tusschen
Rome en Utrecht, om met de eigene woorden van een mij
persoonlijk bekend geworden Jezuïet te spreken, »van Jansenistische zijde niets dan een dubbeltjesquxstie" is, fatsoenlijker gezegd, dat de nog altoos betrekkelijk aanzienlijke
goederen der Nederlandsche Oudkatholieken eene voorname
reden uitmaken van hun voortbestaan.
Tot bevordering der goede Vaticaansche zaak, waartoe in
1871 de steller der anonyme nota het zijne had trachten bij
te dragen, is in het volgende jaar eene tweede en krachtiger
poging gedaan. De toenmalige Oud-Katholieke aartsbisschop
van Utrecht Hendrik Loos had persoonlijke moeilijkheden
met den heer Karsten, het hoofd van het Oud-Katholieke
seminarie te Amersfoort, en de schriftelijke bewijzen van de

-
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pijnlijk harde woorden, die daarbij waren gevallen, waren ter
kennis gekomen van J. A. de Rijk, hoogleeraar der wijsbegeerte aan het priesterseminarium van het bisdom Haarlem.
Een schoone en dan ook niet verzuimde gelegenheid, om de
Duitsch-Oud-Katholieken te waarschuwen tegen het binnenhalen
van het Utrechtsche hoofd »des gespensterhaften Skelets
einer Pseudokirche" tot het verrichten van bisschopswijdingen
in strijd met de belangen des .Vaticaans. Te Regensburg,
New York en Cincinnati gaf de heer de Rijk een vlugschrift
uit met het opschrift : »Respice finem. Eine niederlandische
Skizze » altkatholischer" Zustinde im neunzehnten Jahrhundert".
De waarschuwing heeft niet geholpen, en in een artikel over
» de eei ste Oud-Roomsche en eerste Oud-Katholieke bisschopskeuze en bisschopswijding", door H. J. Allard, leeraar aan
het seminarie te Kuilenburg, openbaar gemaakt in de » Studiën
op Godsdienstig, Wetenschappelijk en Letterkundig gebied"
van 1873, kan men nu verder zien, hoe een Jezuïet zich
over de tusschen Hollandsche en Duitsche Oud-Katholieken
aangeknoopte gemeenschapsbanden uitlaat. Ook hier weer
het diepste zwijgen over al de eigenlijke rechtvaardigingsgronden, die de oude Utrechtsche kerk heeft bijgebracht,
tegelijk met de koenste beweringen en ontkenningen ten
aanzien van punten, waaromtrent de sinds lang in druk
bestaande documenteele bewijzen het rechte tegendeel leeren.
In het doodzwijgen van feiten, die hem niet lijken, en het
pasklaar maken der voor zijn doel benóodigde gegevens
heeft een Jezuïet zijn wedergade niet, en waar het de oude
kerk van Utrecht geldt, is het genootschap van Jezus nog
altoos het genootschap, waarvan in de achttiende eeuw door
den generaal der Augustijnen Vasquez is verklaard, dat het
van het martyrium der Hollandsche kerk de eenige oorzaak
had te heeten.
De bedoeling dezer verhandeling is thans, den landgenoot
in een zoo kort mogelijk bestek bij te brengen, dat wij Nederlanders aan de zoogenoemde » Oudbisschoppelijke Clerezie"
of geestelijkheid, duidelijker gezegd aan het overblijfsel der
oude kerk van Utrecht, een nog levend getuigenis in ons
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midden hebben van de ongerechtigheden en de geschiedenisverkrachting , waarmede het kerkelijk imperium Romanum
redivivum, het nieuw Romeinsche gebouw van Vaticaansch
absolutisme, is opgetrokken. Die kerk, het overschot der oude
Nederlandsche volkskerk voor de Hervorming, is een weemoed
inboezemende bouwval ; met hare over 22 (23) plaatsen verstrooide 8050 klein burgerlijke getrouwen is zij nauwelijks
zoo groot als een gewoon Roomsch kerspel, en wilde men
daarom hare beteekenis naar haar huidig zielental afmeten,
zij zoude ternauwernood der aandacht waardig zijn. En toch
vormt deze kleine, door de Vaticanisten als »spookachtig
geraamte eener voorgewende kerk» gehoonde gemeenschap
(de Rijk, R. F. blz. 44), met hare denkbeeldige, door de
Jezuïeten uitgedachte »Jansenistische" ketterij en hare op
Oud-Katholieke kerkrechten doodblijvende, maar daarvoor te
Rome dan ook als » oproerig» gevloekte clerezie of geestelijkheid een der belangwekkendste verschijnselen der nieuwe
geschiedenis. In haren ten aanzien der Roomsche gemeenschap sinds 1 870 geheel hopeloos gewordenen toestand van

verlatenheid, die ten slotte wel tot hare eindelijke vervloeiing
zal moeten leiden, verdedigt zij de verlorene zaak van het
oude kerkrecht met onbezwekene vasthoudendheid tot den
laatsten man, en de feitelijke zegepraal van Curie en Jezuïeten
over de weggeslonkene kerk van Oud-Nederland is dan ook
niet beslister dan de theoretische bewijskracht der Utrechtsche
verdedigingsgronden op den bodem van het oude Catholicisme.
Het in I 739 0740 verschenen klassieke werk in deze zaak
»de Drie Hoofdgeschillen tusschen de Roomsch-Katholieken"
van Ph. Vlaming (Verhulst), is van Jezuïtischen kant met
goede gronden nooit weerlegd ; reeds de schrijftrant getuigt
hier in het voordeel der overwonnene partij, gelijk men mede
zien kan bij vergelijking bijvoorbeeld van J. Bramer »over
het Jansenismus" ('s Gravenhage 1823), of H. J. Allard over
» de eerste Oud-Roomsche en eerste Oud-Katholieke bisschops-

keuze en bisschopswijding" ('s Hertogenbosch t 873) en over
»de Orvalisten te Rijnwijk» (aldaar 1 878) aan de eene, de
geschriften van P. Buys (1787-1853) aan de andere zijde.
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(» Minzame Brieven" van P. Vindex, Utrecht I 819, » Noodige
Bijlagen tot het werk van den eerwaarden heer J. Bramer
over het Jansenisme" Rotterdam 18 24, » Rome en Utrecht",
Utrecht 18 44).
De Augustijnsche genadeleer en de mystieke vroomheid
van de getrouwen der oude clerezie, hun afkeer van zinledigen vormendienst en onverstaanbare woorden te zamen
met hunne voorliefde voor de H. Schriften hebben hunnen
vijanden het voorwendsel aan de hand gedaan, om hun cryptocalvinisme aan te wrijven : zoo bijv. H. J. Allard op blz. 5
in zijne verhandeling van 1 873. Geene aantijging kan op echt
oud Katholiek standpunt onredelijker zijn. Jaren geleden is
door een Nederlandsch Jezuïet te Batavia aan schrijver dezes
eens te verstaan gegeven, dat hijzelf op Italiaanschen bodem
bij het aanschouwen van den trant, waarin het godsdienstig
gevoel zich daar uitte, eenen schok van weerzin had gevoeld,
en het hierin aangeduide onderscheid tusschen Germaansch
en Italiaansch geestesleven komt in de kerk van Utrecht
zonder twijfel zoo sterk uit, als zich dat met eene oud
Roomsche rechtzinnigheid laat vereenigen. Doch van antikatholieke kakodoxie heeft toch de Utrechtsche innigheid en
strengheid van opvattingen nooit iets gehad, en nergens hebben
de denkbeelden der Hervormers minder ingang gevonden,
dan juist bij de oud-bisschoppelijke clerezie. Hare geloofsbelijdenis is die van Pius IV (1559-1565) 1), dezelfde, die
nog in 1869 van de leden der Vatikaansche kerkvergadering
is gevraagd ; »de Verhandelingen en Besluiten van de kerkvergadering der Roomsch Catholieke Clerezie van het Utrechtsche en Onderhoorige Bisdommen in de kapel van de parochiekerk der H. Gertrudis te Utrecht in Herfstmaand des jaars
1763 gehouden" zijn door de vijanden zelven als leerstellig
smetteloos erkend, en de punten, waarop de Clerezie zich
verzet tegen de Curie, zijn niets dan geschilpunten tusschen
oud recht en nieuwe macht. Rome haat in de kerk van
i) Te lezen in Carl Mirbt's verzameling van »Quellen zur Geschichte des
Papsttums" (1895), blz. 187 --190.
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Utrecht hare voorliefde voor de moedertaal en het bijbellezen,
hare onheidensche zienswijze ten aanzien van rozenkrans en
scapulier, van werkheiligheid en Mariavereering, doch dat
maakt ze niet » kettersch" ; wordt ze door de Jezuïeten als
»Jansenistisch" gescholden, zoo heeft men te weten, dat de
spanning tusschen haar en Rome reeds is voorbereid, toen
er van Utrechtsch Jansenisme nog heel niet werd gerept. De
mannen, die nu Jansenisten heeten, zijn door de zonen van
Loyola aanvankelijk uitgemaakt als »Sasboldianen", of partijgenooten van den landsbisschop, waarmede zij dan bedoelden
antwoord te geven op de klachten van bisschop en pastoors
over de kwade praktijken van bedelmonniken en Jezuïeten
zelven, die zich in alles met het schild der Curie dekten. Den
kundige is het wel bekend, dat ook de scheldnaam »Jansenist"
een vindsel van Jezuïeten is, uitgedacht om den schijn te
wekken, alsof het geloof hunner tegenstanders onzuiver was,
en later als een gemakkelijk middel tot bekamping en brandmerking van scrupuleuze lieden ook in Holland toegepast,
en dat op het standpunt der oude Kerk gesproken die zoogenoemde Jansenisten rechtzinnige Roomschen zijn geweest, die
binnen de grenzen van oude normen de ruime zedeleer der
Jezuïeten en het door dezen bevorderde absolutisme des
Vaticaans in hunne verbreiding poogden tegen te houden.
Dat de »Jansenisten" uiterst afkeerig waren van de casuïstiek
der Jezuïeten, is volkomen waar, evenals zij de Vaticaansche
aanspraak op kerkelijke almacht voor eene aanmatiging hebben
gehouden, doch het is hunnen vijanden nooit gelukt, het bewijs
te leveren, dat die »Jansenisten" als afgewekenen stonden
tegenover de oude Katholieke normen ; veeleer getuigt eene
in 1 761 uitgekomene verzameling van »Jugements sur les
J ésuites par les plus grands hommes de l'Eglise depuis l'an
1 54 0 jusqu" 1'année 1650" op het ondubbelzinnigste tegen
hen, en bestaat er een »Recueil de divers témoignages de
plusieurs cardinaux, archévêques, évêques, universités, facultés
de théologie ou de droit, docteurs, ° dignités d'églises cathédrales et collégiales , abbés , chanoines, curés, supérieurs
d'ordres on de communautés, magistrats, jurisconsultes et
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autres personnes célèbres, en faveur de la catholicité et de la
légitimité des droits du clergé et des chapitres, archévêques
et évêques de 1'église catholique des Provinces Unies, contre
Ie schisme introduit dans cette église depuis le commencement
de ce siècle, par les manoeuvres des jésuites et de leurs
adhérents." A Utrecht, chez van der Weyde, 1763.
Afgezien van de verwijding der klove, die in 1854. en 1870
door de afkondiging van Maria's onbevlekte ontvangenis in
Anna's moederschoot en 's Pausen persoonlijke, van de toestemming der Kerk niet afhankelijke, onfeilbaarheid in ex
cathedra gedane uitspraken is teweeggebracht, eene verwijding,
welke op de oud Roomsche geloovigheid der Clerezie niet
anders dan oplossend zal kunnen werken, loopen de geschillen
tusschen het Vaticaan en de kerk van Utrecht over drie zaken.
Het gaat namelijk in hoofdzaak om een in 1665 door paus
Alexander VII uitgevaardigd afzweringsformulier betreffende
vijf door den Paus aan bisschop Cornelis Jansen van Yperen,
(1585-1638) toegeschrevene dwalingen, de bul »Unigenitus
Dei Filius" van Clemens XI, waarbij in 1713 een godsdienstig
boek van Paschaise Quesnel, priester van het Oratoire te
Parijs, veroordeeld is, en het recht van bestaan der Utrechtsche
kerk zelve. De twistvraag over de bul van Clemens XI is
daarbij nog bijkomstig, want bij hare uitvaardiging had de
breuk alreede haar beslag, en ook de vijf door Alexander
VII ter afzwering voorgehoudene stellingen zijn door de
Utrechtsche clerezie altoos erkend als kakodox of onrechtzinnig, hoewel zij meende, een valschen eed te zullen doen,
indien zij het bezwoer, dat bisschop Jansen de vijf stellingen
in den gewraakten zin had geleerd. De vraag was hier, of
de Paus op straffe van uitstooting en zonder hooger beroep
op de vergaderde Kerk eenen eed mocht vergen ten aanzien
eener quaestio facti, waaromtrent hij nog wel eigen onderzoek verbood, of hij, buiten de veroordeeling van leerstellige
dwalingen als zoodanig, zelfs eischen mocht, dat men een
afzonderlijk mensch zonder onderzoek, ja tegen beter weten
in, op zijn gezag af en daarbij onder eede de bedoeling en
den zin van ketterij toeschreef. En ten aanzien der Utrechtsche
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kerk zelve kwam de eigenlijke twistvraag zoo te staan : Heeft
eene nationale kerk geenerlei zelfstandige rechten tegenover
het hof van Rome ? Kan zij door de Curie rechtens worden
afgesneden, wanneer zij, hoewel rechtzinnig in de leer, aan
Romeinsche beslissingen ten aanzien van feiten en administratieve aangelegenheden ook maar in het geringste weerstand
biedt ? Is de bisschop van Rome onbeperkt heer en gebieder
der geheele Christenheid en kan hij bijvoorbeeld aan wettig
benoemde en door hemzelven erkende kerkoversten geheel
naar willekeur en eigenmachtig, zonder vorm zelfs van geding,
hunne macht ontnemen, _ ja uit de volheid van zijn eigen
onbegrensd gezag bestaande volkskerken, die met tegenspoed
worstelen, vernietigd verklaren, om ze dan verder uitsluitend
door zijne eigene Italiaansche gemachtigden te laten besturen?
Zietdaar de eigenlijke strijdvraag, die den scherpzienden lezer
reeds van hieruit kan doen zien, dat Rome in deze aangelegenheid een op zich zelf zeer ondergeschikt geschilpunt
heeft aangegrepen, om zijn eigen hysterogeen absolutisme
door te drijven ; door zekeren Wittert is dan ook in 1770 bij

de gecommitteerde raden van Utrecht een verzoekschrift
ingediend, waarin zeer juist als hoofdzaak opgegeven werd,
dat » de verregaande twist en oneenigheid onder de RoomschKatholieken hier te lande haren oorsprong heeft genomen
uit deze quxstie : wien het geestelijk bestuur hier toekwam ?"
Het Vaticaansche concilie heeft voor alle met Rome gemeenschap houdende kerken die vraag ten slotte naar den zin der
Curie uitgemaakt ; wie met »onzen Heer den Paus" in gemeenschap wil blijven, heeft voortaan toe te geven, dat de
bevoegheid van het Romeinsche kerkhoofd geenerlei door anderen gestelde grenzen heeft, doch de geschiedenis der Kerk is er,
om te bewijzen, dat het Papalisme of Vaticaansche absolutisme
eene met goed gevolg doorgezette aanmatiging heeft te heeten,
eene onkatholieke nageborene vrucht van Italiaansche zucht
naar wereldheerschappij. De binnen de Latijnsche gemeenschap
in den steek gelatene kerk van Utrecht heeft beslist de oudere
Katholieke leer, het oude kerkrecht aan hare zijde, en het is
jammer voor haar, dat, van eene opvoeding in haren boezem
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afgezien, de kracht harer bewijzen alleen door de meer geletterden kan worden gevoeld. Bij de groote menigte der
nieuwere Roomschen, onkundig van alle eigenlijke kerkgeschiedenis als zij zijn, vermogen geene redeneeringen of vertoogen iets tegen den schrik, waarmede zij denken aan des
Pausen gramschap ; het middelpunt der Latijnsche gemeenschap is hun geworden tot het punt van alle godsdienstige
vastigheid, de bronwel van alle genade en verdoemenis, en
het is daarom wel. te begrijpen, dat het der oude Nederlandsche clerezie niet gelukt is, een belangrijk zielental om
zich vereenigd te houden. Zij telt niet meer dan ruim 8000
getrouwen ; de behoefte aan eene van buiten komende zekerheid, die den eigenlijken grondslag van den Roomschen godsdienst uitmaakt, heeft de overige Nederlandsche Katholieken
gemaakt tot onvoorwaardelijke Rdómschgezinden, tot blinde
volgers van alle Vaticaansche uitspraken, die zonder eenig
eigen onderzoek eenvoudig op bevel den rug toekeeren aan
een iegelijk, die door de Romeinsche Curie vervloekt wordt.
Deerniswekkend is dan ook te midden dier Roomschen » sans
phrase" de aanblik der gemeenschap, die aan de oud bisschoppelijke Nederlandsche clerezie is trouw gebleven, waarbij
reeds de distributie en het aantal der kerspelen zelve in
verband met het zielental implicité van eene lijdensgeschiedenis
spreekt. De achtduizend aanhangers der »Clerezie" zijn
namelijk over niet minder dan zeven en twintig gemeenten
verdeeld ; het aartsbisdom Utrecht telt er nog zestien, en
het bisdom van Haarlem tien. Men vindt ze onderscheidenlijk
te Utrecht (drie), Amersfoort, Hilversum, Kuilenburg, Leiden,
Delft, 's Gravenhage, Rotterdam (twee), Schiedam, Dordrecht,
Gouda, Schoonhoven, Oudewater, en te Amsterdam (twee),
Haarlem, Zaandam, Krommenie, Aalsmeer, Egmonden, Enkhuizen, den Helder en IJmuiden; eene kleine gemeente van
vluchtelingen afstammende bestaat sedert 1681 daarbij nog
op Noordstrand. Van het Rijk ontvangt de aartsbisschop
f i 800 toelage, en de bisschop van Haarlem f 1300 in het
jaar; de pastoor die als titulair bisschop van Deventer gewijd
is, ontvangt een jaargeld van f 700. Dan wordt nog f 500
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verstrekt voor het secretariaat der bisschoppen, alsmede f700
aan een der pastoors ; twee hebben nog f 500, negen f400,
zes f 300 en één f ioo rijkstoelage in het jaar, zoodat de
gezamenlijke onderstand des Rijks aan de oude kerk van
Utrecht f i 1 o in het jaar bedraagt.
Wie dat eerwaardige overblijfsel van Oud-Nederland in
een zijner interessantste domiciliën wil belichaamd zien, brenge
te Utrecht op de Mariaplaats een bezoek aan den zoogenaamden Driehoek. Tusschen Singel en Nieuwe Gracht, niet
verre van den Domtoren, vindt men in den hoek van Sinte
Marie een complex van huizen, hofjes, tuinen om ende bij
de verscholene kerk der H. Geertruid, waar de Oud-Katholieke aartsbisschop des Zondags om tien uur als eene levende,
uit het oude Sticht overgeblevene, reliek gewoonlijk de H. Mis
celebreert. Nog kan men in den Driehoek de beeltenissen
aanschouwen van de Utrechtsche bisschoppen, die sinds i 58o
hebben gefungeerd, en het zijn de beeltenissen van mannen
met eene ernstige en stroeve, schier droefgeestige uitdrukking
op het gelaat. Men vindt er dan verder de verscholene, in
dagen van druk gebouwde kapel, waar in 1763 de op oudRoomsch standpunt zoo smetteloos rechtzinnige, doch door
den Paus niettemin vervloekte synode droeviger nagedachtenis heeft beraadslaagd, en ook nu het oude Utrechtsche
kapittel nog vergadert als schim van wat het eenmaal is
geweest. Een afzonderlijk vertrek bevat er de werken der
kerkvaders, en in eene lange smalle ruimte ziet men er eene
volledige verzameling van godgeleerde werken der zeventiende
eeuw, waaruit voor onze verbeelding de gestalten opdoemen
van »messieurs de Port Royal", wier denkbeeldige ketterij
de Jezuïeten gemaakt hebben tot den puinhoop, waarop het
gebouw van 's Pausen persoonlijke onfeilbaarheid is opgetrokken. Een vertrek, belendende aan de bibliotheek, bevat
het kostbare archief der kerk van Utrecht sedert de Hervorming, met hare omvangrijke briefwisseling tusschen de
aartsbisschoppen en hunne gemeenten, de kardinalen der
ecclesia Romana, de bisschoppen en godgeleerden van Duitschland, Frankrijk, Italië en Spanje, de leden van onderscheidene
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orden, en andere mannen van gewicht ; met name ook de
correspondentie van Jan van Neerkassel (t 1686), den laatsten
kerkoverste dezer gewesten vddr de breuk, wekt er de aandacht van den geletterde. En eene droeve aandacht is het,
waarin op die wijze »de Driehoek" den geletterde naar een
speciaal vaderlandsch verleden verplaatst : onverschillig waar
men de eerwaarde bladen der brievenverzameling opslaat,
overal treedt ons eene zelfde lijdensgeschiedenis voor oogen,
de lijdensgeschiedenis eener met allerlei wederwaardigheden
worstelende oude volkskerk, wier rampen overbergsche heerschzucht zich ten nutte heeft gemaakt, om er het treurspel eener
van twee tegenovergestelde zijden verloochende rechtzinnigheid van te maken. Gewelddadige verdrukking en rechtsmiskenning door eene van haat en hartstocht bezielde, met
laster en kuiperijen haar doel najagende overmacht, tegenover
welke de partij des rechts slechts machtelooze tegensparteling
bij onbuigzame persoonlijke vasthoudendheid vermocht te
len, zietdaar wat het archief der kerk van Utrecht op het
onwederlegbaarst boekstaaft.
De Christelijke Kerk bestaat in deze landen sinds het begin
der achtste eeuw. Den tweeden November 696 heeft de

episcopus Romanus Sergius den heiligen Willibrord tot aartsbisschop der Friezen gewijd, die daarop zijnen zetel gevestigd
heeft te Utrecht. Na den dood van Willibrord, die in 739
overleden is, meende zijn opvolger, de heilige Bonifacius,
zich in 754 bij paus Stephanus II over den bisschop van
Keulen, Hildebert, te moeten beklagen, die beweerde, dat
Utrecht van hem afhankelijk moest zijn. Keulen werd daarop
echter een aartsbisdom en de bisschop van Utrecht suffragaan
van dien te Keulen. Dat het toen verder tusschen Rome
en Utrecht niet altoos »couleur de rose" is geweest, kan
onder meer ook blijken uit het feit, dat in 862 en 863 bisschop Hunger het Sticht heeft vertegenwoordigd op de onder
Lotharius II door de aartsbisschoppen van Trier en Keulen
bijeengeroepene en door den papa Romanus heftig afgekeurde
synodes van Aken en Metz. In 99 1 heeft weer aartsbisschop
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Arnulf van Orleans zich op de aanwezige Duitsche en Hollandsche bisschoppen beroepen in de door hem ten spijt des
Pausen bijeengeroepene synode van Reims, en in 1076 heeft
bisschop Willem van Utrecht aan de tegen Gregorius VII
saamgekomene synode van Worms deelgenomen, ja, op den
Paaschdag zelfs den ban tegen hem afgekondigd. Bisschop
Koenraad nam in io8o deel aan de synode van Brixen,
waar Gregorius opnieuw afgezet werd verklaard. Iets zeer
eigenaardigs is er geschied aan het einde der twaalfde eeuw.
In 1 197 had de verkiezing plaats van bisschop Dirk van der
Are, van wien Innocentius III, onder aandreiging van ban
en afzetting, de som van drieduizend mark sterling heeft geeischt, die hem beloofd was door ... de vóór hunne komst
in het Sticht gestorvene pauselijke tegen-bisschoppen ; door
eengin rooftocht uit het Sticht Holland in is dat geld bijeengebracht, waarop de cijns naar Rome is gestuurd en Zijne
Heiligheid tevreden was. In i 425 werden door twee tegenover elkander staande partijen twee bisschoppen van Utrecht
gekozen, te weten Rudolf Diephold en Zweder van Kuilen-

burg ; paus Maarten V sloeg Diephold en zijne aanhangers
met den ban, waaraan zij zich niet stoorden, hoewel de bedelmonniken in menigte hun best deden, om door verspreiding
der pauselijke vervloeking het heele Sticht in rep en roer te
brengen. Na Maartens dood heeft diens opvolger Eugenius
IET de weerspannigen door opheffing des bans in het gelijk
gesteld, waarop Diephold tot zijnen dood in 1455 bisschop
is gebleven. Stippen wij nog aan, dat in 1448 door Nikolaas
V definitief aan het Sticht het recht is gelaten om zijn eigene
bisschoppen te kiezen, en dat in 1514 van paus Leo X eene
bul is uitgegaan, om te verbieden, dat van de provincie
Utrecht iemand voor buitenlandsche rechters wierd geroepen.
> Geen bisschop of onderhoorige mag buiten stad en land van
Utrecht onder eenig voorwendsel van apostolische brieven
worden gevonnist, op straffe van nietigheid, al ware het eene
uitspraak van den Paus zelven."
In 1 528 kwam het Sticht onder een wereldlijk vorst. Karel V
nam toen het bestuur daarover in zijne handen, waarvoor het
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eerlang werd verheven tot een aartsbisdom. Bij eene bul
» Super Universas" van Paulus IV werd er in i 559 eene
kerkelijke provincie van Utrecht gesticht ; de collegiale kerk
van Sint Rumboud te Mechelen werd eene metropolitische
cathedraal, wier aartsbisschop suffraganen had in de nieuwe
bisdommen van Antwerpen, Gent, Brugge, IJperen, 's Hertogenbosch en Roermond; de aartsbisschop van Kamerijk had
voortaan suffraganen op de oude zetels van Atrecht en Doornik,
alsmede in de bisdommen van Namen en St. Omer, terwijl
er voortaan een archiëpiscopus Ultrajectensis zoude zijn met
onderhoorige bisschoppen te Haarlem, Deventer, Groningen,
Leeuwarden en Middelburg.
Als eerste aartsbisschop van Utrecht werd den vijf kapittels
dier oude veste door den Spaanschen koning Frederik Schenk
van Toutenburg (overl. 2 5 Aug. 15 8o) voorgedragen, -» cupientes ut eundem debité eligatis", zegt de acte van voordracht, en in 1565 had in den Utrechtschen dom de plechtige
installatie plaats der gezamenlijke nieuwe bisschoppen ; de
koning hoopte, dat hiermede iets gedaan was tot keering van
het allengs meer om zich grijpende euvel der Hervorming.
Eerlang, den eersten October 1567, onderteekende Pius V bij
wijze van voorspel tot de latere curiale decreten tegen het
Jansenisme eene bul »Ex omnibus afflictionibus", waarbij
negenenzeventig stellingen werden veroordeeld van Michael
de Bay te Leuven, die voor het gemiddelde kerkelijke standpunt te veel naar de leer der voorbeschikking overhelde.
Aan de hoogeschool te Leuven is die bul eerst in 1 570 openbaar gemaakt ; zij is ook niet terstond uitgevaardigd, maar
-eerst later op aanstoken van den Jezuïet Francesco Toledo
( 1 5 3 2-96), den eersten Jezuïet die (in 15 93) kardinaal is
gemaakt, als deel eener nieuwe door Gregorius XIII (15 72-8 5 )
gepubliceerd. Volgens het gebruik der Romeinsche kanselarij
was zij zonder leesteekens, waardoor zij aanleiding heeft gegeven tot eenen strijd over het »comma Pianum", daar het
weglaten van een enkel komma achter het woord »possent"
,den zin der bul ten voordeele van Bajus wendde.
In weerwil aller bemoeiingen van regeering en geestelijk-

128

DE KERK VAN UTRECHT.

heid maakte inmiddels het Calvinisme zelf in onze gewesten
snelle vorderingen. In 15 77 had de overgave van Utrecht
aan den prins van Oranje plaats, waarop reeds in 1580 de
sluiting volgde van den Dom en de vier andere kapittelkerken,
en dit ter vergelding van het door graaf Rennenberg te
Groningen gepleegde verraad. Te midden der verwarring had
het kapittel van Leeuwarden, welks bisschop in den kerker
was geworpen en in 15 8o stierf, zich verstrooid en de vlucht
genomen, evenals dat van Groningen ; het kapittel van Deventer nam de wijk naar Oldenzaal, en alleen te Utrecht en te
Haarlem bleven de kapittels in stand. Te midden der beroerten stierf aartsbisschop Schenk van Toutenburg, en de
leiding des bisdoms werd nu door het metropolitaan kapittel
opgedragen ' aan drie vicarissen generaal.
Het is in dit ambt, dat wij tegen 1583 Sasboud Vosmeer
aantreffen, den man, onder wiens kerkbestuur de benauwde
strijd der reeds van buiten zoo benarde Utrechtsche kerk
begonnen is tegen de vijanden in eigen boezem. Allerhachelijkst was de toestand naar buiten ; voor de mwenteling in
de noordelijke Nederlanden bestonden in de Zeven Gewesten
zes cathedralen, veertig geestelijke colleges en vier honderd
vierenveertig kloosters ; na het edict van i 5 8o, waarbij te
Utrecht de openlijke uitoefening van den Roomschen eeredienst verboden werd en de kerspelen van kerkgebouwen
en inkomsten werden beroofd, hadden de Roomschen in
hunne oude bisschopsstad slechts twaalf verscholene huiskapellen, waar de Mis gelezen werd in alle stilte. Politieke
rechten had het metropolitaan kapittel natuurlijk in het geheel
niet meer, en het kerkgezag, dat aan zijn hoofd verbleven
was, moest in waarlijk kommerlijke omstandigheden worden
uitgeoefend.
Den zevenden September 1588 ontving Sasboud van den
pauselijken zaakgelastigde in de Nederlanden een schrijven
tot laking van kwade praktijken in vele priesters, met name
reguliere, die onder voorwendsel van den nood der tijden en
de voorrechten hunner orde allerlei vrijheden namen, die de
taak van den waarnemenden Utrechtschen kerkoverste ten
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zeerste bemoeilijkten. Dra zoude die taak nog zwaarder
worden. In 1592 kwamen in Holland de eerste Jezuïeten,
Willem de Leeuw en Kornelis Duits, en het duurde niet lang
of Sasboud had te schrijven, dat hij minder van de Protestanten
had te verduren dan van de patres sociëtatis Jesu. In eene
instructie voor de pastoors klaagt hij in 1598 over »afschuwelijkheden met groote ergenisverwekking" -- »horrenda cum
maximo scandalo" van ordesgeestelijken, die prat gaan
op hunne vrijstellingen en voorrechten, en buiten hunne orde
geen gezag willen erkennen : de oude grieven der bisschoppen
tegen de uit bedelorden genomene aflaatventers van het Roomsche hof. Door de Jezuieten werden de pogingen van den
Stichtschen vicaris generaal om de kerkorde te handhaven
zoo euvel opgenomen, dat zij reeds toen tegenover de clerezie
der scheldnaam »Sasboldianen" uitvonden, en de nuntius zelf
heeft toen aan Sasboud bekend, dat hij geen lust had zich
voor Sasboldiaan te laten uitmaken door lieden 'zoo woelziek,
dat geen bisschop of pastoor het met hen konde klaarspelen.
Hij voor zich begeerde zich hunne gramschap niet op den
hals te halen, en hun grooten invloed in aanmerking nemende
ried hij den vicaris, ze te laten begaan. Men zie, de » Histoire
Abrégée de 1'église métropolitaine d'Utrecht" van M. G.
Dupac de Bellegarde, Utrecht 1852, blz. 87. Sasboud zelf
had te bekennen, dat er niets te beginnen was met lieden,
die gelijk de Jezuïeten niets gaven om de waarheid, die de
feiten heetten liegen, verhard waren in den zonderlingsten
eigenwaan en tegenover degenen, die hunne buitensporigheden weerstonden, niets stelden dan listen en leugens, laster
en geschreeuw; het is in dien zin, dat hij aan Tilman Vosmeer heeft geschreven in I 599 en 1600.
In 16o I ontving onze kerkoverste van den Paus de waardigheid van »vicarius apostolicus", waarmede hem de volmacht
gewerd, om naar bevind van zaken de rechten uit te oefenen,
die anders waren voorbehouden aan den Roomschen Stoel.
Deze waardigheid is het geschenk der Danaoi gebleken, dat
der kerk van Utrecht noodlottig zoude worden ; er werd een
tweeslachtige toestand door in het leven geroepen, die later aan
9
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het Roomsche hof gelegenheid zoude geven tot het voorwendsel,
dat er in de Zeven Gewesten, waar toch sinds de Hervorming
van den beginne ruim driehonderd duizend Roomschen waren
overgebleven, in het geheel geene kerk meer bestond. Die
bewering, weliswaar, klinkt zonderling bij de gedachte aan de
Christelijke oudheid, toen episkopen, presbyters en gemeenten
te leven hadden onder ongeloovige overheden in eene overwegend ongeloovige omgeving, en zij is ook eerst uitgedacht,
toen de overeind geblevene kapittels dezer landen der Curie
aanstootelijk waren geworden ; voorloopig werd hun voortbestaan te midden der Protestantsche omgeving door niemand
in twijfel getrokken, en Rome zoude nog eene eeuw lang
een Nederlandsch kerkrecht laten gelden tot voordrachten,
benoemingen en andere zelfstandige functiën. Toch werd reeds
nu door de aanwijzing van een pauselijk gevolmachtigde in
strijd met de eigenlijke werkelijkheid aan de Noord-Nederlandsche kerk het kenmerk gegeven van een land der missie
of zending, dat van Rome uit voor het Christelijk geloof nog
eerst moest worden veroverd. De opvatting van Franciscanen en Jezuïeten is dit destijds al aanstonds geweest. Onder
miskenning der in den lande dan toch nog voorhandene
kerkorde weigerden dezen aldra de behoorlijke deferentie en
gehoorzaamheid aan Vosmeer en het metropolitisch kapittel
van Utrecht ; ook hebben zij het mogelijke gedaan, om de.
benoeming van nieuwe, bisschoppen voor Utrecht en Haarlem
te verhinderen. Op de klachten van Sasboud zijn zij in die
dagen te Rome nog een en andermaal in het ongelijk gesteld,
doch honderd jaar later zoude het hun onder begunstiging
der tegen de Nederlandsche clerezie aldaar gerezene verbolgenheid gelukken, de Zeven Gewesten te laten verklaren tot een
zendingsland » sans phrase", waar zij zelven en het Roomsche hof
konden doen wat hun gelegen kwam. Rome heeft altoos
bereid gestaan, om de wederwaardigheden van landskerken
te doen dienen tot vermeerdering zijner eigene centrale macht.
De bisschoppelijke wijding heeft Sasboud te Rome zelf ontvangen in 1602. Naar aanleiding daarvan werd door de
Staten-Generaal den 3oen Mei van dat jaar een plakaat tegen
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hem uitgevaardigd, waarin het onder anderen heet : »Eerlang
begaf hij zich tot den Aartshertog in het leger bij Ostende,
waar hij met dezen en zijne raadslieden herhaalde gesprekken
had over den toestand dezer gewesten, en van hem de benoeming heeft verzocht en verkregen tot het Utrechtsch en
metropolitisch archiëpiscopaat over alle vereenigde Nederlandsche Provinciën." Sasboud zelf heeft den elfden Januari 1603
aan Tilman Vosmeer geschreven : »De Paus heeft mij willen
bevorderen onder een vreemden titel (namelijk van Philippi),
doch gegeven heeft hij mij het volk van den heiligen Willebrord, zoodat ik in waarheid aartsbisschop kan heeten over
Holland, Zeeland en Utrecht." Bij herhaling heeft hij zich
te kennen gegeven als aartsbisschop van Utrecht. Den zesden
Juni 16o9 schreef hij aan zekeren de Graaf: »Benoemd heeft
mij de Aartshertog tot de Utrechtsche kerk en als archivescovo de Utrecht heeft hij mij begroet, doch hij gaf mij een
gesloten schrijven aan den Allerheiligsten (Vader), die ten
tijde der wijding mij gezegd heeft, dat hij mij den titel van
Philippi gaf, om de ketters niet te verbitteren, erbij voegende:
Wanneer het uwen Aartshertog goed zal dunken, kunt gij den
titel veranderen. Edoch, al word ik door de ketters als
Utrechtsch (bisschop) beschouwd en besproken, tot dusverre
heb ik den titel van Utrecht niet gevoerd."
In hetzelfde jaar, waarin Sasboud dit schreef, is door hem
de ban uitgesproken over onwettige priesterlijke binnendringers
in de kerkgemeenten dezer gewesten, nadat de Jezuïet Matthias
te Leiden zich niet ontzien had, ronduit te verstaan te geven,
dat hij van hens niet afhankelijk was. Den i I en Augustus
16o9 schrijft hij : »Hunne partij berokkent ons meer verdriet
dan de vervolgingen der Protestanten ; op zich zelve vind ik
die nog veel onverdraaglijker en schadelijker voor de Kerk."
Den 1 8e1 December van dat jaar heeft hij dan echter nog de
voldoening, te kunnen constateeren, dat de Brusselsche nuntius
Guidon Bentivoglio, die tegen de Clerezie voor de Jezuïeten
had partij getrokken, in het volle consistorium te Rome ongelijk had gekregen, hetgeen niet wegnam, dat hij reeds het
volgend jaar tegenover kardinaal Mellini zich weer had schrap
9*
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te zetten ter zake . zijner ordonnantie van den i ben December
1609, die de Jezuïeten woedend had gemaakt. Hij had ze
er namelijk uitdrukkelijk in genoemd, en de orde wist te
Rome te bewerken, dat Sasboud nu op zijne beurt in een
schrijven van Mellini op last des Pausen werd gedesavoueerd.
Het hoofd der Clerezie hield zich echter goed, en Mellini had
ten slotte te schrijven, dat Sasboud in zijn recht en de Curie
verkeerd ingelicht was geweest. (Bellegarde 96-97). Tevens
kwam er in 16 i o tusschen den Hollandschen kerkoverste en
den provinciaal der Jezuïeten te Brussel een verdrag tot stand,
waarbij de laatste nog eens het zijne deed om der Stichtsche
kerkoverheid tegen zijne weerspannige ordegenooten ter wille
te zijn.
Den vierden Augustus 1611 vaardigde Vosmeer een decreet
uit tegen sommige echtelijke verkeerdheden in Overijsel, en
dat met den volgenden aanhef: »Sasboldus, door de genade
Gods en des Roomschen Stoels aartsbisschop van Philippi
en Utrecht, mitsgaders over Holland," enz. Den zesden dier
maand schreef Lodewijk Makeblijde, een Jezuïet, »aan den

doorluchtigen en hoogeerwaarden heer Sasboud, aartsbisschop
van Utrecht, te Keulen", en eene vermaning aan Lingen van
den twintigsten April I 612 bevat weer de woorden : » Sasboldus, door de genade Gods en des Roomschen Stoels aartbisschop van Philippi en Utrecht, mitsgaders over Holland,
Zeeland," enz. Den negenden Februari 1613 wordt Vosmeer
door deken en kapittel van Kranenburg »hoogwaardige
overste van den Utrechtschen stoel" genoemd, en den tienden
Maart van hetzelfde jaar, toen de Jezuïeten inmiddels weer
eens tegen hem eene intrige op touw hadden gezet, die hen
al bij voorbaat het gerucht deed rondstrooien dat Sasboud
door den Paus ... was afgezet (Dupac de Bellegarde 98),
heeft een Jezuïet met name Johannes Dulmen geschreven » aan
zijne doorluchtige hoogwaardigheid den heer Sasboud, aartsbisschop van Philippi en Utrecht." Diezelfde maand wordt door
Vosmeer zelven gewaagd van zijne »ordinaire (dat is landsbisschoppelijke) en apostolische bevoegdheid" in een stuk,
waarbij te Neder-Elden twee kloosters worden vereenigd.
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Den twintigsten April schrijft hij weer aan de Graaf: »Wat
Uw Eerwaarde verder nog extra ordinen, zooals U zegt,
wenscht te weten, namelijk of Clemens VIII mij indertijd benoemd heeft tot aartsbisschop van Utrecht, zoo antwoord ik,
dat hij gezegd heeft, dat ik zonder verdere aanvrage den titel
konde voeren, noodra dit den Aartshertog goed zoude dunken,
wat ook gezegd is door kardinaal Aldobrandini. Zoo is
ook van den beginne de zaak in alle deze gewesten opgevat,
en den naam Philippijnsch (bisschop) zelven heeft men niet
op de stad in Macedonië maar op een oogmerk van koning
Philips laten doelen. De Staten van Holland, ook, hebben het
van den beginne niet anders opgevat, en terwijl ik nog naar
Rome op weg was, hebben zij mij onder gezegden naam
verbannen. Ik heb - mij van den titel geheel onthouden, tot
er in handen der Hollanders een brief geraakte van den
Aartshertog aan den gouverneur van Overijsel, waarin ik
eenvoudig aartsbisschop van Utrecht heette, en die door den
Aartshertog, Richerdot en Verheyen onderteekend was."
De (grootendeels Latijnsche) text der boven medegedeelde
bewijzen van Sasbouds Utrechtsch archiëpiscopaat staat afgedrukt achter J. M. Neale's » History of the so-called Jansenist
church' of Holland" (Oxford 1857); zij toonen voor ieder, die
zien wil, dat Vosmeer en zijne opvolgers zijn bedoeld geweest
als de »ordinarii" of landsbisschoppen dezer gewesten, die
met het oog op de tijdsomstandigheden hunne eigenlijke
waardigheid moesten omfloersen. Evenals voorheen het geval
was geweest met de aartsbisschoppen van Thessalonica en
Arles kwam van 16oi tot 1702 het »apostolische vicariaat"
der Nederlandsche »prxsules" bij hunne »potestas ordinaria",
die voor het oog al mocht verbonden zijn met den naam
eener vreemde stad, doch in het feit zelf der verkiezing door
de inlandsche geestelijkheid genoegzaam was gewaarmerkt
als eene metterdaad Stichtsche waardigheid. Een Utrechtsch
kapittel konde moeilijk zijne uitverkorenen tot bisschop van
Phillippi, Castorië of Sebaste maken, en na inzage der boven
medegedeelde, in de oorkonden zelven voorhandene, bescheiden vinden wij voor ons het niet meer dan natuurlijk, dat
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Sasboud Vosmeer te Keulen als »aartsbisschop van Utrecht"
begraven ligt. Edoch, tusschen 1702 en 18 5 3 heeft het
Roomsche hof behoefte gehad aan eenen rechtsgrond, om
met voorbijgang van oude Nederlandsche rechten zijne volgelingen hier te lande eenvoudig door een Vaticaanschen
gemachtigde te kunnen besturen ; sinds Schenk van Toutenburg
mag er dus geene episcopale Utrechtsche hiërarchie meer
hebben bestaan, en zoo heeft dan de Jezuïetenorde hier een
geval, waarop de dertiende regel der Geestelijke Oefeningen
toepasselijk is, »om nooit af te wijken van de gevoelens,
welke wij moeten koesteren in de Strijdende Kerk": »Om
ons in niets te verwijderen van de Waarheid (1), moeten wij
altoos bereid zijn om te gelooven, dat wat ons wit lijkt zwart
is, indien de Romeinsche ecclesia aldus beslist". Heeft niet
Pius II (1458-64) in eigen persoon den aartsbisschop van
Mainz eens toegevoegd, dat deze jegens hem zijnen eed schond,
bijaldien hij eene waarheid uitte, welke den Paus tot nadeel
strekte?
Zoo hebben dan in dit geval de patres sociëtatis j esu kloek
te beweren, dat zij , die Sasboud aartsbisschop van Utrecht
noemen, »de geschiedenis op de onbeschaamdste wijze in het
aangezicht slaan". Die verzekering is ons dan ook zwart op
wit gegeven door den Jezuïet H. J. Allard, waar hij De
Katholiek van 1856 aanhaalt op blz. 12 in zijne »studie" van.
1873 ; overbodig, te zeggen, dat daarbij van de reeds in
18 5 7 door Neale afgedrukte documenteele bewijzen geen gewag
wordt gemaakt, wat dan in staat stelt tot de volgende waarachtige mededeeling : »Zoo min als ik zijn genoemde mannen,
of eenige vicaris, die hen opgevolgd is, ooit met die waardigheid (van Utrechtsch aartsbisschop) bekleed geweest ; Vosmeer
en Rovenius waren apostolische vicarissen, dat is stedehouders
hier te lande van den Paus, en aartsbisschoppen in partibus
infidelium onder den titel van Philippi ; niets meer". (Aanhaling uit De Katholiek 113 2.) Op blz. 14 zijner verhandeling gewaagt pater Allard van »schier wanhopige pogingen,
ten einde Sasbout Vosmeer, Philippus Rovenius, Jacobus de
la Torre, Boudewijn van Catz en de volgende buitengewone
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machthebbers van den H. Stoel voor gewone aartsbisschoppen
van Utrecht en opvolgers van den H. Willebrord, of liever
Schenck van Toutenburg te doen doorgaan", en op blz, i 3
zegt hij : »In het voorbijgaan een enkel staaltje van Jansenistische sluwheid 1 Sasbout zou onderteekend hebben, of
heeft werkelijk een enkelen keer onderteekend : Sasboldus,

Dei et apostolicc Sedis gratia Archiëèiscops Philippensis et
Ultrajectensis necnon Hollandiae Zelandiae eisdemque unitarum
atque reductaruin Transisalaniae Provinciarum Vicarius Apostolicus. Plaatst men nu een komma achter het woord Ultrajectensis, dan luidt de zin : Sasbold, Aartsbisschop van
Philippen en Utrecht, mitsgaders Vic. Ap. van Holland enz.
Wordt integendeel de komma achter het woord Philippensis
geplaatst, dan heeft men : Sasbold, Aartsbisschop van Philippen en Vicarius Apostolicus van Utrecht, mitsgaders enz.
Naarmate het nu te pas kwam, bezigde men de eene of
andere lezing. Een waardige tegenhanger van het beruchte
Comma Pianum uit de bulle van Pius V tegen Michael Bajus l"
De lezer bespeurt dat er in de Jezuiëtenorde nog altoos
iets over is van de stemming, die in haar omtrent i 600 tegen
de » Sasboldianen" heeft geheerscht. De toon van pater Allard
laat daarbij aan beslistheid, naar men ziet, niet het geringste
te wenschen over, en het zal niets dan weerzin tegen onnutten en overbodigen arbeid zijn geweest, die hem ervan heeft
afgehouden, zijne lezers te laten zien, dat zijne glasheldere
uiteenzetting gestaafd wordt door het volgende documenteele
bewijs van den eersten Februari i 613 :
» Insuper NOS SASBOLDUS, ARCHIEPISCOPUS PIIILIPPENSIS
ET ULTRAJECTENSIS necnon Unitarum Belgii Provinciarum
Vicarius Apostolicus."
De hoofdletters zóó. Was Sasboud nu »van Utrecht mitsgaders de Vereenigde Nederlandsche gewesten Vicarius
Apostolicus", of is deze lezing onzin en is hij ordinarius van
Utrecht en bovendien voor onze gewesten in het algmeéén
apostolisch gevolmachtigde geweest ? Wordt hier niet reeds
door de hoofdletters aangewezen, dat hij onder den schijntitel van Philippi eene gewone bisschoppelijke bevoegdheid
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had over het Sticht, waarbij dan nog kwam eene buitengewone pauselijke volmacht tot afdoening van alle voorkomende
kerkelijke aangelegenheden in de Zeven Provinciën?
Sasboud stierf in 1614, en zijn laatste rondgaande brief,
gedagteekend van den derden Mei 1614, was nog eens vol
klachten geweest over de heerschzucht, de hebzucht, de lichtzinnigheid en de hatelijkheid der Jezuïtische zendelingen. Als
zijn opvolger werd door de geestelijkheid Filips van Rooveen
verkozen, eene keuze, die door Paulus V (16oS-2I) werd
bevestigd. Door den internuntius te Brussel, Sanseverini, bijgestaan door den aartsbisschop van Mechelen en den bisschop
van Antwerpen, werd Rovenius in 1620 tot bisschop gewijd;
den titel van Utrecht zoude hij voeren »si res istius ecclesiae
prosperé cederent", wanneer de aangelegenheden dier kerk
een gunstigen keer namen. En toen in 1624 de universiteit
van Leuven Kornelis Jansen naar Madrid zond, om een verbond te erlangen tegen het binnendringen van Jezuïeten op
hare leerstoelen, maakte de kerk van Utrecht van deze gelegenheid gebruik, om den Spaanschen koning om » bevestiging" van Rovenius als aartsbisschop van Utrecht te verzoe-,
ken ; deze opdracht van ons aartsbisschoppelijk kapittel aan
jansenius is dan het eenige feit van rechtstreeksche aanraking
tusschen dezen en de kerk van Utrecht geweest.
Als aartsbisschop van Utrecht heeft Filips van Rooveen
zich bij onderscheidene gelegenheid te kennen gegeven ; ook
hij heeft. van zijne waardigheid gewaagd in den zin, dat hij
was wat men noemt een »ordinarius", dat is een gewoon en
rechtmatig bisschop over een bestaand bisdom. Vondels lierzang op dezen kerkoverste bevat dienovereenkomstig de
woorden : »Willebrord scheen weer te leven, Toen dien nazaat
werd gegeven D'ouden staf van 't bisschopdom". Met verzwijging der stellige tegenbewijzen zegt de Jezuïet Allard hier
weer : » Vondel kan onmogelijk bedoeld hebben wat Benninck"
-- hij bedoelt Dr. Bennink Janssonius in diens »Geschiedenis
der oud Roomsch Katholieke kerk in Nederland" ('s Gravenhage 1870) »Vondel kan onmogelijk bedoeld hebben wat
Benninck zoo gaarne zou willen, om de zeer eenvoudige reden,
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dat het Utrechtsche aartsbisschopschap van Rovenius eene
Jansenistische vinding van lateren tijd is". (1873, blz. 76.)
Toen dit werd geschreven bestond eenentwintig jaren de
geheel op documenteele bescheiden gegronde » Histoire Abrégée
de 1'église métropolitaine d'Utrecht van M. G. Dupac de
Bellegarde, waarin op blz. 128 te lezen staat, dat Rooveen
in eenen brief van den eersten September 1641 tegenover
Johannes Wachtelaer kanunnik van Sinte Marie zich er over
beklaagt, hoe de Jezuïeten, met wie ook hij aanhoudend
te tobben had, hem na eene achtentwintigjarige ambtsbediening tot zelfs zijne hoedanigheid van »ordinarius" dorsten
betwisten ; de lezer ziet, dat pater Allards proeve van Jezuïtische waarheidsliefde gééne »vinding van lateren tijd" heeft
te heeten. Of Rddveens klacht echter eene bereids Jansenistische strekking heeft gehad, zal wel geen Jezuïet ons ooit
komen uitleggen ; een Jezuïet weet wat hij heeft te weten en
niet te weten, te zien en niet te zien, te onthouden en te
vergeten. Inmiddels is de opmerking van Allard omtrent
hetgeen Vondel »onmogelijk kan bedoeld hebben" zéér kenmerkend en zéér exemplair, hoewel zij niemand behoort te
verleiden tot eene toepassing op Allard zelven van de woorden,
die hij ter aangehaalde plaatse van Janssonius bezigt : » De
erbarmelijke logicus vooronderstelt eenvoudig wat te bewijzen
ware l" Erbarmelijke logici zijn Jezuïeten nu eenmaal in geenen
deele ; veeleer zijn zij goede advocaten van kwade zaken, en
zij vermogen praecies zooveel voorbij te zien, als voor hun
doel niet dienstig is. Of nog pater Allard het Rooveen heeft
nagedragen, dat deze zich over de Jezuïeten in persddn te
Rome in 1622 is gaan beklagen? Dat hij er eene memorie
heeft ingediend over de middelen, om paal en perk te stellen
aan de schandalen, die zij in hunne woelingen tegen 's lands
clerezie veroorzaakten? Dat Gregorius XV toen in 1623
inderdaad eene bul heeft geteekend, waarbij alle regulieren,
zonder uitzondering der Jezuïeten, onderworpen werden aan
het bisschoppelijk gezag? In allen gevalle heeft de orde reeds
tegen Rooveen zelven tot ondermijning van diens gezag het
mogelijke gedaan ; zij intrigeerde bij ons te lande en zij intri-
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geerde te Rome, en bij gelegenheid had de Bisschop zelf zich
met zijne clerezie tegen hunne te Rome ingediende bezwaren
schriftelijk te verdedigen. In weerwil echter van hunne kuiperijen, waarbij het te Rome van hunne zijde zelfs tot schotschriften kwam (Bellegarde i 28), werd nog eens in 1639 een
stuk geteekend door Urbanus VIII, waarbij de orde opnieuw
in het ongelijk en de paters in Nederland onder het gezag
van den bisschop werden gesteld. Wat echter deze ook doen
mocht, of zelfs te Rome mocht bewerken, het hielp altemaal
niets ; er was tegen de orde geen vechten, en de Clerezie
heeft o.m. in haar archief het origineel van eenen uit Munster
18 Dec. 1648 gedagteekenden brief, geschreven door den
nuntius te Keulen Fabio Chigi (later Alexander VII) aan
Ingoli, secretaris der Propaganda, waarin getuigd wordt, dat
de orde het voornemen had opgevat om eene kolonie van
tachtig, ja drie honderd paters ons land in te zenden, ten
einde zich er meester te maken van alle kerken en er de
pastoors en de andere regulieren uit te verdrijven : men zie
het boek van Dupac de Bellegarde op blz.

129.

Dat bij zulk

een opzet nog iets anders dan enkel vrome ijver in het spel
moet zijn geweest, beseft men, wanneer men gegevens kent
als dit, dat Codde later aan de Propaganda gemeld heeft,
dat de Jezuïeten achttien staties, waar zij werkten, hadden
verlaten, om rijkere en voordeeliger plaatsen te gaan innemen:
Bennink Janssonius blz. 184.
De boosheid en gewetenloosheid van de praktijken, die de
Jezuïeten in onze gewesten zich reeds veroorloofd hebben
tegenover de bisschoppen Sasbold en Rooveen, de onverpoosdheid van den strijd tusschen de orde en onze clerezie
tot op Neerkassel en Codde en de sluwheid, waarmede de
orde er ten slotte in is geslaagd, de Curie op hare hand te
krijgen, doordat zij die stelde voor het feit eener Nederlandsche eedsweigeriug ten aanzien eener quaestio facti : die
gegevens vormen den waren achtergrond waarop geschriften
gelijk die van pater Allard hebben uit te komen. Er is een
ononderbroken samenhang tusschen den strijd die door de Orde
aangebonden is met de »Sasboldianen", en dien welken zij
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door leden gelijk H. J. Allard ook nu nog bij gelegenheid
voert tegen de uiteengeslagene overblijfselen der Stichtsche
en Hollandsche »Jansenisten". De belangstellende leze eens
blz. 18-20
20 van Fr. Nippolds geschrift over »die altkathosche kirche des Erzbistums Utrecht" (Heidelberg 1872), en hij
zal uit eenen brief, dien Rooveen uit Rome den 25 Februari
1623 aan den provicaris van Haarlem heeft geschreven, het
documenteele inzicht opdoen van wat er in het verledene
schuilt achter het opzet van negentiende-eeuwsche Jezuïeten,
om de potestas ordinaria van Sasbold en Rooveen als eene
»Jansenistische vinding" voor te stellen. Dat de Nederlandsche kerkorde in de omwenteling was te gronde gegaan,
hebben zij reeds toen beweerd, en handen vol werks hebben
de Stichtsche kerkoversten van den beginne gehad, om hun
(niet langer door den wereldlijken arm gesteund) kerkgezag tegen hen staande te houden. Metterdáád, gelijk reeds
is aangeduid, vloeide dit gezag in Vosmeer, Rooveen en
hunne opvolgers als »potestas ordinaria" uit hunne verkiezing
door de inlandsche geestelijkheid voort, zooals die vertegenwoordigd werd door het metropolitaansch kapittel, en het
centrum eener te gronde gegane kerk was dit kapittel in
geenen deele. Het Utrechtsche bisdom, dat meer Roomschen
telde dan in de gezamenlijke andere bisdommen waren overgebleven, bevatte ook na i 5 8o een honderdzestig honderdzeventigduizend zielen, die den pauselijken vicaris der gezamenlijke gewesten beschouwden als den bekleeder van den
Stichtschen stoel, en het had honderd-en-zestig parochiën en
»staties", die door honderd-en-zeventien pastoors, benevens
twee-en-twintig Jezuïeten buiten het Sticht waren er veel
meer --- en drie-en-twintig andere ordesgeestelijken werden
bediend. Te Utrecht zelf bestonden elf kerspelen in de stad
en drie in de voorsteden, en Codde heeft in 1701 in eene
memorie voor Clemens XI geconstateerd, dat de Roomschen
zijner dagen zich in het algemeen niet hadden te beklagen
over de hun door onze overheden gelatene vrijheid om hunnen
godsdienst uit te oefenen.
Bij eene Roomsch bisschoppelijke kerkorde behoort van
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oudsher, behalve de bisschop, ook diens kapittel. En nog
Jan van Neerkassel, die in 1672 als ordinarius te Utrecht in
den Dom geofficiëerd heeft, heet in »het boek der pastoors
van Utrecht" door de stemmen aller kapittelheeren verkozen,
»omnium capitularium votis electus". (P. Buys, Noodige
Bijlagen 2 :.13.) Toch heet het in de Roomsche brevetten,
die tegen de kerk van Utrecht zijn uitgevaardigd onder
Benedictus XIII (6 Dec. 1725) en Clemens XII (1735), dat
een kapittel van Utrecht sinds meer dan honderd jaren niet
bestond. Daarover nader; voorloopig bedenke men, dat het
geschilpunt omtrent het kapittel, kerkrechtelijk gesproken,
niets af- of toedoet aan de vraag, of de episcopus Romanus
de bevoegdheid heeft, aan eene diocese haren bisschop eenvoudig op te leggen en deze niet zelve haren overste kiezen
mag ; capitulaire rechten zijn slechts toevertrouwde rechten;
» ii faut remarquer que ces droits appartiennent originairement
et proprement à l'église, et que le chapitre ne les exerce que
parce qu'il représente toute l'église du diocèse. Quand même
le chapitre d'Utrecht serait ruiné, au moins l'église ne 1'a

jamais été, et cette église, assemblée dans ses pasteurs, pourrait exercer ses droits pendant la vacance du siège." - Aldus
een advies aan het Utrechtsche kapittel d.d. 27 December
1715, onderteekend door Nikolaas Petitpied en drie andere
leeraars der Sorbonne : Recueil de Témoignages p. 6 col. 2.
Tegenwoordig geschiedt dat dan ook bij voorkomende gelegenheid onder de Oud-Katholieken van het bisdom Haarlem,
nadat het oude kapittel zich in i 5 3 heeft overgegeven aan
Pius IX en daardoor heeft opgehouden te bestaan ; vóór dat
jaar placht op de weigering van het kapittel om te fungeeren
de aartsbisschop den stoel te bezetten in zijne hoedanigheid
van metropolitaan.
De Utrechtsche kapittel-quxstie intusschen is eene zeer
eigenaardige twistvraag op zichzelve. Volgens pausgezinde
schrijvers der achttiende eeuw is het kapittel eigenlijk onderscheidene malen doodgegaan ; hier heet het vergaan in i 5 8o,
door het overlijden van zijn hoofd, aartsbisschop Schenk van
Toutenburg ; daar weer in 1622, toen de Roomsche kapittel-
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heeren ophielden toelating van de plaatselijke overheid te
erlangen ; elders in 1633, toen Rooveen naar aanleiding van
dien het college als »vicariaat" reconstrueerde ; of ook in
1648, toen bij den vrede van Munster de zelfstandigheid der
zeven onroomsch gewordene gewesten door den Spaanschen
koning in forma werd erkend ; en eindelijk in 168o, toen de
laatste oude kanunnik van v66r 1633, de in 161 I benoemde
Gerhard van Steen, is overleden. Om te beginnen, was het
evenwel door de Hervorming zelve in allen gevalle volgens
Paulus V niet te gronde gegaan, daar deze Pontifex in 1614
een brevet heeft geteekend, waarbij Rooveen gemachtigd werd,
om in deze landen alle canonicaten of kapittelplaatsen in de
bisschoppelijke en aartsbisschoppelijke kerken te vergeven,
en bepaald werd, dat alle zoodanige beschikkingen » volmaakte
vastheid van geldigheid" zouden genieten. Aangestipt zij
hierbij, dat het aartsbisschoppelijk kapittel eene collectieve
eenheid was, bestaande uit Domkapittel, Oud-Munsterkapittel
en de kapittels van Sint Pieter, Sint Jan en Sint Maarten;
van de 285 priesterlijke en niet-priesterlijke kanunniken, die
het te zamen hadden uitgemaakt, waren in 1614 nog 45
Roomsch of kerkelijk stemgerechtigd, en het meerendeel dier
overgeblevenen woonde toen buitenslands. Sedert i 5 8o had
de overheid in de door haar voorbehoudene maanden de
opengevallene plaatsen ter wille der inkomsten met Calvinisten
bezet, terwijl de Bisschop in de hem verblevene maanden
Roomschen benoemde, totdat ook dit in 1622 ten leste werd
verboden.
Om nu in weerwil van den protestantschen druk en de
vermeestering der capitulaire goederen door Calvinisten, den
aartsbisschoppelijken raad als kerkelijk college in stand te
houden, koos Rovenius in 1633 met stille toestemming van
alle Roomsche kapittelheeren, vijf domkanunniken, vier kanunniken uit andere kapittels en twee bijkomende priesters
uit, en stelde die te zamen tot Stichtschen raad, met de
bepaling dat deze, wanneer het noodig werd, als voortzetting
van het oude kapittel zou fungeeren. Tot het einde der
zeventiende eeuw heeft die door Rooveen voor het oog als
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» vicariaat" gereconstrueerde raad, zonder aanvechting van
Rome, capitulaire functies uitgeoefend, en waren er geene
Jezuïeten geweest, om de Stichtsche clerezie met Rome in
onmin te brengen, allicht had hij zich in 18 5 3, tot blijdschap
van alle Nederlandsche Roomschen, opnieuw voor het oog
der geheele wereld als het oude Stichtsche kapittel onthuld.
In de Curie der zeventiende eeuw zelve heeft men hem nu
eens bisschoppelijken senaat, dan weer vicariaats-raad, of bij
gelegenheid ook kapittel genoemd ; gelijk het in de stichtingsacte heet, was het dan ook de bedoeling geweest, »dat hij
tot bewaring van alle rechten des bisdoms en in alle zaken
van gewicht hetzelfde recht zoude hebben als een cathedraal
kapittel ; met het oog op den nood der tijden waagde de
Bisschop alleen dit niet, aan zijnen raad kort en goed den
náám te geven van kapittel. » Vicariatum quemdam pro dicecesi Ultrajectensi instituendam censuimus", wij hebben gemeend
voor het Utrechtsche bisdom een vicariaat te moeten instellen,
zoo luidt het in de oorkonde ; doch in het feit, dat dit » vicariaat" uitsluitend voor het bisdom van Utrecht zoude dienen,

en dus geen raad was van Rooveen als apostolisch vicaris
der Vereenigde Provinciën, lag als vanzelf, dat het een vicariaat was voor het oog der overheid, doch als kapittel was
bedoeld voor de Roomschen zelven. De leden waren dan
ook allen genomen uit het Utrechtsche bisdom, en Rovenius
beveelt »aan alle pastoors, priesters en medearbeiders, zoo
wereldlijke als kloosterlijke, van het bisdom van Utrecht, dat
zij tot dit aldus door ons opgerichte vicariaat hunne toevlucht
nemen in voorkomende moeilijkheden, en aan deszelfs bestiering, besluiten en instellingen, door ons goedgekeurd of
goed te keuren, met der daad gehoorzamen." Meer bevoegdheid heeft nooit een kapittel gehad, en in 1651, om iets te
noemen, heeft het college dan ook capitulair gehandeld door
de verkiezing van Jacobus de la Torre. In een verslag over
den staat van den godsdienst in deze landen, aan Alexander
VII door de la Torre ter hand gesteld, lezen wij, dat evenals
Filips van Rooveen »door de keuze der geestelijkheid, de
voordracht der aartshertogen Albert en Isabella en de beves-
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tiging van Paulus V"
»clero eligente, principibus Alberto
et Isabella praesentantibus, Paulo V Pontifice confirmante"
de opvolger van Sasboud Vosmeer is geweest, hijzelf weer
opvolger is van Rooveen » door de verkiezing der geestelijkheid, de goedkeuring des Spaanschen konings en Rooveens
voordracht," --- »eligente clero et rege Catholico probante,
prxfato Rovenio praesentante."
Eerlang, in 1658, meende de la Torre den waren aard van
het Stichtsche college naar buiten wat duidelijker te mogen
erkennen dan zoo dadelijk Rovenius zelf had kunnen doen,
en hij vaardigde een stuk uit, waarin het heet : »De vastheid,
bestendigheid en verheffing van genoemd vicariaat ter harte
nemende, bestendigen en bevestigen wij in 's Heeren naam
allen tezamen en afzonderlijk, die nog in leven zijn van hen,
die onze voorganger tot dit vicariaat bij deszelfs eerste oprichting heeft benoemd, alsook degenen, die na het afsterven
van sommigen door hem of ons in hunne plaats zijn aangesteld. In het verlangen daarenboven, het voornoemde vicariaat
met grooter luister te verheerlijken, zoo is het, dat wij het
stellen als blijvenden senaat der Utrechtsche kerk, als ververgadering van ons vicariaat en van diezelfde kerk, terwijl wij
willen, dat het gehouden worde evenals de gradueele kannuniken
in eene cathedrale kerk. Wij verklaren het als onze bedoeling,
dat deze vergadering gezag hebbe evenals een bisschoppelijk
kapittel in het bewaren van alle rechten dezes bisdoms."
Sedert de dertiende eeuw is »senaat der kerk" eene benaming der cathedrale kapittels, en het »erigimus vicariatum
in perpetuum senatum ecclesiae Ultrajectensis" van Jacobus
de la Torre zeide weer tamelijk onverholen, dat de Roomschen er te Utrecht ten spijt der Hervorming een kapittel
op na hielden. Dit Utrechtsch collegium had op die wijze
eene drievoudige eigenschap. Het was kapittel des bisdoms,
en in een dubbelen zin des woords tevens » vicariaat", » concilium vicariatus nostri ejusdemque ecclesiae." Als »perpetuus
senatus ecclesiae Ultraj ectinx" was het permanent. Als vicariaat ontleende het zijne bevoegdheid aan de persoon van
den, voor de Zeven Gewesten zelf vicarieerenden, kerkoverste.
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In 1663 is te Rome door bisschop Jan van Neerkassel verslag
uitgebracht over de vraag, op wat het Utrechtsch kapittel
gegrond was ; en of het zich buiten Utrecht in andere bisdommen ook récht toekende of aanmatigde ; Neerkassel heeft op
navraag der Curie toen geantwoord : »Uit kracht zijner oprichting of uitbreiding heeft dat college récht in het bisdom
van Utrecht ; over de andere bisdommen heeft dat college
niets." Uit zich zelf was het met andere woorden een cathedraal kapittel onder eenen sluier, en het Roomsche hof liet
dat toen gelden zonder aanvechting. Jaren later wederom,
na den dood van Neerkassel, is Petrus van der Codde door
het collegium Ultrajectense tot vicaris generaal van den openstaanden stoel gekozen ; de oorkonde van diens verkiezing is
gedagteekend op den tienden Juli i 886, en levert een nieuw
bewijs, dat wat naar buiten meestal nog vicariaat heette, voor
het Roomsch besef een bisschoppelijk kapittel was. In een
geschil tusschen Bernhard van Averen, door Neerkassel als
pastoor naar het Deensche eiland Noordstrand gezonden, en
de zoogenaamde heeren participanten van het eiland heet dan
ook in 1686 aan van Averens kant het »recurs of beroep op
den heer bisschop zeer bezwaarlijk, en nog bezwaarlijker bij
het openstaan van den stoel (het beroep) op het hoogwaardig
kapittel.` F. Indervelden, de stalder of hoofdschout des eilands,
zegt daarop in 1687 o. a., dat het hem en den anderen heeren
» niet blijkt, dat wij van onze vorige overheid, zijn Hoogwaarde
den heer bisschop van Castorië, gewezefi apostolicus in de
Hollandsche gewesten godzaliger nagedachtenis, en het hoogloffelijk kapittel van Utrecht ontslagen zijn. En den 17en juni
1687 werd door Codde als den nog niet tot bisschop gewijden, maar door het kapittel voorloopig toch reeds tot vicaris
generaal des bisdoms verkozen, overste der Utrechtsche kerk
een brief van zending naar Noordstrand afgegeven, met den
aanhef: »Petrus Codde, vicaris van Utrecht gedurende het
openstaan van den stoel, aan den eerwaarden heer Gerard
Egerwijs zaligheid in den Heer." En de brief was ook onderteekend »P. Codde, vic. van Utrecht." Vicarius eener dicecese nu, sede vacante, kan men over die dicecese alleen ge-

-
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maakt zijn door het kapittel. Wanneer dan ook de pauselijke
nuntius te Keulen naar aanleiding der zending naar Noordstrand aan Codde op den i gen Maart 1 688 een schrijven
zendt, gericht »aan den heer Codde, vicaris van Utrecht", en
onderteekend »J. A. archipus Damascenus", wordt bij herhaling in dat schrijven van het »capitulum Ultrajectense" gewaagd. En toen in 1688 de Leidensche pastoor Theodorus
de Cock door het college naar Rome werd gestuurd, heette
die daar officieel in de den cardinalen aangebodene stukken
»de afgezant van het kapittel des Utrechtschen aartsbisdoms",
zonder dat het toen iemand in de Curie in den zin kwam,
daartegen,. eenige bedenking te doen hooren. Den vierden
December van hetzelfde jaar werd veeleer door cardinaal
Bonvicini, overste der Propaganda, een beleefde brief gezonden » aan de doorluchtige en eerwaardige kapittelheeren van
de kerken van Utrecht en Haarlem", nadat den negenden
October 1688 door paus Innocentius XI zelven volmacht was
verstrekt aan Codde »om alle canonicaten in de bisschoppelijke en aartsbisschoppelijke kerken te vergeven". De volmacht
was onderteekend door cardinaal J. F. Albanus, later paus
als Clemens XI. En in 1701 was het weer Codde zelf, die
in een aan Clemens XI in persoon overhandigd kerkverslag
de mededeeling deed : »Het Utrechtsche kapittel of vicariaat,
gelijk sommige zeggen, bestaat uit negen personen."
Nog in 1702 was het Roomsche hof niet tot de ontdekking gekomen, dat een kapittel van Utrecht of Haarlem
in het geheel niet bestond. In brieven van den internuntius
te Brussel, Giovanni Battista Bussi, gedagteekend op. den
2 S en Mel 1700 en den Seri en 2I" Juni 1702, alsmede bij den
in 1702 door den Paus in de plaats van den geschorsten
Codde tot provicaris benoemden de Cock (24 Juni en 21 Juli
1702) heet het Utrechtsch college nog altoos »capitulum",
»eerwaardig kapittel", » doorluchtig kapittel", » wijdluftige
heeren" en diergelijke meer. In 1702 schreef Bussi met het
oog op het tegen de schorsing van Codde gerezen verzet:
Een onuitwischbaar merk zal aan uwe zoo beroemde kapittels
worden ingebrand", » indelebilis nota vestris tam prxclaris
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capitulis inuretur", doch toen de klerezie zich -bleef verzetten,
werd op eens in een schrijven aan den deken van Haarlem
de Zwaan het bestaan van een Haarlemsch kapittel, dat, wel
te verstaan, tot in T 8 5 3 in gemeenschap met den Roomschen
Stoel in aanzijn is gebleven, door dienzelfden Roomschen
zaakgelastigde ontkend. Wat niet belette, dat weer kort
daarop, toen juist het Haarlemmer kapittel door zijne weifelende houding uitzicht op gezeggelijkheid wekte, van Brussel uit .... door den nuntius eenige nieuwe kapittelheeren werden benoemd. In 1705 kwam daarop met het
oog op de berustende houding van Codde zelven, door
toedoen van zekeren Keizersveld, resident te 's-Gravenhage
van den Trierschen keurvorst, een verdrag tot stand, waarbij
bewerkt werd, dat de pastoor van Lingen, Gerard Potkamp,
een waardig grijzaard, tot apostolisch vicaris werd benoemd,
en terstond na de aanvaarding zijner bediening teekende deze
uit eigene beweging eene acte, waarbij hij beloofde, » de rechten
en voorrechten van het kapittel van Utrecht ongeschonden te
bewaren", en na te komen wat zijne voorgangers desbetref-

fende aan hetzelve hadden toegezegd. Reeds den zesden
December i 705 stierf Potkamp, en verbolgen over de houding
der klerezie in deze gewesten, wilde de Curie van eene minnelijke schikking voortaan niet meer hooren, waarop het
kapittel van Haarlem, hoewel het formeel tot in 18 5 3 zijn
bestaan heeft voortgezet, van de uitoefening zijner rechten
afzag. Van den kant des Pausen werd in 17o6 het bestuur
over de kerkprovincie van Utrecht in handen van den Keulschen nuntius Piazzi gesteld, die eerlang als zoodanig door
Bussi werd opgevolgd ; de laatste poogde der klerezie den
te Amsterdam geboren, maar te Keulen woonachtigen Adam
Damen als vicarius op te dringen, doch men weigerde dien
te erkennen. Van zijne zijde erkende Rome voortaan het
bestaan van het Stichtsche kapittel niet meer, waarin alleenlijk
dit van zelf ligt opgesloten, dat bedoeld lichaam na r 707
niet meer bestaan heeft als »vicariaat".
De vraag naar zijn capitzulair bestaan wordt daarmede niet
aangeroerd. En zooals gezegd is, laten de Curialisten het
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dan ook bij herhaling al vroeger doodgaan ; daar de quxstie
omtrent het Haarlemsch kapittel sedert 18 5 3 praktisch van
de baan is, wordt natuurlijk als het geschiktste tijdstipt egenwoordig het jaar 1633 uitgekozen. Pater H. J. Allard S. J.
zegt in zijne meergemelde verhandeling van i 873: »De naam
alleen van vicariaat of raad van den vicaris, dat is plaatsvervanger, bevat reeds in zich zelven eene stille wederlegging
-en veroordeeling van waankapittel en pseudo-aartsbisschoppen.
De goede Benninck Janssonius, van Rovenius gewagend, is
naïef genoeg, om op blz. 97 zijner Geschiedenis te schrijven:
» »De naam vicariaat of college was de sluier waarachter
zijne kerk het kapittel of den bisschopsraad aanschouwde" ",
en op blz. I I 7 spreekt de man van » » het Utrechtsche
kapittel, door Rovenius het Vicariaat genoemd" ". De Jansenisten mochten hier wel zeggen : Non defensoribus istis 1 De
erbarmelijke logicus vooronderstelt eenvoudig wat te bewijzen
ware ; zoo knellend is alleen de benaming vicariaat 1"
Pater Allard, sociëtatis Jesu, hoedt zich ervoor, in eene
bespreking te treden van de gegevens, die den »erbarmelijken logicus" tot zijne zienswijze gebracht hebben, en de
.lezer, die van het bovenstaande detail heeft kennis genomen,
zal zich allicht verbaasd afvragen, welk gevoel van betainelijkheid, welke soort van waarheidsliefde ook, »de man" in
zaken van kerkelijk twistgeschrijf er toch wel op nahoudt.
Men wete echter, dat de heer Allard in dezen eene zeer gewone en alledaagsche proeve heeft geleverd van Jezuïtische
waarheidsliefde. Zoo strijdt een Jezuïet.
De casus positio op zich zelve is duidelijk. Er is in casu onkunde aan te nemen omtrent de gegevens der strijdvraag, waarover de heer Allard op zoo hoogen toon zich uitlaat, — of wel
bewuste kloekheid in het aanslaan van dien toon bij ontveinzing
dier gegevens, bewuste toepassing van den der tienden Jezuïeten-regel, » om nooit af te wijken van de gevoelens, welke wij
moeten koesteren in de Strijdende Kerk." Gegeven is hier
een dilemma, dat voor eene, de eer van het Curialismereddende, ontwijking geene ruimte laat. (Slot volgt).
,

SINT JANS VIER
DOOR

GUIDO GEZELLE.

Men maakt hedendaags nog Sint Jans vier te
Kortrijk, te midzomer, op Sint Jan-Baptistendag; men danst en men zingt erbij
oude volksliederen.

Nu zit de zonne
hooge in den hemelstoel,
nu zit de zonne
hooge overal.
Haalt hout en helpt ons,
hoopt het te gare alhier;
haalt hout en helpt ons
mede, altemaal1
Vliegende vlamme,
vlerke van 't zonnewiel,
vliegende vlamme,
vlucht in den hoop!

Ziet, hoe de vlamme bijt;
ziet, hoe heur tonge laait;
ziet, hoe de vlamme bijt,
binnen in 't hout 1
I0
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Haalt hout en helpt ons,
hoopt het te gare alhier;
haalt hout en helpt ons
mede, altemaal !

Danst nu den zomerdans,
danst deur de vlammen heen;
danst nu den zomerdans,
gij, gasten, te gaar,
gij, gasten, te gaar!
Haalt hout en helpt ons,
hoopt het te gare alhier;
haalt hout en helpt ons
mede, altemaal1
Laat ons een liêken,
dansend den zomerdans,
laat ons een liêken
zingen daartoe!
Zoo zal, eer 't avond wordt,
leutig ons zomervier
sperken en sparken, omhooge in den hemel slaan,
en leve Sint jan 1
hoe langer
hoe liever,
hoe langer
hoe liever,
ja, leve Sint Jan 1
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Haalt hout en helpt ons,
hoopt het te gare alhier;
haalt hout en helpt ons
mede, altemaal 1

Ziet hoe de sterren,
diepe in den hemel daar,
lonken en linken
naar ons gedanst
Stokken en sterren,
heerdvier en hemelvier,
herten die jong zijt,
al ondereen;
eer wij gaan slapen,
nog eens geroepen nu:
Leve Sint Jan 1
Haalt hout en helpt ons,

hoopt het te gare alhier;
haalt hout en helpt ons
mede, altemaal1
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HET KOREN
DOOR

PROSPER VAN LANGENDONCK.

Het koren 1 Nog het koren, zonder end 1
Geweldig brandend in het middaggloren,
langs hoogte en vlakten, waar men keert of wendt,
één onafzienbre zee van glinstrend koren 1
De lucht is vuur en vlam ; geen adem stoeit
door 't roerloos veld, dat zich in zongloed bakert,
in grootschen zomerbrand, die gloeit en schroeit
en 't koren rijpt, in 't branden rijp geblakerd 1

Het koren 1 Nog het koren 1 o die geur 1
Dat ritslen van die aren langs mijn wangen 1
Die bonte wenteling van bloemenkleur 1
Die hitte, koeling voor mijn warm verlangen!
0 heel mijn jeugd, die door dees golven dringt
in onvoldane drift, vanzelf gedragen
door de aarde, de oude, trouwe, die weer springt,
als 't staagbereden ros, in vreugdeslagen!

HET KOREN.

't Is koren, alles koren, waar ik schrijd 1
'k Ben weer de zoon der wijde, vrije velden;
geen wereld meer bestaat, geen ruimte of tijd,
geen uur of grens, die perk of palen melden 1
Het blauw vervliet en 't gele goud vergaat
àl in één eeuwigheid van eindloos gloren,
één heerlijkheid, die door àl luchten slaat
uit 't wonderstralend licht ` van 't glinstrend koren.

Het koren, Lief 1 Het koren 1 Laat ons gaan
en in dien blonden vloed ons ziel herdoopen.
Die laaie vlam zal ook in 't harte ons slaan,
heur warme tintling merg en been doorloopen.
Ons giet het veld zijn weelde en overvloed,
in 't land, waar nooit de blauwe sferen tanen,
en in den daverenden middaggloed
ontplooit de Zomer trotsch zijn glorievanen !
i6 Juli

1900.

153

KRONOS.
Dramatische ftaginenten
DOOR

KAREL VAN DE WOESTIJNE.

Huperión.
o Vorst, Gij die de wereld schiept uit ongekende krachten,
plooi nieuwe tijden onder uwe stoere hand;
hoor hoe 't gebed uit al de huize' u tegen-brandt
en nieuwe zangen lang op nieuwe dagen wachten.
Scheur 't wegend tooisel van uw pijn'gend mijmren ; rijs
in 't wakend aangezicht van nieuw-geboren jaren;
laat blijde een nieuwe straal uit uwe blikken klaren,
en over de eindloosheid der mensche-steden waren
gelijk een zegening naar zegen-rijke peis.
Open de wijde gave uwer zaaiers-handen;
plant nieuwe vreugde-boome' in de aard ; een nieuw gebaar
rieme eenen nieuwen gordel Lente om 't stijgend jaar;
laat frisch uw adem door de nieuwe voren branden;
-- en ik, Huperión, zal wandlen door de landen,
dragend de dagen van uw liefde, weidsch en klaar t
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-- En gij, die weet dat ik alléen sta : ziet mij aan
en spreekt ; was ik - de Góede niet, en niet de Dader
der eenheid, waar ik ál uw wandlen in vergader?
Waarom dan hebt ge mij met eenzaamheid belaên,
ik die de Vader was, die gij zoo dorst verlaten,
-- gij, mijne schoone werken, die wijd heerlijk zijt
als gouden torens op de schoudren van den Tijd,
als blijde tuinen van den Dag, o schóone daden;
-- en gij, troost-huizen voor mijne oogen, kallem-licht
dat mijne handen voor mijn vreugde droegen, bogen
van eêlheid, in den nacht door mijn liefde gebogen:
sterren, rust van mijn hart, vreê van mijn aangezicht;
-- en gij, verborgenheên der wereld, die 'k doorwaarde
en schiep tot nieuwe sphere', en die te pralen staat
gelijk de groote zon in stadig vuur-gewaad;
en gij, de Moeder ; gij de Vrouwe ; gij, zware Aarde;
zelfs gij, zware Aarde ...
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Ge zijt gelijk een schoone dood in eeuwigheid,
een zoet en zalig sterven, kalm in eeuwig duren;
de matte vleugel-slag der henen-strijkende uren
zal, in zijn wijken, wieken door de tijde', o Tijd.
En door de tijden in uw eeuwigheid herboren,
zult ge, allem-schoone dood, een eeuwig worden zijn,
o Tijd, o Dageraad waarover de uren glij'n,
o de eeuw'ge morgen naar het nimmer avond-gloren;
gij zijt gelijk een stem die wijd-verbreidend gaat
naar de' eindlooz' horizon van ongemeten landen;
gij zijt een verre zee die haven heeft, noch stranden,
waarvan het tij naar de ongeweten haven slaat;
gij, bruidegom ; gij, maat der heil'ge min die leven
kon baren in den schoot der doode oneindigheid,
gij zijt de herder van het ál-zijn ; o, ge zijt
de Vader van de daad die 'k door 't heel-al voel beven,
wijd door de tijde' o Tijd . . .
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Rhea.
Herinner u den eersten liefde-nacht.
.
De wereld was een bed van nieuwe lammren-vacht,
zoo stil, dat ik om mij mijn adem hoorde beven
door de' almen zomer-nacht van nieuw omwijdend leven.
Veel duistre boomen die ik zag, als domen, loom
op de eeuw'ge kerk der nachtelijke pleinen, zongen
een zeer stil lied, met fluister-zoete blader-tongen;
en 'k hoorde de' eersten zang en 'k leefde de' éersten droom;
— wijl groote sterren waren in den nacht, die zonken
trage en trage, éen voor éen ter ongeziene zee
die 'k wist vér om me, en op wier wijd-gelijnde reê
de bare' als moe gezucht van mensche-monden klonken . . .
Ik was gelukkig als een dorp in schemering.
Ik lag, bewogen-blijde en -ernstig, de oogen open,
te staren in de maan die lane aan lane hing
van klaarte in mijne krone haar, met dauw bedropen . ..
— Dan, door het ritsel-stille van den liefde-nacht,
zijt Gij gekomen in uw breede manne-macht;
gij kwaamt, gewachte bruidegom, naar mij getreden;
het dreunen van uw tred doorsidderde mijn leden;
uw armen braken door de bosschen 't heilig pad
waarlangs uw maagdlijkheid naar mijnen boezem trad;
als koren-velden golfde uw adem door de luchten;
ik luisterde, en ik hoorde dat uw lippen zuchtten
gelijk de lente-dag door de open lente zucht;
een lied wies uit uw mond gelijk een jonge vrucht,
en 'k hoorde uw neurie-stem gelijk een zoeten donder.
o Nacht, o goéde nacht van 't eerst-geweten wonder
dat ik nu weêr-zie, daar 't me vredig tegen-lacht . .
—1
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Toen spraakt ge déze woorden in den liefde-nacht:
»Waar is de vrouw die 'k zal beminnen, wijl de velden
nu bloemend zijn ter komst van nieuw-gebeelde helden
die Ik wil vormen uit mijn krachten, Ik, de Tijd
die thans ter bruid ga voor de vrucht der eeuwigheid ? ... .
Ik ben zoo góed in dezen nacht, en 'k voel me groeien
gelijk de sphere' in dezen nacht : het wassend bloeien
van groote liefde is als veel rozen in mijn borst . . .
Mijn lijf is jong, en gloeit gelijk een zonne-dorst,
en 'k weet niet wat ik glanzen zie in d'heerlen.... --- Schauwen
van groote boomen over-waden de landouwen
en rusten over de Aard die kallem-sluimrend ligt
onder de deken van de schauwe' en 't mane-licht,
over de zuivere Aard die wit is in de klaarte
der sterren lijk een eindelooze leeljen-gaarde,
de welige Aarde in hare maagdlijkheid gestrekt
gelijk het jonge dier dat in de zon zich rekt;
o de Aarde, schoon en zwaar in daden en gebaren
van hare leden : reede kelken voor het baren,
de Aarde in het open bed van 't golf-gelijke haar;
-- en hoe de zomer van de schepping blaakt in haar
naar roode herfsten die hun zadende oogsten breiden:
gewijde vruchten van de wereld en de tijden;
o de Aarde, klaar tooneel van eeuw'ge spelen, maagd
die in haar oogen 't vizioen van 't worden draagt
en in haar boezem werklijkheid van nieuwe daden;
o de Aarde, die me opeens de meren openbaart
van hare pracht die door het bremstig brein me vaart
gelijk een vloed door 't land ; --- o vrouw, gevonden Gade,
o Aarde, Toorts en Spiegel, o mijn Bruid, o pralende Aard!
Ik hoor het stijgend barens-lied dat door de schepping waart;
de Tijd wil aan uw lijfzijn bloed-gespannen lijf verzaden." ... .
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Toen was ik zoo beklemd en zoo gelukkig, en ik zag,
met de oogen toe van heil een stoet van klare beelden
in zachte lijne' en zoef geruisch, zwellend van weelde . . .
'k ontsloot mijne oogen, en het scheen me dat ik lag
in eene deining van traag heen-varende stroomen;
mijn leden waren loom als moe van geve', en zwaar
als droegen ze ál de zon van 't heele zonne-jaar;
de boomen schenen aan mijn oogen gouden boomen
en hun gezang scheen aan mijn ooren uwen zang . . .
o Liefde . . . . Ik had uw kusse' als kelken op mijn wang,
als dauw'ge lelie-kelken ; o liefde, . . . ik had uw handen
die op mijn schoudren als twee felle vlammen brandden;
en gansch uw lichaam ging aan 't branden, in 't geprang
van uwe borst op mijne borste', o blijde pijnen.
Toen laagt ge, en beet mijn voorhoofd, en ik, hijgend, lag
en -- was gelukkig als een veege zomer-dag
als de avond purper maalt de oneindelijke pleinen . . .
En heev'ger pijnen wiessen in mijn boomend lijf
dat werd gelijk een berg die berst tot laaie meren.
Rood wierd de wereld in mijn razend-snerp begeeren,
en distels brandden om de lenden van het wijf
o heete pijnen 1 . . .
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Doorke zijn eerste, als moeder hem 's morgens wakker schudde,
was scharrelen in zijn gedachten en zoeken naar redens van
zijn blijdschap of zijn triestigheid. Dat was al naar gelang het
regende of schoon weer was en ook volgens den dag van
de weke. En eer hij het gevonden had of te weten kreeg,
kwam er eerst, uit een vaag herinneren van de dingen van
gister, de stemming van het jaargetijde --- : overlang waren
't al visschen, kleine spartelende visselkes en de bezigheid
van al zijn gedachten was mooschen en plonsen in water en
grabbelen met netten ; nog vroeger was 't hoepelspel, marbels
of bij 't heerdvier aanhooren een lange reeks goede vertelsels,
en de donkerte van den eeuwigen avond speelde daar een geheimzinnigen adem over met allerhande aantrekkelijkheid.
Maar nu was 't vogeltijd, eiers, jongen, boomen en klemkoorden, een goede, angstig gejaagde zucht om veel, veel
van dat vlugge vogelvolk in de handen te krijgen en achter
de kopers vast te zetten ; daarbij al de leute van de uitgeblazen eierkes tot lange kransen op draden te spitten en
boven de kast, tusschen de prentjes, aan den muur te hangen.
En de jongskes, de schamele naakte puidjes die met open
bek in hun nestje te piepen zaten, en dat eten-geven met
een stokje, en tam kweeken en zien groeien dag achter dag 1
Dat al te zamen dooreengedraaid, miek bij hem nu in 't
onduidelijke van 't wakkerworden, die deugddoende welligheid
zonder kennelijke oorzaak met een narigheid erbij die uit
een vergeten verte opkwam : van een botte les of een onge-
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boette straf op school of een gescheurde broek ... of ruzie
met een makker. Al de dagen van de week stonden als
tastelijke beelden, elk verschillig, duidelijk met levenlijke
vormen in den jongen zijnen kop geprent. Zondag, dat was
het groot gebouw met hooge kerkvensters, fooiig opgeschikt
met wapperende vanen in de blauwe lucht vol zon, in een
reuk en doening van nieuwe paaschkleederen en eierkoeken
en prentjes en blinkende centen en muziek en veel zoetigheid.
Maandag had een vlak effen-houten wezen lijk Zale-Moeie
maar verschgewasschen, diep uitkijkend in haar kanten pijpmuts en werkvolk met nieuw ontvouwden voorschoot en schooljongens met geblonken schoenen. Dinsdag geleek op Kale
Stampers met heur vies opgekrulde lippen en zwart ronde
brilglazen en ook op de kopwilg aan Naasken Bovin's hofpoort.
Woensdag was een vette boerinne die altijd iets meebracht
in heur biezen pander dat ze toch nooit aan iemand zien
liet en daar waaide om de wapperende linten van heur tuitemuts een groot verlangen naar 't geen er achter kwam.
Maar dat was de Donderdag 1 De spil waarrond en het punt
waarnaar al d'andere dagen draaiden : de lang verwachtte,
de zeldzame, kort schijnende speeldag die lijk een schuifelschreeuw, rap vervlogen was in de lange reeks eentonige
schooldagen.
Door al het smorige van de droomdrendels heen, kwam
het gauwe lichten dan : hoe hij gister was afgesproken
met Folie en Mane en Keten, wat ze al gingen doen om
den achtermiddag zoolang mogelijk te doen duren. Het
vreugdegevoel kwam op lijk een vlage verhemmende lucht
en de jongen wreef met de vuisten den vaak uit de oogen.
Door 't huis dreunde en klakte het slagkletsen van de
spoel en 't rammelen van de geterden in vaders weef kamer
en hij hoorde moeders kloefen in huis vlijtig over en
weer gaan.
De jongen keek beneden voor zijn bed naar de broek die
daar lag op den grond lijk z'er gisteravond van zijn beenen viel;
ze geleek aan een stuk afgesleten verdrietigheid. Door 't lange
dragen was dat een gewoon dingen, een deel van zijn zelf
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geworden lijk een meubel dat aan de wand gegroeid schijnt
en zoo oud - is als 't huis. 0, ze deed al zooveel jaren
dienst; ze was lange zijn beenen ontgroeid, uitgelangd en
maar ' weinig van d'eerste grondstof bleef er van over ; de
kleur ervan was niet meer kennelijk en ze was dikke geworden,
stijf van de lappen die er tegen genaaid waren. De pijpen
lagen rond met de uitpuiling der zwaargeladen zakken, met
twee groote nieuwe kniestukken die somber afstaken lijk
opene deurgaten op die vaal roste nietigheid en onder de
hamen gerimpeld van de lange gedragenheid lijk een oud
aangezicht. Op den achterkant waren er twee haakscheuren
in en groote, ronde versleten plekken op den zet, van wrijven
op de schoolbanken en van rafelen en ronsen langs den grond.
Op den band blonk, als een aardigheid, het koper van een
soldatenknop.
Maar de jongen beende nu traag uit zijn bed en hief
onwillig dat zware ding van den grond. Door 't gewicht
werden zijn gedachten geleid op den inboedel der zakken:
die lang vergaarde en met slagen veroverde kostelijkheden
die donkerling daar in die twee beurzen, lijk in kamers bewaard zaten en die droeg hij overal met zich en daar woonde
hij mede en wist er bij tastelinge al de schoven en laden
van buiten.
Als zij goed om de leden was toegeknoopt snoerde hij er
nog een touw rond en ze hing weer lijk gister, los om de
beenen, armoedig, rakelings tot aan de knoessels, beslijkt en
bespetterd met de more van vroegere speeltochten. Hij trok
zijn kielken over den kop ; dat zag er overjaar nog blauw uit
maar 't was er allang af en ander bij stukken opgenaaid en
nu leek het op den vuilen muur van een achterhuis - die in
geen menschenleeftijd een borstel met witselkalk gezien heeft.
Zijn hemd stak door de ellebogen en de halsband moest hij
toerijgen met twee vlassen koordjes omdat de blauwe trensjes
er reeds lang en zoo dikwijls waren afgebeten, afgesnokt, afgevochten en afgepilkt, uiteengevezeld éen draadje 't eenegaar en
dat moeder moe was van nieuwe eraan te naaien.
Mane Valke had hem verleden week zijn muts gestolen en
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in 't water gegooid en nu moest hij al - dagen lang in zijn
blooten kop naar school. Maar Mane had hij toch blauw en
zwart gerost en dat was wel tien mutsen plezier weerd. Hij
geeuwde nog eens wijd zijnen vaak uit, tord in zijn kloefen
en kwam al slepend naar vader in de weefkamer en naar
moeder achter 't huis een kruisken vragen. Dan ging hij op
de knieën zitten voor het plaasteren Lieve-Vrouw beeld zijn
gebeden lezen. Hij hield de oogen toe en duwde er de open
handen tegen om de deugd van zoo nog wat voort te soezen
aan den onderbroken slaap. Maar hij loerde allicht tusschen
de vingers om te zien hoe dik moeder zijn boterhammen
sneed en of z'er boter opdeed.
Den eerste muffelde hij op met zijn komme koffie, den
tweede verdween in een vuil, geperkt beurzeken dat hij ' met
een touw toegestroopt aan den hals hing. Hij nam zijn verfomfaaiden leesboek en zijn gebroken schalie uit de lade en
klopte voort op zijn kloefen naar buiten, voorzichtig toch
zonder op of ommezien uit vrees dat vader hem nog zou roepen
of moeder en hem nog wat werk opleggen. Hij ging nog even
den geitenstal in, hief de berdels van een bak op en wierp
een handvol eten in 't donker aan de twee konijnen die hij zelf
vet kweekte om een nieuwe zondagsche broek, te kermis. En
dan - op een loopken, achter de elzen tronken het wegeling op.
De lucht was éen dikte overwelfd met grijsgrauw als waren
zonne en regen een groote onmogelijkheid geworden. Niet
dat Door daarop schafte, hij voelde enkel dat 't zoo goed
was en dat 't beter ging om buiten te loopen als er geen
nattigheid pletste op zijn witten scharrekop al was er toch
ook wel plezier bij met de bloote voeten in de more en slijk
te pletsen. Nu lag het wegelken droog en de jongen hinkte
voort op zijn voois-klinkende, geborsten kloefen, de mate van
het liedje dat hij tusschen de tanden siste:
Treze moeie's hondje
Zat op haren kloef
En 't wikkelde zijn steertje
En Treze moeie loech.
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Treze moeie's katje
En Piere-Flipe's 'n hond
Ze vochten om e' ratje
En 't was 'ne kattestrond.
Van weerskanten den wegel stond het koorn hoog en hij
liep daartusschen lijk bedolven onder een gewelf van gebogen
auwen die kwispelden op rijs-rilde stalen ; ze sloegen hem
links en rechts langs den kop, in 't wezen hij neep de oogen
toe en moest lachen om de sterke geeseling als hij liep lijk
bij donker avond nu tusschen twee hooge muren. Hij boog
den kop en greep en snokte de auwen rondom hem en
eindelijk als hij 't dorst de oogen heffen, zag hij door een
open spleet de vrije helderheid en dan kwam hij tusschen de
blakke beetvelden met kopwilgen bezet langs de gracht. Hij
wierp schalie en boek in 't gras en lonkte naar al de kruinen
om ievers een nieuwen musschennest te vinden.
al
Hij wist er nu ... éen, twee, telde hij op de vingers
zeventien musschennesten, tien met vlugge jongen, vier versch
uitgepikt en drie met eiers, daarbij wist hij acht eksters wonen,
achter Jan Faelens een kwakkel en in Triene Van Doorn's
hage een goudvinke ; twee keuningjes in Verhaegens schuur
en twee merelaars in 't linden bosselke. En toen nog twee
eksters, maar de eene woonde onmenschelijk bot en hooge 1
en drie peerdenwachters en een wipsteert die niemand en zou
vinden. Verschillige van die nesten waren eigen goed, niemand
en wist er iets van, andere waren in 't gemeen gekend en
't was onder veel makkers besproken dat niemand er een
poot mocht aansteken of elkende een moest erbij zijn en de
roof moest treffelijk gedeeld worden. Mane Valke wist er
nog veel meer wonen 1 Gauw nu zijn gerief weer opgepakt
en voort. Daar in 't open veld stond het schamel leemen
huizeken, Door liep er naartoe maar Mane's moeder kwam
buiten roepen : dat de jongen al weg was. Door was eigenlijk
jaloersch van Mane ; Was me dat ook een leventje ? 1 Nooit
naar school en zooveel hij wilde de straten en dorpen afdretsen
met een baalzak op den rug dien hij gemakkelijk gevuld
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kreeg bij de boeren met aardappels en roggenstuiten ; -- en
heel den langen dag om vogels te zoeken en al wat er bij
schooltijde gebeurde van bij kunnen zien, -- en wat wist hij
de arme dompelaars, die heel den dag opgesloten zaten, al
nieuwe en wondere dingen te vertellen die op de opene
straat gebeurd waren, — schooljongens komen overal te laat bij.
Hoe ga ik hem nu vinden, te noen ? vroeg Door bij
zijn eigen, want de veugel-jongen waren vlugge en morgen
konden zij uit en weg zijn, maar zonder Mane en ging
het niet.
Van achter een nieuw koornstuk kwam Karolientje Verberghe
met haar drie zusterkes. Zij hielden elk zijn eigen blikken
panderken weigerlijk aan de hand en wandelden zachtjes
voort. Door haalde hen in en:
Heeft Sarelowie gisteravond iets gevonden ? vroeg hij.
De meiskes zegden : neen.
Hoeveel vogels heeft hij nu ?
— Acht musschen en twee leeuwerken, zei Karolientje.
Maar acht ?
loech Door, en die leeuwerken dat zijn
alle twee wijfs 1 gekte hij.
--- 't Zijn mans, zegt Sarelowie en Ko van den meulen zegt
het ook, beweerde Karolientjes zuster.
— Die mans, dat zijn wijfs, 't zijn wijfs, dubbele wijfs, mijn
zielke, 't zijn wijfs, 'k heb ze in mijn handen gehad, schreeuwde
Door en hij liep en liet de meiskes achter.
Nu kwam hij in de wijde zandstraat onder de hooge populiers.
Op den derden boom van de linksche reek zat een eksternest
in de kruin en op den zevenden rechts woonden. er twee
maar ja, al de jongens van 't dorp wisten hoeveel eikes erin
lagen. Aan den veertienden, op de vijfde spil boven de
kruin had hij in 't voorjaar, in een donderkloof, een oude
koperen kanne gaan steken ; die was nu diepe gedoken door
de bladeren en wat daar in woonde en wist niemand tenzij
Door alleene.
Fonske Vramme kwam uit een zijwegel juist de straat in.
Door bemerkte hoe de jongen alsaan met de hand in den
zak tastte en stil iets in de mond wegmuffelde.
;
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Geef mij een krieke, vroeg Door als hij Fonske had
achterhaald.
De jongen keek ondeugend om, zonder antwoorden en liet
de hand mistrouwig in den zak boven zijn krieken zitten.
-- Toe Fonske, geef er mij eene ? smeekte Door gedoesig.
En Fonske bezag hem altijd mijde en zocht rond om een
leugen te vinden, en dan ineens besluitend, »neem" en hij
reikte hem een krieke. Door had ze zoogauw ingeslikt,
sloofde 't vleesch van den steen en trok hem bij 't steertje
tusschen de toegespannen lippen. Ze was zoo smakelijk
en zoo enkel door zijn keelgat gesleerd dat de jongen nu
eerst goesting kreeg er alzoo veel te hebben tusschen de
tanden. Maar Fonske kreeg vrees voor zijn goeds en ineens
trok hij de hand uit den zak en liet ze vrij zwieren.
't Was de laatste, Door, ze zijn nu allemaal op, zegde hij.
Maar Door wist wel waar de laatste zaten.
Hoeveel krieken geeft ge mij voor een jonge distelvink?
vroeg hij en zijn oogen loerden op den dikken broekzak
van Fonske.
Een jonge distelvink t dat klonk als de belofte van een
grooten schat in den jongen zijn ooren, maar ...
— 'k Heb nog wel krieken, maar ze staan thuis op den
boom, meende de jongen.
Zij gingen alletwee een stonde zwijgend voort.
— Zult g'er mij morgen meebrengen ? vroeg Door, of
vandage nog?
Eerst de distelvink.
Ja zeker, 'k moet ze maar rooven ; er zijn drie vlugge
jongen.
— En hoeveel krieken wilt ge voor de jongen alle drie?
Door overdacht zich en:
— Heel mijnen buik voll
't Is gedaan tierde Fons, en Door keek benieuwd om
te weten »hoe" dat hij den buik vol krieken zou krijgen.
Ge moogt ze te noen komen trekken, 'k zal 't poortje
van den boomgaard open laten en, 't derde boomke staat
gruis reuzende dikke zwart van de krieken ; ge kunt
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eraan eten tot ge van den boom valt ;
waar zijn uw
vogeljongen?
--- Alhier 1
Door leidde Fons achter een wegeling bij de twee linden
achter Maertens brouwerij.
Kijk, daar achter de derde spil onder den zijtak daarboven, zie-je dat hol?
Fons zocht en eindelijk:
--- Ja, 'k zie entwat, meende hij.
-- Wel, daar woont de distelvink, en ze heeft drie vlugge
jongskes ; achter school zullen wij ze rooven ... maar eerst
de krieken, en Door stak bij die voorwaarde ernstig den
vinger op. Fonske keek nog altijd maar half overtuigd in
de kruine van den grooten boom.
Wacht, zei Door, seffens zien we hen azen.
Ten leed inderdaad niet lange als er een bontkleurig
vogelke op een tak kwam gevlogen en in het hol wipte.
De twee jongens stonden versteld van lust en bewondering.
't Was als een zonderlinge verschijning en zoo gauw verdwenen.
't Duurde te lang om te wachten tot het beestje weer uit
kwam ; ze gingen voort hunnen weg en Door begon te vertellen al de schoonheid van zijnen eigendom maar daarbij dacht
hij altijd aan de krieken in Fonske Vramme's boomgaard.
— T'is 't schoonste vogelke van de wereld, jongen, 'k
weet het al vier weken wonen, 't kwam altijd zitten pekken
op Riele's veld en 'k heb het vervolgd zoolange, en dan
heb ik het hier gevonden. En schoone pluimen, kerel, ge
moet dat zien zitten in den zonnesching, der ligt een blauwe
zoom aan zijn bekske met een zwart ringelke en rood daarboven,
een zwart kabotseken heeft het op zijnen kop, en een paar witte
oorlapkes, en bruin op zijnen rug, 't heeft een wit buiksken, en
klare pluimkes op de borst ; zijn vlerkskes zijn zwart en zijne steert
met witte pennen. Den eersten keer dat 'k mijn hand in 't
hol stak haalde ik drie eikes uit : blauw-groene eikes met
purper-grijze stippelingen — en den tweeden keer, o, jongen,
'k meende dood te vallen van plezier :
't was alwat uitgepikt
zoogauw de jongskes mijn vingers voelden, gingen zij

X68

EEN SPEELDAG.

aan 't wippen in hunnen nest en 'k zag hoe hun gele bekjes
openrokken achter aas. — Maar, Fons, te noen, veranderde
Door ineens, staan er ;veel krieken op ? en zijn ze niet bewaakt ? en uw vader?
-- Achter eten, vader slaapt dan, vezelde de jongen geheimzinnig.
En de honden?
Zij liggen vast bij den mestput, ge moet tusschen de schuur
gaan, door 't wagenkot, daar en zal u niemand zien of hooren.
Weet-je wat, Fons ? Doe dat ge daarbij zijt ievers, 't zal
beter gaan, ge moogt dan meê ; we rooven vandage vogels
met Mane en ge krijgt dan ook uw deel.
- 't Is goed, meende Fons en de koop bleefgesloten.
Zoo pratend waren ze in de dorpsstraat gerocht waar de
huizen aaneen houden en de weg in steenen ligt. Daar liepen
en gingen overal jongens. Tone Sagaar en Flip Boveyn,
Tistje Lombaere, de drie Foulons, Verstraete en zijn zusters,
alle schooljongens en meiskes, lijk een keeuwelende kudde,
midden de straat bij benden van tien, zes, drie of gepaard
arm en arm, of alleen trantelend langs de huizen en overal
aan 't rondkijken in de vensters, zwaaiend met hun flessche
drinken, koutend ondereen of al bijtend in hunnen boterham.
Elk in zijn verschillige bonte kleedij, grauw, bruin, eerdkleurig of afgewasschen blauwe voorschooten en lijvekes, de
meiskes met verschgekamde of toegevlochten haartressen, het
werkpanderken aan den arm, bezorgd voor hun nette schortjes,
— de knechten druistig al tierend en loopen, trappelend op
hun kloefen of barvoets over de steenen dammen ; ze vulden
de straat met geruchte en veel beweging. Daar bleven er
eenige staan voor d'opene smis waar Kasteele's hingstpeerd
met opgetrokken poot tusschen de staken gebonden stond
om met nieuwe ijzers beslagen te worden.
De jongens staken benieuwd het hoofd dichte en de smid
duwde met de tang het gloeiende hoefijzer dat de hoorn
siste en in stinkend, blauwe rook opwalmde. Zij zochten
en peuterden met de vingers onder 't peerdenmest tusschen
de steenen om oude nagels te vinden ; en weer voort al over de
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trappen van Huzekes bakkerij, gaan loeren over d'halve deur
in den winkel.
Al den overkant verdrongen de meiskes zich aan Stopkes
winkelvenster erg noemden er al de lekkerdingen die in bakjes
en manden ten tooge lagen ; ze tierden de prijzen luidop en
wat ze 't liefst hebben zouden of koopen gingen met hunnen
zondagsent. Dan werd het een boffen onder elkaar wie er
de rijkste was en wie er bij kermis of foore 't meest te verteeren kreeg.
Maar uit de klokgaten van den kerktoren, die daar lijk
een oude inwoner boven de huizen gewoon kennelijk en
onveranderd uitkeek, bengelden streng deftig, negen klopjes
achtereen en de gulden wijzers op de zwarte uurplaat wezen
nu duidelijk dat figuur van gister en van alle dagen als 't
dwong om op een loopje naar school aan te zetten. De
lange wijzer was vlak lijk neergevallen en de korte wat links
opgesnakt boven de vette VIII cijfer.
't Was een algemeene vlucht, rap om met 't laatste klopje
aan de schoolpoort te zijn en daar was nu al 't gewoel bijeen
gestroomd in stootende en tierende beweging en achterwaarts
lag de straat weer leeg en eenzaam in 't nuchter morgenlicht, verlaten.
De jongens wandelden, wroetelden ondereen op de kleine
speelplaats, ingemuurd, ongenegen tot spel en ze zochten
hun kennissen om te zeggen wat ze gister vergaten of voor
den achtermiddag wilden doen. 't Was een wemeling van
gehavende kleeren, fel bewegende armen en wentelen van
bloote, rosse, blonde en vlas-witte koppen, een dooreengaan
van naakte beenen en magere opgeschoten leden onder
kleurlooze, vale vesten en blauw vergane kiels en gescheurde
broeken. Daaronder vlekte als een wonderheid het blauwe
pak van Georges Vandeghinste, het zoontje van den notaris,
als rijkemans kind met zijn wassen wezen en mager spilde
beenen die lang onder zijn spannende broek uitstaken. De
jongen deed zijn best om gemelijk met zijn makkers om te
gaan maar de stoffels en boerenknapen met ronde wangen
en bruin verzonnebrande koppen, bleven wantrouwig van den
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bleeken tetting en achtten hem maar als er iets bezonders
van te krijgen was ; anders stampten zij erop als hij hen in
den weg liep. In den hoek tegen den muur stonden de
makkers en praalden met hunne klemkunsten en vertelden
van de vogels die ze hadden gevangen. Ze zwaaiden driftig
met de armen als er hen iemand leugenachtig miek of de
waarheid betwistte en ze duwden op hun woorden met zulke
kracht zoodat de pezen in den hals opzwollen en de aanzichten blauwendig wierden van 't geweld. Meester kwam
uit de' school en hij sloeg met zijn houten hamerken op
't ijzeren vensterkruis, eenthoeveel harde slagen met trillend
klopschudden van zijn arm, vlug achter reek die ronkten als
een gebiedend teeken dat 't spel uit was en de school zou
beginnen. 't Gerucht verstilde als plotseling uitgedoofd leven,
elk zocht zijn makker en de trage rondegang, twee en twee,
begon lijk een zwijgende processie over den koer. Als
't doodstil werd zoodat men de musschen hoorde schetteren
bachten den muur en de reken goed gevormd onder meesters
strengen blik voorbij stapten, dan ging de deur open en de
kronkelslang van jongens verdween, paar bij paar ingeslikt,
door de zwarte opening en de koer bleef lijk uitgestorven.
Het felle morgenlicht viel door twee groote vensters dweers
in de vierkante zaal en botste kletterend tegen 't kalkwit der
muren klaar lijk in openen, vrijen buiten. De zwarte banken
en 't kasken in den hoek en de schrijfplanken, de beelden
aan den muur dat stond al scherp omlijnd lijk zware stukken
sterke duidelijkheid op het kille muurwit.
Door de vier wanden omheind, beneden onder de hooge
vensterbanken woekerden de jongens achter hun zwarte schrijf
berdels ondereen en boven op zijn verhoog tegen 't wit van
den hoekmuur, stond de meester lijk gegroeid in zijn eigen
midden : het gezagpunt, de eenig eenzame bewuste menschelijkheid. Met dezelfde beweging van gister nam hij de ronde
muts van den kop, stak de beblomde sliffer aan de linkervoet
vooruit, ordende zijn boeken, klopte met den houten regel
drie harde slagen op den rand van zijn lessenaar en keek
met dreigende oogen over het mooschgebroed onder zich.
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Van dan af was hij de schoolmeester, nierveer de mensch lijk
er nog meer op straat loopen en waarvoor de jongens wel
soms de muts afnemen, maar een soort abstrakt ontzaggelijk
werktuig dat nog eten of slapen moet, maar van zulk tot zulk
uur de jongens in dwang en gang komt houden, en fel kon
slaan en letters op de plank schrijft en lijk een boek een
heel bezondere taal spreekt met net gevormde woorden. De
klank uit zijnen mond ronkte over het roezemoezig bijengekrawoel der jongens, droog, hard bevelend en dan was
het plots begonnen als bij 't teeken tot een aanval,
gezamenlijk, geweldig schreewbulderend op tragen sleepzang
met lang gerokken keelletters en scherp gescheiden achter
elke sylbe :
» Kruysken — Kruysken
begin,
goet
Den heyligen Geest — in mijnen zin,
Dat ik wel — mag leeren,
Dat bidde ik -- onzen lieven Heere,
Dat ik wel
mag onthouden,
Dat bid ik --- onze lieve Vrouwe."
Zij wierpen de woorden kwaad uit in overdanige preutschheid van tot verdrietig geworden gewoonte van herzeggen en
van buiten kennen met tot voois gedraaide tonen en klopstampen in 't midden en op de slotlettergrepen:
» 0 Jesus, mijn alderliefste Lief,
Ik schenk u mijn hert tot eenen brief,
Schrijft daer in al wat u blieft,
En gebruyk 't geheel tot uw gerief."
't Was uit en de stilte viel hard in.
— Lessen opzeggen, --- Sif Fleters!
Een witbollige jongen, de eerste op de bank, stond
recht, en rap als een klabettermolen vielen de woorden
neer zonder zin of beteekenis, vlug lijk ze van buiten waren
geleerd :
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» Kind leerd in uw jonge dagen
Of gij zult het eens beklagen
Want hij die wel is geleerd
Die wordt overal geëert
Is van ieder aangetrokken
Voor hem zijn de beste brokken."
-- De volgende ! onderbrak Meester.
Maerten Folle, de jongen met groote, fluweel zwarte oogen
stond traag op, frommelde de bladzijden van zijn boek en
haperend en zoekend naar woorden begon hij:
... of hij arm is of rijk
Word geprezen al gelijk

Zijn makkers vezelden hem luide de woorden vóor en hij
raapte ze met goed geluk op en hakkelde:
»Ider zal hem d'hand toesteken
En tot zijnen voordeel spreken
Daer een traeg en lompig kind
Hem van al verlaeten vind."
Elk op zijne beurt zegde 't vers voort, met op en neerstaan,
goed of slecht van buiten gekunnen elk in eigen spraak en
toon. De jongens stootten elkaar, vezelden of taderden luide,
andere speelden gerust ondereen en wisten niet wat er rond
zich gebeurde. Als de laatste gedaan had kwamen er weer
eenige stonden aarzelend wachten naar nieuwe bevelen.
-- Catechismus!
De boeken vlogen open, de blaren stoven en meester gooide
de vragen rond waarop hij met verschillige hooge en lage
stemmen antwoord kreeg.
Wat doet Godt op de aerde?
---- Hij regeert het al.
-- Hoe lange heeft Godt geweest?
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Van alle eeuwigheid.
— Hoe lange zal Godt wezen?
Sonder eynde.
-- Wie heeft Godt oyt gezien gelijk hij is?
--- Niemand die leeft.
-- Wat heeft Godt voor ons gedaen?
-- Hij heeft den Hemel en Aerde voor den mensch gemaekt.
Wat gaan de andere menschen ons aan?
Zij zijn onze broeders.
Wie zijn 't die in de helle zinken?
--- Die kwaed doen en in doodzonde sterven.
— Hoeveel dood-zonden zijn er van noode tot de verdoemenisse?
Eene is genoeg.
Als de gevraagde niet kon antwoorden stonden al de
anderen recht, staken den vinger op en vezelden luide om
hunnen makker te helpen.
— Morgen de les van de »zonde" en nu : rekenen 1
Sarel Foulon moest aan 't telraam en daar schoof hij met
preutsche beweging op 't einde van den wijs-stok de gekleurde
bollekes op de stalen roeden van rechts naar links en de
bende ging óp met nieuw geschreeuw gezamenlijk rythmeerend
in wagenden zang:
Een maal een is een, twee maal een is twee ... enz. tot
ze aan lange getallen kwamen door 't oneindige voort in
een ronde-draai en Meester op de lessenaar klopte en teeken
gaf voor den speeltijd.
De jongens klauterden over de banken, en liepen de school
uit al tierend naar den koer. Zij aten hun boterhammen en
dronken de thee of de melk die zij in hun flessche meêbrachten. Daarna begon bij groepen het spel.
Daar waren er die bleven zitten in een hoek en zoetjes
vertelden, andere stonden in ronde en een onder hen telde
af wie er aan was om »blende-kalle" te spelen:
Aan dat tafeltje dat wij zaten
koele wijntje dat wij dronken
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kwant al deur ons hertje gezonken
haken
baken
boontjes kraken
haken
baken
.... boem-1
En de bende stoof uiteen en ze liepen achter malkaar. —
Verder wandelden andere trekke-de-slekke voort bij de hand
en wonden de eind op al kruipend onder een jongen zijn
oksel en zongen:
Schellevisch -- schellevisch
kruipt deure
kabbeljauw, kabbeljauw
zal blijven staan
en ik zal deure gaan 1
Door Loket zocht nu zijn makkers op en ze beraamden
ondereen wat ze al rooven zouden achter den noen. Elk
noemde de vogelnesten die hij zitten wist en hunnen inhoud.
Sielke Maas de ziekachtige jongen, stond daar stommelings
bij te luisteren, mijde tusschen al de knechten die heng te
ruw waren. Zijn dik gezwollen waterhoofd met tetsachtig
pap-wit vel en kale dunne haarkes daarop, die verwaaiden van
schamelheid lijk schaarsche kiekendons, stond diep in de
opgetrokken schouders, slak aan een mageren hals ; zijn
adem piepte onder zijn kielken telkens hij hem boven haalde
zoo lastig als ware 't de laatste trek. De jongens wisten het
allen : zijn vader was dood na lange ziekte en omdat hij ook
geen asem meer bovenkreeg en Maaske en kon niet meeloopen
met d'andere jongens -- een stap of twee en hij stond al te
hijgen lijk een dempig peerdeken en zoo moest hij overal
achterblijven. Hij bezat noch vogel noch eierkrans maar hij
hoorde toch geern vertellen van wat de anderen al met hun
stout gezonde leden veroverden.
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-- Door, wilt ge ne keer voor mij een vogelke vangen?
vroeg de jongen schuchter en hij trok aan Door zijn mouw.
— Wat meent ge wel 1 ? en Door deed een beweging met
zijn schouder om den schamelen puid af te weren en keerde
zich weer naar d'ander jongens.
-- Ik weet een ekster wonen die niemand en durft rooven !
bofte hij, ge moogt gij al uwe vogels laten stelen, aan
de mijne en kunnen ze niet.
Sielke Maas was mijde achteruit gegaan bij een bende
jongens die lagen te spelen op den grond en te lollen met
woorden zonder zin; hun beengin lagen wijd uit en ze lieten
't zand door hun vingers op hoopkes stroelen die ze dan
achteloos effen streken om te herbeginnen.
--- Waar woont uwe ekster? vroeg Sifke Folle, als gij
eraan kunt, zoo kan er mijn broer ook aan!
— Als hij durft, hij mag twee jongen hebben, zei Door.
Sif ke liep over den koer om Maarten te zoeken en de
ronde ging open om den stouterik door te laten. De ferme
jongen kwam bij en zijn vinnig blinkende oogen keken
uitdagend:
— Waar woont uwe ekster?
In Lammelein's dreve, den derden popelier
maar 't is
aan een draadje dat 't hangt het nest en hooge, jongen,
hoogel
We gaan er naartoe achter den noene, meende Maarten;
hoeveel jongen heeft zij?
Wete dat zoo juiste niet, maar jongen zijn er, 'k heb
ze zien azen.
Mote Plas was in 't stille bezig een vinkennest te verkoopen
voor veertig marbels aan Nesten Ketele, maar zoogauw hij het
plaatsleen had uiteen gedaan : onder den eersten tak van
Berge's Kopwilgen, zoo greep Door den jongen vast:
't Is mijn vinke, jongen 1 tierde hij.
Nesten draaide zijn oogen om, kwaad om dat hij zijn koop
ging verliezen.
'k Heb hem treffelijk gevonden, — 't zitten vijf jongskes
in en 'k ga ze alle dagen betasten.
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Door werd nu heel kwaad en:
-- Durft g' het nog eens zeggen?
Ze schrabbelden hunnen kloef af en stonden gereed. Mote
zei het nog eens en nu bokten ze tegen malkanders kop dat
't dreunde; daarna drumden ze wat tegeneen. Door liet zijn
kloef vallen en ze grepen elkaar vast, krauwden, beten en
stampten al naar ze 't krijgen konden, tot Meester hen
beiden bij den hals vatte, bij het nekhaar achteruit trok en
op de knieën doog. Daar bleven zij alle twee ineengezakt
zitten met de ellebogen boven het hoofd, beschaamd
omdat al de jongens hen bekeken. Als d'andere weer in
school waren mochten zij achter komen en op hun plaats
gaan zitten.
Meester nam een krijt en schreef in zware, vette drukletters
op het schrijfberd:
»Al de kinders van kwaed willen,
die verdienen op hun billen,
Die om d'alderrninste zaak

staan heel stom en zonder spraek.
Die maer om een woord gesproken,
zitten in een hoek gedoken
met het aanzicht overdekt,
of de leden uitgestrekt,
of wel schreyen schier heel uren
dat het hooren de gebueren.

De rug van den meester was maar een halve aanwezigheid
van het gezag en binst dat de letters regelmatig aaneengeregen, wit op zwart groeiden achter het loopende krijt, werd
het geraas geweldig : de jongens stonden recht, sloegen en
gooiden met hun mutsen en ledige beurzen. Mote Plas die
nog niet slikken kon 't verlies van zijn veertig marbels en
al de slagen die hij kreeg, beet nog eens aan Door — die
een scheldwoord toe en
maar twee jongens van hem zat
Wacht tot achter schooltijd
stak dreigend zijn vuist op :
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jongen, mijn broer zal u helpen afrossen ... en toch is 't
mijn vinke ! Door sprong recht, reikte over de jongens en
gaf Mote een dok met den vuist. — Mote die 't met woorden
alleen niet meer halen kon greep ook toe en ze dorsschen
met al wat ze vonden d'ander jongens lachten luid.
't Was dan dat de rug omdraaide en Meester weer met zijn
volle tegenwoordigheid daarstond.
Ei, mooschers, ei, 'k zal u leeren ! en zijn twee lange
armen gingen omhoog en vielen terug met stevige grijphanden
op Mote en Door en de knapen voelden zich opheffen en
kwamen terecht nevens meesters lessenaar ; ze waren op de
knieën gedjokt en hun arm, die zoo straks nog haarplukkend
vriendschap schond lag nu om elkanders hals gewonden en
in , de vrije hand kregen zij een schoolberd te houden.
Hoog opsteken ! tierde 't bevelend.
De zware houten bakken hingen boven hun hoofd te
zwemelen aan een strak uitgestoken arm en zoo zaten zij daar
in 't zicht van elk ende een in gedwongen omhelzing, als de
verzinnebeelde verbroedering. De schoolgang draaide voort
in rumoerige beweging.
De drie eerste banken : afschrijven 1 gebood de stem
en zoo gauw gingen de leien aan 't klabetteren en de hoofden
lagen gebogen over het neerstig werk aan 't namaken der
letters die zij met heffend hoofd en zoekende oogen afkeken
en van de plank op hun leien haalden. De griffels krieppiepten 't allen kante.
Tweede klas 1 lessen leeren, bladzij veertien:
Die niet klimt zal niet afvallen.
Kinderen door dertel mallen,
Al om in, en al om op,
Breken licht hals, been oft kop,
Dit zijn schransers en tripetten,
Die het op een pluymen zetten,
Die als vossen ver en naer,
Rooven, stelen hier en daer,
Dit zijn blauw-beks, note-kraekers,
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Hage-brekers, gate-makers,
Afplukkers van rijp en groen,
Die maer peynzen kwaed te doen.

De boeken vlogen open onder de frommelende vingers al
zoekend naar de voorgelezen les en de woorden werden in
ronkend geruisch stil afgevezeld.
-- Derde klas
: Slapen. De kleine bubbel-knaapjes op
de laatste banken plooiden de armen toe en legden gewillig
de hoofden neer ; zij bleven nog wat uitkijken maar seffens
kwam de vaak en zij nepen de oogen toe en roerden niet
meer. In het schoolruim werd het nu tamelijk rustig ; de
griffels piepten nog, alhier klopte een kloef tegen de bank
en aldaar loosde een jongen van overspanning, diepe zuchten.
Meester stond voor zijn lessenaar en keek onachtzaam
door 't onderste vensterraam naar de menschen die op straat
voorbijgingen. Door zat nog altijd op zijn hielen met den
linker arm over Mote's schouder, de rechtere was door 't
gewicht van 't zware schoolberd lam neergezakt en liet de
vracht op den grond rusten. Nu nog meer dan anders
kwam de verdrietige verveling in hem op en een overdanig
verlangen naar den vrijen achtermiddag; maar 't scheen dat
hij hier voor altijd moest blijven zitten en dat de tijd vergeten was vooruit te gaan. Daar en was niets waarbij men
't noene-worden kon merken. De zon was doorgekomen en
speitte een breeden straal, lijk blinkend water dwars door de
school over de jongens hunnen haarbos en lichtte alles in
goudschijn wat in de opening van 't spietsend gestraal stond.
Daarboven draaide de aaierd zijn fijn stofpoeder dat ronddanste
lijk gejaagd in beweging door 't geruchte-trillen van de ronkmooschende schooljongens. Onder de withouten bank aan de
witte muur hing de papieren uurplaat als een tets-dooden-wezen
met slaphangende wijzers : een ding zonder leven dat niets uit
zich zelf kon doen en waarop meester elken zaterdag morgen
de hangende wijzers in beweging bracht om de jongens te
onderwijzen. En op die bank daar stond, altijd even onberoerlijk, tot een figuur gegroeid -- de zwart ijzeren, ronde ketels met
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op hun buik de witte letters : i hektoliter ; 112 hektoliter, alsaan
trapsgewijze verminderend tot de letters onleesbaar werden
en een nieuwe trapreeks tinnen potten begon : eerst i liter
en weer verminderend tot nietige vingerhoedpotjes. Daarnevens stond de balans : een houten staander tusschen
twee koperen weegschalen aan dunne kettingjes en die onbeweeglijk als versteven hingen. Ze schommelden wel eens als
er veel gedruisch was, of de wind door de open ramen woei,
maar nu, zoo dacht Door die uit verveling al die oudgekende
dingen heroverzag nu zouden ze voorzeker niet roeren al
viel er eene van die zwaar koperen gewichten in. Maar die
gewichten stonden daar ook lijk soldaten, volgens grootte
nevenseen, zoo vast vergroeid dat er geen denken aan viel
er een te zien roeren. Daarnevens op 't hoekje, lag de kubieke
decimeter : een effen houtblok langs den voorkant in vierkante perkjes tot centimeters bekorven en 't bovenste hoekje,
als een klontje suiker, eruit geknipt. Door kende die dingen
al zoo lang dat hij ze niet meer zag : 't was als onbruikelijk,
geschilderd goed geworden dat voor de parade daar stond en de
werkelijkheid bedroog. De jongen wachtte al zoo lang naar den
wondertijd tot meester dat alm van groote wijsheid eens gebruiken zou als afwisseling van al dat reukelooze geschrijf op
de plank en opzeggen van luchtijle woorden. Al die dingen
stonden daar hoog, buiten bereik, met eene aantrekkelijkheid
als ongenaakbaar speelgoed, geheimzinnige werktuigen van
geleerdheid waarvan niemand een gedacht kon hebben buiten
de alwijze schoolmeester.
Tegen 't twijfelwit van de zoldering gonsden en vlogen
in wijde kronkels de zwarte vliegen in hooge en vrije afzondering. Boven den grooten lessenaar tegen den muur stond
het Lieve-Vrouwbeeld tusschen twee koperen kandelaars op
een houten bankje. Van op zijn plaats gezien geleek dat
beeld voor Door aan Zale-Moeie maar nu van zoo dicht en
van onder, werd het heel iets anders : de witte pijpmuts was
eigenlijk een kroontje van rozen en de snuif, die hij meende
aan haar neus te hangen, was zwarte spinneweb en 't was
wel werkelijk een Jesus-kindje dat ze nu op den arm droeg
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en niet een kluwen spoelgaren lijk hij altijd gemeend had. Hoe
anders de dingen nu allemaal waren van op die hooge bank!
zoo vreemd voelde hij zich als in een onbekend huis ; -- de
jongens zelf waren hem heel buiten hun gewone doening. De
warmte van Mote's schouder voelde hij door de mouw van
zijn arm. De zonnespiets was nu opgeklommen tot voor zijn
knieën en ze raakte al nader tot aan de eerste scheur van
zijn broek en hij volgde dat klimmen en voelde de warmte
als van een levend beest dat hem opkroop. Wat was het
toch beter daar op de bank, op de gewone plaats tusschen
de andere jongens. Karel Oket zat lustig doende met Mielke
Sloover en Meesters breede rug stond nog altijd tegen het
slagklare venster. Nu ging het gerucht weer aan 't soezen,
ineengesmolten prutteling, als gezang van een dampenden
theeketel op een uitsmeulend vuurken, en 't draaide weer in
Door zijnen kop dat zot gevoel van laatst toen hij hier ook
op straf zat : de school, de vier muren, de witte steenen bak
werd een rollende wagen, een wielend huis dat geruischloos
voortsleepte 't dorp uit, naar verder, — - nu waren ze voorbij de

kerk, over 't stadhuis, door de zandstraat, aan Vramme's hof
en hij voelde blindelings de weg onder zich wegdrijven en
voortkruipen naar waar ? want hij kon niets zien daar hij
ingesloten was onder die hooge vensterbanken en de dingen
schoven onzichtbaar voorbij ... zoo zouden ze altijd maar
doorrotteren, God weet hoelang ? De jongens op hun banken
zaten daar gereekt lijk reizigers in den postwagen maar ze
wisten er niets van dat ze voortgevoerd werden, niet meer
als de zwarte ketels tegen den muur op de bank, en de
landkaart en het beeld en de kandelaars.
Heere God, wanneer zal de school maar uit zijn ? vroeg
Door in zijn verveling. En de jongens schreven beslommerd
aan hun oneindige letterreeksen of ze zaten te mooschen
ondereen. Meester stond als zou hij zijn levensjaren niet meer
roeren en 't kloosterklokje dat moest teeken geven, bleef stom... .
Het veel gedruisch van de jongens wekte Meester uit zijn
verslondenheid, hij keerde zich om, gaf Seppe Folie en Naas
Plancke een slag met zijn regel op de kneukels en wandelde
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dan met gemeten, tragen stap door de schoolkamer, weg en
weer tusschen de banken. Door bekeek dat, telde hoeveel
stappen hij deed van aan de lessenaar tot aan den muur en
weer omgekeerd. Meester, zoo in zijn schoolomgeving, kreeg
,een heel eigen vorm, geen mensch lijk zijn vader of eenig
ander dorpeling ; een ernstig, droog wezen met uitgestoken,
kwade onderlip ; dat gerimpeld hoog voorhoofd en die koperen
bril met de 'alziende oogen daarachter, vergroeid in een wezen
van alle dagen gelijk, zonder ophelderen of monkelen ooit,
aangekleed met den eeuwigen zwarten frak boven den gebogen rug en lange armen, altijd gewapend met een boek of
een sleuter of regel. Door meende dat die vent niet eten of
slapen moest of pijpen rookte lijk ander menschen. Hij leefde
hier in de schoollucht als koning, mocht overal vrij de
handen aan steken en slaan op de jongens als 't hem lustte.
Nu was er niemand meer die nog schreef of lessen leerde
en de kleine slapers ook waren wakker en aan 't poenderen
met hun kleine, mollige handjes.
Door zag nu op den hoek van Meesters bank dat een
figuurken 't was net een spookventje met een roer, van op
zijn plaats -- en nu van nabij wierd het een open gespetterde,
verdroogde papierprop die aan 't hout was verplakt blijven
hangen. Hij telde dan , weer meesters stappen en als hij aan
een groot getal was gekomen, haalde de rechterarm uit de.
rechterzak van het zwarte ondervest het uurwerk uit. De
jongen zijn herte klopte van blijde verwachting. 't Uurwerk
verdween.
Dezen achtermiddag geen schoolt ging de stem en
daarna volgden heel de reeks gewone geboden van al wat ze
doen of laten moesten om 's anderdaags niet gestraft te
worden.
De kloefen rommelden dooreen, de armen wiekten op en
met 't eerste teeken stormde heel de bende overhoop en
tusschen de banken naar buiten. Op den koer ging geweldig
uitgelaten getier dat allichte uiteen liep en verflauwde tot
enkele verre geruchten. 't Was of werd heel het dorp
ineens wakker en in leven ; al de kloosterklokjes luidden, de
12
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meiskes liepen voorbij en veel werkvolk ging over de straat.
Maar Door en Mote bleven met bange afwachting in
meesters oogen kijken. Die ging statig naar buiten achter de
jongens tot aan de poort, kwam terug, haalde zijn dagblad
uit den zak en zette zich gezapig te lezen.
Er viel een groote wanhoop en zwaarmoedigheid over Door,
al wat hij geschikt en verzind had viel nu mislukt uit •
Mane stond daarbuiten aan de deur op hem te wachten en
Fonske Vramme moest zijn distelvinken hebben en de
krieken hingen daar en de noenestond zou voorbij zijn.
Daarbij werd het zoo angstig stil nu in school, zoo bang en
die blakke zon stak zoo hard door de ramen en voor Door
zijn oogen rustten meesters schoenen zwaar op de bank voor
al tijd. Mote liet de armen vallen en bekeek zijn droeven
makker, dan meester en dan zette hij zich en speelde met de
vingers. Door voelde pijn in de hamen en zijn armen waren
moe. De bingeling van de klokjes ging nog en buiten hoorden
zij jongens die voorbij liepen en woorden hardop naar malkander schreeuwden, dan voortklopten op hun kloefen en de
gewone stilte alleen achter lieten.
Meesters gazet frommelde lutter-droog in 't plooien en al
den onderkant zag Door een vent met opengesneden hert
en de lever en longers bloot als bachten een omgeplooid ondervest. Hij spelde de letters en las het woord : »Pillen", 't andere
was latijn. Dan opeens kwam er beweging in de vergroeide
schoenen, 't sloeg twaalf op den kerktoren met traag ronkende
deftige dreigkloppen die als verwijtsels klonken : het uur dat alle
deugdelijke jongens bij tafel aan den kost moesten zitten — en een
blik uit vaders kwade oogen die Door meende te zien, rakelde
al zijn verdriet weerom op. Heel de leute van den speeldag
was al geschonden 1 Meester vouwde zijn blad en stapte zonder
opzien naar buiten. De sleuter knarsde harddraaiend in 't slot,
dat met een slag toeschoof en ze zaten alleen, gevangen in
school, die nu geen school meer was maar een spokige bak
in zonne-noensche alleenigheid vol stilte met ongekende
kraak-geruchten. Met noeneslag was plots, lijk bij afspraak,
alle leven weer opgehouden en de naklank der slotrammeling
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bleef ronken door hun nare verlatenheid. Meesters stappen
hoorden zij tot aan 't hekkenpoortj e dat toeviel achter hem,
ze luisterden dat af met ingehouden adem en dan stonden
zij tegelijk op zonder te durven spreken en ze voelden na
hun veete en vechtlust, een genegenheid in hun gezamenlijk
ongeluk en verzonnen al middels om malkaar te redden.
De beelden, de landkaart en de zwarte ketels en weegschaal
dat stond daar nu weer heel anders, in eenigheid en zonder
verweer of verbod van aanraken. Door die al zoo dikwijls
langde om dat alles eens met de handen te betastten, voelde
nu geen lust daartoe ; overal bleef die ontzaggelijke strengheid
op wegen, 't was of zaten er bespiedende oogen door de
treklucht-gaten der zoldering.
-- We gaan wegloopen, vezelde Mote, 'k en blijve hier
niet, heel den dag.
Langs waar ? vroeg Door en ze bezagen alle mogelijke
openingen.
Mote ging naar de deur, peuterde met een ijzeren nagel
in 't slot maar keerde evengauw terug.
— We moeten door 't venster, jongen, kom, en ze sleurden
meesters hoogen stoel onder 't raam.
Ik 't eerst, en 'k trek u dan boven, houdt de koord
gespannen.
Door hield het bovenste valraam open bij de koord, ze
gooiden hun kloefen door 't venster en Mote klaverde op den
stoel, greep met de handen naar 't kruishout en Door steunde
hem op bij de voeten tot hij de knie opwaarts had ; dan doolt
hij heel het lijf naar boven en praamde zich door de opening
naar buiten, voorzichtig om geen ruiten te breken. Daar keek
hij rond over den koer, reikte met de beenen en stond op
den buitenwaartschen vensterbank om Door hulpe te bieden
en buiten te helpen.
Toe, jongen, haast u, en hij trok en hief en sleurde
tot ze alle twee vrij op den koer stonden. Over dé buitenpoort klauteren leed maar enkele stonden en zoo gauw waren
ze in de opene straat.
— Gaat gij naar huis, Door?
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Neen, jongen, als ik moet in school blijven slaat vader
me , de ribben in en hij zou me heel den dag doen spoelen
draaien.
Maar ik heb honger, Door.
Ik ook ... weet je wat ? we gaan naar Kasteele's om
een stuite en dan loopen we spelen. Nu waren ze de beste
makkers en koutend, den arm gemoedelijk over elkanders
schouder, gingen zij door de straat.
Daar was geen mensch te zien en 't grauwe zand lag te
stoven in de noenezon, de straat bloot in heel heur lengte
zonder geruchte of leven ievers. De hitte kletste op de kasseien en blekkerde tegen de witte gevels aan de huizen. Voor
den »Dronken Moriaan" stond Rommens zwart peerdeken,
houte mager met neerhangenden kop en slonk doorzakte
pooten, in de tramen van het karreken en boven, achter 't
traliewerk aan een koord gebonden : een groote, zwarte geit
te staren in heur eenige afzondering. Die doening vlekte
lijk een zwarte klater met schaduw gedubbeld tusschen de
verlaten huizen. Achter de open deur in de lommerkoele
herberg zat Rommens met ander volk te zingen en te klinken
de glazen tegeneen. 't Was of had hij zijn peerd vergeten
en zijn kar en moest die geit daar hoog in den zonnesching
zonder beschutting vergaan van dorst en hitte.
De twee jongens kwamen bij, bezagen het getrek, legden
mijde de handen op het schamel peerdeken, sloegen de
vliegen dood op zijnen rug, streelden zijn kale huid en zij
loechen omdat die geit daar zoo aardig te kijken stond op
die kar, maar kwaad en deden ze heur niet.
— Gauw, we gaan, Mote, 'k heb honger.
Ze trantelden met hun kloefen onder den arm voort lijk
twee jongens die zienling boosheid bedreven hebben en voor
straf te noenstonde alleen moeten uitloopen. Ze drumden
langs de huizen op de blauwe schorren die gloeiden onder
hun bloote voeten en haastten zich buiten 't dorp.
— Gaat gij vragen, Door?
Neen, kerel, ik niet : Kasteele heeft me overtijd uit
zijn kogrn gejaagd al vloekend omdat ik een leeuwerk roofde
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en ik was erbij als we pijpen rookten in zijn hooischuur;
hij schoot met zijn roer achter ons lijk naar de musschen.
Ga gij, Mote, maar ge moet 't vragen aan de meid, van de
Boerinne krijgt ge anders een drooge, roggen spie.
Ze gingen samen door de dreef en wrikkelden met den
ijzeren ring de groote schuurpoort open. Door sprong over
het leidmuurken in 't hooi en bleef daar gedoken zitten
wachten tot Mote terug zou keeren.
Hij ging al trekhielend en benauwd, rondkijkend vooruit,
mijde voor den hond, naar de opene huisdeur. Door keek
hem na zoolange hij kon en bleef dan in zijn donkere
alleenigheid, met grooten honger doelloos zitten kijken naar
het ribbenwerk van 't schuurdak met vrees dat iemand uit
of voorbij zou komen en hem wegjagen. Met 't verleggen
van zijn hand ging er een groot geruchte boven zijn hoofd
maar hij schrikte niet : 't was een luide kakeling en flodderen
van de dilte neer en een zwarte hen vloog de schuurpoort
uit over 't hof en bleef daar staan trappelen vernibbeld en
kakelde altijd voort.
-- Z' heeft geleid een ei, meende Door en eer hij het
tweemaal bedacht, was hij al den hooiopper boven geklauterd
en tastte rond daar vond hij in een mok een nest vol

warme eiers ! Hij klopte er een, twee, drie open tegen de
eiken balk, zoop de dooier door zijn keel en legde de leege
doppen weer in het nest, daarna sleerde hij haastig naar
beneden. Hij veegde den mond af met zijn mouw en loerde
over 't hof naar Mote. En zoogauw spotterde hij buiten en
wachtte daar in 't gras langs den wal.
— Zit er vleesch tusschen?
Mote toonde zijn dubbele knorre roggenbrood, maar daar
stak niets tusschen.
- 'k En hebbe geenen honger aleer, zei Door.
Mote beet voor zijn eigen de eerste helft op en doolt de
andere tusschen den broekband onder zijn hemde, en ze bezagen malkaar om te weten wat nu aanvangen.
Mote, vroeg Door ineens, wat geeft ge mij ` voor een
vracht versche krieken?
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Versche krieken ?
Ja, 'k mag er een heelen boom gaan trekken, 'k heb
hem gekocht voor een nest distelvinken.
Mote dacht al wat hij best missen wilde om te mogen
helpen eten en hij polkte diep in de broekzakken 't eerste
wat hij bovenhaalde was een houten top.
-- Niets weerd dat, meende Door.
Dan een medalie, een koperen soldatenknop, een snokronker, een verbrande pijpenbak, twee mosselschelpen, een
hazebeentje, een horlogesleuter, een zwijnstand, twee hoefnagels. Maar Door schudde nog altijd van neen.
Hebt ge niets beters?
En dan, met een aarzelende beweging, haalde Mote een
mes voor den dag.
Door nam het haastig af. 't Was een krombekte, versleten
snoeimes zonder hecht en heel berost en geschaard maar dat
was den jongen van groote weerde en hij stak het voldaan
in den zak.
- 't Is aanveerd ; we gaan naar Vramme's achterhof in den
boomgaard.
Ze liepen gejaagd en onderweg vertelde Door zijn koop
met Fonske. Mote had leute.
De straten en velden ommelings lagen nog altijd vereenzaamd en belaaid met zon en al de menschen lagen lam ot
dood of sliepen hun noenetuk. De jongens kregen de meening
dat heel het dorp hun eigen goed was zonder een veldwachter
ievers of boeren, dat al de groote menschen voor een tijd
het meesterschap en toezien ontzeid hadden.
-- Hoor, zei Mote, we eten eerst onzen buik vol en we
had ik toch mijn pander meê ? !
vullen dan ons zakken
Daar en was nu geen tijd voor, ze waren al aan de linden
en zoo vlug wipten ze van de straat en liepen door den
bilk een omkringenden loop om ongezien achter 't hof te
komen. Maar ineens was de groote gedoogzame stilte uit,
maar de
ja, 't hekkenpoortje stond als bij afsprake open !
stemmen klonken en al de doode rustigheid van den warmen
noene was hier plotselings weg. De meiden taterden en giechelden
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helderop, en de boomgaard was vol knechten en leute. De
jongens loerden door de openingen van de haag en ze zagen
de gasten en meiden vol plezier aan 't plunderen boven op
de ladders en scherrelings in de kroone van de kriekelaars.
Ze waren gedoken onder breede strooien hoeden, en hun
handen trokken overal waar ze grijpen wilden, het roode
blinkend blozend ooft, hun panders vol. En tusschen de
liedjes, als er een krieke te bekoorlijk lonkte, lieten zij die
in den open mond vallen en trokken geneugtelijk de ontvleesde
vrucht door de rood besmeurde lippen, en dan lachten en
zongen ze weer helder lijk in ruchtig feesttij.
Beteuterd slopen de jongens weer, voorzichtig naar de
straat en als ze voorbij de linden kwamen:
— Door, mijn mes ? -- zei Mote.
Door haalde 't zonder tegenspreken of bezien weer uit en
gaf het terug. Maar hij ging recht naar Maartens brouwerij
kroop er haastig op de linde en stak de hand in 't hol.
Verdoeme, vloekte hij, ze zijn weg 1 maar morgen,
jongen, en hij stak dreigend de vuist op en zwolg zijn gramschap in, morgen ! wacht tot morgen, jongen 1
Ze gingen voort naar Mane en weer naar 't dorp.
Op de gevelde boomen van Naas de kloef kapper vonden zij
Tistje Lombaerde met de Foulons en Mielke Sloover. Folle
kwam daar ook en Karel Okket met een pander aan den arm,
hij moest eten gaan trekken voor de konijnen. Ze bleven daar
wat zitten maar als Mane kwam, leuren met den baalzak over
den rug, sprongen ze allen recht en ze waren ijlings op weg.
Gasten 1 hebt gij klemkoorden ? En ze tastten allen in
den zak en haalden hun alm uit en snokten eraan om te
proeven of ze wel goed en stevig waren toegeknoopt. Zij
taterden al luide dooreen elk van zijn vogels en gingen
gezamenlijk 't dorp neer naar boer Kommels weide.
Op een vervallen karre onder een groenen paraplu, zaten de
meiskes rondeen uit de school en daartusschen Sielke Maes, de
ineengedrongen, zieke jongen en Julke Plancke, te luisteren
naar Fientje Termote dat doende was aan 't vertellen van
»Blauwbaard met zijn gouden sleuterken".
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Toe, Jules, kom meê we gaan eksters rooven, riep
Foulon, maar de jongen bleef liever luisteren naar 't vertelsel.
-- Roksneppe 1 Meisseteeuw 1 tierden en scholden de
knechten en gingen voort hunnen weg.
Door Lokket vertelde nu aan elkeen zijn gevaarten met
den kriekeboom en ze waren 't allemaal eens : dat Fonske
Vramme de distelvinken moest terug geven.
-- Of 'k zal hem vermoorden 1 dreigde Door.
We gaan om Sarelke Verstraete, zei Mane.
Ze kwamen voorbij den jongen zijn huis en daar bleven
zij loeren door 't venster van de weefkamer waar Sarelke zat
spoelen te draaien.
De jongen deed verdoken teeken dat ze achter hem
wachten moesten en als zijn vader voor een tijdeke van
't getouwe was, sprong Sarel van zijn spoelwiel en wipte door
't venster naar boven op straat.
Georges van den Notaris kwam ook bij en zonder vragen
liep hij achter. De anderen zegden niets tegen den rijken
jongen. Mane en Mote en Fas en Broerie hadden hem

geern weggejaagd maar ze durfden 't niet omdat ze in zijn
huis soms een boterham kregen als z' honger hadden.
Ze draafden voort door 't hooge gras in de weide en
kwamen aan de beek waar ze over moesten om aan Lammeleins
popeliers te geraken. Hun broek was gauw opgesloofd en
ze waadden door een ondiepe plaats naar den overkant.
Georges alleen bleef op den oever staan dubben om zijn
schoenen en schoone kleeren.
-- Voor twee centen draag ik er u over, stelde Mane voor.
Zondag te betalen ?
Mane wierp zijn baalzak af en keerde weer door 't water.
Kruip op mijnen rug en grijp mijnen hals.
Hij stapte dapper in en Georges hing daar boven met
opgetrokken beenen en keek angstig om droog over te
geraken. Maar Mane schoot halfwege in een zompe en alle
twee kantelden zij omver in 't water.
Mane was met een sprong op 't drooge maar Georges
plompte dieper en kroop traag over de handen en voeten
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weer naar de- kant. Daar stond hij te leken lijk een verzopen
kraaie en begekt van al de jongens met de beke tusschen
hen. Hij weende eerst en dan werd hij spijtig en kwaad.
'k Zal 't zeggen aan mijn Papa, tierde hij naar Mane,
leelijke topper ! g' hebt er mij willens in gegooid, kom nog
aan ons deur om boterhammen, 'k zal u doen doodschieten.
Een luide schaterlach antwoordde.
Zeg het aan uw Papa, schijtjongen, riep Mane en hangt
ze aan uwen hals uw boterhamen 1
Papa, papa-a-a 1 treitten al de jongens achter en ze
waren blij den heerejongen kwijt te zijn.
't Werd nu zoo buitengewoon goed in 't water en ze
bleven erin swanselen tot hun kleeren heel nat waren. Dan
bespeitten ze nog malkaar, draafden van den eenen kant
naar den anderen en klaverden om 't zeerst de oevers op en
't water weer in.
De koeien stonden verzaaid in de wei én graasden ernstig.
Daar was een bonte kalf dat ineens aan 't bijzen ging en
voor zijn eigen leute rond liep en plots boutstil kwam staan
kijken, dom, bij de jongens.
Kom, we zullen 't leeren zwemmen 1 tierde Doorke
Lokket.
Pas op, jongens, 't is de Burgemeester's, riep een andere.
Maar 't voorstel had luiden bijval. Mane lag op den buik
in 't gras om zijn kleeren te doen droogen in de zon, en
luisterde niet. Folle visschte in de beek met Okkets pander.
't Was Door niet Sifke Fleters die stillekes 't kalf naderden,
't dreelden eerst en dan bij de ooren grepen.
Gauw 1 tierden zij tegelijk en zij sleurden 't beest den
barra neer naar de beek. Skarken Lekke draaide langs
achter aan den steert en alle drie plonsden meê in 't water
en grabbelden er dan gauw weer uit ; maar 't kalf bleef er
liggen spartelen. Ze tierden van plezier als ze zagen hoe
het schormde met de pooten en vervaarlijk beurelde. Het
stak den muil omhoog uit eene zwarte brobbeling van goor
en water.
Dommeriks 1 schreeuwde Mane, 't kalf gaat versmooren 1
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Met drie, vier sprongen zij er bij en stonden te dubben
waar en hoe er hand aan te steken. De kop alleen stak
nog uit en de oogen draaiden vereend met ronde keeringen
van wit en bruin ; en nu begon het al te snakken om
adem met den muil vol slijm en groen. 't Zakte al dieper
en de pooten wrochten niet meer, ze hingen moedeloos,
begaven eindelijk en, een groote plons, ze zagen geen kalf
meer. De jongens stonden tusschen lachen en benauwd zijn,
ze sprongen op den oever en keken naar beneden lijk op
een ongeluk waar niemand schuld aan heeft; ze staken de
lippen - op, trokken aan de kin, beeten in de vingers en
dan ineens schoten ze in een luiden schaterlach, sloegen de
bloote beenen op en liepen al in een richting.
-- De eksters 1 De eksters 1
't Andere was voorbij, als een zotte herinnering in den kop, als
een leutig ding, half leugen half waarheid om te vertellen morgen
aan de jongens in school : Burgemeester's kalf is verdronken 1
Daar stonden Lammeleins eendlijke popeliers lijk reuzen
hoog en nevenseen tegen 't westen, zwaargestamd met bolle
kruinen, lijk een overgroot portaal tegen de gouden lucht.
Ze zoomden met een lage, kromknoestige doornhaag aan den
voet, de wei en daarachter was 't weer omploegde land en
vruchten.
Baziel Scharre stond daar in d'opene deur van zijn moeders
huizeken te kijken met weemoed naar de makkers die zoppenat en barbeende kwamen aanloopen.
-- Kom, Baziel, we rooven de eksters 1
De jongen schudde verdrietig den kop en 't viel hem zwaar
nu te moeten thuis blijven en wacht houden en wiegen bij die
snotbucht van kleine jongens.
'k Moet naar de kindjes kijken 1 tierde hij.
De knapen stonden onder den derden boom geschaard te
staren in de kruin en Door wees aan Mane : den vierden
tak aan de tweede spil waar 't nest zat.
Het hing loodrecht boven hun hoofd en verre uitewaarts
van den stam.
Wie klimt erop ? vroeg Mane.
-
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— Maarten Folie durft 1 zegde Door, 't nuchtend in de
school stofte hij ermeê bij al de jongens. Zijn oogen zochten
naar Maerten.
Hij kwam vooruit, de schoone ranke jongen met bruine
krullen zijnen kop rond, en schamel gekleed, al trekkend aan
zijn klemkoord ; zonder beslag of gebaar miek hij zich gereed,
wierp zijn ondervestjen af, sloofde zijn broek neer en wachtte
nog een stonde om te kijken nog eens naar boven en beneden
over de makkers. Zijn hemdeken hing los om zijn mager lijf
en zijn schoone rondrilde hals en borst waren bloot.
Op den vierden tak.
Al de jongens kwamen nader en Baziel ook, hij had een
bemelken op den arm en een broerken aan de hand, de
andere hielden aan zijn kleeren. Ze wilden 't zien allen hoe
Maarten zoo hooge, zoo stout de eksters ging rooven.
Hij had de klemkoorde om de voeten gestropt en wipte
lutspootig naar den boom.
--- Wacht, tierde Door, 't is mijne nest, hoor 1 we deelen
de jongen ; ge steekt ze voorzichtig tusschen uw hemde dat
ze niet en schenden in 't afkomen.
Goed. Maarten sloeg een kruis en deed nog een sprong.
Wacht 1 riep Mane nu, jongen, dat ge moest afvallen

op die haagknuisten, ge zijt, mijn zielken, de ribben in 1
Baziel, heb ge niet een kafzak ? we leggen hem op d'haag.
't Doet, zei Baziel en hij lei 't kleen puppekind in 't gras
en ging met Mane een kafzak van moeders bedde trekken.
Ze sleurden hem buiten en hingen hem met hulpe van d'ander
jongens op de bonke stammen.
-- En die egge daar ? en Sifke Fleters wees op het
stuk alm dat met de scherpe houten tanden uitstak op het
land onder de haag.
0, zoover kan hij niet vallen, en wie kan dat verpurmen ?
Maarten greep den stam in de armen, met een sprong
wipte hij op, spande de koord met de voeten_ open tegen de
ruwe schors en de armen grepen weer hooger. Hij duwde
de knieën open, neep de hielen en teeën tegen den boom
en met gelijke beweging van halende opene handen en
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trekken en steken van knieën en voeten lijk een zwemmende
puid, wrong hij het lijf als een hagedis tegen den boom
geklest naar boven. Naarmate de stam verenkelde ging het
werk gemakkelijker en 't werd een vlugge katteklauteren
achterna licht den boom op. Hij verdween in de kruin en
wipte nu met zwenkend lijf als een aap door de takken.
Sifke Folle was preusch op zijn broêr — de sterkste klimmer
van de school en d'ander jongens verpinkten niet en als
er een tierde of zot rond liep deden zij hem seffens zwijgen
om de ernstige daad niet te storen. Door en Mane die nog
twijfelden of hij durven zou tot aan 't uiteinde van den tak
keken benieuwd hoe 't'zou afloopen.
Rust nu een beetje, riep Larie.
Maarten zat niet de losse beenen, zwemelend en de armen
gekruist op den dikken tak lijk op een stoel in de kerke.
-- Hoever ziet ge wel? vroeg Sagaer.
'k Zit in de wolken, jongens. en zie wel twintig torens 1
Hij stond weer recht, hurkte zich zonder vasthoudende
handen, hief beurtelings een voet op, wond de klimkoord los
en stak ze gerust in den zak. De jongens meumelden van
bewondering.
Nu klaverde hij weer op, kroop over handen en voeten
langs den tak die horizontaal van den stans uitliep en daar
op 't uiteind moest hij de eksterjongen vinden. De tak boog
onder 't gewicht, en wipte bij elke beweging, taai lijk een
wisse en de jongen wachtte een beetje als in beraad met
begin van vervaardheid. De blaren ruischten lijk een zachten
ademhaal, hooge en enkel met blauw-speierende zonnelicht
tusschen de vlindering.
Plots schoot hem een voet van den tak, een grabbeling en
de jongen hing bij de handen alleen nog vast. Allemaal
voelden lijk een slag in de borst en lust om te tieren — maar
dat lijf ging nu heftig aan 't zwaaien en de voeten grepen
weer steun onder 't zwaarbuigen en nu hing hij met den rug
naar den grond maar vast omsloten hielden handen en voeten.
Hij wrocht met lijf en knieën om boven maar de tak rende
om te breken onder 't geweld. De jongens heerselden achteruit
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om beter te zien met vrees dat hun iets op het hoofd zou
vallen.
En dan kraakte het kort lijk een klakkende donderslag in
splinters, rap lijk een schicht een zwartigheid als een brokke
grimsel viel uit de bladeren kruin met een plof als van een
ouden schoe op den grond al den overkant van de doornhaag.
Ze vluchtten ijlings weg, stormend met gehuil door de weide
lijk bezeten en als ze bij de beek kwamen, tenden adem
keerden zij weer, haastig bij den boom waar Maarten gevallen lag.
'k Heb het gevreesd, zuchtte Mane.
Ze kropen door de tronken en achter den stroozak vonden
zij den jongen ingekrompen liggen op de egge. Hij kermde
heel zoetjes lijk uit leute, maar zijn bloote, magere armkes
wrongen krampachtig naar de zijde waarop hij gevallen lag.
De jongens stonden daarrond te zien, zonder te weten wat
doen. Als Mane en Boveyn den jongen trachtten op te
rapen kermde hij jammerlijk en dan zagen zij dat hij gespijkerd
lag, vast met een eggetand tusschen de ribben dwars door
het lijf, en bloed dat uitgudsde tusschen zijn heinde. Sif ke
Folle huilde en viel lijk dood bij zijn broerke.
Maarten, Maarten, doet 't zeer ? kermde hij en dreelde
met de handjes over zijn broer's wangen.
Maarten zijn oogen draaiden triestig op en daar rolden
twee traantjes uit en door zijn mond kwam een droeve
reuteling. Zijn lijf krimpte nog eens en dan bleef hij stil
liggen lijk lachend, heel gerust.
Moeder, kreunde hij zoetjes, Broerke, 'k ga dood ..
'k heb nog een blauwe duive en twee musschen .. , gij moogt
ze hebben ... mijn twee konijntjes zijn ook voor u, 'k heb
nog noten ook en vijftig marbels, ge moogt ze ook allemaal.
hebben, maar moeder, moeder zal zoo schreeuwen ... 'k
ga naar den hemel.
Dan bleef hij 'k en-weet-niet hoelang liggen eenbaarlijk
kijken in de blauwe ruimte en dan blies hij met een flauwen
zucht zijn zielken uit. Zijn hoofdeken viel slak en hij lag lijk
een gekwetst vogeljong of uitgemergeld en dood van honger.
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Geen een die roeren durfde in lang en 't was maar als
Baziel Scharre geruchte hoorde van de kindjes die schreeuwden
in 't gras en hij moeder zag ginder ver, dat hij haastig de
jongens opsnakte en naar huis liep. Hij kreeg een slag op
den kop en moeder tierde:
-- Is 't alzoo dat ge naar mijn kinders kijkt!
Maar hij vertelde weenend van Maartje Folle die dood van
den boom gevallen lag. En Pliene dan met kloppende angst
en zwierende armen kwam bij geloopen waar 't ongeluk
gebeurd was.
--- 0, Heere, Maria, Josef, God-van-den-hemel ! mijn arm
schaapke, de jongen is stokke dood 1 wie heeft dat
gedaan?!
Ze kreeg van niemand bescheid. Dan knielde zij erbij,
hief zijn hoofd in heur hand en lichtte dan den jongen op.
Zie, menschen-des-heeren, de tanden zitten dweersch
door zijn lijf. — Hoe heet de jongen ? ze wond hem in
heur voorschoot en droeg hem Sifke volgend, huizewaarts.
De anderen kwamen achter, zwijgend, benieuwd te zien
wat er nu gebeuren zou. Door voelde iets lijk blijdschap
omdat er iets voorgevallen was en omdat zijn eksternest nu
toch gevaarlijk hoog zat daar niemand er aan kon, en toch
droefheid ook om Maartje, zijn goede makker.
Sif ke die den weg wees kreeg nu dubbel belang bij de
jongens : 't was toch zijn broer die dood was en ze waren
wel wat afgunstig om al die geërfde dingen ... .
Uit al de huizen kwamen menschen kijken en de jongensbende groeide dik achter Pliene Scharre. Vóor Folle's deur
ging elkeen uit den weg ; Sif ke ging eerst binnen, dan
Pliene met het lijkje in heur voorschoot en nog eenige
gebuurwijfs -- dan viel de deur toe en de jongens bleven
staan luisteren naar 't gedruisch en 't gejank binnen.
Daar stonden zij ondereen te rumoeren en te vechten om
't dichts bij de deur te geraken, ze stampten in 't gedrum,

klommen langs de vensterbank op en keken stout binnen.
Andere lieten er zich niet aan gelegen en speelden bij den
gevel. Telkens cen wijf uit- of inging kwam de bende in
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beweging met nieuw gedrom, open en toe lijk een stroom.
De wijven vertelden met groote gebaren en wijd verbaasde
oogen aan de nieuwe bijkomers het ongeluk en wezen
aan hun eigen lijf de groote wonde van den eggetand.
Eindelijk kwam Sifke weer buiten en de makkers namen
hem vast als een wonderkind ; Mane en Door legden den
arm over zijn schouder en tweefelden hem mede buiten
't gewoel en daar trachten zij den jongen te sussen.
Is Maartje nu dood?
-- Sifke laat mij de blauwe duif zien ? en de konijnen ... .
— Wanneer wordt Maartje begraven ? vroegen zij al verscheiden kanten. Maar Door vezelde stil tegen Sifke:
Sif, mag ik het kruisken dragen op de begraving
Maak dat ik het kruisken draag en 'k geef u twee toepleeuwerken en drie meesjes en één goudveug 1. en zes eksterjongen en musschen zooveel gij wilt.
Sifke knikte inwillig. Dan vroegen ze nog of er zouden
koeken zijn op de begraving en santjes en dan koutten ze
van andere dingen.
't Werd een overdanig geraas en gewoel van jongens rond
dat huis. Verschillige waren volop aan 't spel ; Marietje
Vlinders had een bende meiskes rond haar voorschoot en ze
telde een liedje af om »duikerling" te spelen :
Eunom, Deunom, Dees
Pater, Konfis, Konfees.
Anne-miane, Pikkelapane
Gaat naar Gent om stokvisch.
Andere hielden malkaar in lange reke vast langs achter
bij de schouders en zongen in slependen maatgang:
Houtje, Houtje ezelken
Uw oorkes zijn zoo lang
Wat gaan we 't ezelke geven
Heel de weke lang
Haver en stroot
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Haver en stroot
Mijn karre 'n kan niet voort
juu, juu, juu, juu.
De knechten zaten op den grond en rookten lange stokken
riet die Maaske gestolen had uit een ouden regenscherm.
Zij trokken en bliezen geneugtelijk en nepen de oogen toe
om den fellen rook. Ploebe zat daar ook als zijn vader hem
vond en duchtig ranselde.
-- Is 't hier, deugniet, dat ge voor konijneneten zorgt ?
In een wrong was de jongen op en buiten grepe, daar
keek hij verweerd om en dan drentelde hij verder met zijn
pander om gras te gaan trekken.
Sarelke Verstraete begon dan ook te denken dat hij uit de
weefkamer gevlucht was en wel een trommeling kon krijgen
en hij ging ook huizewaart.
Boer Bovin kwam met een tweespan en ijdelen wagen
aangerotterd en al de jongens, met een luiden hoera 1 klauterden en sprongen erop en dansten als zij boven kwamen.

Ze voelden zich meevoeren door de stofwolk die hen omwonden hield en sprongen er maar af voor de smis waar
de wagen stil hield. Daar bleven ze spelen tot 't donkerde
en de mane al schong. Dan sloop Door al over 't kerkhof
deur zijn stille straat tusschen de hooge koornvelden naar
huis. Hij luisterde, vaders getouwe klakte altijd nog en
moeder hoorde hij niet. Dan beende hij stil in huis, ongemerkt
en kroop met grooten honger rap in zijn bed.
Daar lag hij weer te hertellen al zijn vogelnesten, met
angst omdat er al vier jongen zouden vlugge uit vliegen ...
dan werd hij bang om 't gebeurde ongeluk en hij stelde zijn
eigen daar hangend aan den hoogen tak en dan vallend met
een zwaren plof 1 ... Er knaagde hem iets als honger, om de
ontloopen straf in school en de ranseling die hij morgen zou
krijgen van vader ... maar seffens weer kwamen de heldere
dingen boven : de begraving waar hij 't kruisken droeg en
de anderen die volgden dragend aan de kleine berrie, de
twee koeken die hij zou krijgen en een speeldag -- twee
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bruin-blinkende koeken met eiergele kruim en krenten d'rin,
Zijn ledige buik rotelde. En als hij nog al zocht naar blijde
dingen om, te verlangen rezen, lijk boomen van geluk in de
verte: de kermis, de peerdenmolen schijver-draaiend; de vijf
cent van Peter-oom en 't groot verlof, de lange reeks dagen
zonder school die blonken als een effene zonne zonder
vlekje d'raan,
Hij kreeg vaak en om morgen vroeg op en weg te zijn en
voor schooltijd vogels te rooven, en Fonske Vramme zijn
slagen te geven, zei hij vol betrouwen aan zijn Engel-bewaarder
een gebedeken:
Heyligen Engel, Sinte Machiel,
Helpt mij toch naer lijf en ziel,
En gij, engel Bewaerder goed,
Wekt mij morgen toch met speed,
Niet te vroeg nog niet te laet:
Als de klok vijf uren slaat 1
Wat later werd het op zijn zolder, over den grond en op
zijn bed een gefoezel en geroffel van veugeljongen: koekoeknesten vol naakte kwabies, eksterjongen, leeuwerken, uilenkiekens vervaarlijk leelijk, zwart bepluimd bij vlekken, met
gele oogen in den dikken kop, lijk padden en dat fladderde
al dooreen met stoppelvlerken en ze zaten en schreeuwden
met gerokken hals en open bek om eten te krijgen.

Avelghem, Hooimaand, '99.
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»waarschijnlijker was wel, dat ik mijn jeugd had verdroomd in de onnoozele zelfoverschatting van hen, die niets
weten, niets kennen . . . .
Zooveel alleen bleef hard en vast : nu kon ik niets.
En het was niet eenmaal erg jammer -- alle woorden
verstrikten zich tot zoo prullige parafrase om de innerlijke
waarachtigheid van mijn voelen : uit onmacht en armelijke
onwetendheid van mij zelf, uit ijdelheid en blinde schaamte
ook, die zich niet durfden losrukken van de subtile leugen,

die heel mijn wezen half bewust gevangen hield."
Stille Wegen, blz. 152-53•

Merkbaar in Stille Wegen is, dat de schrijfster weinig kijk
heeft op haar eigen arbeid, en dien ten gevolge het gehalte
van haar arbeid, en dat van haar geestesleven, voor zooverhaar arbeid daarvan de uitdrukking is, schromelijk overschat.
De keuring van iemants geest of ziel in 't algemeen, is
niet de bezigheid der letterkundige beöordeeling.
Zij lost de vraag niet op of een schrijver, wiens werk niet
zoo heel goed is, toch wel een heel belangrijk mensch kan zijn.
Zij raakt de vraag niet aan of ongeuite en door hun aard
wellicht onuitbare toestanden of gebeurtenissen van het zieleof geestesleven iets beters zijn, een inniger leven zijn, dan
hetgeen aanwezig was of plaats had gedurende het maken
van een geschrift en dat daarin voortbestaat.
i) Stille Wegen door E. S. Haarlem, 1898.
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Zij trekt dus uit het te beoordeelen werk geen gevolg wat
aangaat de minderheid of meerderheid van des auteurs geest
of ziel in 't algemeen of overigens ; zij vraagt alleen óf, en
in hoeverre, en in welken trant, de samenkomst van verschillende gegevens of factoren heeft plaats gehad, die noodig
is tot het ontstaan van werk met letterkundige waarde.
Er kan werk gemaakt worden, dat klein en goed is.
Er kan werk gemaakt worden, dat groot en goed is.
Iemant met een kleine ziel kan goed werk maken.
Iemant met een kleine ziel kan slecht werk maken (vermoedelijk wijl zijne ziel voor iets anders dan voor dit werk
bestemd was).
Iemant met een groote ziel kan goed werk maken.
Maar iemant met een groote ziel kan ook slecht werk
maken (wijl zijne ziel voor iets anders bestemd was).
De vraag is niet : »heeft iemant al of niet een groote ziel ?"
»leidt iemant al of niet een fijn gevoelsleven ?"
De vraag is : »heeft met deze ziel, heeft met dezen geest,
de kunst-gebeurtenis plaats gehad ?"
Kleine, min of meer grove, kunst is : kunst. Ziet, hiermeê
is het gebeurd, datgene, wat wellicht niet de meest gewenschte
gebeurtenis is, maar die, waarom het hier te doen is.

Groot of fijn gevoelsleven is : groot of fijn gevoelsleven,
dat is : iets, dat misschien beter is dan kunst, maar dat niet
is : kunst.
» Uw ziel" -- dus zou men tot iemant kunnen zeggen
» uw ziel is wellicht grooter dan die van menigen dichter,
maar de kleine gebeurtenis, die zij beleefden, heeft met die
wellicht grooter ziel niet plaats gehad.
En déze gebeurtenis alleen is het onderwerp van mijn
schrijven."
Ik wil nu nog niet zeggen, dat het boek Stille Wegen geheel
zonder waarde is, maar dat waar ik aard of waarde van het
geestesleven der schrijfster tracht te bepalen, ik alleen van
het geestesleven spreek voor zoover dit boek dat inhoudt.
houdt,
dit is de groote vergissing
De schrijfster
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blijkens sommige ontboezemingen, haar werk voor een ondoorgrondelijk, ontzachwekkend mysterie, aan bijna geen
literatuur, allerminst aan eenige hedendaagsche, vermaagschapt.
Deze meening is onjuist. Het boek wekt misschien eenige
waardeering voor de mate van zelf-bewust-making, van echt
gevoelde droefgeestigheid, van een tot een zeker aangevoeld
mysticisme doorgaand begrip van absoluut, negatief, individualisme, die den geest er van samen-stellen.
Ontzach wekt het evenwel volstrekt niet, en het is in al
zijne deelen zeer wel classificeerbaar. Men hoort doorloopend
de spreekwijze er in van een in den tegenwoordigen tijd
gangbaar geestelijk leven, zoo als, voor een deel door de
lectuur van de schrijfster, zich dat in haar gevormd heeft.
Het is wel eens of in alle kunst, groote of kleine, grove
of fijne, in alles wat zich als zoodanig gerealizeerd heeft, twee
eigenschappen aangetroffen worden, eene zekerheid en eene
vreugde. Het min of meer duidelijk, min of meer blijde,
besef van den schrijver, dat hij hier in iets slaagde, dat zich
onder zijne handen hier iets samen-stelde en af-rondde tot iets
in zich zelf en buiten hem bestaande, schijnt zich in al het
waarlijk tot literatuur gewordene te bevinden.
Wellicht zelfs is dit er het eigen leven van en zou het, —
indien het, in welke mate dan ook, een samenkomst van het
onbewuste met het bewuste genoemd mocht kunnen worden, als een tot in het geringste wat tot de kunst gerekend kan
worden zich voordoend spoor der goddelijkheid van het wezen
der kunst aan te merken zijn.
Hoe zou zekerheid, en hoe vooral zou blijdschap, met wanhoop of droefgeestigheid te vereenigen zijn
Het spel der kunst is mysterieus. Die zijne droefgeestigheid
wil afbeelden, moet wel noodzakelijk zich op eenigen afstand
plaatsen om haar te kunnen zien. Hij scheidt er zich dus van.
Dat hij dit kan, bewijst niet dat zijne droefgeestigheid
minder diep is dan die van een ander, die dit niet kan,
maar dat hij behalve zijne droefgeestigheid een vermogen heeft,
dat de ander mist.
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Dit boek moet beschouwd worden als een soort poëem of
kunstwerk en geenszins, bijvoorbeeld, als de uit-een-zetting
van een zielkundig-wijsgeerig stelsel of vraagstuk of als een
verzameling aanteekeningen over de mekaniek van het denken
en gewaarworden.
Het boek is geschreven in een zekeren toon, soms zelfs in
uitroepings-vorm, en bedoelt de houding eener ziel, de
ziel begrepen als eene mysteriëuze macht — tegenover het
leven, te doen gevoelen, eene houding zoo diep-gaande, dat
de ziel er door raakt aan het Absolute.
Of nu de schrijfster toont van een diep liggend probleem
waarlijk eenig besef te hebben, en te hebben begrepen, dat
door den toestand van droefgeestigheid, en van onvereenigbaarheid van het innigst zelf-gevoel met het omgevende leven,
heen, een geestelijk verblijf bereikt kan worden van even
hooge wijsgeerige voortreffelijkheid als de gedachte-woningen
van hen, die in de verééniging van dat zelf-gevoel met het
omgevende leven hun hoogste doel troffen, -- of nu de
schrijfster . dàt al toont, dáárin wordt geen gegeven ter bepaling der waarde van haar geschrift gevonden.
Het bezit van een dergelijk inzicht kan iemant voor een
intelligente lezeres van zekere literatuur, voor eene intelligente
beschouwster van zeker beeldhouwwerk doen houden, maar
niet ook voor iets anders.
Of zij tevens, ik zal maar zeggen eene dichteres, is, kan
eerst uitgemaakt worden door de waardeering der mate, waarin
zij genoemd inzicht tot poëtische waarden heeft verwerkt.
Het - is dus de toon, het is de aard van het geschrift als
literair werk, die beoordeeld wil worden.
De schrijfster van Stille Wegen heeft niet naar uiterlijke voorstelling en maatgang gestreefd. Wat dat aangaat is hier dan
ook niet sprake van dichterlijke bestreving. Zij heeft daarentegen, ook juist door zorgvuldige vermijding van uiterlijkhedenbeschrijving, bedoeld zich alleen aan het essentiëele te houden
en met het element der ziele-taal willen arbeiden, dat ook in de
hoogste dicht-kunst, -- en in een deel van deze dan verbonden
met uiterlijke voorstelling en maatgang, wordt ontmoet.
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Zij spreekt steeds over het innerlijke en van uit het innerlijke. Het is, bij de lezing, als was men met iemant bezig,
die zoo zeer met zijn innerlijk leven bezig is, dat hij het
uiterlijke nauwelijks bespeurt.
Bij het raadplegen onzer herinnering, zien wij slechts enkele,
en dan nog vage, trekjes, die iets uiterlijks aanduiden.
De meening is evenwel onjuist, dat men door het schrijven
in zulk een trant van zelf zich op een zekere hoogte beweegt,
uitstekend boven den arbeid van uiterlijkheden-beschrijvers.
Het is het werken in een bepaald genre, maar niet het bereiken van een graad.
Middelmatig psychiesch impressionisme verheft zich paralel
met middelmatig sensueel impressionisme.
In kleinen en vrij leelijken toon aangeven hoe het in zekere
omstandigheden met uw innerlijk gesteld was is niet superieur
aan een tamelijk grove winkel- of maaltijd-beschrijving.
Niet zelden gebeurt het, dat de schrijfster zich dof aanduidend in plaats van stellig noemend uitlaat, schijnend
daarmede de psychische verhaalwijze te handhaven, welke het

bijkomstige uiterlijke geheel veronachtzaamt om den wille van
het essentieële innerlijke, terwijl werkelijk de eenige reden
zijn kan de wensch om in eene autobiografie niet al te duidelijk
de personen aan te wijzen en een praetensieus boudeeren
tegen het dadelijk en gewoon noemende woord.
Waar zij wil verhalen van een leermeester uit haar jeugd,
wien zij veel te danken heeft, die belangrijke gesprekken met
haar voerde en voornamelijk haar zekere theorie van den
Eerbied voorstelde, doet zij dat op deze wijze:
» Van allen, die ooit getracht hebben mijn jeugd eenige»
»wetenschap bij te brengen, gaat er maar een langs mijn»
» oogen als een zichtbaar, levend mensch -- een vreem-»
»deling, een oud man bijna, naar wien het verlangen van»
»mijn ziel zich nog kan uitstrekken in heimwee en dank-»
»baarheid." 1)
i) Blz. 15.
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Volgt : de theorie van den Eerbied en de bedenkingen der
schrijfster daartegen.
Nu prikkelt boven-staande mededeeling natuurlijk mijn
nieuwsgierigheid, maar zou ik naar nadere bizonderheden
omtrent den beminden leermeester vragen, dan hoor ik de
schrijfster mij reeds andwoorden : »Wat doet het er toe hoe
de man er uit zag en van welke nationaliteit hij was, spreek
mij niet van die futiliteiten, het is hier om de theorie van
den Eerbied te doen en om hoe die afstuitte op mijn ziele-aard."
Maar ik voor mij andwoord haar weder:
»Wat doet het er dan toe of die man een vreemdeling
was en een oud man bijna (»bijna" nog wel i). Dat zijn niet
alleen futiliteiten, maar die bovendien een zwaarwichtigen
valschen schijn van geheimzinnigheid om zich dragen, ofschoon
zij Gods-ter-wereld niets met de Eerbied-theorie noch met de
bewegingen van uw zieleleven te maken hebben."
Elders in het boek wordt gesproken van een » oude vrouw,"
of wordt de aanduiding »haar leven" zonder meer i) gebruikt, waar de schrijfster blijkbaar denkt aan hare moeder
of eene andere dergelijke nabestaande. Nu zoude zulk een,
niet naauwkeurig noemend, aanduiden alleen dan gerechtvaardigd zijn, indien de bladzijde waar het voorkomt, de uitdruk-

king ware van een geestes- of ziele-toestand, van waar uit
de bedoelde persoon of verschijning werkelijk voor de schrijfster niet als moeder of dergelijke maar alleen als oude vrouw
kenbaar was.
Indien gij van eene gebeurtenis tusschen u en uwe moeder
alleen het essentiëele, en daarom in uw ziele-verhaal passende,
wilt mededeelen, moogt gij uwe moeder alleen dan slechts
met de woorden »oude vrouw'' aanduiden, indien die aanwezige z66 zeer alleen in hare hoedanigheid van oude vrouw
en zoo volstrekt niet in die van moeder in betrekking stond
tot het eigenlijk geschiedende, dat gij op dat oogenlijk niet
wist dat het uw moeder was.
i) Blz. 92.
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Indien gij de vage woorden »oude vrouw" of »haar leven"
zonder nadere aanduiding, bezigt, daarbij den indruk makende
zeer wel te weten van welke vrouw of van wie haar leven
gij spreekt, handelt gij gemaakt in plaats van diep.
Gij handelt, — ofschoon gij 't zelf wellicht zoo niet kunt
inzien — om oppervlakkige redenen van gepastheid (in verband met de autobiografische allure van uw geschrift) onder
den schijn van te handelen orn diepzinnige poëtische en zielkundige redenen.
De schrijfster van Stille Wegen raakt aan zeer belangrijke,
hooge vraagstukken zonder zelve daaromtrent iets aardigs of
merkwaardigs in woorden te brengen.
Ergens heen te wijzen, in deze beteekenis, is essentiëel het
tegendeel van kunst. De kunstenaar moet boven zijn werk
zijn, want hoe zou hij iets kunnen, dat hij niet in zijn macht
heeft?
Ziet hier eene bladzijde over poëzie en mathesis i) :
» In die dagen zelf vond ik het heerlijkst van al de»
»mathesis, een doorgaande verrukking, iets als een na-»
»tuurlijk element waarnaar ik lang onbewust gesmacht»
»had, waarin ik nu eindelijk diep en vrij mijn adem mocht»
» ophalen. Dit werd een alles oplossende vreugde ik»
» hield er van met mijn heele ziel, zooals vroeger van de»
»verzen die ik zooveel gelezen had, zooals ik daar nog»
»van hield, want het een drong het ander niet weg, de»
»eene liefde maakte de andere nog wijder en warmer,»
»alsof ze elkaar noodig hadden en begrepen, en in inniger,»
» niet te doorgronden vertrouwelijkheid één konden zijn.»
»Vage voorstellingen nevelden soms door mijn bewustzijn,»
»alsof het alleen aan - mijn eigen onvermogen lag, zoo ik»
»mijn liefste verzen niet kon omzetten in vraagstukken»
»en omgekeerd, zoo mijn even doordenken telkens stootte»
»tegen harde blinde muren, die alle voortgaan beletten,»
I) BI. 18.
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»elk schijntje van licht, dat ik ver en flauw had zien op-»
»schitteren, onverbiddelijk verduisterden. Er was zelfs een»
»soort poëzie, wier formule ik bijwijlen stil en donker»
»voorvoelde, al bleef ook dan nog de vernederende mach-»
»teloosheid, ze onder woorden te brengen en heel»
»scherp wist ik de scheiding tusschen mij en alles, waarvan»
» de mogelijke formuleering mij totaal ontging. Als ik mijn»
» gedachten liet dwalen vrij en verwilderd langs hun eigen»
»wegen, werd het mij soms of in hun hoogste verheffing»
»mathesis en poëzie één waren, en mijn verbeelding zich»
»een wereld zou weten op te bouwen waarin die eenheid,»
»hier enkel onzeker en schaduwachtig om ons voelen»
»heenbewegend, in vlekkelooze heerlijkheid heerschen en»
»over alles lichten zou, omdat de éene absolute formule»
»gevonden was, waarnaar we hier bij stukjes en beetjes»
»allemaal zoo pijnlijk loopen te zoeken.
»Ik droomde er 's nachts van, stilzalige droomen die»
»schijnbaar heel de korte heldere nachten doorduurden,»
» verwonderlijk kristallen droomen, wier schemerende glans »
»in het booze koude daglicht tot ledigen onzin weg-»
» bleekte."
Van zulk eene bladzijde meent de ouderwetsche nederlandsche letterkundige : » Verward, onbegrijpelijk, overspannen
toch, al dat nieuwerwetsche geschrijf".
De jongere, troebele en onnoozele dweeper met al wat ongewoon en nieuwerwetsch schijnt, daarentegen, zal er van vinden:
»Heerlijk, diep begrepen, kranig l Wat een hooge geest l"
Maar hij, die er prijs op stelt een zuiver letterkundig oordeel
krachtig te bewaren, -- het ware letterkundig oordeel, een
schat, bijna even zeldzaam als die der beste poëtische praktijk -- zal deze bladzijde enkel ledig en onbeduidend noemen.
Ook indien er werkelijk iets bestaat dat Eenheid tusschen
Poëzie en Mathesis genoemd kan worden, doet gij iets volstrekt onverdienstelijks en zonder dracht door den volzin te
zeggen of te schrijven : » Ik geloof aan de eenheid tusschen
poëzie en mathesis".
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Eerst ' indien gij deze meening uitwerkt tot een stukje
mooye lyriek, of gij verheldert haar in fijne gedachten tot
een stukje poëzie-wijsbegeerte, doet gij iets geestelijk verdienstelijks.
Indien gij echter alleen om dezen of een dergelijken
volzin heen zinnen schrijft, die noch een stukje mooye
lyriek uitmaken, noch uwe bedoeling voor ons begrip verduidelijken, doet gij iets geheel onverdienstelijks.
Iedereen, die in Novalis of De Lautréamont gezien heeft,
dat de woorden mathesis en poëzie in één adem genoemd
kunnen worden, is in staat te schrijven : »Ik geloof aan de
Eenheid" enz.
Iemant, die schrijft : ))Ik geloof aan de eenheid van
poëzie en mathesis" doet trouwens niet anders dan : dien
volzin produceeren, -- zelfs zonder blijk zelf dit gezegde te
begrijpen.
Omgeeft hij het gezegde nu bovendien nog met eenige
vrij vage aanduidingen en vergelijkingen, om te kennen te

geven, dat hij niet in staat is het gezegde nader toe te
lichten, dan doet hij over 't geheel iets, dat zeker beter
achterwege ware gebleven.
Wat zijn »kristallen droomen"?
Een mensch, die in-der-daad een kristallen droom droomde,
zou onvermijdelijk den volgenden ochtend overleden zijn.

De principiëele gedachte van Stille Wegen is dat het
levenswezen der schrijfster, zoo als zich dat in haar innigst
zelfgevoel doet kennen, zich niet vereenigen kan met iets
van het leven, zoo als wij dat hier op aarde kennen, om
dat het behoort tot Datgene, dat uit zijn aard daarmede onvereenigbaar is (het Eeuwige of Absolute).
De houding van haar levenswezen is steeds terugwijkend,
afwijzend, weêrstrevend.
Het volgende behoort tot haar karakter. Het is een
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bizonderheid uit een tijd, toen zij de vereeniging in liefde
met een ander, te gemoet ging:
»Niet op eenmaal werd dit, geen openbaring van»
»heerlijkheid, geen plotseling rijzend licht het was mij»
»alles zoo vreemd en moeielijk, ik kón niet anders dan»
»weerstreven. . . . En het was waar, wat ieder altijd»
»beweerd had, wat nu twijfelend herhaald werd : ik was»
»zoo koel.... Het was waar, dat tien dagen na dien»
»zondagmorgen hij nooit iets meer dan mijn hand gezoend»
»had hoe konden anderen weten dat ik heel die»
»week door, als hij weer weg was, eiken nacht mijne
»lippen lei op de plek waar ik de zijne nog voelde,»
»en snikte van verlangen en woede tegen mij zelf. . . ." i )
Het »plotseling rijzend licht" en het »nog voelen" der
lippen op de hand, waarvan het eerste een onmogelijke veronderstelling is en het tweede een onware mededeeling,
daargelaten, -- is dit nu een bruikbaar stukje zelf waarneming, en behoort, zoo als het daar staat, niet tot een
mystiesch psychische, maar tot een realistiesch psychologische,
diagnose.
Maar dit nu, wilde ik zeggen, dit gevoelsfeit van niet
anders te kunnen dan weêrstreven, zoo als dat hier in wezen
en vorm als een tot de realistische psychologie behoorende
bizonderheid geboekt staat, -- van dit feit heeft de schrijfster
bespeurd, dat langs zijn lijn een er mede over-een-komend
dieper levens-gebied te vinden is, waar men het Absolute
aandoet.
Hare bedoeling was : van dat dieper levensgebied uit, te
schrijven. Zij wilde de lotgevallen van haar gevoelsleven
beschrijven, met als kern dat met het Leven onvereenigbare
Absolute.
Hare liefde met een ander zou nooit tot voldongen vereeniging komen, al mocht het ook al eens even dien kant
I)

Blz. 87.
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uit gaan, krachtens den kern van haar gevoelsaard, het onvereenigbare.
Bewoog zij zich dus voor een tijd in de richting der vereeniging, — dan zou uit den kern van haar gevoelsaard
eene beweging voortkomen, welke die vereeniging belette.
Had de schrijfster zoo gedaan, zij hadde althands schijnbaar, wat de oppervlakkige houding van haar verhaal betreft,
binnen het door haar gewilde gebied verbleven.
Nu heeft zij echter in haar boek de vereeniging onmogelijk
gemaakt, door er het motief van den Dood van den ander,
gewoon realistiesch gedacht, tusschen te stellen.
Daar het niet een uit den kern van haar gevoelsaard
voortkomende beweging is, die de vereeniging belet, maar het
in den realistischen zin begrepen materiëele feit van den
dood van het lichaam van dien anderen mensch, zoo wendt
het verhaal hiermede zich ver buiten het mystiesch psychiesch
geschieden en wordt een realistiesch begrepen levensverloop,
waarvan ons de reflexen in psychiesch impressionisme worden
getoond.
De schrijfster zal zeggen : »ik verhaal mijn leven en dat
het hier nu een voorval in de wereld buiten mij was, dat
mij belette mij met iets innig te vereenigen en daarin gelukkig te zijn, zooals het later, b.v. tijdens mijn pleegzusterschap (Hoofdstuk VII) dan toch wel iets alleen uit mijn aard
voortkomende was, -- dat is niet mijne schuld".
Maar wij andwoorden : gij verhaalt uw leven niet realistiesch
als zoodanig, uw . toeleg is het zoo te verhalen, dat de
lezer denke : dit is een geheimzinnig wezen, verwant aan het
absolute, en die daarom nooit innig en waarlijk zich met iets
van het Leven heeft kunnen vereenigen.
De vermelding van den dood van den minnaar verplaatst
ons echter noodzakelijk in de realistische opvatting, zoo dat
wij nu denken : »wat is dat een ongelukkig meisje, daar sterft
de man van wien zij zooveel hield. 't Is niet te verwonderen,
dat haar droefgeestigheid nu zeer toeneemt".
Het IIIe hoofdstuk van Stille Wegen trouwens, de bladzijden 52 tot en met 94 beslaande, en waarin van het begin
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af aan tot den dood van den minnaar toe de genegenheidsbetrekking wordt beschreven tusschen de schrijfster en den
man, van wien op blz. 40, in het IIe hoofdstuk, voor het
eerst gesproken wordt, het IIIe hoofdstuk is, ook indien
het alleen met oppervlakkigen kritischen blik bezien wordt,
onredelijk van verloop.
Na dat de schrijfster op de laatste bladzijden van hoofdstuk II de betrekking tusschen haar en den haar sympathieken
man beschreven heeft zoo als zij die betrekking zou wenschen,
begint zij hoofdstuk III aldus:
»Had niets van dit al ooit tot werkelijkheid kunnen»
»worden? was het zoo. onmogelijk?»
» Zelfs nu, oud en wijs als weinigen, kan ik doordenken»
»langs een lijn, waar het alles onverbroken blijft ....»
» Neen, ik wil dit toch wel toegeven : het had niet»
»blijven kunnen bestaan, vreemde verstoring moest het»
» alles noodwendig tot niets doen uiteenspatten, een kern-»
»loze nevelwereld, samengewolkt uit droomen. Terug»
»zoeken zou ik enkel willen, koel en niet ontroerd, naar»
»den dag en het uur en de plaats, waar heimelijk voor»
»het eerst dat beginsel van verstoring is ingeslopen. Ik»
»weet natuurlijk, dat ik niets had kunnen tegenhouden,»
»en als de macht mij gegeven werd, zou ik willig niets»
»veranderen, ook niet van àl het latere ... Ik zou alleen»
»maar nu klaar willen zien, met stille oogen staren tot»
»op den diepsten, geheimsten grond, en met vasten vinger»
»willen aanwijzen : hier, deze scheur, daar lag het begin.»
» Maar al het diepere trekt zich terug in wijkende nevelen,»
» mijn oogen blijven verblind, en mijn handen glijden»
»enkel in onzeker tasten twijfelend langs den buiten-»
»kant....»
»We hadden elkaar altijd gekend, van den beginne»
»bijna" .... enz.
Met deze laatste woorden begint dan het verhaal dezer liefde.
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De lezer begrijpt noodzakelijk, dat hier een psychische
breuk in 't vooruitzicht wordt gesteld, een scheur, die hoe
langer hoe grooter zou worden, tot eindelijk de betrekking
geheel was verbroken.
Later, in dit hoofdstuk III, schijnt even dan ook het scheuren
te beginnen door de verwijten van een derde. Op bladzijde
75 heet het:
»De verstoring kwam ... .
»De woorden, die ik hoor als het begin, klinken nu»
»van verre zoo dwaas en leeg .... ik luisterde naar»
» scherpe verwijten" enz.
Onze verwachting een psychische breuk te zullen bijwonen,
neemt toe ... .
Ten slotte blijkt echter, dat zich niets van psychischen
aard heeft voorgedaan. Het gebeurende is, dat de twee bebeminnenden om de moeder of een dergelijke nabestaande
nog niet trouwen willen, voor een tijd scheiden, en de minnaar in dien tijd sterft.
Het bewegen der herinnering, waardoor het verhaal Stille
Wegen ontstond, is realistiesch van aard of wezen, en dit
wezen is geheel verdwenen onder het, uit een valsch begrip
van superioriteit gewilde, en verward gebleven, tasten in den
psychischen schijn.
Zoo is ontstaan een wezenloos verhaal, bestaande uit verward tasten in het slechts schijnbare.
Op bladzijde 68 deelt de schrijfster een voorval mede, dat
een aanzienlijke wending in haar gevoelsleven veroorzaakte.
»Plotseling voelde ik een hand, die zich zacht op mijn»
» schouder lei .... en ik wist wel, zonder zien of zeggen, »
»wie het was die dus zijn aanraking op mij durfde laten»
»rusten als een kalm, onweersproken inbezitnemen.»
» Langzaam onderging ik de warmte van zijn vingers, »
» die door het dunne witte goed heen tot mij kwam ....»
»en ik trok niet terug, ik keerde mij zelfs niet om en»
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» bleef roerloos zitten .... Het drukke, verwarde praten»
»om ons heen," .... enz.
Zich duidelijk willende maken hoe het toeging met de door
dit voorval veroorzaakte verandering in haar gevoelsleven,
zegt de schrijfster hiervan op bladzijde 69:
» En ik vind niets, niets dan het nevelachtig bewustzijn,»
»plotseling aangegrepen te zijn en gezet op een vreemd,»
» nooit gekend en nooit begeerd pad, waar alles warmer»
»en zachter om mij was, zonder ook maar voorbijgaand»
» een waarachtig terugverlangen naar den weg, die mij»
»toch lang de eenig gaanbare scheen ...."
De lezer zal opmerken, dat de schrijfster, hier sprekend
van een pad, waar alles warm en zacht was, deze voorstelling
in anderen zin opgevat wil hebben, dan de ons zoo even
gegevene van de hand op den schouder.
Het voorval met de hand geschiedde werkelijk, terwijl het
zetten op het pad niet even werkelijk plaats had, maar het
pad eene voorstelling is, door de schrijfster aangebracht, om
de verandering in haar levensgevoel aan te geven.

De schrijfster wil, dat wij het zoo begrijpen, daar anders
het verband lachwekkend zou zijn.
Aan één van de twee dingen, aan het pad óf aan de hand,
hecht zich het werkeljkheidsbesef van de schrijfster.
Daar ons de hand eenmaal als werkelijk gegeven is, kan
het pad dat niet meer zijn.
In het ware psychiesch verhaal is de werkelijkheid echter
in het psychiesch geschieden met zijne voorstellingen. Daarin
zijn die voorstellingen niet vergelijkingen, maar de eenige
werkelijkheid.
Ware de herinnering der schrijfster dus psychiesch, en niet
realistiesch, van natuur, de voorstelling van de hand, die
zich aan het realistiesch geheugen opdoet, zoude zich daaraan
niet kunnen vertoonen.
Aan het psychiesch geheugen doen zich alleen voorstellingen
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als werkelijkheid voor zoo als die, welke wij hier als eene
vergelijking moeten begrijpen.
En nu is het een weinig zeldzame werking, van het realistisch bewustzijn, onze gelukkigheid in zekeren levenstijd te
vergelijken bij het wandelen op een zonnig pad.
Lijkt het zelfs niet, nu wij het in zijn waren staat, dien
eener vergelijking, zien, een bizonder versleten gemeenplaats en
mist het, nu het pad ons zelfs niet aangenaam aanschouwelijk
wordt gemaakt, niet elke zweem van aardigheid of kunst?
Is zoo iets niet veel minder verdienstelijk dan de eene of
andere realistiesch psychologische opmerking?
Zoo als wij gezien hebben, geeft de schrijfster, — en maakt
zoo de verkeerdheid volledig aan deze ordinaire vergelijking het voorkomen eener psychische realiteit. Zij zegt niet:
,ik vergelijk ..." en zoo verder ; maar : ». . . ik vind niets,
niets dan het nevelachtig bewustzijn, plotseling aangegrepen
te zijn ..."
Stille Wegen is een essentiëel verkeerd en waardeloos werk
om dat het onder den schijn van hooge dichterlijkheid, en
met de praetenzie van hooge geestelijke elementen te verarbeiden, een bijna volslagen gemis aan hooger geestelijk
vermogen verbergt.
Het is een voortdurend gooyen naar en missen van het
zeer superieure.
Het geheele werk is aangelegd, — en alléén daarop —
op eene poëtische demonstratie van het psychiesch onvereenigbare tot in het Absolute.
Daar dit mystiesch element niet bestaat in de materie van
dit denken, en dus niet in het gehalte of den stijl van het
boek, is het boek mislukt.

Bij het denken en schrijven is de menschengeest in een
toestand.
Er is éen toestand, welke zich uitdrukt in realistische psychologie.
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Er is een diepere toestand, welke zich uitdrukt in het mystiesch psychische.
Men kan die vergelijken bij onder elkander liggende lichtlagen, waarin de geest is, de eerste, om maar eens iets te
noemen, blaauw, de tweede purper.
Er wordt dan niet gedacht AAN dien toestand.
Er wordt gedacht IN dien toestand.
De gedachte, onafhankelijk van haar onderwerp, wordt dus
van zelf, om de vergelijking voort te zetten, gekleurd door
haar verblijf.
Wanneer gij zegt : » Thans aanschouw ik der godheid wezen", denkt gij blijkbaar AAN den diepsten toestand, waarin
de menschengeest zijn kan.
Gij zijt dan echter uiterst ver verwijderd van het denken
IN dien toestand.
Wel verre van de grootste diepte in het mystiesch psychische bereikt te hebben, zijt gij met die woorden ergens,
waar ge zelfs het begin van het realistiesch psychologische
nog in de verste verte niet kunt zien.
Daarentegen is het mogelijk een alledaagsche stadsgracht
te zien, zoo, dat uw weêrgevende woorden als 't ware druipen van de mystiesch psychische kleur.
Dán bestaat dat element in de materie van het denken en
alleen dan is het u werkelijk bekend.

De enkele kleine opmerkingen in Stille Wegen, die iets
aardigs konden worden, zijn toch nog altijd door een verkeerd
haaltje ontsierd en ik betwijfel of er een enkele geheel zuiver
gestelde alinea in het verhaal voorkomt.
De fouten in het aangehaalde volzinvak van blz. 87 deed
ik reeds opmerken.
Dit is een volzinvak van blz. 95:
»In allerhoogsten damesfamilieraad was vastgesteld dat»
»het geen houding zou hebben, zoo ik rouwde, en ze»
» waren allen stilverwonderd en blij over de meegaandheid»
14
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»waarmee ik me aan die beslissing onderwierp. In mijn»
» hart leefde flauw iets als dankbaarheid voor den nietigen»
»troost, dat ik tenminste mijn oude jurken mocht blijven»
» dragen, die tusschen elke plooi herinneringen bewaarden»
» waarvan niemand wist, en niet gedwongen werd enkele»
» kleinigheden, die in hun onverbleekte schittering de eenig»
»zichtbare geredde brokstukjes schenen uit een verzonken»
»leven, vooreerst als onpassenden wereldschen opschik»
»weg te leggen."
Dit, met vulgaire ironie beginnend, stukje uit het dagboek
van een meisje met bizonder dwarschen inborst -- immers
hadden ze rouwen voorgeschreven, dan was het niet goed
geweest en , nu ze niet-rouwen aanraadden kregen ze toch
een mep, bevat wel niet iets mooi-gevoelig uitgedrukt,
maar : het idee van de oude jurken te blijven dragen, met
de herinneringen, enz., dat is ten minste iets, een gevoelen,
waarmee men het oneens kan zijn, maar toch : een waardeerbaar gevoelen.
De laatste tusschenzin, betreffende de onverbleekte schittering der kleinigheden, komt het echter bederven. Dat ziet
men niet, dat is onzuiver voorgesteld. Hoe zoo schenen die
de eenig zichtbaar geredde brokstukken uit een verzonken
leven ? Het verzonken leven kan niet anders zijn dan het
samenzijn in liefde van de twee, waarvan de een nu gestorven
is, of wel het gemoedsleven van de overgeblevene. Daarvan
waren de bedoelde voorwerpen geen brokstukken. En het
lichamelijk en gekleedde meisje, waarvan die kleinigheden
met hun onverbleekte schittering als brokstukjes te zien zijn,
dàt was niet verzonken.
-

Een aardig beetje regels, in een bekend genre i), niet heel
bizonder daarin, ook voor het onderwerp wat te hard joviaal,
niet vlijend schalksch genoeg, van toon, en overigens heel
weinig passend in den algemeenen aard van het verhaal,
i) Linie Andersen.
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maar aan te halen wijl het misschien het eenig stukje zonder
grove fouten is:
»... Als klein kind al was mij elk leeg stukje wit»
»papier een verleidelijk ding, verlangend dwingend om»
»letters, en toen ik nog niet schrijven kon, had ik een»
»plekje in den moestuin, waar ik met mijn gezicht dicht»
»naar de schutting gekeerd, mijzelf de verwonderlijkste»
»verhalen stond te doen, opgediept ergens uit het onbe-»
»kende, een liefhebberij, die mij in sommige seizoenen»
»onder de booze verdenking bracht, onrijpe perziken te»
»snoepen." i )
Dit stukje is geslaagd wijl de onrijpe perziken reëel zijn
en toch, zonder dat dit aangewezen wordt, een soort beeld
zijn van de verwonderlijke verhalen. Misschien zou de auteur
in dit aardig en luchtig genre iets kunnen geven.
Maar om, hoe dan ook, tot iets goeds te geraken, zou
deze schrijfster moeten beginnen met haar eigen werk aan
te zien alsof het werk van een ander ware.
Zij zou moeten inzien, dat er maar een ding absoluut is
in haar, namelijk de onwaarheid van haar inzicht omtrent
zich zelve.
»Vreemd en koud," zegt zij, »bleef mij alles van mijn
eigen tijd."
Dit is onwaar, om dat er bijna geen enkele beweging van
haar geest hier in haar werk staat afgedrukt, die niet herkenbaar is als de doffe, troebele weerkaatsing van een bekende geestesbeweging uit den tegenwoordigen tijd.
Inplaats van zelve iets eenigs te zijn, verheven boven
verwantschap, is zij zelve, om zoo te zeggen, niets, bestaat
haar geest eenvoudig niet en is slechts een beslagen en
verwrongen glas waarop zich, misvormd, deden vertoonen
van hen, die er aan voorbijgaan.
i) Blz. 28-29.
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De volstrekte oprechtheid in » Stille Wegen" is niet te
miskennen. Deze staat in verband met de groote misvatting.
De schrijfster heeft gemeend dat indien zij volstrekt oprecht
haar innigst eigen gevoelsleven beschreef, er noodzakelijk
iets diep oorspronkelijks moest ontstaan.
Zij heeft niet bedacht dat juist haar innigst eigen gevoelsleven wel eens niet diep oorspronkelijk wezen kon.
De voorvallen, de toestanden, in een woord de geschiedenis, die ons in »Stille Wegen" wordt medegedeeld, is
natuurlijk niet hetzelfde als wat bij andere schrijvers wordt
gevonden ; maar het eigenlijke, de themaas, de motieven van
het geestelijk spel, die zijn het.
Zoo, bij voorbeeld, het motief van het dubbelleven, van
het zich zelve zien comediespelen i). Dit, hier als element
van realistische psychologie prullig aangewend, is in dien
zelfden toestand, hetzij met plastiek verbonden, hetzij theoretiesch aangegeven, elders veel beter gebruikt 2).
De schrijfster zou moeten inzien, dat indien iemant het
gezegde uit : »ik geef de voorkeur aan Hroswitha boven
Verhaeren en aan Hroswitha gevoel ik mij verwant", hij,
door het samenstellen van die woorden, ten eerste, zijne
verwantschap met Hroswitha niet aantoont en, ten tweede,
iets voortbrengt dat bizonder veel minder verdienstelijk is
dan de minste der geslaagde regels van Verhaeren.
Indien hij nu 't zelfde langdurig en met bij uitstek leelijke
opgewondenheid zegt, wordt het er niet beter op, aangezien
hij nu iets doet, dat niet alleen onbeteekenend maar bovendien bizonder leelijk is.
En dit is het geval met de schrijfster van Stille Wegen,
waar zij verzekert alleen verwant te zijn aan eene groote
profetes of dichteres van lang geleden 3) :
i) Blz. 53 , 59, II2^ 186.
2) Couperus, Noodlot (Bertie), Bashkirtseff doorloopend; Barrès, Un homme
libre : »Je sais que le geste fait naitre le sentiment" of iets dergelijks.
3)

Blz. 140-142, 171.
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» Is het toen geweest of veel, veél later -- dat ik»
» u voor het eerst in wetend bewustzijn naast mij zag,»
»mijn zuster, eenige zuster mijner ziel ? Wat zoek ik den»
» ver van mij wijkenden tijd vast te binden aan wezenlooze»
»verdeeling hebben wij elkaar niet altijd gekend? Waart»
» gij ook hier niet reeds veel malenom mij, in die nachten,»
» toen het licht uwer oogen was uitgebluscht en het bloed»
»uwer lippen verbleekt door den giftigen adem uwer»
»smart.... en later, toen al de trots uwer ziel verbrijzeld»
»lag onder het zachte, erbarminglooze vragen der god-»
»heid ? Weet ik niet uw wezen een met het mijne van»
»alle eeuwigheid ?"
Zoo gaat dit voort. Dit zijn de slechtste plaatsen uit het
boek. Alle werkelijke besef van iets, ook het meest slordige
en vage, heeft in deze passages opgehouden. In bazelend
raaskallen spreekt de schrijfster door, woorden naast elkander
stellend tot volzinnen, van wier beteekenis zij zelve elk spoor
bijster is.
»0 mijne zuster, eenige zuster mijner ziel, die staat in»
»eeuwig onbevlekt zwijgen, en die ik nu voor de laatste»

» maal mag aanroepen, dat hierin uw woord tot een zicht-»
»baar getuigenis voor mij mocht worden.»
»Hiervoor alleen zou ik u wel willig doen afdalen uit»
»het lichte ledig der lucht, waar gij leeft, om deze»
»leugen tot niet te maken". i )
Met de »leugen" bedoelt de schrijfster den »smaad" van
»ongodsdienstigheid", dien zij menigmaal heeft gedragen.
Deze smaad is »dwaas", wijl zij en hare »zuster" immers
juist de godheid zelve hebben aanschouwd. 2)
Nu wil zij haar zuster uit »de lucht" »doen" afdalen om
haar te verdedigen.
I) Blz. 171-172.
2) Blz. 171 en 172.
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De schrijfster is het niet met zich zelve eens of zij de
godheid al of niet heeft aanschouwd. Op blzde 142 verzoekt
zij door hare »zuster" geoordeeld te worden als de »lagere
zuster, die nog geen Licht aanschouwde, en ver leeft buiten de
eeuwige woningen van liet zwijgen." Op bladzijde 172 daarentegen heet het : »Lagen wij niet te zamen neergebogen,
eeuwenlang, in deemoed en eerbied, voor dezelfde zwijgende
godheid ... En is niet de lichtende schittering van haar
innerlijkst wezen, een vluchtend uur over ons beide opengebroken ?"
Het was blijkbaar een ernstig uur (was het dat tusschen
tweeën en drieën ?) dat het haastig de vlucht nam, nu het zich
in eene operette-repetitie boven in de lucht betrokken zag.
In het boek, zoo als wij het tot nu toe leerden kennen,
passen de mededeelingen omtrent hallucinatoire of spiritische
verschijnselen, die bldzn. i i 5 en 18g 192 worden gedaan.
Op bladzijde i 15 lezen wij:
»Vreemde zachte handen, vreemde stemmen voelde»
» ik aldoor om mij heen in den nacht — stemmen, waar-»
»van ik niet wist of het in of buiten mij was, dat ze»
»riepen en fluisterden, tot ze koud en klagend wegstierven,»
»gebroken tegen mijn weerstand...."
En op bladzijde 189-191:
»Het was toch zoo weinig, eigenlijk niet veel meer»
»dan het innerlijk mij bewust worden van een ongeziene»
»tastende, levende nabijheid .... een enkele maal de»
»korte, vluchtige beroering er van, en verder woorden»
woorden, wier zin te dikwijls langs mij heen-»
»alleen
nevel terugvloeide, maar alles»
»gleed of weer in
» altijd zeer scherp bewuste wakende werkelijkheid, geen»

»slapen en geen droomen....»
.
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» bij benadering ... verstaan alleen vaak al zoo zwaar ... »
»klanken, die langzaam werden tot woorden ... woorden»
» van halven of duisteren zin ... een enkele maal plotse- »
»ling opflikkerend tot een kort, hevig zeggen ... en dan»
» alles weer weg in witte, nevelige stilte ...»
» maar waaruit altijd de fluisterende, klagende vertroos- »
»ting mij omwoei, dat de oneindige droefheid van het»
»alleenleven, het nooit dichter bij elkaar kunnen komen,»
»niet aan mijn kant alleen was."
Zulke stukjes lijken mij in te houden:
Ten eerste, voor de kennis van het spiritisme weinig belangrijke bescheiden ; de geheele, en ook voor derden bemerkbare, verschijning van een overledene b.v. zou veel
belangrijker zijn, en de vrij onbelangrijke waargenomen
verschijnselen zijn te weinig naauwkeurig aangegeven;
ten tweede, een niets voor de letterkunde aanbrengende,
slap en knoeyerig half en half iets lyriesch bestrevende,
wijze van uitdrukking.
Zoo als overal elders in Stille Wegen, is ook hier de volkomen oprechtheid waar te nemen.
Ik geloof bepaald, dat het zoo gebeurd is. Ik ben ook
niet ongeneigd aan te nemen, dat »de geest" »er waarlijk
was" en de jufvrouw 't zich niet maar »verbeeldde".
De schrijfster wete echter, dat het voor de literatuur geheel
onverschillig is of er een levend mensch of wel een geest
bij haar in de kamer kwam.
Waar het op aan komt, is of een van beide verschijningen haar
poëtiesch aandeed en zij die aandoening weet weêr te geven.
De volzinvakken, waarin de spiritistische aanduidingen
voorkomen, lijden aan het zelfde kwaad als die, waarin realistiesch psychologische bescheiden zijn verongelukt. Door
de troebele bestreving van iets hoogers, heeft de auteur de
scherpe formuleering van haar aanbrengst veronachtzaamd,
zoo dat noch het een noch het ander werd tot stand gebracht
en er niets te zien komt dan troebele bestreving.
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Thands schrijf ik de beste bladzijde over, die in Stille
Wegen wordt gevonden. Aan deze heb ik al door gedacht
als aan een vaag spoor van dichterlijken aanleg ergens in
het boek. Hier en daar nog wat gezwollen van ledige aanduidingen, geeft zij toch vrij helder eene ondervinding weer.
Mocht de schrijfster zich deze voorleggen, inzien dat dit nu
het beste is en dat het toch waarlijk niets, niets anders is
dan de min of meer geslaagde bladzijde uit het dagboek van
een gevoelig, nadenkend, en droefgeestig meisje:
» Hoe weinig wist ik van de duistere onderstroomingen»
»van mijn eigen bestaan, zoo koel en weinig bewogen»
» schijnend.»
»Als kind al had ik menigmaal in den slaap mijn heele»
»hart uit kunnen huilen om dingen, die de dag te dwaas»
» vond voor tranen vage heugenis bleef mij van avonden»
»waarop ik, vermoeid van mijn roezig kinderleven, insliep»
»met het heimelijk verlangen, te mogen droomen van»
»verdriet. Maar hoe was dit onnaspeurlijk in de stilste»

»diepte van mijn zijn gegroeid, en geworden tot een hel-»
» pende zachtheid te midden van al het effen harde ? Na»
» de lange verkillende j aren, waarin ik aldoor meer geleerd»
»had te leven met het starre bewustzijn, niets ter wereld»
» mij te kunnen indenken, waarop mijn oogen niet koud»
»en helder zouden rusten, nu in bleeke latere dagen —»
»zoo zelden en altijd ongewacht de onzegbare weelde»
»van het uitsnikken in den slaap ... de wijde stille dank-»
» baarheid van het wakker worden met dat warme, weeke»
»gevoel nog aan oogen en hart, het gevoel dat de dag»
»binnen enkele seconden zou weg vagen, alsof het nooit»
»geweest was, alles weer strak zettend ... en toch het»
»weten latend, hoog en vertroostend : dat, door nièts te»
»vernietigen, nog een donker warm leven verborgen»
» stroomde onder het onverstoorbaar effen oppervlak.»
» 0 de dwaze, nietige dingen, waarom ik snikken kon,»
»zacht en lang in mijn droomen ... Een licht en won-»
derlijk weerzien van oude plaatsen, een stil herleven van»
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»voorbije dagen, een rustig en innig terugvinden van»
»kleinigheden, lang verloren, vergaan of vergeten, en die»
»ik ' aanzag met een levende liefde warm en droevig op-»
»wellend in mijn hart.»
»Het leek alles altijd zoo gewoon en zoo wezenlijk »
»soms was ik kinderachtig genoeg om, als ik mij heel»
»alleen wist, in werkelijkheid iets terug te zoeken van al»
»wat in gedroomd weerzien mijn ziel had beroerd met»
»zoo oneindig verlangen ... een steeds vernieuwde koude»
»teleurstelling : ik staarde er naar in stompe onverschil-»
»ligheid, met dwalende gedachten, zonder schaduw van»
» emotie". i )
De tijd is voorbij dat iemant na zoo iets gelezen te hebben,
even zwijgen en dan mijmerend prevelen mag : ...» Ik vind
het toch wel mooi" .. , op eene wijze als bevatte het gelezene
een geheim bestand-deel dat alleen door een enkelen verwante gevoeld kan worden.
De literatuur is een wetenschap.
Dit aangehaalde kennen wij, het thema of motief zoowel
als de wijze van verwerking. Het is een goede zelf-waarneming, een realistiesch psychologiesch motief, dat wil zeggen:
een verschijnsel in het menschelijk wezen bespeurd met de
empirische of realistische waarneemwijze.
En dit motief is verwerkt tot wat slap proza, tot wat
dweependen briefstijl.
Het is min of meer mooi in zijn soort, ongetwijfeld ; maar
een zeer groote afstand scheidt het van het proza of gedicht,
dat het zou moeten zijn om de zelf-waardeering der schrijfster
te rechtvaardigen. Het is een vrij zuiver en min of meer
gevoelig in woorden gebrachte mededeeling uit de natuurkunde
van het zieleleven.
Maar de kunst bevindt zich in het bewegen van den volzin
zelven.
Dat beteekent, dat dit alleen kunst zou worden wanneer
I)

Blz. IS7-I88.
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die ziel, omtrent wie hier iets wordt medegedeeld, in de beweging van den volzin levend werd ontmoet.
» ... Een licht en wonderlijk weerzien van oude plaatsen,
een stil herleven ..." indien de ziel, over wie hier aldus
gevoelig wordt verhaald, zelve aan het woord kon komen,
zou zij hier zeker wel bizonder melodieus zijn geworden.

II.
Zelden werd zooveel klaarblijkelijk waarachtig geleden zwaar
menschenli*den doorstaan en geuit als de inhoud van dit
boek is.
Een beweegreden van deernis zou dan ook de verschijning
dezer Stille Wegen met zwijgen kunnen doen beandwoorden,
in de meening dat de beoordeeling er van eer de taak der
geneeskunde dan die der letterkunde is, ware niet het gemoed,
dat er zich in uit, even leelijk als lijdend, en zoo, dat de
leelijkheid wellicht grootendeels de oorzaak is van het leed,
en dus de poging om van deze leelijkheid te overtuigen een
geneesmiddel tegen het leed. 01
Indien gij niet zoo dwarsch waart, indien vervolgens uw
verwardheid u uwe dwarschheid niet voor een superieure
eigenschap deed houden en indien uit dit misverstand niet
een razende aanmatiging ware ontstaan, dan zoudt gij meer
pleizier in uw leven hebben.
Uw lijden komt voort uit bekrompenheid, uit de geringheid
uwer geestvermogens.
Indien gij dát kondt inzien en beginnen met u zelf niet
meer voor »oorspronkelijk een der meest merkwaardig georganiseerde schepselen te achten die men het voorrecht heeft
te kennen" i )1
Naast het »magnifiek stuk zelfbewust leven" 2) dat gij in
u weet, erkent gij »de halfheid, het gesnipper en geschipper,
al het onware" 3).
i) Blz. 173.
2) Blz. 1 73.
3) Blz. 173.
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Nu, alleen met de erkenning van dit laatste hebt gij juist
gezien.
Neem in aanmerking, dat hier niet partij voor eene levensbeschouwing wordt gekozen.
Verondersteld, dat er geacht kunnen worden twee levensbeschouwingen te zijn, waarvan men zou kunnen zeggen, dat
de Bene het eigenlijke wezenlijke buiten dit leven hier op
aarde en de andere dat in het leven hier op aarde stelt,
dan worden beiden hier als gelijkwaardig aangenomen.
Gij nu meent op zekere hoogte in de eerst genoemde dezer
levensbeschouwingen te staan.
Hierin bedriegt gij u. Gij hebt over dit onderwerp gelezen.,
daarin is geen verdienste ; maar het gelezene hebt gij niet
begrepen,
daarin zou iets verdienstelijks geweest zijn.
Wat men Mystiek noemt is aan u voorbijgegaan zoo als
een beeldhouwwerk een ezelin passeert.
Gij zijt een arm, dom en rampspoedig verwaand schepseltje.
Uw onvereenigbaarheid met het leven wortelt niet in een
klaren en diepen toestand van den geest, maar is veroorzaakt
door de troebelheid van den oppervlakkigen geestestoestand,
die de uwe is.
Gij zijt naargeestig, dwarsch tegen u zelf en weet niet wat
gij wilt. Gij zijt een krachtje dat, zich zelf van chagrijnigheid
verteerend, rond-tolt in het grauwe ledige.
Uw boek demonstreert het onvereenigbare, maar niet zoo
als gij u dat voorstelt.
Gij zijt nooit met uw denken tot klaarheid kunnen komen,
uw gedachte heeft nooit iets geheel kunnen grijpen, be-grijpen.
In zoo ver zijt gij onvereenigbaar.
Uw onvereenigbaarheid komt voort uit zwakte, niet uit de
ontzachlijke geestkracht, noodig voor de mystieke wezensafsluiting.
Zij is trouwens onvolledig.
Op bladzijde 83 schrijft gij:
»Hij was geen stuk van mijn bestaan, hij werd mijn»
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»leven zelf, een dieper, teerder, angstiger leven dan ik»
»ooit voor mij zelf had gekend."
Dit geldt den eersten geliefde van toen gij volwassen waart.
Op bladzijde i68 schrijft gij van den derden geliefde:
»In een wonderlijke verwijding van voelen week heel»
»mijn eigen zijn van mij terug, iets dat nooit geweest»
» was .... en ik zag enkel mijn leven bewegen in het zijne,»
»tot in de diepste, verborgenste roerselen één."
En bij u zou er sprake van essentieële onvereenigbaarheid
zijn!
Hoe is het samen over-een te brengen, dat gij het hoogste
in de afgescheidenheid van het Leven gevonden hebt op
bladzijde 172 en u toch als volgt, blijkbaar over de van het
leven afgescheidenen, uitlaat op blz. 178:
»Maar zij die hierbuiten (buiten het »Doen" en » Be-»
» geeren" v. D.) staan of wanen te staan, welke verwachting»
»is er van hen ? Wat zal hun doen ooit beduiden ? Wat»
» lévends zal er uit voortkomen ? Zij hebben voor zich»
»zelf de Stilte, de wijde witte Stilte, waarin zij veilig met»
»hun ziel kunnen vluchten.... Maar wat zal uit hun leven»
»ooit worden voor het rusteloos zoekende, willende leven»
»om hen heen? Staan zij niet hulpeloos gebannen buiten»
»den eeuwigen groei aller dingen? Levenlooze versteenin-»
»gen koud en hard — innerlijk hol toch." En zoo voort.
Herlees uw bladzijden van 40 tot 66, hoe gij daar aardig
het voor en tegen van uw mogelijk huwelijk beredeneert, hoe
gij tégen »knoflookdoorgeurde" museum-gidsen zijt (bl. 45),
hoe gij zegt dat uw geliefde in zeker tijdperk »zijn oordeel
niet zoo plompweg meer uitsprak, en zijn afkeuring enkel
maar keek" (bl. 54)
De jufvrouw, die met die soort scherpzinnigheid en die
opmerkinkjes daar aan het woord is, --- dat zijt gij.
.
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Al de rest, uw latijn, uw Kant, uw mathesis, uw duitsche
verzen, uw »verrukkelijke mogelijkheden" van het leven (bl. 27),
uw »oneindige vreugde" van het kinder-oogenblik (bl. 68,)
uw » alsof niet altijd, in alle voelen van menschen voor elkaar,
het waarachtigste en diepste een ondoorgrond bezit blijft,
dat met woorden aan een ander nooit gegeven kan worden"
(bl. io5), uw »ontkleurde apathie der zuiver onbewusten"
(bl. 144), al uw verheffingen naar de zielezuster, uw aanduiding der asceten of dergelijke (bl. 178 79), uw »alles scheen
rustiger, vertrouwder nu" (bl. 182) is mèt uw »wonderlijke
verwijding van voelei" en het overige van die soort, àl
de rest is, wat het eerstgenoemde aangaat, autobiografische
bizonderheid zonder eenig belang en, wat het laatste aangaat,
verwarde herinnering aan hedendaagsche literatuur, onbegrepen geknoei, geaffekteerde kletspraat.
Ik zie u klein te krijgen om u te verbeteren. Weet gij
waarom men voor superieure literatuur de grootste lof over
heeft en voor iets, dat schijnbaar maar niet werkelijk superieure
literatuur is, nu niet een weinig minder lof maar de felste
blaam ? Omdat dit vervalsching is van hetgeen ons het
dierbaarst is.
Ik doorzie uw geest en keur dien. Ligt die niet hier als
een open boek voor mij?
Gij zijt het antipathieke toonbeeld van een zoo-genaamd
interessante, praetensieuze dame.
Ofschoon dit zeer verschrikkelijk is, kunt gij misschien nog
iets van u te recht brengen.
Hebt gij niet geschreven op bladzijde 31 het aardige:
» Ik kende niets mooiers en heerlijkers dan mijn eigen »
»denken, zooals ik het soms in mij voelde en droomde."
Het » en droomde" is weêr verkeerd. Kon ik u dit duidelijk maken, kondt gij in zoo een kleinigheid plotseling
zien, dat ik gelijk heb, misschien dat gij van zulk een
hoekje uit mijn blik over het geheele boek kondt meêkijken !
Indien gij bedoelt dat gij mijmerdet over uw toekomstig
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denken, is »droomen" een onjuist woord. Indien gij werkelijk bedoelt dat gij in slaap over uw denken droomdet, is dat
zulk een belangrijke kennis-geving, dat gij dit moet omschrijven
óf achterwege laten, want zoo hebben wij er niets aan.
Acht dit niet nietigheden. Zulke nietigheden betreffen
de hoofdzaak. Op klaar stellen, op weten wat gij zegt,
komt alles aan. , Een vraagstuk klaar stellen, is het oplossen. Het naderen van het beste in het geestelijk leven is
niet anders dan verduidelijking. Ware de hier genoemde
fout eene uitzondering, men zou ze niet toonen. Maar
zulke fouten kenmerken uw schrijfwijze en bewijzen er de
onwaarde van.
Maar hebt gij ook niet geschreven op bladzijde 1 73:
»Ik was ten minste te eerlijk tegenover mij zelf om»
»mijn verslapping van individueel leven op te dirken met»
»den fraaien titel van altruïsme?"
Deze eerlijkheid is uitnemend.
Zoo komt hier en daar een enkel aardigheidje kijken,
waardoor een zweem van hoop op uw verbetering blijft
bestaan.
Luister nu eens, als ik u verzoeken mag. Gij hebt gemeend
een ziele-verhaal te 'schrijven, dat is : uw leven uit een zekere
diepte van bewustheid te bekijken, en te vermelden wat dan
tot uw kennis kwam. Gij zegt meermalen : »ik zie mij zelf"
zoo en zoo, » drie dingen zie ik" en zoo voort.
Gij vergist u echter met te meenen, dat deze soort bewustheid tot de ziele-sfeer of de eigenlijk gezegde psychische
werkingen behoort.
Wat gij u herinnert zijn allen realistiesch constateerbare
levensvoorvallen, en wel die, die den meesten indruk op uw
»gevoelsleven" hebben gemaakt.
Op bladzijde 5 vertelt gij dit aardige van het papillottenzetten in uw vroege jeugd:
»Heimelijk overdreef ik dan voor mij zelf het voelen»
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»van pijn en weerzin, tot het bijna ondraaglijk scheen, en»
»droomde mij heel sterk de verbeelding in, een kleine,»
»vergeten en ongewaardeerde martelares te zijn ...."
Dat is in uw leven toen altijd zoo doorgegaan, bijna zonder
tusschenpoos.
Gij hebt altijd pijn en weerzin gehad en het voelen daarvan
voor u zelf overdreven, en waart gij al eens gelukkig des
nachts in uw droomen of in half-wakenden toestand, overdag was alles weer even ellendig.
Dit alles doet ons uw aard vrij wel kennen, maar behoort
tot de realistische menschenkennis.
Het ware psychiesch verhaal behelst niet de geschiedenis
van den door realistiesch constateerbare voorvallen in het
»gevoelsleven" geworpen schijn ; maar bestaat zelf uit realistiesch niet constateerbare voorvallen.
En het is alleen d á'n goed, als het, met andere, ook déze
eigenschap heeft van bij den lezer een even innig gevoel van
werkelijkheid te doen ontstaan als de realistische verhalen
geven.
In het psychiesch verhaal heeft het werkelijkheidsbesef zich
verplaatst.
De verhaler ziet niet het realistiesch verloop van zijn leven
terug door den damp zijner telkens uit de voorvallen voortgekomen gedachten en gewaarwordingen heen.
Maar hij ziet zich met ziel en lichaam op plaatsen, die
realistiesch niet waarneembaar zijn.
Op bladzijde 8 verhaalt de schrijfster hoe in haar jepgd
eenige bijbelsche termen haar klonken.
»Liefde, dat klonk aardsch en gewoon, liefhebben»
»kon ik ook. Maar aan 't eind de Gemeenschap des'
»Heiligen Geestes, de woorden waren mij vreemd en»
»lokten met een wondere bekoring, het werd als een»
»weg, dien ik zag, hoog, wit en lichtend, voor mij de»
»eenige .... en ik voelde mij zoo laag en nietig, zoo»
»hopeloos diep daaronder."
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Op bladzijde t 5 7, waar een latere levenstijd behandeld wordt,
lezen wij:
» Ik zie mij zelf weer, te midden van vele andere vrou-»
»wen, en om ons heen veel afkeerwekkend physiek lijden»
» een dof en eenvormig, maar zwaar handelend, ver-»
»moeiend bestaan."
Het is duidelijk, en ik doe hier niet anders dan op
andere wijze de kritiek op »de hand" en »het pad" van
een vorige bladzijde van dit opstel aanwenden -- dat de
»vele andere vrouwen" der laatste alinea in een andere
betrekking tot het werkelijkheidsbesef der schrijfster staan
dan de »weg" der voorlaatste aanhaling.
De geesteswerking, die de voorstelling van den weg doet
ontstaan, verschilt van een gewone vergelijking door dat zij
meer direkt de in-beeld-brenging eener gevoels-impressie is,
terwijl b.v. het gezegde : »mijn leven is als een aanhoudende
storm", een van de gevoels-impressie verder verwijderde, gewone

vergelijking is ; maar de eerste wending gaat toch even zeer
als de laatste van het realistiesch bewustzijn uit.
De voorstelling van den weg is niet anders dan een spel
aan de oppervlakte van den geest, gelijk, om maar eens iets
te noemen, aan het omzetten in kleuren van den indruk, die
de verschillende weekdagen maken : den Zondag zie ik wit,
den Maandag blaauw, den Saturdag zwart (Conf. Rimbaud,
»A noir, E blanc, I rouge, 0 bleu, U vert, voyelles.")
De man, die zegt : »mijn leven is als een aanhoudende
storm", bedoelt daar mede niet, dat zijn leven de boomen
in beweging brengt.
En de schrijfster, die de impressie wedergeeft, welke zekere
woorden op haar maakten, zegt te recht : »het werd als een
weg...
Zij bedoelt niet dat zij den weg zag juist zoo als zij de
» vele andere vrouwen" uit den lateren tijd zag.
In het psychiesch . verhaal nu, zou de schrijfster den
weg zien juist zóo als zij nu de vrouwen ziet, ofschoon
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die toch voor den realistischen waarnemer niet te zien zou
geweest zijn.
Het psychiesch verhaal bestaat niet uit plastische transposities van min of meer fijne impressies, maar beweegt zich in
verschijnselen, welke, van uit het realistiesch bewustzijn gezien,
tot de kategorie der visioenen moeten worden gerekend.
Indien de schrijfster van Stille Wegen genezen wil, moet
zij beginnen met de oppervlakkigheid van haar innigst levensgevoel in te zien.
Als zij tot het inzicht zou kunnen komen niet zoo'n heel
bizondere geest te zijn, en dat daarom de onvereenigbaarheid,
al is die ook voor haar het innigst, diepst waar, gevoel, toch,
objektief beschouwd, niet psychische onvereenigbaarheid, maar
alleen karakter-dwarschheid, is, en dit dus niet de band is,
die haar wezen aan het Absolute verbindt, dan zou zij haar
vertrouwen op dat gevoel kunnen prijs geven.
De uit het boek op te diepen opvatting, dat de schrijfster
hier in dit leven in een ballingschap of vagevuur is, wijl
haar wezen blijkbaar elders thuis behoort, deze opvatting
is de puerile, uit vage, niet-experimenteele kennis voortkomende, vermoddering van zekere wijsgeerige waarheden.
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PINKSTERHEIL
DOOR

ALBERT VERWEY.

I.
Door 't stil gehucht op pinkstermorgen kwamen we
Naar 't water dat zijn volle en frissche vracht
Voor wind deed wentlen en in sprenklen woei
Wijd onder 't scherpe en heldre noordlijk blauw.
Een uitgeveende plas was 't, rond omringd
Door dorpjes, hout en molens ; en een weg
Een enkle dijk maar, riet- en wilg-begroeid,
Liep dwars door 't water, recht, en midden door.
Wind woei, zon scheen, golf brak in schuim, wij zongen.
Ons voeten traden zacht in 't veen, de pluim
Van 't droge zaad pluisde onze kleêren dons,
Koekoeksbloem, paarsche klaver en de scherm
Van 't bloeiend pijpkruid rezen wild en hoog,
En 't wee-zoet vlier bloemde elk wit hart op 't groen.
Zoo vol, zóó blij groeide op dien stijven dijk
Heel de jonge zomer dat ik aarzlend poos
Nu 'k met nog één trek zijn genoten beeld
Voltooi : éen zang van scherp, dan zoet gefluit:
Karrekiet l karrekiet l schoot, begeleidde aldoor
Door blad, langs golfslag ons verheugde gaan.
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Onzichtbre vogelt nauw een enkle maal
Vloog wie nooit steeg langs 't water, als een spleet
Door 't boschje ons 't nat en den bespoelden zoom
Ginds ver vertoonde : éen enkle maal, nietwaar,
Zat, stil bruin vogeltje, op een hooger tak,
Karrekiet 1 karrekiet 1 ge, en staakte 't kwinklen niet.
't Gefluit en 't hemelblauw maakten mijn hoofd
Een droom en deden traag me en willoos gaan,
Stil als een golf, een wolk, één met Natuur.

II.
Bij de brug over de rivier, waar 't posthuis
Stond als van ouds, begon de vierdagsvreugd.
Wielrijders reden af en aan : de fluit
Van 't stoombootje op den stroom klonk schril gehaast:
't Gezelschap dat zoo aanstonds kwam, beklom
De brik weer : 't klein portier klept dicht : de knecht,
Befooid, wenscht heil : Vooruit 1 klapt de koetsier...
En boerenwagens, geel, met glad bruin paard,
Rijden in ren voorbij : van 't water klinkt
Geroep van roeiers : aan den kant bekijkt
Een zondagsch henglaar de bewogen kurk,
Maar ook waar 't zit of gaat het wandelvolk,
En menig meisje met een langren blik.

Wij gaan, en 't visschersvolk op d'armen plas,
Glasblazers, bleek, in hun vereeuwde wijk,
Staan stom en droef, zooals ze in 't leven staan,
Nu in mijn geest, daar, buigend van den stroom,
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De eeuwoude laan zich opdoet waar voorheen
't Vermaard geslacht zijn weidsche buitens schiep.
De poort waar zulk een man door ging, staat zwaar
Van ijzren smeedwerk, hoog, en breed gekruld,
Waar 't baksteen huis in past op d'achtergrond
In de' eigen stijl: gazon en boomzuilgroei
Zóo vol en groen of vroegre deftigheid
Nog overdeftigd daar verjongd herleeft —
Doch 't schijnt maar : zwakkre teelt van 't sterk geslacht
Ligt lui en krachtloos in 't vererfd prieel.

Idylle van dien voortijd 1 Aanstonds weer
Den stroom genaderd, — daar de bootbel klinkt,
Gaan we op ter vaart : kasteeltje en vischhuis, kreek,
Vlonder en boogaard, koepel, tent en kooi,
Schaduw van opgaand hout, windscherm, en koelt
wèl genoot ge 't hier,
Van vlietend water,
't Klassieke landspel, rijk en handlend volk,
Wier aldaagsstad op steenen grachten stond.
Dood en vergaan. Een enkle woont nog wel
In 't oud verblijf, maar 't leven, minder groot,
Trok van uw stroom naar 't hoogre en frisschere oord
Waar wind van dag en waan méér bloemen koelt.
Leven dat leefde, o 'k heb u liefgehad 1
Uw steen was steen, uw stroom was stroom, uw daad
Stond sterk, vloot stout : rustig en breed waart ge ook.
0 snelre tijd : uw stad grijnst schaatrend me aan -De bootbel luidde al weer --- fabriekswijk eerst,
Dan volk dat zwiert en feestviert, en een trein
Die hard en scherp door alle landen rookt.
Machten van leven : toch bemin 'k u wel.
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Ontketend huilt ge en heel dien rustgen droom
Van vroeger haat ge, maar in u ook streeft
Drang naar vereening : of ge Ook groot moogt zijn.
Van zulk schoon kwam, zulk ander zoekt ge aldoor.
Ik mee, ik die als elk mensch in mij zelf
Schoonheid beleefde en liet -- 't was of zij stierf
Maar andre schoonheid, schoonere, altijd hoop.
De krachten van mijn wezen barstten eens
Uit heerlijke eenheid : de petalen staan
Nu kaal en blaadren woeien, wee 1 op welken wind
De stamkern bleef; een zaad barst rijk en wijd
Ontvang 't, mijn aarde, en wereld die 'k begeer,
Open u, bloei, en wees een schoonheid weer.

III.
Natuur leeft stil en blijft : op plas, in laan,
In stad en trein : groei of vergaan zij schijnt:
Ze is aldoor de Eene en werkt en woelt naar wil.
Als meenge dichter zag ik 't land en dronk
Uw zon, uw zang, o plas, uw koelte o stroom;
Parken en steden gingen langs me en 'k zocht
Aldoor die Eene, èn u, mijn Pinkster-heil i
Heilige vlammen dalende op een volk;
Armsten van visschers, vorsten Gods gelijk;
Needrigste en grootste waar 't heelal door straalt.
Ons kracht is klein, ons hart is arm, ons woord
Is machtloos in de winden die er gaan
De vlam brandt stil : de geest is eeuwig sterk:
Liefde die nooit verlaat verwint op 't eind.
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I.
Soms ben ik droef,
als zon in schaduwloozen stand
haar licht onmeet'lijk spreidt;
soms ook, als stroef
een wolklucht zonder rand
mij van die zonne scheidt.
Soms ben ik droef,
als over 't rimpellooze land
mijn oog de koeien weidt;
of als 't zich groef
van geel eenkleurig strand
onder het golven wijd.

Soms ben ik droef,
als 't bergvlak rotsgekant
mijn voetstap stil verbeidt;
of 't pad als schroef
door struikbegroeiden wand
naar boomrijk dal mij leidt.

VERZEN.

Soms ben ik droef,
als spruit de kimmeplant
die dag van nacht bevrijdt;
of zon zich groef
een graf in vlammenbrand
en daarin neer zich vlijt.

Soms ben ik droef,
als peinzend loomt de hand
ofschoon het oog niet schreit,
wat ik behoef,
als 'k strijdend ben ontmand
en mij geen hoop verblijdt.

Soms ben ik droef,
als om der zonden schand
de ziel door donker schrijdt;

en ik beproef
of grove lach verbant
de schaam die niet ontglijdt.
Nu ben ik droef
met droefheid, die omspant
noch leed noch eigen strijd;
nu ben ik droef
en zie noch lucht noch land,
maar breede eeuwigheid.
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1I.
In 't avondkoel
van warmen zonnedag
trad ik door 't dal langs stille paden ;
na stadsgewoel,
door angst die in mij lag,
was rust mijn doel;
van zorg ik zal mijn ziel ontladen.

De nacht omvangt
langs bergwand dicht gebladert
met zwart, als val van zwaar gewaden;
waar boven hangt
de maan, die volheid nadert;
droefheid vervangt
mijn angst, o 1 't dal heeft mij verraden.

Waarheen mijn wil
richt zich uw trotsche wensch?
tot vreugden tal en blijde daden?
of, zoekt gij stil,
een eenzaam arrem mensch,
wat God wel wil,
en zoekt gij al, maar kunt niet raden ?
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Nog ligt zoo na
die tijd van blij vertrouwen,
dat klonk de schal langs 's werelds paden
van strijd, die dra
al 't leven zal aanschouwen;
en leed noch scha
maakt bang of zal weerhouden mij van daden.
Maar als de zee,
in doelloos staag bewegen,
ver van dit dal met stille paden,
zie ik gedwee
voor stormenwind en regen,
doch zonder vree,
leven met tal van pijn en zorg beladen.
In nachtenzwart,
dat 't oog niet diep doorboort,
loop ik in 't dal op slingerpaden;
nu roept mijn hart
aan God, dat die mij hoort
en mij ontwart
wat Hij beval ; ik smeek om die genade.

2,37
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III.
Een jonge vogel op der wieken kracht,
zoo steeg ik op van 't bloemenveld der jeugd;
het licht was warmte en moeizame arbeid vreugd;
der liefde weemoed klonk in lied'ren zacht.
Geheel alleen, soms droef, soms hoog verheugd,
heeft mij der menschen doen geen pijn gebracht;
hun steden meed ik voor der velden pracht,
al dacht mij naastenliefde rijkste deugd.
Straks — droomde ik -- zal met noesten vlijt ik werken
te midden van die vreemde duizendtallen,
die zijn mijn volk, welks kracht ik zal versterken.
En 't dichterwoord zal als een strijdlied schallen,
om macht van 't goud op de armen te beperken
en storm te loopen tegen kerkerwallen.
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IV.

Toen trad ik op de drukke straat der steden,
om 't werk te doen, dat wacht op sterke handen,
den vloek te breken, d'armoe en de schande,
waardoor de menschen noodloos leelijk leden.
Maar 'k zag de hartstochtvlammen walmend branden
in menschen arm en rijk, die gluipend gleden
om Mammon, heimlijk door hen aangebeden,
terwijl zij last'rend God uit 't hart verbanden.
Verwonde vogel, tusschen 't groen gedoken
van nacht'lijk bosch, dat zwijgt in 't windestil,
zoo is mij 't beeld van jonge wensch verbroken.
Want eenzaam ben ik naar den hoog'ren wil
van God, die in mij heeft een vuur ontstoken,
dat brandt tot asch der tijden menschengril.
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V.
Nu ik den held'ren herfstdag moet aanschouwen
in vredige avond, stil der boomen blad
en schemervrij de lucht, voel ik mij mat,
daar 'k mis het licht en warmend blij vertrouwen,
waarmee ik eens door 't bloeiend buiten trad.
Ik, die mijn leven tot een kerk wou bouwen
in vormen statig, voel mijn kracht verflauwen,
daar ik bij 't rustloos werken ruw vergat

dat tot een kerk behoort de stille wijding,
de eenzaamheid, die aan geluk gelooft
en biddend werkt aan heil'ge vreugdbereiding.
Ik voel mij dwalend, rustloos, droef beroofd
van hoog're kracht, die geeft de lichte leiding,
als wind aan vlam, die in de stilte dooft.
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VI.
De hei ligt stil in 't golvend bruine kleed;
slechts enk'le struikjes lentegroenend leven
als bloemen bij een doode, — licht doorsteven
staat blauwe hemel, koep'lend hoog en breed.

De tegen luchtlicht donk're bosschen geven
der effen vlakte een krans, die 'k wendend meet
naar alle zijden, tot ik eenzaam weet,
dat ik alleen ben, heel alleen gebleven.

De hei ligt stil in 't levenwekkend licht,
en treurt niet, lacht niet, eenzaam droef noch blij,

maar dekt d'onvruchtbaar dorre zanden dicht.
Ben ik gevlucht van menschen leeg en vrij,
roept lente lach niet, en geen schrei de plicht,
kan ik zoo stil zijn als deez bruine hei?
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V.I.
De dagen achter mij staan somber hol,
als tunnel waar een trein door donker snelt
een bleeken schijn temoet, naar 't zomerveld
in kleurig ruim van geur en zongoud vol.

Door vochtig muffe boog jaagt het geweld
van stoom in staal, met schuivend glad gerol,
de wagenrij, verlicht uit glazen bol
met roode vlam, die schim op wanden stelt.
Mijn wil dreef mij naar vreemde landen heen
tot moeizaam reizen in de wildste streken,
naar bouwval van een ridderlijk verleen.
En 'k vond mijzelf van zon en veld geweken,
in donkre sleur als slap'rig meegegleên ;
o blijdschap dat nieuw licht ik door zie breken.
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VIII.

Verwarde droomen vulden zwarte nacht,
en slap'rig moede zag ik 't grauwe dagen
van donk'ren winterdag ; gestemd tot klagen
zocht in gewoontegang ik levenskracht.

Die dag was Kerstmis. Waarom roem der dagen?
die vaak der menschen heil'ge blijdschap bracht
naast lichte lust, die spelend spot en lacht, zoo waagde ik
lustloos nog
mij zelf te vragen.
In kerk, het oude hooggewelfd gebouw,
sprak wie daar preekte 't woord van liefde en vrede,

doch in mij klonk een zang van zonde en rouw.
Hoe zong ik luid dan : halleluja, mede
en schreide stil, was 't om herinnering,
of trad ik thans in nieuwen levenskring?
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Ix.
Waar jaagt de storm het witte leger heen
van wintersneeuw in 't grauwe gure buiten?
Bij huizen komt gevlokte vaart te stuiten
en zakt tot kleed op natten zwarten steen.

Maar op de velden onder gierend fluiten
en door gezweepte winterboomen, scheen
het duister eindeloos ; gekreun, gesteen
vult ruimten, die geen lucht of bosch omsluiten.
De storm omhuilt het lichte warme huis
en draagt mij weg om buiten mee te leven,
een zwarte man stil in het zwart gesuis.
Zoo voel ik mij uit dagtaaks licht gedreven
in stormmysterie van het zielsbestaan;
waarheen, als sneeuw, zal 't lot mij jagen gaan?

JAPANSE VERZEN
VAN

J. K. RENSBURG.

KAMERSCHERM.

(De vier Jaargetijden).
I.
NAROE z).
Nu 'k eind'lik vrij na zware strijd mag pozen,
Wil 'k door de simbolike 2) tuinen zweven,
Als vlinder, waar in een stil liefdeleven
Matsoe's 3) saamwuiven, bladloos bloesems blozen
Van moeme' 4) en momo 5), of er d'uchtend-rozen
Van wolken in het voorjaar aardwaarts dreven,
Waar bamboe-palmen uit hun ringen streven
Steeds ranker, daarom ginds tot beeld gekozen
Van hogen leeftijd, waar kapellen deinen
Op bloemdons in den wind, zaad-appels puren
Uit vlammen-klokken, diepten, fulp van muren,
En moesmé's over brugjes, enge paden
Door bloemenmist van 't dwerghout wankend waden,
Dat zij godinne' omzwermd van sterren schijnen.
i) Haroe : lente. 2) Vele planten in de japanse tuinen zijn simbolen.
3) Matsoe : pijnboom. 4) Moeme : pruimenboom. 5) Momo : perzikboom.
i6
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II.
NATSOE

I).

Rondom de Zon - Trofee, 't azuur af, hangen
Lichtblauwe foedzji's 2) in al wijder bogen,
Of z' als een vloed geluk ter aarde langen;
Van hitte' als van insekten-gons bewogen
Zoemt d'atmosfeer ; heet onder 't broedend prangen
Als vuur'ge heuvels staan azalea-bogen
Hoogrood uit donkergroen. Door gloed bevangen,
Zijn de schildpadden
roerloos nu
getogen
3)
In 't lommer.
tonkeling
glijden
Licht met biwaVioolslank goudvloed door, langs lotus-weiden,
De gondels achter gaap van drakenmuilen,
Di geisha's 4) sluimerend in hun tent omtuilen.
En tot in 't donkerst diep der huizen lomen
Van Boeddha's d'ogen in dof, Indies dromen.

i) Natsoe : zomer. 2) Foedzj i : klimplant, die de Japanners van latten laten
neerhangen. 3) Biwa : een brede mandoline. 4) Geisha, spr. uit : geesja.
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III.
AKI 1).
Geen weemoed hier, als wijnrood bladeren dalen
Van den ahorn, waar in één jaargetij
De foeyo's 2) eerst in 't blank der lente pralen,
Dan heetrood zomers, dan in herfst-kledij
Van ernstig purper, want één Bloem blijft dralen
En fleurt toch rozig uit heur vaas van zij,
Eén Vlinder blijft met wijds gewuif hier dwalen,
Eén Vogel juicht, al bleekt de sneew voorbij,
Di, breed-klassiek, om 't zwellend haar te dragen,
Trots door een zon van speldengeel omrand
't Hoofd in een zuilen-paar van kikoe's 3) lijst,
Di vleiend en met speelse wajerslagen
In èlk seizoen zang, dans en liefde prijst:
De Geisha van het Ewig-Lente-Land.
Y) Aki : herfst. 2) De foeyo, hibiscus mutabilis, bloejt in de herfst en verkleurt dan dri keer. 3) Kikoe : chrizantemum, de naatsionale en tevens de
herfstbloem bij uitnemendheid van Japan.
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IV,
HOEYOE

I).

Het pijnhout stompt bevacht, stil na het vlokkenstoejen,
't Getak uit boven 's winters witte Oceaan,
Waarin hoogrood alleen gelijk het Zonbal-gloejen
Voor een weekgrijze lucht brugjes en torii's 2) staan;
Zelfs uit plantaazjes, waar de tee-struik dan gaat bloej en,
Ziet men slechts fleur van sneew, van witte vlammen slaan.
Een blank papiren dorp, welks daken wit bewoejen,
Blokt daar als in krijtbleke bergkom op de Maan.

Maar fabuleuzer nog, dan wen de kleuren pronken
Bij 't zinken van de zon, wanneer als zilver zand
Sneewkorrels tintelen en rosé hun bedden schijnen,
Gaat tot nirwana 3) ook het wit verkristallijnen
En Nippon schittert in mieljoenen wintervonken,
Start, sterrelt tot één Rijk van rozig diamant.
i) Hoeyoe : winter. 2) Een torii is een hoogrode poort met uitstekken in jukvorm, waarop de vogels plaats nemen om bij zonsopgang de goden in de tempels
te wekken. 3) Nirwana, hier : overgang van doffe kleur tot doorschijnendheid.

DE KERK VAN UTRECHT.
Een hoofdstuk uit de geschiedenis des vaderlands,
DOOR

G. J. P. J. BOLLAND.

(stut)
De twistvraag over het kapittel van Utrecht heeft ons bij
de vermelding van de instelling des »Vicariaats" in 1633 de
overige gebeurtenissen doen vooruitloopen. Stippen wij thans
aan, dat Rovenius in 164o als aartsbisschop van Utrecht met
verbeurdverklaring zijner goederen uit onze gewesten - is verbannen, en dat in hetzelfde jaar, twee jaren na den dood van
den als bisschop van IJperen overleden Kornelis Jansen
(1585-1638), het vermaarde boek verschenen is, waaraan
eerlang eene vermomde verloochening van den grootsten der
Latijnsche kerkvaders zoude worden bedreven. »Augustinus,
of de leer van Augustinus over gezondheid, ziekte en genezing
der menschelijke natuur", werd door Henricus Calenus en
Sibertus Fromondus (Froidmond) als uitvoerders van 's bisschops
uitersten wil te Leuven in drie folianten de wereld ingezonden;
met goedkeuring van zes doctores der Sorbonne, de godgeleerde faculteit te Parijs, werd de uitgave het volgende jaar
in de Fransche hoofdstad herhaald. Het werk strekte om te
betoogen, dat in overeenstemming met de leer van den kerkvader Augustinus als gevolg van den eersten zondenval eene
volstrekte onmacht in ons menschen valt aan te nemen, om
uit ons zelven van de zedelijke wonde der erfsmet te genezen,
doch de goddelijke genade ons sedert den dood des Heilands
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door inblazing eener heilige liefde genezing brengt. De
Thomisten hadden volgens Jansen in dit vraagstuk eer duisternis gebracht dan licht, en de Spaansche Jezuïet Luis Molina
(I535 — i 6 oi) was met de leer van Augustinus zelfs in strijd,
terwijl hij met diens tijdgenoot Pelagius, den loochenaar der
erfzonde, in vele opzichten overeenstemde.
Door het Tridentijnsche concilie was in 1546 ter zesde
zitting het volgende verklaard : »God heeft, zonder acht te
slaan op goede werken of verdiensten, door een eeuwig besluit
zijner genadige verkiezing uit de ongelukkige kinderen van
Adam een zeker aantal voor de zaligheid bestemd, welke
uitverkorenen uit den oneindigen schat van Jesu verdiensten
ten gevolge van dit genadig besluit zoo krachtig door Gods
hulp worden ondersteund, dat zij, zonder de minste krenking
van hun vrijen wil, zeer zeker zullen behouden worden". --Al wie zegt, dat des menschen vrije wil, door God bewogen
en opgewekt, ... zijne toestemming niet desverkiezende kan
weigeren, ... die zij vervloekt." Hiermede was voor den
denkenden Christen eene groote leerstellige moeilijkheid bloot-

gelegd ; de vraag, hoe het geloof aan eene goddelijke voorzienigheid en eene ons ingeborene erfsmet met onze verantwoordelijkheid voor eigene daden is te rijmen, blijkt bij gezette
overweging een raadsel, dat allerminst door de Trentsche
decreten zelven reeds is opgelost. Eene door den menschelijken wil gedwarsboomde en zonder uitwerking blijvende
genade is geene wilsuiting van een almachtig en alwetend
God, die niets te vergeefs doet ; een wil ten kwade, die door
den goddelijken wil wordt overheerscht, heeft geene loonverdienende vrijheid meer, zoo weinig als er nog ware vrijheid
van uiting is in eene door erfelijke belasting gedrukte neiging
ten goede. Nu staan op Katholiek standpunt zoowel de
menschelijke vrijheid als de goddelijke voorzienigheid voor
alle bespreking vast, doch hoe eene goddelijke uitverkiezing
met menschelijke verantwoordelijkheid te rijmen ? Men komt
er op kerkelijk geloovig standpunt als van zelf toe, op eene
van de zijden des dilemmas den nadruk te leggen, onder
terugschuiving of omneveling der andere, en met het oog op
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de eischen hunner praktijk, die hen deed leeren, dat voor
hetgeen zij vergden aan állen voldoende genade gewerd,
hebben nu met name de Jezuïeten de menschelijke vrijheid
z66 sterk uitgesproken, dat zij daardoor in strijd zijn geraakt
met den H. Augustinus en de oude kerk, die zich beter
bewust waren gebleven, dat liet »niet ieder gegeven" is, een
waarlijk rein en deugdzaam mensch te zijn. Kornelis Jansen
kwam in zijn werk voor dit oudere besef op, en dat het
Roomsche hof zich ten slotte aan de zijde der Jezuïeten heeft
geschaard, is minder een gevolg geweest van leerstellige
overtuiging dan van de noodzakelijkheid om samen te werken
met de bevorderaars van zijn absolutisme.
Te Trénte is den Jezuïeten Lainez en Salmeron door de
vergaderde vaders nog toegeroepen : »Eruit, Pelagianen 1"
Aan een door Jezuïeten voorbereid en beheerscht concilium
Vaticanum waren de bisschoppen toen nog niet toe, en de
vaders Jezuïeten zelf hielden zich voorloopig vrij stil. In I 558
besloten zij in eene algemeene vergadering op voorstel van
hun nieuwen generaal Lainez, dat men zich overeenkomstig
de bepaling van Ignatius (f 15 56) bij het leerstellig onderricht
zoude houden aan de leer van Thomas Aquinas (- 1274),
tenzij ... in den vervolge eene theologie mocht vervaardigd
worden, die beter met de nieuwe tijden zoude strooken. Wat
hiermede bedoeld werd, hebben zij laten blijken in hun
»probabilisme", volgens hetwelk in zaken van zedeleer ieder
gevoelen, dat maar door eenig schrijver van naam is voorgestaan, een veilige gedragsregel is ; in hunne » directio intentionis", die allerlei kwaad ontzondigt, doordat het »met goede
bedoeling" wordt gepleegd ; in ; hunne »restrictio mentalis",
waarbij zelfs meineeden iets geoorloofds worden, dewijl er in
stilte iets anders wordt bijgedacht, en in hun » peccatum
philosophicum", de zonde die geen zonde is, omdat zij gepleegd
wordt zonder gedachte aan God en diens gebod. De ruimte
eener door zulke normen gekenmerkte zedeleer, die hun, waar
zij zich verongelijkt achtten, stelselmatig den laster veroorloofde
en hen hunne waarheidsliefde in allerlei vervalschingen en
slinksche praktijken heeft doen bewijzen, heeft van den beginne
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veel ergernis gegeven aan vrome gemoederen, wat men begrijpelijk zal leeren vinden, wanneer men kennis maakt met
de acht deeltjes, die over »la Morale Pratique des Jésuites" in
1683-95 zijn uitgegeven door den abbé de Pontcháteau en
Antoine Arnauld. Gegevens voor dat onvergetelijke werk zijn
uit Rome zelf verstrekt door de kardinalen Casanate, d'Aguirre
en Carpegna, de Dominicanen Serry en Massoulié, den procurator van Quito Petrus Quessade, en anderen ; van Spanje
bijv. zijn er bouwstoffen voor gehaald uit een »Teatrojesuitico",
dat, naar het schijnt, was saamgesteld door den Dominicaan
Juan de Ribas (t 1687), geholpen door zijnen ordegenoot
Alonso Henriquez, een buiten huwelijk geboren zoon van
Filips IV. De orde zelve heeft erkend, dat zekere kardinaal
Touron heeft uitgeroepen : »Al ware de Duivel zelf uit de
hel op aarde gekomen, hij had tegen den godsdienst niet meer
kunnen doen dan de Jezuïeten hebben gedaan"; getuige, naar
ik lees, de achttiende-eeuwsche Jezuïtische » Protestation contre
Messieurs des Missions Etrangères" op blz. 197. Zoo waren
zij dan de rechte mannen, om op hunne beurt zachtmoedige
biechtvaders te zijn, en dat bezorgde hun grooten toeloop ; in
»het Beeld der - Eerste Eeuw" (hunner orde), waarover men
het eerte deel van »la Morale Pratique des Jésuites" kan
naslaan, bedrijven zij zelven de uitspraak : »Veel vlugger en
ijveriger worden misdaden thans geboet dan zij voorheen
plachten bedreven te worden ; niets is tegenwoordig gebruikelijker dan maandelijksch of wekelijksch biechten, en de
meesten hebben zich nauwelijks bevlekt, of zij gaan zich al
weer reinigen". (3 : 8, blz. 372). »0 ongelukkige tijden,"
heeft eens een bl* sschop van Bellay uitgeroepen, »toen men
het nog niet verstond, het smalle pad ten leven tot een
breeden en gemakkelijken weg te maken!"
Dat zij al aanstonds met hun »probabilisme" geene bestendigers zijn geweest van oudere Roomsche opvattingen, blijkt
uit een woord van den H. Thomas, die ons beduidt : » Indien
uiteenloopende meeningen van leeraren der H. Schrift geene
betrekking hebben op het geloof en de goede zeden, kunnen
de hoorders zonder gevaar beide zienswijzen volgen, doch in
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hetgeen op het geloof en de goede zeden betrekking heeft
wordt niemand verontschuldigd, bijaldien hij eene verkeerde
meening volgt van den eenen of anderen leermeester".
(Quodl. 3 : 10 ). Sanchez : »Gij betwijfelt of het gezag van
een enkelen degelijken en kundigen leeraar eene zienswijze
probabel maakt ? Ik antwoord ja, en Angelus, Sylvius,
Navarrus, Immanuel Sa bevestigen het ; de f1. Thomas ook,
is der meening gunstig Quodl. 3:10, waar hij zegt, dat ieder
de meening kan omhelzen, die hij in zaken van zedeleer van
zijnen meester heeft gehoord." (Oper. Mor. lib. i, cap. 9, n. 6). i )
Toen onze zedenmeester dit schreef, bestond bereids de door
den Jezuïetengeneraal Claudius Aquaviva (1542-1615) in
1586 voor zijne orde uitgegevene »Ratio atque Institutio
Studiorum", waarbij vrijheid werd gelaten, om van de Thomistische leer af te gaan op het punt, dat God des menschen
wil vermag te buigen naar zijn welbehagen, hoewel het erkend
werd als Augustijnsch. Met de godsvrucht had dat minder
uit te staan, heette het bij wijze eener door anderen gedane
opmerking, 2) en eerlang, in 1 588, verscheen te Lissabon
het werk van Luis Molina S. J. over »de Vereenigbaarheid
van den Vrijen Wil met de gaven der Genade". De orde
kwam thans voor haar half Pelagianisme openlijk uit, en niet
voorbij te zien is hier de bepaling der Jezuïtische Constitutiones : »Hij, die begaafd met het talent tot het schrijven van
boeken, die ten algemeenen nutte kunnen strekken, ze vervaardigen mocht, mag ze niet in het licht geven, eer de
i) Ik ontleen deze Jezuitische plaats aan de »Apologie des Lettres Provinciales" (1697-98) van Matthieu Petit-Didier (1659-1728), die ze bijbrengt op
blz. 38 van het eerste deel. Dom Petit-Didier was Benedictijn van de congregatie van Saint Vannes, en is in i 725 wegens een »traite sur l'autorité et
1'infaillibilité du Pape" (1724) door Benedictus XIII zelven tot titulair bisschop
van Macra gewijd; kenmerkend zijn daarbij de pauselijke woorden geweest:
»dewijl gij voor dezen Heiligen Stoel uwe pen in de inkt hebt gedoopt, wordt
gij door den H. Stoel zelven beloond". In een schrijven van 30 Sept. 1726
aan kardinaal Corradini heeft dan de bisschop van Macra zijne verdediging
van Pascal ... verlóóchend.
2) Vgl. hier blz. 493 in de «Geschichte der Moralstreitigkeiten" van Döllinger
en Reusch : eerste deel.
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algemeene overste ze heeft gezien en ook aan het oordeel
en de opmerkingen van anderen heeft onderworpen". (7 : 4, I i).
Voor het overige heeft de orde hare solidariteit in de zaak
van Molina en den »Jansenistischen" nasleep daarvan overvloedig getoond ; op zeer gespannen voet is met hater al
spoedig Clemens VIII (1592—i6o5) geraakt, dezelfde Paus,
die onzen Sasboud Vosmeer »Philippijnsch" aartsbisschop van
Utrecht en vicarius apostolicus onzer gezamenlijke gewesten
heeft gemaakt, en zeker niet gedroomd heeft van den witten
voet, dien de bestokers der »Sasboldianen" door omdoop
der laatsten in »Jansenisten" zouden verwerven bij zijne opvolgers. In zone dagen kwamen de Jezuïeten op eens tot
het inzicht, dat men niet door het Geloof verplicht wordt,
een bepaalden paus den waren en oppersten hoogepriester
te noemen ; nog in 1614 heeft een Spaansch Dominicaan
zich er bij Paulus V over beklaagd, dat zij hem dit door de
inquisitie hadden willen beletten 1 Alles is betrekkelijk, ook
het Vaticanisme van Jezuïeten, en zoo heeft dan nog net
even voor de opkomst van »het Jansenisme" de Jezuïet

M. Rabardeau met goedkeuring zijner oversten in Frankrijk
betoogd, dat zich daar heel wel, even goed als voorheen te
Jeruzalem en te Constantinopel, een patriarchaat liet oprichten
zonder toestemming van den Roomschen Stoel. i) Ja zelfs
nog in 1761 hebben i i6 Jezuïeten niet hunnen provinciaal
Etienne de la Croix aan het hoofd in eene vergadering van
Fransche bisschoppen de plechtige verzekering gedaan, dat
zij geheel instemden met de Gallicaansche declaratie van 1682,
waarbij de wereldlijke macht van de kerkelijke onafhankelijk en de bisschop van Rome aan algemeene kerkvergaderingen ondergeschikt was verklaard. 2) Het belang der
Orde komt eerst, en heeft zij Vaticaansch kunnen voelen
i) Vgl. hier het standaardwerk van Fr. H. Reusch over den Index der verbodene boeken (1883-85), 2: 362.
2) Vgl. hier van A. Pichler (le »Geschiedenis der kerkelijke scheuring tusschen het Oosten en Westen" (München 1864-65) 2 : 725, waar de documenteele
woorden worden medegedeeld - de Gallicaansche declaratie zelve kan men lezen
in Mirbt's »Quellen zur Geschichte des Papsttums" (1895), blz. 209-210.
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onder Clemens VIII ? Speciaal tegen haar heeft deze 37
vergaderingen laten houden »over den Bijstand der Goddelijke Genade", vergaderingen, waar onderzocht is, of de genade
door zich zelve de kracht heeft, om op het menschelijke hart
uit te werken wat zij wil, of zij aan 's menschen toestemming
hare kracht ontleent, en God zijne uitverkorenen uit zuivere
genade en zonder aanmerking hunner verdiensten tot zaligheid bestemt, dan wel dezen ter zaligheid zijn voorbeschikt,
omdat God voorzien heeft, welke verdiensten zij door het
deugdzaam gebruik zijns bijstands zouden hebben. Het gevolg
der overleggingen was, dat Clemens VIII op bijna eenstemmig
voorstel tot het besluit kwam, om uit te maken, dat Molina
de dwalingen van Pelagius had vernieuwd, waarop hij dan
den Sen Maart 16o5 ... een ontijdigen en plotselingen dood
is gestorven. R. Bellarminus S. J. zegt ons in de levensbeschrijving, die hij van zichzelven heeft nagelaten, dat hij aan
Clemens VIII voorspeld had, dat deze de zaak niet zoude
uitmaken, en op 's Pausen antwoord, dat hij dit wèl zoude
doen, zijne voorspelling had herhaald.
Zoo zijn dan de tien zittingen »de Auxiliis", die ook onder
Paulus V nog weer gehouden zijn, op eene verschuiving der
uitspraak tot St. Juttemis uitgeloopen. In 1607 zoude, in
weerwil van der Jezuïeten verzet, het beslissende vonnis tegen
het Molinisme dan toch worden uitgesproken ; de bul was al
opgesteld, doch Paulus V heeft hare uitvaardiging »sine dië",
zonder dag(bepaling), uitgesteld. Opmerking verdient hier
nog, dat door de Jezuïeten in dit geding het later door hen
in vereeniging mèt de Curie miskende onderscheid is geaccentueerd tusschen eene leer in het algemeen en als zoodanig
en eene afzonderlijke feitsquxstie betreffende hetgeen door
dezen of genen gezegd is of bedoeld ; »de vraag", zoo wisten
zij te Rome toen te zeggen, » de vraag wat Augustinus en
Thomas omtrent de genade geleerd hebben, betreft een
feit, en de uitspraak van den Paus zelven kan dát nooit
maken tot een geloofspunt". (De Aux. 4: 2.) In zijne
Kerkelijke Annalen had kardinaal Baronius ( 1 53 8-160 7) de
opmerking gemaakt, dat men zich aan de beslissingen van
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kerkvergaderingen geheel had te houden in geloofszaken,
doch veroordeelingen van personen en geschriften geen zoo
vasten waarborg hadden, dewijl ieder mecisch zich daarin
konde bedriegen (ad ann. 681, n. 30); met name de Jezuïet
Bellarminus (1542-1621) is dat dan geheel met hem eens
geweest. In zijn geschrift »over den Romeinschen Pontifex"
zegt deze : »De Paus als Paus kan zelfs aan het hoofd eener
algemeene kerkvergadering in afzonderlijke feitsquxsties dwalen ; die hangen in hoofdzaak van de inlichting en getuigenissen der mensclien af ... Algemeene en wettige kerkvergaderingen kunnen niet mistasten in omschrijvingen van
geloofszaken, maar wel in vragen betreffende feiten". (q.: 2
en i i). Weliswaar gold het hier de algemeene kerkvergadering van 68i, die paus Honorius (635-638) heeft verketterd ; Leo II (682---3) had ze zelf »goedgekeurd", doch Bellarmijn was tot het inzicht gekomen, dat het zesde concilie
den zin van Honorius' brieven niet goed had gevat, en dezen
vrij van dwaalleer waren, eene opvatting, waarover hij dan
niet is aangevochten door de Curie. Dat in hunne eigene
vonnissen ook de pausen in persoon wel eens hebben misgetast, is niet door Bellarminus maar door den schrijver der
Provinciales gestaafd met gevallen van Damasus (366--384)
en Zosimus (417-418), van Hormisdas (54 5 2 3) en Johannes II (533-535), welke laatste een Katholieken zin heeft
ontwaard in iets wat afgekeurd was door Hormisdas, en een
geval van »Jansenisme", dat ongewraakt gebleven was in
eenen Jezuïet, heeft hij opgehaald aan pater Halloix, die de
zuiverheid had volgehouden van het geloof van Origenes,
hoewel de geschriften van dien geleerdsten der oude Christenen door het vijfde concilie en onderscheidene pausen zijn
afgekeurd. Te vergeefs ; al heeft Sint Bernard mogen schrijven aan Innocentius II ( dat men hem tegen afwezigen had ingenomen met leugens en bedriegerijen : dat
men hem in gramschap had doen ontbranden om dingen van
niets (Ep. 327) : met de Jezuïeten verbonden zoude Rome
het later doordrijven, dat de gezamenlijke geloovigen eenvoudig op de knieën hadden te vallen voor elk ter Curie
-
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gewezen vonnis tegen een bepaald boek. Voor de Jezuïeten
gold het toen hunne vijanden, voor Rome eene met hunne
hulp te veroveren kerkelijke almacht. Dat veniam corvis,
vexat censura columbas.
Wegens overtreding van een decreet, waarbij Paulus V
den eersten December 1611 het uitgeven van strijdschriften
over de genade verboden had, is de Augustinus van Jansenius
reeds in 1641 door het Heilig Officie veroordeeld, Stippen
wij aan, dat de goed Roomsche bisschop van Yperen zich
aan het einde zijns werks bij Romeinsche veroordeelingen
vooruit al had neergelegd met de woorden : »Al wat ik over
zoo velerhande en moeilijke zaken heb uitgesproken, niet
naar eigen inzicht maar naar dat van den heiligen leeraar,
stel ik afhankelijk van het oordeel van den Apostolischen
Stoel en mijne moeder de Romeinsche kerk, zoodat ik, al
naar deze beslist, het vasthoud indien het is vast te houden,
herroep zoo het te herroepen is, en het verwerp en verdoem,
ingeval het is te doemen en te verwerpen". In 1642 verscheen er eene bul »In Eminenti", waarbij Urbanus VIII het
boek van Jansen veroordeelde als stellingen bevattende, die
door Pius V en Gregorius XIII reeds waren gevonnist in
Baj us ; tot den Leuvenaar Jan Sinnich zou hij den 26en Nov.
1643 daarover gezegd hebben, dat hij met zijne bul enkel
die van Pius V had . willen bevestigen, niemand door het
noemen zijns naams had willen censureeren en ook de leer
van Augustinus niet te na had willen komen. En op Sinnich's
vraag, hoe dan de naam van Jansen in de bul gekomen was,
zoude de Paus geantwoord hebben, dat hij dát maar vragen
moest aan Albizzi, die de bul gesteld had: notariëel heeft
Sinnich dat in 1647 onder eede verklaard. Intusschen had
onze Rovenius, die voor zich zelf den »Augustinus" anders
al gunstig had beoordeeld, zich bij de beslopene boekveroordeeling al . aanstonds neergelegd, waardoor althans hij nog
buiten schot bleef van zijne vijanden de Jezuïeten, die hem
ook hierom haatten, dat hij tegenover den in 1607 verschenen
Mechelschen katechismus van hunnen ordebroeder Makeblijde
eenen bisschoppelijken catechismus van hemzelven had gesteld.
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Hij is overleden in r65 1, en Hoynk van Papendrecht, een
Jezuïtisch geschiedschrijver, heeft hem bij slot van rekening
moeten roemen als het toonbeeld van een echt bisschop,
wiens eenige fout geweest was, dat hij de paters van het
Oratorium had binnengehaald. De Fransche afdeeling van
dat in Italië (1564) ontstane genootschap was in I6I1 gesticht door den later bijna heilig verklaarden kardinaal Berulle,
met de bepaling, dat men zich nauw zoude aansluiten bij de
bisschoppen, om zoo een tegenwicht te vormen tegen de
Jezuïeten, waaruit de lezer opmake, om welke reden de waarlijk vrome Berulle niet is heilig verklaard. Aangestipt zij,
dat de drie eerstvolgende Hollandsche bisschoppen, Jacobus
de la Torre, Johannes Neerkassel en Petrus van der Kodde,
tot het Oratorium hebben behoord, wat dan mede verklaart,
waarom zij met de Jezuïeten zoo hebben te tobben gehad.
Alleen de la Torre, die als » aartsbisschop van Ephesus" is opgevolgd en nog in 1651 gewijd is, heeft zich jegens de
Jezuïeten zwak en toegeeflijk betoond ; toch hebben zij ook'
hem niet met rust gelaten.
Het in 1642 herhaalde verbod tegen het twisten over de
Genade belette niet, dat in hetzelfde jaar een zekere Habert
in Frankrijk openlijk beweerde, dat hij in het boek van Jansen
wel veertig dwalingen vermocht aan te wijzen, waarop dan
in r 643 Antoine Arnauld (1612-94) in het strijdperk trad,
»le grand Arnauld" van Port Royal, met een geschrift
»de la Fréquente Communion". Hij ijverde daarin vol heiligen ernst tegen het door de Jezuïeten bevorderde lichtvaardige communiceeren (i Cor. i i : 27-291), en hoeverre de
Kerk er nog in die dagen van is verwijderd geweest, in den
»patriarch van de secte der Jansenisten" eenen sectaris te
zien, kan hieruit blijken, dat de man, die om de in de derde
»Provinciale" besprokene reden in 1656 uit de Sorbonne is
gestooten, nog in 1677 een schrijven heeft ontvangen van
den pauselijken secretaris van staat kardinaal Cibo, die hem
meldde, dat de Heilige Vader (Innocentius XI) in zijne geschriften het hoogste belang stelde, en hem aanmaande, bij
voortduring zijne groote gaven te blijven gebruiken tot heil

DE KERK. VAN UTRECHT.

259

der Kerk. In 1682 moet kardinaal Casoni gezegd hebben,
dat Arnauld kardinaal zoude geworden zijn, indien hij niet
de Gallicaansche artikels had verdedigd ; reeds bij Clemens X
( 16 7 0- 7 6) was hij zeer gezien geweest, en nog Alexander
VIII (1689-91) zoowel als de kardinalen Bona, d'Aguirre,
le Camus, alsmede de voornaamste bisschoppen onder zijne
tijdgenooten hebben veel voor hem gevoeld. Alexander VII
(1655-67) mocht hem »een zoon der ongerechtigheid" hebben genoemd, Innocentius XI (1676-89) heeft hem bij herhaling als »eerwaardige heer" toegesproken, en na zijnen dood
heeft kardinaal Casanate in vol consistorie gezegd, dat men
wel mannen had heilig verklaard, die minder vereering verdienden dan deze deugdzame en beroemde leeraar der Sorbonne.
Deze man nu is het geweest, die in 1644 voor den dag
is gekomen met eene »Apologie de jansénius et de la doctrine de Saint Augustin". Van de onrechtzinnigheid eener
secte, ja zelfs van eene wijsgeerige school of staatspartij mag
bij dit feit geen sprake zijn ; wie met Clemens VIII en jansenius besefte, dat Molina en diens ordegenooten van de
Augustijnsche leer waren afgeweken, behoefde daartoe niets
dan eene ouderwetsch Roomsche rechtzinnigheid, en was in
eigene oogen allicht juist een gestreng ijveraar tegen binnendringende verkeerdheden. Op den bodem van de oude kerkleer en het oude kerkrecht hebben mannen gelijk Arnauld,
Pascal en Nicole verzet aangeteekend tegen misbruiken, die
zij ontwaarden in de bediening - der sacramenten en het
verleenen van kerkambten ; zij wilden onderwijs voor de
jeugd, en poogden meteen het verder en verder om zich
grijpen tegen te gaan van het zinledige spel met scapulieren, rozenkransen en diergelijke heidensche dingen.
Van de Jezuïeten onderscheidden zich »de Jansenisten"
door groote gestrengheid in den biechtstoel, en van de, al het
kromme recht pratende, casuïstiek dier woelzieke, bemoeizieke
en haatdragende orde waren zij geslagene vijanden. Als mannen van de oude leer en het oude recht hebben » messieurs
de Port Royal" tegen den Jezuïtischen afkeer van kerkvaders
en oude conciliën de nauwlettende uitgave der oude docu-
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menten gesteld, iets, waarin zij geenszins »ketters" zich betoonden, doch zeer zeker minder welgevallig moesten worden
aan het Roomsche hof, waar de » Vaders" eigenlijk contrabande
waren : men zie hier blz. 75 in den tweeden druk van mijn
geschrift over »Roomsche Historie". Jammer, dat niet alleen
aan het Roomsche hof maar ook onder de groote menigte
de zonen van Loyola veel op de zoogenoemde Jansenisten
voorhadden ; intusschen is Rome de groote bondgenoot geweest, met wiens hulp de Jezuïeten het van hen hebben
gewonnen, met verlies van eigen goeden naam. »De Jansenisten" zagen niet alleen het verfoeilijke in de zedeleer
van Escobar en diens ordegenooten, zij zagen ook maar al
te duidelijk het onderscheid tusschen het oude Catholicisme
en het latere, op schenking van Constantijn, valsche Decretalen en Vaticaanschen libellus gegronde Romanisme, en de
strijd over de Augustijnsche genadeleer is voor de naar eigene
almacht strevende Curie slechts een geschikt voorwendsel
geweest, om tegenover eene haar ergerlijk gewordene kennis
der oudheid in Frankrijk en de Nederlanden haar absolutisme
eens voor al door te zetten. In 1517 was Leo X erin geslaagd, door een concordaat met Frans I, waarbij den koning
tot loon voor het verraad aan de kerk zijns lands het recht
van bezetting der bisschopszetels en abdijen werd overgeleverd, de Pragmatieke Sanctie op te ruimen van Karel VII
(1438), waarbij in Frankrijk de uitspraken waren erkend van
de kerkvergaderingen te Kostnitz en te Bazel omtrent de
meerderheid van een algemeen concilie boven den Paus ; in
theorie hadden Fransche en Nederlandsche theologen zich aan
die afspraak tusschen den Heiligen Vader en Zijne Allerchristelijkste Majesteit niet veel gelegen laten liggen, doch
juist de Fransche en Nederlandsche twisten over de genade
hebben der Curie de gelegenheid aan de hand gedaan, om
met hulp des Franschen Konings diens theologische onderdanen eens voor goed te dwingen, om de Romeinsche oppermacht in de Kerk metterdáád te erkennen door herhaalde
feiten van onderwerping zonder beroep op een concilie. Met
allerlei middelen van list en geweld is sedert 164o de pause-
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lijke prxtensie zonder aanmerking van recht of billijkheid ten
einde toe volgehouden en doorgezet, en op echt Italiaansche
wijze hebben de Romeinsche monsignori en eminentissimi
het gedaan gekregen, dat hun Papa, nadat eerst zonder en
zelfs tegen hem conciliën gezaghebbend hadden geheeten en
men vervolgens tot het geloof aan hunne onwraakbaarheid bij
verbinding met den Primaat, ja tot de onwraakbaarheid van den
door de Kerk gerugsteunden Primaat zelven was overgegaan,
tot eene in zijne gemeenschap als volkomen en onafhankelijk
geldende onwraakbaarheid is geraakt. Sedert 187o heet hij
onder Latijnsche Katholieken in zijne leerstellige uitspraken
onfeilbaar, onafhankelijk van de toestemming der Kerk, en in
strijd met alle oud katholieke begrippen is hij in alle bisdommen
de volstrekte »ordinarius", zoodat de bisschoppen zelven niets
meer zijn dan zijne naar believen afzetbare prxfecten. Op de
bouwvallen nu van het »Jansenisme" is het, dat dit kerkelijke gebouw van Roomsche almacht en onwraakbaarheid is opgetrokken.
De »Apologie de Jansénius et de la doctrine de SaintAugustin" had voorloopig de uitwerking, den bereids genoemden Habert zoover terug te drijven, dat hij de veertig in
den Augustinus door hem ontwaarde dwalingen verminderde
tot twaalf. En op eene twééde, door Arnauld in het licht
gegevene »apologie" is hij het antwoord zelfs schuldig gebleven.
Vijf jaar later echter, in 1649, heeft een zekere Nikolaas
Cornet, een gewezen (?) Jezuiet, die der orde ... gunstig was
gezind gebleven, als syndicus der godgeleerde faculteit te
Parijs zeven stellingen ter veroordeeling voorgelegd aan de
Sorbonne ; hij wendde daarbij voor, dat het niet te doen was
om Jansenius, doch dat is weer blootelijk eene proeve van
jezuitischen waarheidszin geweest. Dat men met de bedoelde
stellingen inderdaad den Augustinus wilde treffen, is maar al
te zeer gebleken ; nadat het getal tot vijf was herleid, zijn
het de stellingen gebleven, die men in het boek van Jansen
te verdoemen had op pauselijken last. Deze luiden als volgt:

I. Sommige geboden Gods zin ook voor rechtvaardige menschen, die het willen en beproeven, volgens de tegenwoordige
17
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krachten, die zij hebben, onuitvoerbaar; het ontbreekt hun ook
aan de genade, waardoor zij uitvoerbaar zouden worden.
II. Aan de inwendige genade wordt in den staat der ge-.
vallene natuur nooit weerstaan.
III. Om loon en straf te verdienen in den staat der gevallene
natuur, wordt niet vereischt de vrijdom van noodzakelijkheid,
maar volstaat de vrjdom van dwang.
IV. De Half-Pelagianen erkenden van de voor(af)koynende
inwendige genade de noodzakelijkheid voor de afzonderlijke
daden, ook voor het begin des gelooft ; hunne ketterij bestond
hierin, dat zij wilden, dat' die genade zoodanig is, dat de
menscheljke wil haar vermag te wederstaan Á oowel als gehoorzamen.
v. Half-Pelagiaansch is het, te zeggen, dat Christus volstrekt voor alle menschen is gestorven, of zin bloed heeft
vergoten.
De Franciscaan Lukas Wadding heeft van deze stellingen
in 1653 » coram Sanctissimo" beweerd, dat de eerste in bepaalden zin te verdedigen was, de tweede door Jansen niet
kettersch was bedoeld, de derde niet in zijn boek stond en
de vierde geëxcerpeerd was door iemand, die Jansen niet
goed had begrepen, of niet wist waarom het te doen was.
En de Franciscanen waren vrienden der Jezuïeten. De Dominicaan Depretis heeft den Heiligen Vader zelfs op de knieën
gebeden, toch niet achter het masker van iemand anders de
leer te doemen van Augustinus, en ook de generaal der
Augustijnen Phil. Visconti heeft in t 65 3 vol smart uitgeroepen, dat Augustinus veroordeeld werd onder den naam van
jansenius. Ten aanzien der vraag, of eigenlijk Jansenius de
stellingen wel zoo had geleerd als zij daar nu lagen, heeft er in het
Heilig Officie groote verdeeldheid geheerscht (Reusch, Index
2 : 468), en in een gehoor bij den als Jezuïetenvriend bekenden
Alexander VII (165 5--67) heeft later de Augustijner monnik Lupus, hoogleeraar te Leuven, zijne verwondering te kennen gegeven over de verklaring zijner . Heiligheid, dat de stellingen bij
jansenius stonden. De Paus beweerde daarop, dat hij ze niet eigen
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oogen had gezien, doch toen Lupus nu verzocht om inzage van
het betrokkene exemplaar, gewerd hem het antwoord, dat de
Jezuïeten, die het getoond hadden, het ook weer hadden
meegenomen. Het geval is opgeteekend door Gerberon
(1628-1711) in diens » Histoire du janse"nisme", 2 : 3 i8. In
Frankrijk hebben Jezuïeten den prins van Condé een exemplaar gebracht, waarin de vijf stellingen op verschillende
plaatsen gedrukt stonden ; bij een bezoek aan den prins is
zekere abbé de la Lane achter het bedrog gekomen, en hij
heeft toen laten zien, dat de stellingen niet stonden in een
ander exemplaar : aldus, naar ik lees, de »Mém. Hist. et
Chron. sur Port Royal" 3 : 352. Nog in 1788, toen de
Jezuïetenorde was opgeheven, hebben de. Augustijnen te,Napels
in eene openbare thesis de verklaring gedaan : »Wij hebben
het boek van Jansenius met alle aandacht gelezen en herlezen,
doch de vijf stellingen er niet in gevonden. Integendeel:
alles wat hij- daar voordraagt is de zuivere leer van den
H. Augustinus. Wij aarzelen dienvolgends niet, hem vrij te
spreken van alle Jansenisterij". Aan hunnen generaal Picini
te Rome hebben zij die thesis opgedragen.
De vijf stellingen zijn in 1653 door Innocentius X veroordeeld bij dogmatische constitutie » Cum Occasione". Eerlang,
in 1656, verschenen in Frankrijk de eerste »Provinciales" van
Blaise Pascal (1623-62), naar aanleiding waarvan eene menigte
van Fransche priesters in verklaringen, die door Arnauld,
Nicole en Pascal mede ontworpen waren, getuigd hebben,
dat zij in hunne verbazing de casuïstische texten hadden
nageslagen en de aanhalingen juist hadden bevonden. »Les
curés de Rouen," volgens hunne eigene verklaring van 1656,
»pour procéder murement en cette affaire et ne s'y pas
engager mal à propos, delibérèrent dans une de leurs assemblées de consulter les livres d'ou Von disait qu'étaient tirées
les propositions et les maximes pernicieuses (que 1'on attribuait aux Casuistes), et d'en faire des recueils et des extraits
fidèles, afin d'en deurander la condamnation par les voies
canoniques si elles se trouvaient dans les Casuistes, de quelque qualité et condition qu'ils fussent, et, si elles ne s'y
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trouvaient pas, d'abandonner cette cause et de poursuivre en
même temps la censure des Lettres au Provincial, qui alléguaient ces doctrines, et qui en citaient les auteurs. Ils y
vaquèrent un mois entier avec toute la fidélité et 1'exactitude
possible ; ils cherchèrent les textes allégués, ils les trouvèrent
dans leurs originaux et dans leurs sources, mot pour mot,
comme ils étaient quotés ; ils en firent des extraits et rapportèrent le tout à leurs confrères dans une seconde assemblée."
De pastoors van Rouaan en Parijs gingen in dezen voor, doch
» ils ne furent pas les seuls qui s'assurèrent de la mauvaise
doctrine des Casuistes et qui en poursuivirent la condamnation.
Ils furent suivis en cela par ceux de Sens, d'Amiens, d'Evreux,
d'Angers, de Lisieux, en un mot par ceux de la plupart des
villes considérables du Royaume." (M. Petit-Didier, Apologie
des Lettres Provinciales i : 8.) Prof. Dr. P. J. Blok heeft
over deze zaak in i 893 te Alkmaar en Rotterdam de uitspraak
gedaan, dat door Voltaire met recht gezegd is : »Men schreef
handiglijk aan de geheele orde de buitensporige meeningen
toe van eenige Spaansche en Vlaamsche Jezuïeten, meeningen,
die men even goed bij Dominicaner en Franciscaner casuïsten
zoude hebben kunnen opgraven". Dat de Jezuïeten de uitwerkers en rustelooze verbreiders zijn geworden van casuïstische opvattingen waartegen sommigen hunner zich aanvankelijk hadden verzet, is waar genoeg ; Pascal zelf zegt in zijn
vijfden brief, dat zij » de bonnes choses" aan casuïsten buiten
de orde hadden ontleend en »ces opinions larges" niet op
rekening kwamen van »toute la Société''. In 1697 heeft Dom
Petit-Didier hun toegevoegd : »le père Gonzalez votre général
fait voir dans la préface de son traité de la Probabilité que
votre sentiment sur ce point n'a commencé que sur la fin
du dernier siècle, puisque Corduba dans ses Questions Théologiques, imprimées en I 57 I , dit expressément que tous les
théologiens conviennent que dans le concours des opinions
morales on est obligé de suivre toujours celle qui est la plus
probable et la plus sure, et que lorsqu' elles sont également
probables on doit embrasser celle qui est la plus sure. C'est
de quoi tous les théologiens tombent d'accord". (A. d. L. P.
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i : 8o-8 i ). Nog in i 6 i 7 heeft de Jezuïetengeneraal Vitellesch
tegen de overgroote slapheid van de zedeleer zijner ordegenooten een ambtelijk schrijven laten rondgaan (Döll. en
Reusch : » Moralstreitigkeiten" i : 32), wat niet wegneemt, dat
reeds Andrea Bianchi, de derde Jezuïet, die het Probabilisme
zijner orde bestreden heeft, op moeielijkheden is gestooten.
Hoe zuur deze het leven heeft gemaakt van Thyrsus Gonzalez, dien men onder den invloed van Innocentius XI in
1687 tot generaal had verkozen, doch om de gestrengheid
zijner opvattingen aldra op het felst en hardnekkigst tegenwerkte, staat voor ieder thans te lezen in het boek van
Döllinger en Reusch over , de Roomsche »Moralstreitigkeiten"
(I : 120 -273), gelijk het voorheen bijv. reeds besproken was
door Dom Petit-Didier. (A. d. L. P. i : i og- I I I .) Solidair
heeft de Orde zich in deze aangelegenheid wel degelijk gevoeld, en de later in 1757 te Praag gedrukte bepaling van
het Institutum Sociëtatis Jesu, waarbij gelast wordt, dat in
de verschillen, waaromtrent buiten de orde niet eenstemmig
gedacht wordt, hare leden zich tot eenvormigheid zullen verbinden, opdat zij allen dezelfde leer volgen en dezelfde taal
voeren, heeft allerminst de strekking gehad, om eenstemmig
de vroegere casuïsten te doen verloochenen ; veeleer is het
breve van den 7 Juli 1871, waarbij Pius IX Alfonso de' Liguori
(1 696 -1 787) tot onvoorwaardelijk gezaghebbend kerkleeraar
heeft gestempeld, eene besliste overwinning der casuïstiek
,geweest. Want de zedeleer van Liguori is slechts een commentaar op »het Merg" van pater Hermann Busenbaum
(1600-i668), en wat dat zeggen wil, beoordeele men naar de
proeven, welke in de » Moralstreitigkeiten" worden bijgebracht
op blz. 444 en volgende van het eerste deel.
In het jaar zelf van hunne openbare beschaming hebben
de Jezuïeten van paus Alexander VII de uitvaardiging verworven van het beruchte formulier, waardoor hunne vijanden
kerkelijk werden geknakt ; tegen de verdedigers der Augustijnsche genadeleer hebben de Molinisten het toen doorgezet,
dat de Paus van hen de verklaring eischte : » Ik onderwerp
mij aan de constitutie van Innocentius X van den 31 Mei 1653
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en aan die van Alexander VII van den zs October 2656, en
verwerp en verdoem met oprecht gemoed de vijf uit den
Augustinus van Cornelis lansen getrokkene stellingen in den
door den schrijver bedoelden zin, zooals de H. Apostolische
Stoel die bij gezegde bullen verdoemd heeft. Dit zweer ik.
Zoo waarlijk helpe mij God en deze heilige Evangeliën!"
Met dit formulier te hunner beschikking hadden onze Molinisten het voortaan in hunne macht, het Roomsche hof op
hunne zijde te houden, doordat zij het, des nóód zijnde, voor
eene den Paus prikkelende eedsweigering stelden ; dat de
eed zelf een meineed, of op zijn best een lichtvaardige eed had
te heeten, dat hij bovendien kerkrechtelijk niet eens te vorderen
was, kwam er voor het doel der gewetenlooze orde minder
op aan : de duimschroef tegen hunne bestrijders was nu in
hunne handen. Want mocht voorheen een Sixtus IV (147 1-84)
geschriften van eenen ordebroeder voor rechtzinnig hebben
verklaard, die »in publico consistorio" door zijnen voorganger
Johannes XXII ( 1 3 16- 34) waren verdoemd : mocht al eens
Ambrosius gezegd hebben, dat men van eene zaak volmaakte
kennis moest dragen, om er in gemoede bij te kunnen zweren
(in Ps. 118) : naar buiten waren de Pausen hoe langer zoo
meer solidair geworden, en nu eenmaal een Paus de bezwering
van het feit in quxstie had gevergd, was de overwinning
der Jezuïeten op hunne bestrijders slechts eene vraag van tijd.
Pius II (1458-64) had als Paus wel openlijk herroepen wat
hij als Aeneas Silvius Piccolomini tegen het Pausdom had
geschreven, en Paulus IV had als Paus wel eenen »Raad tot
verbetering der Kerk" op den Index gezet, dien hij als
Giovanni Pietro Caraffa mede had opgesteld, evenals nog later
van Innocentius XIII (1721-24) door kardinaal de Gesvres
is gezegd, dat hij als Michael Angelo Conti geenszins gunstig
dacht over de bul »Unigenitus", maar als Paus er aan verknocht
was en door de Curie in de zaak werd medegesleept. Men
oordeele, wat hier van Rome voortaan was te hopen op grond
van ... argumenten : of het in dezen voortaan zoude luisteren
naar het voorschrift van zijn eigen catechismus : » Voorop sta
bij het zweren van eenen eed de waarheid, en dat wel zoo,
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dat wat verzekerd wordt niet enkel waar zij op zich zelf, maar
de zwerende ook overtuigd zij dat het zoo is, en deze niet
losweg of bij luchtige onderstelling maar op volmaakt zekere
bewijsgronden tot zijne overtuiging gekomen zij." (Catech.
Rom. 3 : 3, 12). »Wat bekommert men zich te Rome", heeft
bisschop Hefele nog den 25e11 Januari r87 I geschreven, »wat
bekommert men zich te Rome om der menschen geweten,
wanneer men slechts zijne heerschzucht bevredigt ?" De
Jezuïeten zelven mochten eenen Paulus V, toen het hunnen
Molina betrof, de bevoegdheid ontzegd hebben, om aan hunne
machtige orde ter zake van een afzonderlijk feit eene overtuiging voor te schrijven, zelfs nog de Jezuïet Bellarminus mocht
al uitdrukkelijk hebben geschreven, dat men niets mag beëedigen, of het moest blijkbaar en zeker zijn (de Euch. i : 5), -alle overwegingen hadden voortaan te zwichten voor de solidaire belangen van Curie en Orde, zooals het formulier van
den Jezuïetenvriend Alexander VII ze had gemaakt. Toch heeft
van de betrokkene feitsquxstie zelfs de Jezuïet Yves André
(t 1764) geschreven : » Men moet het verstand hebben verloren,
om daarvan een geloofsartikel te maken .... Wij hebben geen
enkel voorbeeld in de geheele oude Kerk, dat men aangaande
diergelijke feiten hetzelfde geloof heeft gevergd als voor de
feiten der openbaring".
Tegenover de Provinciales van Pascal poogden de paters
in Frankrijk zelf zich voorloopig staande te houden met
bedriegerijen en onbeschaamdheid. Zij vervaardigden eene
voor »Jansenisten" compromitteerende » lettre d'un Ministre à
M. Arnauld", er kwam eene » lettre circulaire des Jansénistes"
in omloop, en de eenvoudige vromen werden verschrikt met
plaatsen uit »Constitutions du Saint Sacrement", die nooit
hadden bestaan. Nog in 1657 verscheen er eene »Apologie
des Casuistes" van den Jezuïet G. Pirot, »qui prit le parti
d'avouer que cette doctrine était en effet celle des Casuistes,
et de soutenir qu'elle n'avait rien de mauvais, ni qui ne fut
conforme à la doctrine de 1'Eglise" (A. d. L. P. i : 8-9);
»het is waar", heeft Pirot gezegd, »het is waar, dat mijne
broeders alles geleerd hebben, wat men tegen hen inbrengt,
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doch even waar is het, dat zij zoo leeren moesten". Zijne
verdediging wekte echter onder de Fransche bisschoppen
zoowel als bij de lagere geestelijkheid zooveel ergernis,
dat de Orde de plechtige veroordeeling door haar eigen
begunstiger Alexander VII niet heeft kunnen tegenhouden. In
deze zaak was zij voor haar deel weer alles behalve gezeggelijk ; »la manière", heeft Dom Petit Didier haar toegevoegd,
»la manière dont vous êtes élevés contre les censures des
éveques pour soutenir 1'infame Apologie des Casuistes, et
l'impatience outrée contrei, cello de Sorbonne, dont la lettre
circulaire de vos provinciaux sera un témoin éternel, font voir
combien vous avez toujours été éloignés de vouloir renoncer
à votre morale corrompue." »Vous souteniez que la condamnation du Pape ne marquait et ne condamnait aucune proposition du livre, et que Sa Sainteté ne l'avait défendu qu'a'
cause de 1'omission de quelque formalité de police ; c'est ainsi
qu'en parle la société dans l'apologie latine de sa morale en
deux volumes in folio, composée par le père Fabri du consentement du général Oliva, publiée de l'autorité de deux

provinciaux, approuvée par neuf théologiens de la compagnie,
et avouée dans le catalogue de ses écrivains." (A. d. L. P.
i : 62-63 en 10.) Doch ook het verweerschrift van Honoratus Fabri, dat in 1659 was uitgekomen tegen de Latijnsche
vertaling met toelichtingen, die Pierre Nicole als »Willem
Wendrock" van de Provinciales had laten verschijnen, is door
het Roomsche hof op de lijst der verbodene boeken geplaatst,
wat te meer treft, omdat Nicole's elaboraat niet verboden is;
het schijnt, dat men te Rome in die dagen zijnen wrevel
heeft willen uiten over het feit,. dat de Orde den Paus er met
het formulier had laten inloopen. Noch ook is die veroordeeling de laatste geweest ; pauselijke vonnissen zijn tegen de
Jezuïeten gewezen door Clemens IX, Clemens XI, Clemens XII
en Clemens XIII, door Urbanus VIII, door Innocentius X,
Innocentius XI, Innocentius XIII en Benedictus XIV ; de
laatste heeft onze paters gebrandmerkt als »weerspannigen,
slechtaards en weerbarstige lieden", nadat hij reeds als kardinaal gezegd had, dat de secte der Jansenisten een puur ver-
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zinsel der Jezuïeten was, en dezen het geweest waren, die
Clemens XI verleid hadden tot de bul tegen Quesnel, die in
Frankrijk zooveel onrust had te weeg gebracht. Van eene der
Jezuitische boekuitgaven heeft Clemens XIII nog eens gezegd,
»dat zij de maat der ergernis vervulde".
In weerwil van al wat tot haar nadeel zich laat zeggen, is
naar wij weten de Orde toch in haar streven geslaagd, om
de Roomsche kerk op de mannen van reinere opvattingen te
veroveren, wat niet wegneemt, dat het brandmerk, door Pascal
op haar gezet, zich nooit weer uit laat wisschen. In zijne te
Rouaan in 1 694 uitgekomene »Entretiens de Cléandre et
d'Eudoxe" erkent Gabr. Daniël S. J. ten aanzien der daarin
door hem bestredene brieven : »Ce livre seul a fait plus de
jansénistes que l'Augustin de Jansénius et que tous les ouvrages
de M. Arnauld ensemble ... Les Jésuites se sentiront longtemps de ce coup que le Jansénisme leur a porté ... La morale
rela^ chée et la morale des Jésuites sont devenues deux expressions synonymes, qui signifient la même chose dans l'esprit
et dans la bouche d'une infinité de gens." (PP. i 1, I2, 61 in
den druk van 1696.) Zekere graaf de Bussy Rabutin, die in
i66 5 ter zake eener »Histoire Amoureuse des Gaules" in de
Bastille heeft gezeten, placht aan zijne vrienden te verhalen,
dat de Jezuieten hem door zijnen biechtvader pater Nouet de
voorspraak hadden toegezegd van pater Annat, den biechtvader
des konings, voor het geval dat hij iets wilde schrijven tegen Pascal, en hij had zich toen bouwstoffen laten verstrekken, doch al
dra ingezien dat de taak zich niet liet uitvoeren ; men zie de
A. d. L. P. i : 29-30 en Sainte Beuve in »Port Royal"
( 18 4 0-60 ) 3 : 221. Pascal was onweerlegbaar. »Zijne tegenstanders", zegt Sainte Beuve, »hebben hier en daar eene
onnauwkeurige aanhaling of eene meer ofte min passend
gemaakte en aangepunte vertaling kunnen aanwijzen ; bij wijlen
haalt hij de meening des tegenstanders zuiverder te voorschijn
dan zij in den volledigen text zoude uitkomen ; hij scheurt,
zooals Annat zegt, vier woorden uit eene geheele plaats,
wanneer hem dat lijkt en te stade komt ; il aide volontiers
a la lettre ; enfin, dans cette ambiguïté d'autorités et de
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décisions, il lui arrive, par moments aussi, de se méprendre.
C'est là tout ce qu'on peut dire, sans avoir droit de mettre
en doute sa sincérité." (3 : 123.) »The poisonous shafts of
his deadly satire", zegt de Americaan H. C. Lea in zijne
History of Auricular Confession and Indulgences (London
1896), » the poisonous shafts of his deadly satire, like the
arrows of Philoctetes, inflicted an incurable wound which has
never ceased to rankle, and although some forty years later
père Daniël in his lumbering Entretiens de Cléandre et d'Eudoxe
was able to point out a few errors and incorrect citations,
his defence of the order was scarce more than a confession".
(2 : 306-307). Drie jaren te voren had Prof. Dr. P. J. Blok
van Pascals overdrjving, onverdraagzaamheid en onrechtvaardiglieid gewaagd ; van de Provinciales sprekende had hij
gezegd : » Pamfletten zin het, toegegeven ! Zij zin een uitvloeisel van bitteren haat, toegegeven ! Voltaire, de spotter,
reeds noemde ze onsterfelijke leugens, en stemde toe, dat zij
stonden op een valschen grondslag." »Geen woord van af keuring," heeft in hetzelfde jaar toen Dr. M. A. N. Rovers
gezegd, »geen woord van afkeuring wordt over zulk eene
aanklacht uitgesproken" ... Het aantal loftuigingen in deze
rede op de Jezuïeten gehouden is legio." (»Een woord naar
aanl. v. Dr. Bloks rede over de J.", blz. I i 12). De waarheid in dezen is, dat collega Blok, bij alle »wetenschappelijkheid" zijner historie, in »zijne onpartijdigheid, waartoe zoo
velen zich niet kunnen verheffen", vgl. hier den Spectator
van 2 Juni igoo — van de Jezuïeten en hunne bestrijders eigenlijk niet veel heeft geweten, en noch de »Gesch. der Moralstreitigkeiten", noch het boek van A Keller over „die Moraltheologie des Jesuiten Pater Gury" (Aarau 1869), noch het
groote werk van Reusch over den Index (1883-85), noch
in het algemeen iets had gelezen, dat hem hier inderdaad
had kunnen doen spreken als » wetenschappelijk historicus",
zooals hij zichzelven noemt. Hij heeft niet eens iets noemenswaardigs geweten van de geschiedenis der zeventiendeeeuwsche Jezuïeten en »Jansenisten" in ons eigen land ; zelfs
de in 1 85 2 op nieuw in den handel gebrachte » Histoire
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Abrégée de l'église métropolitaine d'Utrecht" par M. G.
Duparc de Bellegarde (van het jaar i 765) is dezen hoogleeraar in de geschiedenis des vaderlands niet bekend geweest.
Zoo komen wij dan aan zijne leerrijke mededeeling, dat
»nadat de Paus zich in 1713 tegen het _7ansenisme had verklaard, de Hollandsche -7ansenisten tot ergernis van vele aan
het pauseljk gezag gehechte Katholieken tien jaren later den
Paus de gehoorzaamheid opzegden". Aldus Prof. Dr. P. J. Blok.
Betreffende »de onsterfelijke leugens" van Pascal onthoude
de lezer, dat èn de »Apologie des Casuistes" van Pirot, èn
het verweerschrift van den Jezuïet Fabri, èn de »Entretiens
de Cléandre et d'Eudoxe" van pater Daniël door het Roomsche hof zelf verboden en veroordeeld zijn, dat in eene reeks
van vonnissen, die de Pausen tegen de Jezuïeten hebben
gewezen, zaken worden opgehaald, zooals die door Pascal
waren te berde gebracht, en dat met name Innocentius XI
uit de Jezuïtische zedeleer 65 stellingen heeft gedoemd op
den Zen Maart 1679. De Staten onzer gewesten hebben hen
bij herhaling verbannen, en zelfs de jezuïetenbegunstiger
bisschop Jacobus de la Torre heeft den Seri Februari 165 7
eene constitutie moeten uitvaardigen, waarin het heette : »Wij
verbieden, dat eenig zendeling openlijk of in het geheim
tegenover een wereldlijk priester bewere, dat zij, die wij of
onze voorgangers als apostolische vicarissen tot pastoors
hebben benoemd, geen pastoors der hun aangewezene districten of kerspelen zijn en niet als zoodanig mogen beschouwd
worden of genoemd". Nadat zelfs hij te Rome over de orde
weer had moeten klagen, is hij dan in . 166 I in vollen vrede
met de Curie overleden, waarop na een paar tusschenvicariaten het bestuur gevolgd is van bisschop Jan van Neerkassel.
Onder den titel van bisschop van Castorië ontving de kerk
van Utrecht en Holland in 1663 aan dezen prxlaat, in
tegenstelling met Rooveen, die nog gemeend had tegenover
de Unie zich aan Spanje te moeten houden en daarom door
de Staten was vervolgd, een goed en degelijk vaderlander
tot overste. Toen in het begin zijner ambtsbediening een
zijner priesters zich te Parijs aan anti-Hollandsche woelingen
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had schuldig gemaakt, schreef onze kerkvoogd aan pater
Annat, met verzoek den koning te zeggen, dat hij, de bisschop,
zoo iets ten zeerste afkeurde ; dat de Hollandsche kerk, ook
wanneer zij door de wetten des lands werd benard en gedrukt,
in de eerste plaats zich toch aan haar eigen vaderland hield,
en niets anders wenschte dan trouw te blijven aan God en
de wereldlijke overheid, de Generale Staten.
Het getob, inmiddels, met de patres sociëtatis Jesu ging
natuurlijk door. Naar aanleiding der goedkeuring, die Neerkassel en eenige andere bisschoppen aan zekere »Monita
Beatx Marix Virginis" van den Keulschen priester Widenfeld
geschonken hadden, onderwond zich zelfs een hunner, Adam
van Sedan, in het openbaar te schrijven : »Die kleine ratten
in de Kerk, die in hunne holen willen heerschen, die aan
hunne sclioorsteenen de vorsten spelen en zich noemen bij
de gratie Gods in plaats van bij de erbarming des Roomschen
stoels, ze moesten zich liever bisschop noemen bij de gramschap Gods". Zoo hebben Jezuïeten tegen bisschoppen te
keer gegaan, zoolang deze nog eenige zelfstandigheid hadden
overgehouden. Voorloopig was echter nog Jan van Neerkassel een man uit één stuk, een vroom Nederlander in den
allerbesten zin des woords, en had zijn zwakke voorganger
de la Torre het aangezien, dat de paters de eene pastorie
na de andere aan de jurisdictie van den bisschop ontscheurden, Neerkassel kwam tegen die ongenoodigde »zendelingen"
met kracht in verzet, schrijvende, dat hij in geenen deele
voornemens was, zijn ambt tot de nietige en belachelijke rol
van eenen paradebisschop te laten vernederen. In een bericht
aan de Propaganda schildert hij de Jezuïeten als vermetele
en onbeschaamde leugenaars, tot afschuwelijke lasteringen in
staat, zeggende dat hij zich als mensch schaamt, verplicht te
zijn, te melden, dat er lieden bestaan als zij zijn. Den
S en Augustus 1669 besliste de Propaganda nog eens, dat de
Jezuïeten weer hadden af te geven wat zij zich hadden aan-

gematigd. Doch dat zij uit de . onrechtmatig en zonder
deferentie in bezit genomene pastoorsplaatsen hadden af te
trekken, had het hoofd onzer clerezie tegen hen niet door-
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gezet, zonder dat dit eens voor al hunne wraakzucht wekte,
en nog hetzelfde jaar kwamen zij te Rome voor den dag met
eene aanklacht tegen bisschop en pastoors wegens jansenisme.
De »Sasboldianen" . waren nu »Jansenisten". tiet was de
eerste maal, dat met de Roomschen onzer gewesten deze
naam in verband werd gebracht, en hoewel de Clerezie altoos
op het nadrukkelijkst heeft te verstaan gegeven, dat zij de
vijf stellingen als zoodanig verwerpt, i) hebben de Jezuïeten
ervoor gezorgd, dat de scheldnaam van 1669 tot op onze
dagen aan hunne Nederlandsche tegenstanders is blijven
hangen. Voorloopig verklaarde het Heilig Officie hen op de
vijf door hen ingebrachte zaken onontvankelijk ; er was, zoo
besliste het, tot theologische censuur onzer clerezie geene
aanleiding, doch daar lieten de paters het niet bij, en hunne
hatelijke halsstarrigheid ziende, had onze bisschop tegen het
einde van 1670 in persoon eene reis te ondernemen naar
Rome. Men zie bij Fr. Nippold in diens geschrift over »die
altkath. Kirche des Erzbistums Utr." op blz. 23-24 de dertien
voorstellen, die hij den Paus op den i Sen December 1670
heeft voorgelegd, om tegen de nooit ofte nimmer loslatende
paters afdoende hulp en medewerking te verkrijgen. Het trof
dat er net klachten over hen waren ingekomen uit Azië en
Constantinopel, waar de vicarii apostolici óók al met hen te
stellen hadden, en onze bisschop verkreeg den 25 januari
en I7 Maart 1671 een tweetal decreten, waarbij de hoofdzaken naar zijnen wensch werden uitgemaakt. In Augustus
1671 besliste de Propaganda nogmaals, dat de Jezuïeten de
door hen geüsurpeerde pastoorsplaatsen hier te lande hadden
-te ontruimen. Te onthouden is hier, dat in hetzelfde jaar
Quesnel's »Abrégé de la morale de l'Evangile" is verschenen,
een boekje, dat later tot een werk van acht deelen is aangei) »Lasterlijk is de aantijging, alsof wij voorstanders der vijf gedoemde en
aan Jansenius toegeschrevene stellingen waren. Wat wilt gij meer tot logenstraffing dan onze dikwijls herhaalde plechtige betuiging voor een alwetenden
God, dat de heeren der Clerezie die stellingen altijd gedoemd hebben en nog
elk uur bereid zijn, dezelve zoo woordelijk als schriftelijk te doemen ? Rampzalige en niets beteekenende twist, of zij ja dan neen in het boek van dien braven
bisschop staan!" P. Buijs, Noodige Bijlagen 2 : 264.
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groeid en in dien staat als »(le Nouveau Testament en
francais, avec des) Réflexions Morales (sur chaque verset)"
is bekend gebleven. Bisschoppen hebben de Réflexions Morales goedgekeurd, de Jezuïet Lachaise heeft er van getuigd,
dat hij er dagelijks zijne opwekking in zocht, een ander Jezuïet,
d'Avril geheeten, heeft er voor zijn eigen geschrijf de beste
bouwstoffen uit geput, een rector onder de Jezuïeten heeft het
in handen gegeven aan zijne leerlingen, en Paus Clemens XI
rampzaliger nagedachtenis moet er eer hij Paus werd met
veel stichting in hebben gelezen.
Toen de Jezuïeten tegen onze clerezie voor het eerst met
de aanklacht wegens Jansenisme te Rome kwamen aandragen,
bestond sinds kort de periode van verademing bekend als
» de Vrede van Clemens IX" (1 667 -- 69), die onder Clemens
X, Innocentius XI, Alexander VIII en Innocentius XII (169 1
I zoo) heeft voortgeduurd. In 1669 was Clemens IX tot het
meer ofte min ontveinsd doch redelijk besluit gekomen, dat
de tegen het formulier van Alexander VII in verzet gekomene
Fransche bisschoppen (Nic. Pavillon van Aleth, Etienne Francois
de Caulet van Pamiers, Nic. Choart de Buzenval van Beauvais en Henri Arnauld van Angers) konden volstaan met de
verklaring, dat zij het formulier lieten gelden wat betrof »het
recht", en zwijgen zouden over »het feit ". En toen Pierre
Nicole (1625-95) in 1 677 een Latijnschen, door de bisschoppen van Atrecht en Saint Pons onderteekenden, brief aan
den Paus had gesteld, waarin tachtig Jezuïtische stellingen
werden aangewezen, zooals die voor het meerendeel reeds
in de Provinciales waren opgehaald, heeft Innocentius XI
den 2 Maart 1679 daar vijfenzestig van verdoemd. De door
de Jezuïeten beheerschte Lodewijk XIV had den overigen
bisschoppen verboden, aan de »denuntiatie" mede te doen,
en het Parlement heeft in Frankrijk de openbaarmaking van
het tegen de Jezuïeten gerichte pauselijke decreet moeten
tegenhouden ; de Paus zelf echter heeft in die dagen den
bisschop van Aleth geprezen om eenen brief, waarin het
Jansenisme een spookbeeld werd genoemd, en bij herhaling
heeft hij de uitspraak gedaan, dat er in Frankrijk wel vele
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tegenstanders waren van den H. Stoel, maar geene Jansenisten.
Dat kardinaal Bona meermalen heeft te kennen gegeven, dat
de Jezuïeten iedereen voor »Jansenist" uitmaakten, die geen
Molinist was, is geheel in den geest geweest van Innocentius
XI, wiens secretaris Favoriti van den »Jansenist" de bekende
omschrijving heeft gegeven, dat hij was »een man van groote
vroomheid en deugd, een vijand van Jezuïeten", »vir
eximhe piëtatis et virtutis, inimicus jesu*itarum". Zelfs een
Fénélon heeft dan ook eens in een schrijven aan den hertog
van Chevreuse de denkbaarheid toegegeven, » dat de veroordeeling van Jansenius wel eens onrechtvaardig en het Jansenisme een phantoom, eene ingebeelde ketterij konde zijn,
waarvan de jezuïeten zich bedienden om de getrouwe leerlingen van den H. Augustinus te vervolgen en de gewetens
ten bate van het Molinisme te tyrannizeeren", en onder het
pontificaat van Innocentius XI heeft Arnauld in 1686 met
stille toestemming des Heiligen Vaders in een geschrift over
»le Fantóme du Jansénisme" kunnen betoogen, dat indien
het jansenisme in de verdediging der vijf stellingen bestond,
het hier eene ketterij gold zonder ketters, terwijl er ketters
waren zonder ketterij, indien het bestond in de weigering om
te bezweren, dat Jansenius den zin der stellingen had geleerd.
Onder Innocentius XI, »ce bon pape moderne janséniste",
zooals de Jezuïeten hem hebben genoemd, hebben Arnauld
in 1679, Gerberon in 1 682 en Quesnel in 1685 bij onzen
Jan van Neerkassel eene toevlucht kunnen vinden, zonder
dat daar eenig bezwaar tegen rees in de Curie.. Hij was
dan ook voor zijn persoon een prxlaat van ontwijfelbare
Roomsch-Katholieke rechtgeloovigheid, en het feit, dat hij
alles in zich heeft vereenigd, wat den Jansenist uitmaakte in
de oogen der Jezuïeten, is in de oogen van den welonderrichte
een lof in stede van eenen blaam. »Jansenisten" als een
St Cyran (Jean du Vergier de Hauranne I 58 I 1 643), Antoine
Arnauld (1612—'94), Neerkassel (1626—'86) en Innocentius XI
( zijn menschen geweest van denzelfden heiligen
geest als Karel Borromaeus ( Frans . van Sales
(1567-1622) en Johanna van Chantal (1572-164 1), die door
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de Roomsche . kerk als heiligen worden vereerd ; de laatste is
zelfs als zoodanig aangenomen in weerwil harer betrekking
tot »het Jansenisme", hoewel de heiligverklaring van andere
vromen, als Pierre de Berulle ( en den edelen
bisschop Juan de Palafox (1600—'59) om diezelfde reden
niet is doorgegaan i). Paus Innocentius XI heeft onzen
Neerkassel om zijn smetteloozen levenswandel en voorbeeldigen beroepsijver hoog geëerd en toen in 1684 diens door
Bossuet geprezen boek over »de Boetvaardige Liefde" te
Rome zoude verboden worden, »totdat het was verbeterd",
moet hij den assessor S. Off., die hem het besluit voorlegde,
hebben toegevoegd, dat het boek goed en de schrijver een
heilige was, -- » ii libro è buono, ed il autor santo". (Eerst
Alexander VIII heeft in 1690 de openbaarmaking van deszelfs veroordeeling door de Romeinsche inquisitie toegelaten.)
De prxlaten, die in die tijden door de Jezuïeten ongemoeid
zijn gelaten, zijn niet precies de heiligen geweest ; onaangevochten is een kardinaal de Lorraine gebleven, die veertien
bisdommen tegelijk bestuurde, en ongemoeid bleven ook de
24 bisschoppen des Duitschen rijks, van wie niet één toen
i) Van Palafox bestaan brieven van 9 Febr. en 6 Apr. i66, waarin hij
zich met evenveel warmte over de hoogeschool van Leuven als bitterheid over
de Jezuïeten uitlaat. Toen nu echter te Rome zijne heiligverklaring in behandeling was, werd tegen hem een herderlijk schrijven aangevoerd van den
Utrechtschen aartsbisschop P. J. Meindaerts (1739—'67), waarin hij geprezen
werd wegens zijne verknochtheid aan »de vijf stellingen"; drukker van den brief
heette G. W. van der Weijde, de gewone uitgever der Clerezie. Van Rome uit
gewerd daarover bericht aan een Keulsch blad en zoo kwam men het in Utrecht
zelf te weten ; het bleek nu, dat de herderlijke brief van 1 770 was en dus door
den aartsbisschop was uitgevaardigd drie jaren na zijnen dood, terwijl ook de
drukker van de geheele zaak niets wist. Doch Juan de Palafox is niet heilig
verklaard, ook niet onder Clemens XIV, die het zich reeds had voorgenomen.
Een ander Jesuiticum met betrekking tot onzen niet heilig verklaarden heilige
vermeldt Reusch in zijn werk over den Index II : 495, en het teekent, dat de
»Nomenclator Literarius recentioris theologioe catholicx" (5 bdn., 1871—'86)
van Hugo von Hurter S. J. over hem zwijgt. Want Hurter verzwijgt óók den
naam van zijnen ordegenoot Roman de la Higueira, waar hij over diens falsaat
moet spreken (i : 648), evenals hij een boek over het duel van den Jezuiet
Stadler prijst (3 : 179), zonder de bul te vermelden, waarbij het is veroordeeld.
Eenen herdruk van het beruchte Cypriaanfalsaat heeft hij zelf op zijn geweten.
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in persoon mede predikte, of met eere op een concilie had
kunnen verschijnen. Max Hendrik van Beieren (1650-88),
de aartsbisschop van Keulen, onder anderen, was tegelijk
bisschop van Regensburg, Freising, Hildesheim, Luik en Munster, en zijn opvolger de zestienjarige Jozef Clemens van
Beieren heeft zich eerst achttien jaar . later tot priester laten
wijden. Wereldlijke feesten, aanleg van tuinen en waterwerken, het bouwen van jachtsloten en diergelijke, zietdaar
de zaken, waarmede men zich bemoeide onder de ongemoeid
blijvende Duitsche bisschoppen, om van de vroomheden der
Italiaansche prxlatuur niet eens te gewagen. In Frankrijk
steken »bullisten" gelijk Bissy, Fleury, Tencin, Mailly, Dubois,
allen te gelegener tod met het Romeinsche purper en den kardinaalshoed versierd, al zeer smadelijk en kerkonteerend af bij
deugdzame mannen gelijk de bisschoppen Pierre de la Broue
van Mirepoix, Jean Soanen van Sénez, Charles Joachim Colbert van Montpellier en Pierre de Langle van Boulogne, tegen
wie het pauselijk brevet » Pastoralis Officii" is uitgevaardigd,
omdat zij den 5 en Maart 1717 in de Sorbonne hoogex beroep
zijn komen aanteekenen tegen de bul »Unigenitus". D Fléau
des honnêtes gens, simoniaque, incestueux, mauvais citoyen,
honni et méprisé partout, ainsi était qualifié, quelques années
après, par le marquis d'Argenson, l'abbé de Tencin, archévêque d'Embrun", maar die was »bullist", en heeft het in
1740 gebracht tot kardinaal.
Bisschop Neerkassel is overleden in 1686, aan de gevolgen
van overspanning bij eene apostolische rondreis ; stippen wij
hier aan dat Bossuet, die wel wist wat hij te denken had
bij den titel, waaronder het hoofd onzer clerezie te Keulen
was gewijd, hem in zijne brieven nooit anders dan bisschop
van Holland of bisschop van Utrecht genoemd heeft. Aan
Huig van Heussen, den geleerden schrijver der »Batavia
Sacra", dien Neerkassel zelf als opvolger had gewenscht,
weigerde de Curie hare bekrachtiging, omdat hij bezwaar
maakte, bij zijne geloofsbelijdenis de erkenning te voegen der
pauselijke onfeilbaarheid. Uit een door de kapittels opgemaakt drietal heeft Innocentius XI toen in i688 Pieter van
18
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der Kodde gekozen, die den 6 Febr. 1 689 als »aartsbisschop
van Sebaste" door den aartsbisschop van Mechelen te
Brussel gewijd is. Codde was weer een man van groote
zedelijke gestrengheid, die het formulier niet had ondertee-.
kend, en het eigenaardige van het geval in dezen is, dat aan
hém den dag voor zijne wijding het formulier ter onderteekening is voorgelegd door den nuntius van Brussel ; Codde
weigerde, en de wijding is niettemin doorgegaan. » Zonder
mijn geweten te kwetsen," dit waren zijne woorden, »en
zonder God te verzoeken kan ik niet met eenen eed iets
teekenen en verzekeren, eer ik het heb onderzocht. Indien
hier sprake is van 7ansenisrne, wil ik gaarne de verzekering
geven, dat ik mij in die twisten nooit gemengd heb ; in
Holland zin ze slechts bij naam bekend." En inderdaad is op
het standpunt der Roomsche orthodoxie voor 1854 en 1870
»het Jansenisme" der kerk van Utrecht en Holland nooit op
een enkel punt te prxciseeren geweest ; wat hare clerezie den
Paus in beginsel heeft geweigerd, het is de bezwering van
het feit, dat bisschop Cornelis Jansen van Yperen de vijf
door Innocentius X gewraakte en daarop ook door onze
pastoors verworpene stellingen geleerd heeft in den door
Rome veroordeelden zin. Wij hebben reeds gezien, dat er
dagen zijn geweest, toen de Curie nog neiging toonde, om
Roomschen van zulk eene gezindheid bij gelegenheid in het
gelijk te stellen tegenover de Jezuïeten, en nog in de dagen
van Codde heeft de universiteit van Leuven bij een brevet
van Innocentius XII d.d. 6 Febr. 1694 gelijk gekregen tegenover den aan de Loyolisten verknochten aartsbisschop van
Mechelen Precipiano. Ja zelfs in een tweede door Precipiano
uitgelokt brevet aan de Zuid-Nederlandsche bisschoppen heeft
de Paus van 1691 --1700 uitdrukkelijk te verstaan gegeven,
dat hij zich vergenoegde met de rechtzinnigheid als zoodanig,
en dat hij verbood, iemand met den sectenaam »Jansenist"
te bekladden, van wiep niet bleek, dat hij de vijf stellingen
zelven was toegedaan. ' Van een geheel anderen geest is de
ongeletterde en door Jezuïeten beheerschte Pius IX gebleken,
toen hij in de bul » Ex qua, dië" van den 4' Maart I 853
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Paus Alexander VII noemde als eenen voorganger, »die bij
het begin der Jansenistische scheuring manmoedig tegen dat
monster en die pest zich heeft verzet, en onverpoosd deszelfs kracht gebreideld heeft en gebroken", doch onder
Innocentius XII is eene door acht priesters tegen Codde
ingediende aanklacht nog weer eens afgewezen in eene vergadering van kardinalen met den lateren Clemens XI aan het
hoofd. Zij verklaarde, dat »Codde in elk opzicht onschuldig
bevonden" was, en Jezuïtische geschriften zooals »het Jansenisme als hardnekkige verdediger eener menigte van ketterijen en veroordeelde dwalingen" alsmede het »Jansenisme als
vernieler van allen godsdienst" zijn nog den 7 December 16 94
als schotschriften te Rome veroordeeld.
In 1.697 is naar wij weten de vrede van Rijswijk gesloten.
Een der Fransche gezanten heeft bij die gelegenheid als
biechtvader den Jezuïet Louis Doucin mede naar Holland
gebracht, eenen doodvijand, van zelf, der Fransche »Jansenisten", en deze bespeurde in ons land aldra een nog zeer
voelbaar tekort aan echt Jezuïtische rechtzinnigheid. Naar
.aanleiding daarvan schreef hij een »Mémorial abrégé, extrait
d'un autre plus ample, touchant l'état et le progrès du Jansenisme en Hollande", dat zonder naam van schrijver of
drukker in het Fransch en Latijn uitkwam, en aanvankelijk
in het geheim werd verspreid. In dit geschrift nu werd de
kerk van Utrecht en Holland voorgesteld als met Jansenisme
besmet ; door de schuldige toegeeflijkheid der bisschoppen
heette zij »afgeweken" van het rechte geloof. Een blijk van
diep verderf toch was het bijv., dat men 's Heeren moeder
gezegend noemde » onder de vrouwen", in plaats van » boven alle
vrouwen", eene euveldaad, die nog werd verergerd, doordat de
(tot op 15 7 2 in ons land niet eens bekende 1) bede » heilige moeder
Gods bid voor ons" in een ABC-boekje was weggelaten. Sinds
1689 bezit de kerk van Utrecht eene Nederlandsche vertaling
-der gezamenlijke H. Schriften, en zoo werd ook zondige
aanmoediging tot het lezen der Schriften vermeld, waarbij
dan kwamen gestrengheid in den biechtstoel (1), het misdadige gebruik der landstaal bij toediening van doop en laatste
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oliesel alsmede bij de inzegening van huwelijken, geringe
eerbied voor de sieraden van kerken en altaren en, last but
not least, eene ergerlijke gezindheid ten aanzien van relieken
en heiligenbeelden, van processies en broederschappen, van
rozenkransen en scapulieren.
In Januari 1698 heeft Codde een exemplaar van het Jezuïtische »gedenkschrift" zelf naar Rome gestuurd, en in Juli
van dat jaar heeft hij erover geschreven aan den Paus en
eenige kardinalen, doch ditmaal ontving hij geen antwoord.
Het zoude hem blijken, . dat de Jezuïtische beschuldigingen
daar dezen keer geenszins voor doove ooren waren gesproken ; hoewel nog in 17oo een tegen den kardinaal de Noail-les uitgegeven en waarschijnlijk eveneens door Doucin geschreven »Problème Ecclésiastique" door de Romeinschee
Inquisitie weer eens is veroordeeld, — waarmede dan Quesnel's » Réflexions Morales" voorloopig waren vrijgelaten,
besloot men den 2 jsten September van dat jaar in het geheim tot .... Codde's afzetting. En daarop ging van de
Congregatio de Propaganda Fide eene door kardinaal Barberini gestelde ... bijzonder vriendelijke uitnoodiging naar
den prxlaat, om deel te nemen aan ... het jubelfeest van
1700. Zoo begaf dan Codde zich na aanstelling van vier
provicarissen naar de Eeuwige Stad, waar hij nog in demaand December aankwam ; op de meest heusche wijze werd
hij in een prachtig rijtuig van kardinaal Barberini binnengehaald, en door paus Clemens XI, den nieuwen Pontifex,
den Jezuïetenkweekeling, die als kardinaal Albani in het
geheim tot al die christelijkheden al geraden had, werd hij
op het minzaamst - welkom geheeten. Van twintig Hollandsche priesters was eene aanklacht tegen hem ingekomen;
driehonderd anderen, met over de driehonderdduizend toenmalige Roomschen van Utrecht en Holland nog achter zich,
zonden hem echter een schriftelijk bewijs van eerbied en
genegenheid naar Rome achterna, waaraan dan weliswaar
niet meer dan veertien »regulieren" hebben meegedaan, en.
natuurlijk geen enkel Jezuïet. De berucht gewordene heidensche praktijken van hare leden in China en elders heeft de
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orde te Rome kunnen verdedigen, niet echter het Hollandsche »Jansenisme" van Codde. Behoorde niet Codde evenzeer als Neerkassel tot het Oratorium, en had hij het te
Rome niet verraden dat de Jezuïtische »zendelingen" niet
bijster op magere »staties" waren gesteld ? Dat zoude hem
nu betaald worden gezet. Wel hebben nog de kardinalen
Noris en d'Estrées na eene soort van onderzoek omtrent
Codde's opvattingen van vagevuur, heiligenvereering en diergelijke zijne verdediging voldoende verklaard en heeft men
den 18den December 1701 zelfs tot zijne herstelling besloten.
Doch de dagen van Innocentius XI waren voorbij ; bij hunnen kweekeling Clemens XI gingen thans de zonen van
Loyola in alle stilte uit en in, en zoo bewerkten zij niet
alleen geheimhouding des besluits, maar hebben zelfs zijne
omstooting doorgezet. In zijn bijzijn doch buiten zijn weten
is het hoofd der toenmalige R. K. kerk van Utrecht en
Holland afgezet in een geheim consistorie, over welks verhandelingen de edele Clemens XI op straffe van den kerkban
het diepste zwijgen gebood. Codde heeft later verklaard, dat
deze of gene hoveling hem van ter zijde de onderteekening
had aangeraden van »het Formulier", doch de Paus zelf hem
dit nooit gevraagd had, wat ook kwalijk ging, nadat hij met
pauselijke toestemming zijne wijding had ontvangen in weerwil zijner weigering. En zoo is hij dan met schennis van alle
rechtsbegrippen en algeheele terzijdestelling van het kerkelijke recht »om zwaarwichtige redenen" van zijn ambt vervallen verklaard, waarop hij, na eene afscheidsaudiëntie bij
den Italiaansch Heiligen Vader, die hem liet gaan met zonen
zegen, als toonbeeld . van een door Jezuïeten ongelukkig gemaakten en door de Curie bij den neus geleiden Hollander
uit Rome is vertrokken. IJverige voorstanders zelfs der onfeilbaarheidsleer, een zekere Renardi en de beroemde canonist
Hyacinth de Archangelis, hebben erkend, dat de handelwijze
van het Roomsche hof in dezen ongeldig en wederrechtelijk heeft
te heeten, ja dat zij niet meer of minder is dan een eeuwige schandvlek op den » Heiligen" Stoel. » Illud decretum erit xternum
opprobrium Sanctx Sedis", moet de eerste hebben geschreven.
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Dat hij op gerechte en gewichtige gronden den aartsbisschop van Sebaste als vicarius apostolicus had geschorst,
verklaarde Clemens XI den Roomschen onzer gewesten in
een breve van 7 April 1703, waarbij gewaarschuwd werd
tegen »de ettelijke rustverstoorders in Kerk en Staat", die
zich aanstelden als voorstanders van nauwgezetter leer en
strenger godgeleerdheid en smaadschriften verspreidden tegen
den H. Stoel. Zoo vond dan Codde, toen hij tegen het laatst
van Juni 1 703 in ons land terugkwam, alles in verwarring;
reeds den 6den Maart hadden de kapittels zich beroepen »op
den beter in te lichten Paus". In een herderlijk schrijven
van z g Maart t 704 heeft hij toen verslag gedaan over de
wijze waarop hij was behandeld, verklarende, dat hij zijne
ambtsbediening zoude voortzetten, en het is de vraag, hoe
de zaak zoude geloopen zijn, indien hijzelf als de verkozene
der kapittels zich goed had gehouden. Doch een Neerkassel
was Codde niet; in het begin van r 707 trok hij zich terug
(t 18 Dec. I 7 1 o), en eerlang was reeds aan de grootere helft
der clerezie het was en bleef eene Roomsche clerezie 1
het hart in de schoenen gezonken. Reeds spoedig waren niet
meer dan 144 van onze geestelijken den kapittels bijgebleven. Al aanstonds na de schorsing was in Codde's plaats de
Leidsche pastoor Theodoor de Cock als provicaris aangewezen, met de bevoegdheid van vicarius apostolicus ; de
clerezie had toen geweigerd, dien te erkennen, en hare vertoogen hadden zelfs de Staten van Holland en Utrecht bewogen om tusschen beiden te treden, waarop Cock zich
weldra genoodzaakt had gezien, zich aan eene rechterlijke
vervolging te onttrekken door de vlucht. Dat de pastoor van
Lingen, Gerard Potkamp, als apostolisch vicaris werd aangevezen, hadden onze pastoors laten gelden, doch deze grijsaard was reeds den Eden December 1705 overleden en van
minnelijke schikkingen had de Curie zelve, die inmiddels
ontdekt had, dat de kapittels van Utrecht en Haarlem niet
bestonden, vanaf dat tijdstip zelve niet meer willen weten.
Een uitverkorene onzer kapittels bestond hier voor haar niet
meer, en nog eer Codde zelf zijne functies had gestaakt, had
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de Paus het bestuur over de kerk van Utrecht en Holland
in handen gegeven van den nuntius Piazzi te Keulen, wien
onze Roomschen voortaan hadden te gehoorzamen zonder
herdenkingen van het door paus Nikolaas V aan het Sticht
gewaarborgde recht. De nuntius te Keulen heeft destijds
rondgaande brieven verspreid, waarbij de geloovigen werden
aangemaand, de gemeenschap met de weerspannige priesters
af te breken, en in die brieven is dan de clerezie niet alleen
van weerspannigheid tegen den Roomschen stoel, maar ook
van verderfelijke leeringen beschuldigd. Wat den Hollandschen priesters aanleiding gaf om te verklaren, dat zij in
alle oprechtheid de vijf artikelen, die men de stellingen van
Jansenius noemde, veroordeelden in eiken zin, dien de Kerk
en de Pausen daarin veroordeeld hadden, in welk boek, al
ware het bij Jansenius zelven, de stellingen ook te vinden
mochten zijn.
De lezer is thans voldoende ingelicht om den graad te
beoordeelen van de Jezuïtische waarheidsliefde, waarmede in
de » Note concernant la communauté Janséniste dans les
Pays Bas", die in den aanhef dezer schets vermeld is, het
volgende is verhaald. »Le Saint Siége, témoin des difficultés
sans nombre que rencontraient les vicaires et provicaires apostoliques" hoort, hoort de considerans 1 »le Saint Siége,
témoin des difficultés sans nombre que rencontraient les vicaires et provicaires apostoliques résidant dans le gays et voyant
les Provinces Unies à peu ftrès réduites à l'état de mission,
Par suite de l'extinction des anciens siég es, de leur chapitre
et de toute l'organisation épiscooale, résolut de confier le

régime et la direction ecclésiastique de ces contrées à ses
représentants soit 'a Cologne soit à Bruxelles, qui de tout
temps avaient servi de conseillers aux vicaires apostoliques et
d'intermédiaire pour leur transmettre leurs ordres ou les
facultés spirituelles dont ils avaient besoin. Le Pape nomma
donc en 1721 mr. Spinelli, internonce à Bruxelles, comme
vice-supérieur de la mission hollandaise, qualité que les internonces subséquents et après la suppression de la nonciature
de Bruxelles en 1794 — d'autres délégués ou chargés d'affaires
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du Saint Siége ont servi sans interruption jusqu' au rétablissement de la hiérarchie catholique en 1853." (De Tijdspiegel
van 18 75, 3 2 : 5 77). Dat de considerans, waarop in r 705
het bestuur onzer Roomschen, over het hoofd van Codde en
kapittels heen, eenvoudig aan eenen Italiaan te Keulen is
opgedragen, toen ter, tijd niet zoo onmiddellijk aan alle Roomschen even zuiver heeft geschenen, zal de lezer thans wel
begrijpelijk vinden ; zelfs het kapittel van Haarlem, dat ter
wille van den vrede van de uitoefening zijner rechten heeft
afgezien, heeft zich toch niet laten bijbrengen, dat het zich
slechts verbeeldde te bestaan. Het heeft zelfs voortgedommeld
tot 1853, om het sedert dien tijd aan het Utrechtsche over
te laten, een waankapittel te heeten in zijn eentje. Sedert
wanneer is het laatste nu echter een waankapittel geweest?
Sinds de omwenteling in deze gewesten ? Dan is het op
merkwaardige wijze niet alleen door zich zelf maar ook door
anderen tegelijk met het Haarlemsche de geheele zeventiende
eeuw door tot in Rome toe gedroomd, en óók niet overleden,
toen Rovenius er » eene soort van vicariaat" van maakte. Is het
geïsoleerd in 1633 overleden en heeft het Haarlemsche kapittel
tot in 1 5 3 bestaan ? Dan heeft het Roomsche hof zich in
1705 althans tegenover dát collegium eene voor toenmalige
Roomschen klaarblijkelijke wederrechtelijkheid en willekeurigheid veroorloofd. Ik zie hier voor curialistische verweerslieden
geenen uitweg.
Het jaar, waarin het bestuur onzer Roomschen over de
hoofden hunner kapittelheeren heen aan eenen Italiaan te
Keulen is opgedragen, die voor Jezuïeten voortaan toegéfelijker
had te zijn, is ook het jaar, waarin Clemens XI den Jezuïeten
een genoegen heeft gedaan in Frankrijk. Hij was niet alleen
een vriend van het Molinisme, maar koesterde bovendien eenen
wrok tegen Bossuet, père Quesnel en den welgezinden doch
zwakken kardinaal de Noailles. Als kardinaal Albani had hij
een Molinistisch boek van zijn bereids overleden collega
Celestino Sfondrato in 1697 mede voor den druk bezorgd,

en Bossuet met drie andere bisschoppen had dat boek indertijd
aangeklaagd bij Innocentius XII ; Bossuet was nu kort geleden,
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in 1704, gestorven, en als voornaamsten vijand van het
Molinisme had de thans zelf als Paus gebiedende Albani alleen
den zwakken Noailles tegen zich over. Reeds vroeger had
pater Lachaise dezen gedreigd, dat hij den beker van de
gramschap der orde tot den bodem zoude hebben uit te
drinken, en kardinaal Fabroni, die ook onzen Codde zijne
onbeschoftheden heeft laten ondervinden te Rome, had tot
een man van aanzien daar gezegd, dat men wel middel zoude
vinden om hem zijn gedrag te doen berouwen door middel
van het boek van Quesnel. Jezuïtische wraakzucht had thans
in de Curie eenen bondgenoot aan Romeinschen hoogmoed,
en naar aanleiding van »le cas de conscience" van 1702,
waarover men het Indexwerk van Reusch nasla (2 : 692 vlg.),
heeft Clemens XI op verzoek van Lodewijk XIV den i 5 en Juli
1705 de bul »Vineam Domini Sabaoth" laten verschijnen,
waarin hij zich met beslistheid tegen het »Jansenisme" verklaarde. Er werd thans te verstaan gegeven, dat men aan
pauselijke beslissingen nog niet door een »silentium obsequiosum" de verschuldigde gehoorzaamheid betoonde. En
toen daarop Fransche bisschoppen, hoewel toestemmender
wijze, ten aanzien der bul de houding van geloofsrechters
hadden durven aannemen, heeft de Pontifex den 31en Augustus
17o6 uit Rome het woord geschreven : » Ze moeten leeren
eerbiedigen en gehoorzamen, en zich niet aanmatigen te bespreken of te beoordeelen" ; dat dit niet praecies in oud
Katholieken zin gezegd was, bespeurt men zelfs nog aan eenen
Fénélon, wanneer die in i 707 aan kardinaal Gabrielli schrijft,
dat de Fransche bisschoppen zich niets ongewoons aanmatigen,
wanneer zij zich de bevoegdheid toekennen om leerstellig te
beoordeelen. In 1 708, het jaar van de gewelddadige verwoesting van Port Royal, hebben de Jezuïeten dan een brevet
van pauselijke veroordeeling verkregen tegen het boek van
Quesnel, dat nu na een veertigjarig bestaan op eens verderfelijke leeringen bleek te bevatten ; van de vier leden der
commissie van onderzoek (Fabroni, Gabrielli, Damacenus en
Cartelli) waren dan ook allen behalve Cartelli Molinisten
geweest, voorstanders van den overleden collega Sfondrato.
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De gespannen toestand in ons eigen land, inmiddels, duurde
voort ; wegens weigering om buiten de Nederlanden voor hem
te verschijnen, heeft bijv. Bussi, die toen nuntius te Keulen
was, den Utrechtschen kanunnik Jan van Erkel den i 6en Januari
171 I formeel in den ban gedaan, wat, zooals wij thans weten,
in strijd was met eene in 1514 uitgevaardigde bul van Leo X.
Datzelfde jaar ging er van den, door den Jezuïet Tellier
bestuurden, Franschen koning een verzoek naar den Paus
tot erlanging eener plechtige bul van veroordeeling tegen
Quesnel; deze van zijne zijde heeft in 1712 onderdanig
verzocht, dat men hem toch niet ongehoord mocht veroordeelen, maar hem gelegenheid geven, de aanstootelijke of
verkeerde stellingen naar bevind van zaken toe te lichten,
te wijzigen of terug te nemen. Tevergeefs. In 1713 verscheen de bul » CJnigenitus Dei Filius", waarbij van Quesnel
1 o i stellingen werden veroordeeld. In haren aanhef wordt
gewaagd van wolven, die in schaapsvacht tot ons komen,
van de kinderen van den Vader der leugentaal, van bedrieglijke verleiders, die zich omwinden met de spreuken van
Gods wet, die zij boosaardig vervalschen en snoodelijk misbruiken. De opgegevene stellingen, waaronder velen geheel
onaanstootelijk en sommigen onmiskenbaar juist zijn, heeten
de etter van Quesnel's verderfelijk boek, dat door ieder is
te brandmerken als valsch, ergerlijk, goddeloos en kettersch ;
wat echter de stellingen bij omkeering zouden worden, leze
men op blz. I I o-- i i8 der »Minzame Brieven". Op zuiver
Roomsch standpunt is de bul een waar schandstuk, waarmede
de Pausen zelven later verlegen hebben gezeten ; tien van de
stellingen blijken veroordeeld in eene ontrouwe Latijnsche
vertaling, een-en-twintig in een ouderen en sedert 1693
gewijzigden vorm, dertig in verminkten en uit het verband
gerukten staat en de overige veertig zijn niets dan schriftuurlijke of kerkvaderlijke leer. Dat het bij de uitvaardiging der
bul meer om knakking van tegenstanders en om eene daad
van in het oog loopende deemoediging dan om den inhoud
der 101 stellingen zelven te doen is geweest, blijkt hieruit,
dat velen er van onveroordeeld zijn gelaten in de »Saints et
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Heureux Retours" van den Jezuïet d'Avril, die met de
noodige goedkeuringen onder aanbeveling van Tellier in
1709 waren uitgekomen, en men nog heden meer dan de
helft, de uitingen nl. over de genade en de liefde tot God,
in de meeste stichtelijke boeken der Roomschen kan vinden.
Ook het (door Alexander VII bereids veroordeelde) gebruik
des Misboeks in de landstaal (86e st.) is niet meer verboden,
en zelfs het lezen der H. Schriften stelt niet meer aan kerkelijke vervolging bloot.
Tegen het einde der tweede eeuw heeft eens Polykrates
van Ephesos in eene twistvraag betreffende de viering van
het Paaschfeest aan Victor van Rome geschreven, dat hij
zich door diens bedreiging met afbreking der gemeenschap
niet liet bang naken, dewijl men God meer had te gehoorzamen dan menschen (Eus. H. E. 5 : 24. 7), waarmede de
lezer Soph. Ant. 447-453, Plato Apol. Socr. 29 d en Hd
5 : 29 vergelijke. Onder de Romeinsche episcopen zelven
heeft Gregorius IX (1227-42) gezegd, dat eene onrechtvaardige uitbanning niemand treft dan den dader zelven, en ook
Innocentius IV ( 12 43 54) heeft geleerd, dat het Christenplicht is, bevelen te weerstaan, die de Kerk in beroering
brengen. De bul »Unigenitus" nu veroordeelt in Quesnel als
91e stelling, dat de vrees voor een onrechtvaardigen kerkban
ons nooit moeten beletten onzen plicht te doen. De stelling
bevat echter eene zoo onmiskenbare waarheid, dat een zekere
Targui, wien men van hoofsche zijde het uitwerken eener
verhandeling had opgedragen, waarin de aanneming der bul
den Franschen bisschoppen zoude worden mogelijk gemaakt,
tot het inzicht kwam, dat Quesnel eigenlijk sprak van eenen
ban die niet onrechtvaardig en van eenen plicht, die geen
plicht was, »want anders", moet hij gezegd hebben, »zoude
de stelling niets dan zuivere en ontegenzeggelijke waarheid
inhouden". Een diergelijken draai heeft ook Fénelon aan de
zaak gegeven in zijn eerste mandement over de bul. Dat de
stelling niets behelst dan waarheid, bleef dan ook het gevoelen van meerdere leden der Utrechtsche en Hollandsche
clerezie, en de kardinaal de Noailles mocht in 1714 met recht
-
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aan den Paus schrijven, dat iedereen in Kerk en Staat zich
meer geneigd gevoelde, om zich aan diens bul te ergeren,
dan zich eraan te onderwerpen. In het appel, dat er in 1717
door vier Fransche bisschoppen tegen is aangeteekend, hebben
72 leden onzer clerezie gedeeld, en in overeenstemming met
Cypriaans omschrijving eener »ecclesia" als »met eenen
priester vereenigd volk en zijnen herder aanhangende kudde"
(ep. 66) verkregen zij eene hun gunstige verklaring van de
Leuvensche universiteit (den beroemden Van Espen en vier
andere doctoren) en van die te Parijs, dat is van 102 leden
der Sorbonne (die later ook door de Parijsche faculteit der
Rechten in het gelijk is gesteld), op de vraag of kerkrechterlijk nog een aartsbisdom van Utrecht bestond.
De door de Hollandsche priesters gestelde vragen waren
woordelijk deze : » Iran de kerk van Utrecht sedert de ommekeer in deze landen beschouwd worden als van alle rechtsgebied beroofd en tot den staat vervallen eener missie ? Is
er in die kerk een aartsbisschoppelijk kapittel behouden gef

bleven, dat den plicht heeft zekere kerkrechten uit te oefenen?

Kan dit kapittel geacht worden nog in het zoogenoemd vicariaat
te bestaan ? Kan dit vicariaat op voegzame wijze een waar
kapittel vertegenwoordigen ? Moet het dan ook alles, wat het
aloude kapittel bevoegd was waar te nemen, steeds handhaven ?" De ontvangene antwoorden, alsmede de houding,
die meerdere buitenlandsche bisschoppen jegens de clerezie
aannamen, i) gaven hun moed om zich goed te houden, en
nadat het Utrechtsche kapittel na den dood van Clemens XI
in 1721 nog eens eene vergeefsche poging had gedaan, om
op den ouden voet en langs den ouden weg eener capitulaire
verkiezing eèn nieuwen bisschop te bekomen, de Curie
bleef op alle vertoogen eenvoudig zwijgen, -- verkoos het
op den 2ve" April 1723 Cornelis Steenoven tot aartsbisschop
i) In 1715-16 bijv. heeft Luke Fagan, de Iersche bisschop van Meath, voor
de kerk van Nederland een twaalftal priesters gewijd, en in 1718-23 zijn met
toestemming van den kardinaal aartsbisschop de Noailles onderscheidene priesters
voor onze kerk gewijd door de Fransche bisschoppen Soanen van Sénez, Francois
Paul de Caumartin van Blois en Francois Armand de Lorraine van Bayeux.
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van Utrecht. Hiermede was men in zooverre tot den kerkelijken
rechtstoestand uit de dagen voor Gregorius VII ( 10 73 -8 5
Hildebrand) teruggekeerd ; jammer, dat voor de toekomst
der kerk van Utrecht en Holland deze schrede te laat werd
gedaan. Wat getalsterkte van aanhangers betreft, was bij
Steenovens verkiezing de zaak der kapittels zoo goed reeds
als verloren ; sedert de schorsing van Codde hadden de
Jezuïtische »zendelingen" onverpoosd hun werk voortgezet;
zij hadden de goê gemeente op den pauselijken ban gewezen,
die op de hoofden der weerspannige pastoors drukte en de
door dezen toegediende sacramenten hadden zij van onwaarde
verklaard. Bij de vrees van alle vrome Roomsche zielen voor
onmin en geschil met den Allerheiligsten Vader in de Eeuwige
Stad is het niet te verwonderen, dat de groote menigte der
eenvoudigen, die in ons land bij de oude Kerk gebleven
waren, onvermogend om in het verledene te zien en den
waren aard van het geschil te bevroeden, zich van hunne
den Paus weerstrevende pastoors had losgemaakt ; wat de
clerezie »de Partij" had genoemd, was op zéér begrijpelijke
wijze thans opgezwollen tot de Roomsche kerk van Nederland,
want zij was nu de partij van den Papa. Bijna alles was
overgeloopen, om zich te voegen bij de overwinnende
vijanden der clerezie, die niet gedrukt werden door vervloekingen ; voortaan zoude men zich gezeggelijk toonen jegens
Jezuïeten, want die stonden in gemeenschap met den Italiaanschen zaakgelastigde buiten aan de grenzen, eene gemeenschap,
zoo geruststellend voor het Roomsche gemoed, dat zelfs de
reeds door den dood zoozeer gedunde trouwe priesterschaar
door tal van pastorale overloopers naar »de Partij" inmiddels
in den steek was gelaten. Voortaan waren de Utrechtsche en
Hollandsche en in het algemeen de Nederlandsche Roomschen
veroverd voor Vaticanisme en Jezuïtisme; reeds in 1 736 waren
nog slechts 51 gemeenten getrouw aan de 74 overgeblevene
priesters der » bisschoppelijke" clerezie, en de heele achttiende
eeuw door is de verlorene zaak dan verder zinkende gebleven,
waartoe met name juist de gestrenge trouw der clerezie aan
eene oud pauselijke opvatting van Lk. 6 : 3 5, waarmede de

290

DE KERK VAN UTRECHT.

pastoors der »Partij" de hand lichtten, deerniswekkend veel
heeft bijgedragen. Dat de kerk van Utrecht op die wijze is
weggeslonken tot bijna algeheele verdwijning toe, behoort
echter niemand te verblinden voor de waarheid, dat » de
bisschoppelijke clerezie" leerstellig en in rechten oude Katholieke beginselen vertegenwoordigde, en de hedendaagsche
pausvereerende Roomschen onder den invloed eener geslaagde
aanmatiging tegenover haar hebben leeren schuwen wat conciliën en pausen voorheen als rechtzinnig, ja als van zelf
sprekend hadden erkend. Wat bisschop van Jeruzalem, Antiochië, Alexandrië, Carthago, Constantinopel heeft zich in de
oude Katholieke kerk als een afzetbaar prefect van zijnen
Romeinschen ambtgenoot beschouwd, of zich door dezen op
straffe van uitstooting het bezweren, het onbeziens bezweren,
eener feitsquxstie laten voorschrijven ? Het is klaar : aan de
eene zijde staan thans ver over de anderhalf millioen, door
om ende bij tweeduizend »herders" bij den neus geleide en
in bijna duizend kudden afgedeelde, pausvereerders, aan de
andere acht duizend over zesentwintig kerspelen verstrooide

en door een dertig priesters bediende Katholieken van de
zieltogende oud-bisschoppelijke clerezie, doch deze wegslinkende weinigen maken het overblijfsel uit van de vóórjezuïtische kerk van Nederland, die bij de Hervorming hier te
lande had opgehouden de heerschende te zijn, zonder dat zij
ophield honderdduizenden van overgeblevene getrouwen en
honderden van inheemsche pastoors om twee overeind
geblevene kapittels vereenigd te houden. De plotselinge
ontkenning van het bestaan dier kapittels door de Vaticaan
sche nuntiën aan de grenzen : hunne doodverklaring in pauselijke brevetten van 1725 en 1 735 is eene waarlijk Italiaan?
sche schanddaad geweest, en de huidige Roomschen onzer
gewesten leven onder kerkelijke bepalingen, die zij zich onder
iezuitischen invloed willoos hebben laten aanleunen, zonder
dat er schijn of zweem was van bewijs, dat de vervloekte
clerezie van 1705 van andere gezindheid was dan de Hollandsche clerezie van 1695, die al stand houdende tegen de
Jezuïeten met het Vaticaan in vrede had geleefd. Dat de
,
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gemeenschap van onvoorwaardelijke Pausvereerders als collectieve eenheid zich de plaats heeft aangematigd, die kerkrechtelijk der verlatene, weggeslonkene en met scheldwoorden
bekladde capitulaire Nederlandsche kerk toekwam, is slechts
een van de tallooze gevallen der in de wereld regel blijvende
overweldigingen en overmeesteringen, eene vermeestering van
oud recht door nieuwe macht, die met oude katholieke »rechtzinnigheid" niets heeft uit te staan.
De bisschoppelijke wijding heeft Cornelis Steenoven op den
I 5 den October 1 724 ontvangen van Dominicus Maria Varlet
CIL 1742), een wegens toediening van het H. Vormsel aan
Hollandsche appellanten bereids geschorsten titulairen aartsbisschop van Babylon ; de kennisgeving daarvan aan Benedictus XIII, waarbij de nieuwe kerkvoogd de betuiging voegde
van onveranderde rechtgeloovigheid en kanonieken eerbied
alsmede het verzoek om kerkelijke gemeenschap, werd van
Rome uit beantwoord met een vervloekingsbrevet, waarbij
den 2 I stea Februari I 72 j Steenovens verkiezing nietig en
zijne wijding ongeoorloofd en heiligschennend werd genoemd.
Dat is dan zoo voortgegaan tot op onze dagen ; de verkozene
zond ten bewijze zijner rechtzinnigheid de geloofsbelijdenis
van Pius IV met verzoek om kerkelijke gemeenschap, en
Rome achtte zich gerechtigd, dat verzoek te beantwoorden
met eene vervloeking, omdat de verkozene met de geheele
oude katholieke Christenheid van oordeel was, dat de bisschop van Rome niet de eenige bron is van alle kerkelijke
bevoegdheid. En bij wijze van antwoord op die vervloekingen
bidt de Clerezie nog altoos in de door haar volgens het
Missale Romanum gedane Offeranden, »dat God zijner Heilige
Catholieke kerk vrede moge geven over de geheele aarde,
dat Hij haar beware, bevestige en bestiere te zamen met
Zijnen dienaar onzen Paus Leo XIII, onzen bisschop, en alle
rechtzinnige belijders en verkondigers van het Catholieke en
Apostolische geloof". Ja, de »acta et decreta synodi cleri
Romano-Catholici provincie Ultraj ectensis celebratie mense
Septembri 1763" hebben zelfs verklaard : » i° dat de apostel
Petrus door Christus den Heer met de opperhoofdigheid boven
,
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de overige apostelen is begiftigd geweest, om eene eenige
kerk en een eenigen stoel aan te wijzen ; 2° dat de I-I.
Petrus, , in wien de opperhoofdigheid der apostelen met zulk
eene uitmuntende genade boven anderen heeft uitgeschenen,
ter oorzake dezer opperhoofdigheid van zijn apostelambt de
persoon der kerk door eene afgebeelde algemeenheid heeft
gevoerd ; 3° dat de bisschop van Rome als opvolger van
Petrus uit goddelijk recht dezelfde opperhoofdigheid boven
de overige bisschoppen geniet ; 4° dat deze opperhoofdigheid
niet enkel eene opperhoofdigheid van eere is, maar ook van
kerkelijke macht en gezag ; 5° dat de Roomsche paus als
nazaat van Petrus uit goddelijk recht het zienlijk en dienstbaar hoofd is van de kerk door Christus gesticht, die er het
onzienlijk en levendmakend hoofd van is, en dat de Paus
derhalve de eerste stedehouder van Christus is op aarde,
wien de zorg voor geheel de kerk is aanbevolen." (Derde
besluit.) Dat had nog bijna de harten in het Vaticaan vermurwd ; de commissaris der Inquisitie verklaarde den kardinalen, dat de Hollanders in hun recht waren, en Clemens
XIII heeft toen tot een zijner hovelingen gezegd, dat men
de Hollandsche zaak moest trachten bij te leggen : er waren
synodale acten ingekomen die heel goed waren. (Dupac de
Bellegarde, blz. 4 r 5.) Toch zijn de Hollanders weer vervloekt
als »perditi homines et pervicaces iniquitatis filii", verworpelingen en hardnekkige kinderen der goddeloosheid, »tumentes
in peccato suo", die zich opbliezen in hunne zonde, en niets
heeft het geholpen, dat de Clerezie nog eens geschreven
heeft aan Clemens XIII, ten einde hem te wijzen op de instemming van en gemeenschap met tal van kardinalen,
Fransche en andere bisschoppen,' Romeinsche prxlaten en
eene menigte van abten, provincialen, kloosterlingen, kapittelheeren, hoogleeraren, enz. Te vergeefsch is ook onder anderen
het schrijven geweest, dat de aartsbisschop van Saltzburg op
verzoek zijner voornaamste ambtgenooten in 1772 gericht
heeft aan den kardinaal Marefoschi, om dezen te bewegen
tot aanwending van allen mogelijken invloed bij den Heiligen
Vader, opdat der kerk van Utrecht de band van vereeniging
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met den Heiligen Stoel hergeven wierd, hetwelk, naar hij
zeide, door de meeste Katholieken werd gewenscht. Toch
heeft de laatste straal van hoop voor onze oude Clerezie
juist toen geschenen, en heeft de bisschop van Gallipoli
Augustinus in die dagen naar Utrecht kunnen schrijven:
»Toen ik in 1770 te Rome was, om gewijd te worden, heb
ik den Paus over uwe zaken gesproken ; hij heeft mij vriendelijk aangehoord, en was ulieden niet ongenegen". Kort
daarop, in 1774, is die laatste hoop vervlogen, doordat
Clemens XIV, de opheffer der Jezuïetenorde, I) ontijdig overleed ; »hij stierf', zoo heet het in een Jezuïtisch sonnet uit
die dagen, »hij stierf, en alleen te Utrecht hebben ze missen
voor hem gelezen." (»Morl', ed in Utrecht sol' gli disser
messe".) Pius VI (1775-99), met een geheel anderen geest
bezield dan zijn voorganger, heeft toen aan de hoop der
Clerezie voor goed den bodem ingeslagen, doordat hij in i 779
den grooten ban over haar heeft uitgesproken »coram populo".
Onderhandelingen, die nog in 1823 zijn gevoerd tusschen
haar en den nuntius van Leo XII Nazalli, hebben af moeten
springen op Rome's volstrekten eisch van onvoorwaardelijke
onderwerping aan het formulier, welks bezwering van Vaticaansche zijde ontbeerlijk was geacht bij Codde's wijding,
doch in 1702 diens afzetting zoude hebben verhoed ; de
bullen »Vineam Domini" en »Unigenitus", die voor een geleerd oud Roomsch geweten al even weinig te bezweren
waren, alsmede de harde eisch aan het Utrechtsche kapittel,
zich zelf te erkennen als niet bestaande, waren betrekkelijk
bijzaak gebleven. In de Geschiedenis der Oud Roomsch
Katholieke kerk van Nederland door Dr. R. Bennink Jansi) Prof. Blok heeft in 1893 gezegd, dat de opheffing heeft plaats gehad 1> in
zeer behoedzame en geheimzinnige termen". Ik vermoed, dat hij dit weer van
Jezuitische zegslieden heeft gehad ; inderdaad verklaart Clemens XIV, »dat het
nauwelijks of in het geheel niet mogelijk is, dat, zoolang de orde in stand
blijft, de ware en duurzame vrede der kerk hersteld worde", en hij »na rijp
beraad, uit zekere kennis en volheid van apostolische macht" de meergemelde
orde vernietigt en opheft. (Zie Mirbt's »Quellen zur Geschichte des Papsttums",
blz. 231).
'9

294

DE KERK VAN UTRECHT.

sonius leze men op blz. 301-307, welk gesprek in I 828
heeft plaats gehad tusschen aartsbisschop Johannes van Santen
en den Vaticaanschen zaakgelastigde Francesco Capaccini;
men kan dan leeren beseffen, hoe alles weer goed ware geweest, indien onze brave »Jansenistische" landgenoot een valschen eed even gering had geteld als de Italiaansche kerkdiplomaat, die natuurlijk evenzeer bereid was, om op pauselijk bevel
het wit zwart te noemen als de gladste Jezuïet. » Gij ziet", zeide
hij, »dat de tafel waaraan wij zitten met een groen kleed bedekt is ; stellen wij ons nu voor, dat een huisvader zijnen kinderen
beslist had verboden, in deze kamer te komen of daar zelfs
maar in te zien, doch nu had een der kinderen door het
sleutelgat gekeken en ware zoo door ongehoorzaamheid te
weten gekomen, dat het tafelkleed groen is. Wat zoude dan
het geval zijn ? Indien de vader een inventaris opmaakte
van hetgeen zich in het vertrek bevond en (hetzij bij vergissing of met opzet, dat is onverschillig) dit kleed als rood
beschreef, en indien hij op grond van zijn vaderlijk gezag
van ieder zijner kinderen vorderde, om, op zijne voorlichting
afgaande, dien inventaris als volkomen juist te onderteekenen,
zoo zoude het aan het kind, dat het kleed gezien had, niet
vrijstaan te handelen volgens de kennis, welke het door
ongehoorzaamheid had opgedaan, en zijne onderteekening te
weigeren aan een stuk, waarin die kleur rood werd genoemd.
De vader had het recht, zijnen kinderen te verbieden in de
kamer te zien ; evenzoo had, hij het recht om zijnen kinderen
voor te schrijven wat zij moesten onderteekenen, en geene
daad van vroegere ongehoorzaamheid ,van de zijde van een
hunner konde ontheffen van de verplichting, om zich oogenblikkelijk te voegen naar het ontvangen gebod." Onzen
»Jansenistischen" landgenoot echter is dat niet duidelijk
geworden, de verzoening tusschen Rome en Utrecht is niet
tot stand gekomen en ten slotte is in ons vaderland, waar
men in 1847 konde berekenen, dat tegenover 1,885,000
Protestanten en 6000 aanhangers der oude clerezie niet minder
dan I ,200,000 Roomschen stonden, met vier apostolische
vicariaten (Holland, 's Hertogenkosch, Breda en Limburg)
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,onder vijf bisschoppen in partibus en het oppertoezicht van
den Italiaanschen monsignore Ferrieri, vijf seminaries, 10 94
kerken en kapellen en 15 39 priesters, -- onder toelating
van het ministerie Thorbecke door Pius IX bij de bul »Ex
qua dië" eene nieuwe kerkprovincie van Utrecht opgericht,
met suffragaanbisdommen van Haarlem, 's Hertogenbosch,
Breda en Roermond. En met een van die reconstructies
der geschiedenis, waarvan het Vaticaan in verbond met de
zonen van Loyola het privilegium bezit, sprak de Paus
daarbij, alsof er sedert den storm der Hervorming in het
geheel geene Roomsch-Katholieke kerk in »Holland" had
bestaan ; in 1873 heeft dus H. J. Allard S. J. Vaticaanschen
waarborg gehad, dat zij die Sasboud Vosmeer aartsbisschop
van Utrecht noemen, »de geschiedenis op de onbeschaamdste
wijze in het aangezicht slaan" (zie nogmaals blz. 12 der bij
Gulick te 's Hertogenbosch afzonderlijk verschenene »studie"),
en het, om iets te noemen, niet waar kan zijn, dat Gerard
'Contonnel S. J. den i8en September 1613 geschreven heeft
» illustrissimo et reverendissimo domino D. Sasboldo archiëpiscopo Ultrajectino dignissimo". Voor het overige heeft
Pius IX het oude bisdom in zijne bul niet eens genoemd;
.alleen van kerken der Missie werd gewag gemaakt, en 'iet was
slechts even in het voorbijgaan, dat kapittels, »zoo die bestonden", werden opgeheven, en naar »het monster en de pest"
'van »het Jansenisme" een zijslag werd gedaan.
Terecht heeft van onze oud-bisschoppelijke clerezie de heer
A. Réville in de Revue des deux Mondes van 1 86o gezegd:
» Quelque chose de triste et de touchant s'attache à ces
vétérans d'une grande cause perdue."
Leiden, 8 Juli i
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K U N ST*
DE NEDERLANDSCHE KUNSTNIJVERHEID OP
DE PARIJSCHE TENTOONSTELLING.
DOOR

A. PIT.

Dat een wereldtentoonstelling voor den fabrikant als een
lastige aangelegenheid is te beschouwen en in de meeste
gevallen meer kosten veroorzaakt dan baten afwerpt, wordt
door velen beweerd. Ik neem het niet op mij het tegendeel
te betoogen. Voor den uncommercial traveller biedt zoo'n
periodieke wereldbazar eene kostelijke gelegenheid voeling
te krijgen met het technisch kunnen en, wat van nog meer
beteekenis is, met den stijl, met de vorm- en kleurencombinaties, welke op een gegeven oogenblik den smaak van het
publiek beheerschen. De vakman, de industrieel moet
hiermede toch, dunkt mij, ook wel zijn voordeel kunnen doen.
Omstandigheden hebben mij in staat gesteld eenige takken
van kunstnijverheid op de Parijsche tentoonstelling goed op
te nemen. Ik wensch mijne indrukken hier neer te schrijven
en tevens te zien of er ook lessen voor de Nederlandsche
kunstnijverheid te trekken zijn.
Wanneer wij nagaan wat er in onze eeuw gewerkt is„
welke inspanning men zich getroost heeft om uit het gruwelijk
verval te komen waarin, na het eerste Fransche Keizerrijk,
de Europeesche nijverheid weldra verkeerde, wanneer wij
nagaan hoe men achtereenvolgens de gothiek, de Italiaansche
vroeg-renaissance, de stijlen van de drie Lodewijken en ten
slotte ook de Japansche kunst heeft aanbeden en hoe de
hand en het oog van den werkman vaardig is geworden en.
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beschaafd, dan moesten wij ons over een uitnemende techniek
niet meer behoeven te verwonderen. Zuiverheid van vormen
en harmonie van kleuren, hadden wij kunnen verwachten na
de lessen welke de archeologie onder het bereik van een ieder
heeft gebracht. Het komt mij voor, dat wij onze eischen zelfs
hooger zouden mogen stellen, dat wij, als resultaat van ons
onmiskenbaar zeer opgewekt intellectueel leven, om nieuwe
vormen, om nieuwe behandeling van het materiaal, om een
nieuwen stijl zouden mogen vragen, om een stijl, die, zoo al
niet tot rijpheid gekomen dan toch een ontwikkeling en een
toekomst beloofde.
Het moet gezegd worden, wie met zulke verlangens naar
Parijs gaat, zal zich bedrogen zien.
In Duitsche, Engelsche en Fransche tijdschriften heeft men
in de laatste jaren een »modernen stijl", met overtuiging geprezen, kunnen vinden ; maar het papier is geduldig en de
photografie flateert. Wat in effigie er soms genoeglijk uitziet, valt in natura bijna altijd erg tegen.
Nauwelijks een twintigtal jaren geleden is de moderne stijl
geboren in Engeland, naar mij voorkomt, uit het Chippendale
meubel, waarop de ongebondener geest, de assymetrie van
den Lodewijk XV-stijl werd toegepast. De zilversmeden
leerden hun nieuwe vormen van de meubelmakers. De praerafaëlieten en de japonisten lieten hun invloed het sterkst
gelden op de stoffen en zoo kwam er ontegenzeggelijk iets
gracelijks in het zoo comfortable Engelsche familie-vertrek,
dat weldadig aandeed en in de Engelsche drawing room
volkomen op zijn plaats scheen. Ik herinner mij, uit Parijs
naar Londen en naar de Engelsche provincie komende, zeer
aangenaam te zijn getroffen door de zachte kleuren van stoffen
en behangsels, zoo mooi stemmend met de warme tinten der
glimmend gewreven tafels, stoelen en kasten. Het drukke,
stofnesterige van de Fransche intérieurs, volgepropt met zoogenaamd artistiek gedrapeerde stoffen en min of meer waardige
bibelots, stak er armoedig bij af. In Engeland althans gevoelde men zich te midden van een volk dat op een
nationaal verleden had voortgebouwd, dat voor een deel het
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werk van zijn kunstenaars had begrepen en zich een echt
passende, huiselijke omgeving had gecreëerd. Die smaak be*
loofde zich te ontwikkelen, beloofde een stijl te zullen worden.
De Engelsche inzendingen op de Parijsche tentoonstelling
geven slecht den op het oogenblik heerschenden smaak terug;
een onderzoek laat ons onbevredigd, maar te oordeelen naar
hetgeen ik laatstelijk in Londen zag, zou ik denken, dat het,
toongevend publiek het thans meer in het oude meubel zoekt,
hetzij echt of nagemaakt, in het oude bibelot ter opsmukking
van de vertrekken. Men kan dus eer een achteruitgang dan
een vooruitgang van den zin naar oorspronkelijkheid waarnemen.
Is Engeland de bakermat geweest van den » modernen stijl",
de ontwikkeling er van moet elders gezocht worden.
Helaas niet in het voordeel van dien stijl.
Wat in Engeland werkelijk thuis hoorde, zou, overgebracht
naar Duitschland, verbasteren.
De kunstgeschiedenis van Duitschland in de laatste dertig
jaren, zal ons onder ,vele interessante dingen ook deze algemeenheid leeren, dat dit volk, ook onder de meest cosmopolitische invloeden, nooit zijn landaard verloochent, nooit
andere plastische voorstellingen, nooit andere gebruiksvoorwerpen zal kunnen maken dan die welke aan zijn dagelijksche
gedachtenkring, aan zijn dagelijksche behoeften beantwoorden.
Luxe kent het Duitsche volk niet. De Duitsche kunst is bij
uitnemendheid een nationale. Deze waarheden klinken banaal,
maar schijnen toch gezegd te mogen worden, wanneer men
het steeds ziet gebeuren, dat opvoeders al het mogelijke doen
den smaak en het kunnen van het volk een kunstmatige
richting op te duwen.
Er is in de geschiedenis wel geen voorbeeld te vinden van
een zoo systematisch opdringen van vreemde, buitenlandsche
kunst, als men na den oorlog van i 870 in Duitschland heeft
gezien. Er was steeds geld te vinden voor nieuwe musea,
voor nieuwe kunstnijverheidscholen. De reeds bestaande verzamelingen van antieken werden, met groote onkosten, aangevuld. Uit Italië, dat reeds afgeroomd heette, werden schatten

KUNST. 299
uit de beste tijden der Renaissance naar Berlijn gebracht, en wat
niet aan de allerfijnste proef voldeed, naar de provinciën gezonden. Persische tapijten en metaalwerken, Japansche en Chineesche ceramiek en Lakwerken vulden de kunstnijverheidsmusea.
Fransche gothiek vond naast de vaderlandsche een plaats in
reusachtige musea. Geleerden snuffelden in buitenlandsche
archieven en verbeterden data en herzagen de geschiedfeiten
opgesteld door buitenlandsche collega's. Leerboeken vulgariseerden die wetenschap. Maar de Duitsche schilders en
beeldhouwers en de Duitsche leerlingen der kunstnijverheidscholen bleven werk leveren waarop het »made in Germany"
niet behoefde geëtiketteerd te worden.
Waarlijk, als men uit de Berlijnsche musea komende, de
officieele monumenten bekijkt, dan vraagt men zich te vergeefs af wat die beeldhouwers wel van een Donatello geleerd kunnen hebben. En wat voor de beeldhouwers waar is,
geldt ook voor den ceramist, voor den meubelmaker, voor
den goudsmid, voor den wever.
Het zijn altijd de nakomelingen van de Riemenschneiders,
van de Ijirschvogels, van de Jamnitzers, van de Dinglingers
gebleven. Alleen de techniek, de deugdelijkheid van het werk
is in vele gevallen vooruitgegaan in vergelijking van wat het

vijftig jaar geleden was.
Om op den »modernen stijl" terug te komen ; men heeft
slechts een tijdschrift als »Dekorative Kunst" op te nemen,
om te zien hoe alles ook hier verduitscht is, hoe de vormen
gewrongen, de kleurengammas zwaar geworden zijn. De stijl
die in Engeland iets beloofde, is in nog geen tien jaar tijds
in Duitschland reeds vermoeid en decadent geworden. Erger
nog, er is wel eens wat parvenuachtigs in de Duitsche
kunstnijverheid gekomen. Het is alsof de Duitsche artisten
de waarde van de materie niet meer kennen. Men weet bij
een eersten aanblik dikwijls niet, of men met tin, of met brons
of met zilver te doen heeft ; de notie dat elke materie een
bepaalde behandeling eischt, blijkt dikwijls verloren ; en of
een metaal gedreven of gegoten is, kan meestal eerst na een
op de hand bekijken worden uitgemaakt.

300

KUNST.

Bij het Duitsche goud- en zilversmidswerk op de Parijsche
tentoonstelling waren de pronk-bokalen, eenige stukken voor
kerkelijk gebruik, hier en daar een eenvoudig stukje drijfwerk voor
huislijk gebruik verweg het best. Men vond hier de Duitsche
gothiek, de Duitsche renaissance terug, wat overladen van
ornament, maar goed uitgevoerd en niet zonder een eigenaardigen, bijkans prettigen, echt nationalen bijsmaak. Waar
men modern wilde zijn in bloemvazen, in tafelstukken, in
bijouterie-koffertjes enz., was daarentegen bijna alles op het
absurde af. En toch, wat een moeite, wat een studie was er
niet aan ten koste gelegd. Aan zekere fontein, met ik weet
niet welke symbolische strekking, was brons, zilver, goud
en ivoor niet gespaard, maar nergens, letterlijk nergens, kon
men een motief vinden waarom deze en niet gene stof was
gebruikt. En zoo zouden voorbeelden bij tientallen te noemen
zijn. In dit opzicht was er werkelijk een overeenkomst met
de Amerikaansche kunstindustrie. — Zelfde kunstig aanbrengen van kostbaar materiaal, zelfde vermoeide resultaten.
Om te resumeeren. De beste Duitsche kunstindustrieelen
van thans vertoonen weer hetzelfde karakter als die van de
6e eeuw. In geringere mate dan de Oostenrijkschen, in veel
geringere mate dan de Franschen en de Nederlandschen, hebben
zij het vermogen vreemde invloeden behoorlijk te verwerken
en er hun voordeel meê te doen. Zij blijven Duitschers met
al het goede en al het verkeerde aan dien naam verbonden.
Oostenrijk heeft in zijn kunstindustrie iets meer beschaafds,
eigenschap die door conservatieve neigingen in de hand wordt
gewerkt. Het heeft zich niet zoo meê laten slepen als Duitschland, door de zucht naar het nieuwe, maar een werkelijk
pakkende industrie, op welk gebied ook, kan men te Parijs
niet ontdekken. De rol welke Oostenrijk speelt in de ontwikkeling der moderne kunstindustrie, komt mij voor betrekkelijk
onbeduidend te zijn. Wij zijn dan tot Frankrijk gekomen.
Is het een kwestie van ras, van geographische ligging,
zooveel is zeker, dat de Franschen ten allen tijde het vermogen gehad hebben met geïmporteerde kunstuitingen hun
voordeel te doen, door er juist dat uit te halen wat hun eigen
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kunst kon perfectioneeren. Met merkwaardige bevattelijkheid
begrepen zij het buitenlandsche produkt en verfranschten het.
De architectuur daargelaten, zou men misschien dichter bij
de waarheid zijn door te beweren, dat in de tijden der
renaissance bijvoorbeeld, de Italiaansche kunst in Frankrijk
bij de nationale werd ingelijfd, dan dat de nationale kunst
werd geïtalianiseerd, zooals elders het geval was. Over de
robuste kunst der middeneeuwen was langzamerhand door den
toenemenden zin voor realisme, een geest van waarneming,
van eclectisme vaardig geworden die volkomen bereid was van
de nieuwe richtingen uit Italië kennis te nemen en die te
verwerken. En wat aan het einde der i 5e en in het begin
der 16e eeuw gebeurde, is telkens gebeurd wanneer er ergens
een verfrisschend beginsel van aesthetiek opdook. Heeft men
in de 17e eeuw in Frankrijk niet zijn voordeel gedaan met
de Chineesche kunst, en hebben de artiesten uit de laatste
jaren van de regeering van Lodewijk XV niet meesterlijk hun
voordeel weten te doen met het antieke ornament, bij nieuwe
opgravingen in Italië voor den dag gekomen?
Zoo heeft ook in onze eeuw weer, ik zou haast zeggen
leuk weg, Frankrijk aan het Japonisme, later aan den zoogenaamden »modernen stijl" die uit Engeland kwam, ontleend
wat aan het nationale temperament paste. En zulks met
bewonderenswaardige soberheid en zelfbewustheid.
Wat het meubel betreft, is men er in Frankrijk, evenmin
als elders, in geslaagd iets deugdelijk-moderns te maken. De
vormen mogen soms iets minder gezocht zijn dan bij de
Germaansche naburen, logica, die bij een architectonische
kunst minder dan ergens anders mag ontbreken, wordt bij
slot van rekening ook bij het Fransche moderne meubel niet
aangetroffen ; en meent men het te ontdekken, dan blijkt
spoedig, dat wat men voor »modern" hield eigenlijk niet veel
meer is dan een onschuldige variatie op den Lodewijk XV stijl.
Maar de goud- en zilversmid, de ceramist keken het nieuwe
vreemde product aan en hebben hun vormen hernieuwd en
gelenigd, zonder een oogenblik op te houden met echt Fransch
te zijn. Bij een vaas, bij een tafel-servies mag de aesthetiek
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nu en dan de logica wel eens loslaten. Het meest komt het
er hier toch maar op aan, dat liet oog gestreeld wordt, het
gevoel prettig wordt aangedaan, zonder dat het verstand door
het barokke al te zeer gehinderd wordt. Heeft de Japansche
kunst niet geleerd met de logica te breken, toen zij ons wende
bijv. in een vaas, een opgaande massa golvend water te zien
waarin visschen duiken en spotte diezelfde kunst niet met de
heilige leer, dat elk materiaal naar eigen eischen moet behandeld worden, toen de lakwerkers hun grootste handigheid
ten toon spreidden ten einde metaal na te bootsen met een
boomsap, of toen haar bronswerkers teer mandenwerk van
hard metaal gingen maken.
De Franschman bleef ingetogener dan de Japanner, terwijl
hij profiteerde van diens » métier". In de techniek van emailleeren staat Frankrijk op het oogenblik bovenaan. De Japanner
is er in geslaagd reusachtige oppervlakten z66 kreukeloos te
emailléeren, dat het lijkt alsof alles uit één materie in den
oven is gebakken, hij tracht door een tour de force, die
misschien niet veel meer dan een »truc" zal blijken te zijn,
op oneigenaardige wijze een effect van porcelein te krijgen. De
Franschman blijft binnen de perken en wil met zijn émail
alleen bereiken wat émail kan geven ; laat het echter meer.
geven dan het tot nu toe gaf. — Zijn de met cloisons opgebouwde kommen en schalen van doorschijnend émail van een
Thesmar niet het ' knapste wat er tot dusver op dat gebied
geleverd is ? Laten die voorwerpen niet alles wat er in Noorwegen of Rusland gemaakt wordt ver achter zich?
Denemarken heeft sedert eenige jaren een porcelein op de
markt gebracht dat overal bewonderd wordt. De vormen
zijn gezond en eenvoudig, de kleuren teer en streelend. -Sèvres bestudeerde dat vaatwerk en geeft een eigen produkt
dat ontegenzeglijk zuiverder is, dat meer verscheidenheid biedt,
en doet het zoo handig, dat het verwijt van plagiaat wegblijft.
Heeft Frankrijk een nieuwen stijl gegeven ? evenmin als
de andere landen, maar vernuftig speelt het met het oude en
geeft althans een illusie van iets nieuws.
Ik meen het bovenstaande zonder vooringenomenheid ge-
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schreven te hebben; in hetgeen ik laat volgen, nu het mijn
eigen land geldt, hoop ik ook van chauvinisme vrij te blijven.
Het moet erkend worden, dat, wanneer men 'het lange gebouw op de Esplanade des Invalides, waar de kunstnijverheid
der vreemde mogendheden is ondergebracht, nagenoeg heeft
doorgeworsteld en men zich dan naar boven, naar de Hollandsche afdeeling, begeeft, een gevoel van verademing ons
weldadig aandoet. Er heerscht iets stemmigs, iets rustigs,
laat ik zeggen iets fatsoenlijks in deze tentoonstelling van
zilverwerken, van ceramiek, van meubels, van stoffen, van
gekleurd glas. Er spreekt een originaliteit uit die in het
bijzonder den vreemdeling pakt. Worden de zaken van nabij
bekeken, door een vakman, dan wordt er dikwijls geglimlacht
over de armelijkheid van de techniek, maar van den anderen
kant moet toch ook weer de ongekunstelde goede smaak
geprezen worden. Het wordt ons tot een zegen toegerekend,
van de Engelsche invloeden, ik ging haast zeggen van de
Engelsche ziekte, vrij gebleven te zijn. Het Hollandsche
gestel wordt door den vreemdeling nog taai eis robust genoeg
geacht om een toekomst te kunnen krijgen.
— Maar, genoeg over de opinie van anderen ; laten wij
zelf onze waar gaan bekijken. Wij zijn onder ons, dus wij
kunnen streng zijn.
Die stemmigheid van het Hollandsche product gaat wel
eens gepaard aan wat sufheid. Ons van oudsher beroemd
gevoel voor kleur, heeft ons nog niet in den steek gelaten,
maar wij durven toch minder dan onze voorvaderen in dat
opzicht.
Bij het Rozenburgsche aardewerk zien wij hoe langer hoe
meer de sombere brons-bruine en donker-blauwe gammas domineeren, terwijl de neiging om de aardkleur, de kleur van de
grondstof, heelemaal niet meer meê te laten spreken, hoe
langer hoe meer toeneemt. De aardkleur is niet mooi, ik
weet het, en zoolang men aan de tegenwoordige techniek
vast blijft houden, zal de grondtoon ook altijd het gewenschte
smeidige blijven missen, maar ik herinner mij toch van vroeger,
vroolijker en tevens eenvoudiger effecten gezien te hebben.
-
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De Delftsche fabriek van Joost Thooft en Labouchere heeft
een nieuw produkt van veelkleurig aardewerk laten kijken
dat uit ceramisch oogpunt een groote stap vóóruit genoemd
mag worden. Men schildert weêr op een email dat de
grondstof, door onderdompeling, met een dun laagje is komen
bedekken en dat aan de oppervlakte het vettige epiderm
vertoont, hetwelk door bijvoeging van een mooie glazuur de
groote waarde gaf aan de oude faience. De eerste proeven,
waarvan wij er nog eenige op de tentoonstelling zien, zijn
suf van kleur en hebben een aanzien van bordpapier. Sedert
heeft men groote vorderingen gemaakt, maar in vele gevallen
is het toch nog alsof men van den nood een deugd heeft
willen maken en men juist van dat kalkachtige aanzien met
opzet gebruik heeft gemaakt, om een mat effect met zeer
rustige kleuren te krijgen. Een effect dat zeker dikwijls
behaagt, dat van handigheid getuigt, maar dat men toch, naar
ik hoop, niet als een bereikt resultaat zal gaan beschouwen.
Trouwens, wanneer ik zekere origineele vazen van de decorateurs Senf en Bodart aanzie, waar ook de glazuur meer
glans vertoont, dan meen ik, dat op den goeden weg zal
worden voortgegaan.
De glazuur ! Vooral toch de glazuur 1 Men bedenke,
dat de rechtmatige, thans voor goed geproclameerde zegepraal
van het oude Delftsch voor een groot deel aan de heerlijke
glazuur moet geweten worden. Het oude Rouaansche fabrikaat,
dat toch door de afgewerkte teekening van de versiering,
althans bij de Franschen, meer geliefd zou moeten zijn, is
niet half zoo gezocht als het oude Delftsch, juist omdat het
mist dat eenigszins oneffen email waarover het zuiver glazuur,
als kabbelend bergwater zoo schittert.
Heel aardig en verrassend, met een ernstig streven naar
bovengenoemde eigenschappen, is het aardewerk van het jonge
Amsterdamsche fabriekje »Amstelhoek", waar zoo gelukkig
partij is getrokken van onze mooie inheemsche roode aardsoort.
Het eerlijke van de techniek, heeft zeker hier evenveel bijgedragen tot het rechtmatig succes, als het verstandig-eenvoudige,
zoo men wil primitieve, maar ook keurige ornament. Zeker
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er ontbreekt nog veel aan ; kleine scherpten die het gevoel
bij het aanvatten hinderen, wat ongemanierdheid soms,
spreken de jonkheid van »Amstelhoek" uit, maar een frischheid tevens, waardoor deze eerste dingen later zullen gezocht
worden door de liefhebbers. Wij bouwen, en men bouwt
ook in het buitenland, groote verwachtingen op de beloften
van dit nieuwe produkt. Als de kleuren dieper worden, de
vormen gezetter, de techniek machtiger, zullen wij mooie
zaken te zien krijgen.
't Is waar, ik noem daar zoo wat op ; — maar waarom
zouden wij niet veel eischen, waar zooveel talenten zich openbaren. De Hollander is helaas zoo spoedig, met een klein
succes, tevreden.
Wat voor Amstelhoek en voor Delft geldt, geldt ook voor
Rosenburg's pogingen om porcelein te maken. Werkelijk is
dat produkt in páte-tendre zeer geslaagd te noemen ; de
ontvangst van den kant van het publiek is schitterend, maar
laat men toch blijven zoeken. Sèvres en Kopenhagen zijn
veel verder en dit lichte Rosenburgsche goed, zal vermoedelijk
op den duur niet kunnen blijven concurreeren.
Het is verheugend, ons kleine land, alleen op het gebied
van de ceramiek, met drie nieuwe produkten voor den dag
te zien komen. Daarom juist willen wij het onderste uit de
kan hebben.
De goud- en zilversmeden hebben zich al even gunstig
gehouden als de ceramisten. In deugdelijkheid van uitvoering
staan zij verder ; soberheid in de versiering, op het kantje
van armelijkheid, hebben zij met de ceramisten gemeen.
Ik laat hier het kerkelijk goudsmidswerk, zoo waardig door
de firma Brom, te Utrecht, vertegenwoordigd, buiten bespreking. — De beste modellen stonden haar ten dienste.
Niet zonder eigen vinding leverde de firma uitmuntend werk,
maar de uiting van een ware artistieke persoonlijkheid bleef
hier toch achterwege. De inspanning zich in het werk van
lang vervlogen tijden in te denken, vroeg hier voornamelijk
onze bewondering. De archeologie doodde de inspiratie.
Overigens troffen mij bij onze zilversmeden twee dingen.

306

KUNST.

Vooreerst, dat niemand het menschelijk of dierlijk figuur in
de versiering zoekt ; alleen lijn- of plant-ornament krijgt men
te zien. Ten tweede, dat slechts één hunner een eerste
poging waagde kleur op zijn metaal aan te brengen.
Juist de zeer Hollandsche eigenschap, om zelfs bij het
beeldhouwen picturaal te blijven, een eigenschap die zich
reeds in de middeleeuwen liet voelen, heeft in den bloeitijd
onzer kunstnijverheid, bij het drijven of gieten in zilver,
de Van Vianens, de Lutmas bijzonder aantrekkelijk en eigenaardig werk doen leveren. Hun zacht relief, hun smeltende
overgangen, hun soepele metaalbewerking waren bijzonder
geschikt om uit het menschelijk figuur een ornament te halen
en op de mollige vormen van hun gebruiksvoorwerpen toe
te passen.
Wij kunnen nu juist niet bogen op een bloeiende hedendaagsche beeldhouwers-school maar wij hebben toch beeldhouwers, vooral jongeren, die met veel oorspronkelijkheid en
met voorliefde werk schijnen te willen maken van het stijleeren
van het menschelijk en dierlijk figuur. Dit zouden krachten

kunnen worden voor onze zilversmeden.
En die zelfde door en door nationale eigenschappen kunnen
ten goede komen aan het emailleeren van het metaal. Ik
bedoel hier niet het doorschijnend email, maar het ondoorschijnende dat op het uitgegroefde metaal wordt aangebracht.
Wat de firma Hoeker en Zoon ons op dit gebied liet zien,
trof ons reeds door zuiverheid van aanleg. Hun keuze van
het wit, van het blauw, van het groen email op mat zilver
is uitmuntend. Met eenige ontwikkeling zal het de firma
niet moeilijk vallen door email-effecten een les te geven aan
menig buitenlandsch fabrikant. Want, zeer enkele Franschen uitgezonderd, zijn de tentoongestelde buitenlandsche
resultaten op dit gebied vrij treurig. Toon- en glansloos
email alsof het een verfstof was, komt het metaal soms op
zeer oneigenaardige wijze dekken.
Ook in het zilversmidsvak werd dus bij ons wat tot stand
gebracht.
En te meer opmerkelijk zijn deze resultaten, omdat wij ons
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betrekkelijk zoo weinig inspanden. Zooals gezegd, van een
streven naar iets vol doordachts is nog geen spoor te vinden.
De producten onzer oude kunstnijverheid keken wij even aan
ten einde onze techniek te verbeteren, er ons werkelijk op
inspireeren verzuimden wij, onze ambitie schijnt er geen zweepslag door gekregen te hebben. Ik geloof dit verschijnsel
meer te moeten beschouwen als het gevolg eener tijdelijke
onverschilligheid dan wel als het bewijs van onontvankelijkheid. Ik meen er zelfs op te mogen rekenen, dat wanneer,
door welke oorzaak er dan ook toe gebracht, onze industrieelen ernstig de rijpere voortbrengselen van vroegere tijden
gaan bestudeeren er werkelijk een nieuw tijdperk van bloei
zal komen, waarin wij geduchte concurrenten op de wereldmarkt zullen worden.
In tegenstelling toch met onze Duitsche naburen, hebben
wij van ouds, in de 16e en 17e eeuw, een groot talent getoond
van buiten komende kunst-stroomingen in ons op op te nemen,
en ons eigen te maken. De renaissance, in de 16e eeuw,
heeft ons maar schijnbaar van stuur gebracht, en het is
werkelijk bewonderenswaardig hoe architecten, meubelmakers,
zilversmeden het klassieke ornament spoedig in de vingers
kregen, er iets typisch Hollandsch van maakten, dat in soberheid het dikwijls van de Fransche werken won en in alle
opzichten den Duitschen arbeid ver achter zich liet. In de
17e eeuw, met de Fransche stijlen ging het evenzoo en dat
ons Delftsch aardewerk van het Chineesch en Japansch gelukkig en origineel partij wist te trekken, heeft wel geen betoog
noodig.
Wij behoeven dus niet bang te zijn, dat, wanneer wij onzen
artist een mooi vreemd product onder de oogen brengen, hij
er geen gelukkig gebruik van zal weten te maken. Wat in
Duitschland, naar het ons voorkwam, niet gelukt is, mogen
wij, om historische redenen aannemen, in Nederland gunstige
resultaten te zien afwerpen. Het werd nauwelijks geprobeerd.
Dat het niet altijd gemakkelijk zal zijn de juiste snaar te
treffen, -- al wie met kunstenaars omgaat, weet hoe moeilijk
het is hun aandacht volkomen te boeien, hun iets te laten
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kijken dat werkelijk heel de comtemplatie inneemt, zóó, dat
er een verlangen tot zelf scheppen levendig wordt. Want
dat moet het zijn ; het voortgezette kunstwerk moet een openbaring zijn van vaag gevoelde, maar onuitgesproken eigen
begrippen.
Het moet het streven van onze publieke verzamelingen
zijn het zoover te brengen.
Ik sprak over de eerste pogingen van de firma Hoeker
en Zoon, om door middel van email kleur op hun metaal te
brengen ; laten dan ook de musea den artiest-werkman in
de gelegenheid stellen emailwerken, en van de allerbeste, te
zien. Onze ceramisten doen nieuwe pogingen ; ook op dit
gebied dus moet de decorateur en de draaier zijn museum hebben
waar hij zich kan gaan voeden met mooie vormen en kleuren
en uitmuntende techniek. Het is toch niet voldoende, dat
de patroon gaat reizen om zijn smaak te ontwikkelen, de
werkman moet dat ook kunnen, maar hem moet in zijn eigen
stad daarvoor de gelegenheid worden aangeboden. Dan zal
weer het werkstuk den stempel gaan dragen van doordachtheid
en beschaving.
Ik wil op dit thema niet verder doorgaan, zelf aan het
hoofd van een kunstnijverheidsmuseum staande, wil ik geen
oratio pro domo houden. Men begrijpt mij. Ik heb alleen
willen aantoonen, dat de toekomst voor de Nederlandsche
Kunstnijverheid schoon kan zijn, dat onze industrieelen verdienen dat men zich voor hen interesseert.

BOEKBEOORDEELING.
Middelnederlandsche Legenden en Exenapelen. Bijdrage tot de kennis van de
Prozalitteratuur en het Volksgeloof der
Middeleeuwen, door C. G. N. DE Vooys.
's Gravenhage. MART. NIJHOFF. 1900.

Ziehier een schat van gegevens voor de kennis van de ME.,
vlijtig op binnen- en buitenlandse boekerijen verzameld, geordend,
toegelicht en tot 'n lijvig boek bijeengebracht. Een openbaarmaking
van wat er hier en elders, onuitgegeven, verspreid ligt aan stichtelike
lektuur in proza. In proza, en daarom lang achtergesteld i). Immers
juist in de regelmaat van ritme en rijmslag vond men 't best de
herkenningstekenen terug van de ware dichterstemming, zoals men
er dan omgekeerd ook toe kon komen, het gemakkelik trèffen van
die regelmaat als 'n hoofdeis te stellen in 'n ars poëtica. Bovendien
was dat proza noch stichtelik : 2) wat wel zo iets had van zeurigs en
femelachtigs ; 't godsdienstige was nu eenmaal uit de smaak, en er
was voor 'n tijd van vooruitgang toch altijd iets embryonies en
voorwereldliks in 'n lieteratuur die zich noch niet »aan de Kerk
had ontworsteld." Men was vreemd komen te staan tegenover de
»theologiese kraam" van de een en de »diepzinnige dromerijen"
van de ander ; vreemder noch tegenover de legenden en de
mierakelen, waar veelal »het geestelike, de kunst (had) gedood",
en de lezer »z'n glimlach niet kan bedwingen" van wege »de koddige indruk" en de »noodwendig komiese uitwerking" 3). Zo
vond men 't hoogst opmerkelik dat in de Spieghel van Maerlant,
noch wel geschreven nadat hij uit z'n »tijdelike droom was
wakker geschud", zich niet minder dan 36 Maria-mierakelen
i) Zie de Inleiding.
2) Vandaar dat eerst de theologen (Moll, Acquoy,) er zich op toelegden. Vgl.
het zwakke betoog bij Jonckbloet (I, 1-3) wat wel en wat niet tot de ME.Ietterkunde behoort, alsmede II, i59.
3) Uitlatingen bij Jonckbloet, I 45 1 5 453•
20
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bevinden, die »op 't gebied der kunst niet te rechtvaardigen zijn"
en »waarin het esteties gevoel onmogelik bevredigd kan worden" i).
Verbeeld je, dacht men, dat je dat vond bij »de gloedvolle heraut
van beschaving en verlichting, de strijder voor vrijheid van denken, de bestrijder van priesterdwinglandij" 2), enz. Natuurlijk kon
je daar ook weer niet te veel van zeggen, omdat wij als verlichte
en verdraagzame Iade eeuwers dit bij Maerlant dienen te billiken, bedenkende dat hij »een kind van z'n tijd was ...." En
meer van dien aard.
't Zal bij de verbazend knappe en ijverige mannen die dit schreven,
wel niet de bedoeling geweest zijn met zulke uitspraken kwaad te
stichten. En toch zijn deze opmerkingen gevlochten door — (t dient
gezegd) — grondiger en rechtvaardiger krietiek, doof 't geloven bij
tradiesie, op den duur verderfelik geworden. Er ligt nu eenmaal in
de tijdgeest 'n vaste overtuiging dat we »winnende" zijn; dat de
mensen die nieuw komen, al weer wijzer zijn geworden dan die oud
worden, en dat die nieuwen dus in staat zijn met beter oordeel over
de dingen te spreken, waarover de oudgewordenen het hunne hebben
gezegd. De toon van de krietiek werd de krachtmeter van de wijsheid. Maar nu lag vanzelf voor de hand, dat hoe strenger 't een
of ander veroordeeld werd, des te minder het recht had op belangstelling, en zo kwam et, dat hetgeen 'n voorwerp van ernstige studie
moest zijn, door de gekweekte onverschilligheid omtrent het innerlike
van de zaak, de dupe kon worden van 'n hooghartig anekdotisme.
Men moet zich niet verbazen, de jongelui en jonge meisjes van onze
dagen, nauweliks in staat om uit hun eigen binnenste één woord
op et papier te zetten, met de meeste beslistheid uit de hoogte te
horen spreken over et »vermakelike" begrip van kunst van die naïeve
bijgelovige Middeleeuwers; evenals ze met voornaamheid weten af
te geven op de gebreken die de treurspelen van Hooft en van Vondel
»aankleven". Waar dient nu dat woordgescherm toch voor ! Waarom
zijn we niet eerlik genoeg om ons van ijdelheid te genezen ! Laten
we dan toch bedenken dat de ene kultuurtijd niet als maatstaf kan
dienen ter beoordeling van 'n gans andere ; en dat elke eeuw en
elk indieviedu het recht heeft op z'n eigen psychologie. Wij hebben
kunstbegrippen, en vragen kunst. Goed. Maar laten we dat nu niet
vragen van 'n tijdperk, die et van zichzelf niet eens vroeg. Want
zoals wij nieuwe mensen, nu klaar heten te zijn, zo waren de Middeleeuwers mensen die nooit klaar waren en toch niet anders
vroegen : hoe komen we in der eeuwigheid toch klaar. En dan
i) Bij Jonckbloet, t. a. p.
2) Dr. J. Te Winkel. Maerlants Werken, 2 522.
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maakten ze 't d'r eigen verbazend druk om klaar te komen : ze
wroetten en zweetten, en ze tobden. Ja ze tobden ook. Begrijp eens,
die Middeleeuwers wouën de hele mensheid opvoeden ; ze konden
niet anders, zeiden ze ; allemaal moesten de mensen et weten hoe
.mooi of het was om te zien en te voelen wat zij ook zagen en
voelden. Het was niet om uit te spreken, zeiden ze ; en dan gingen
ze naar buiten, en hoorden de echo in de Schepping ; en als ze goed
luisterden, hoorden ze 't uit de verre verte, uit de voortijd; en dan
zagen ze mekaar aan en moesten et mekaar noch eens weer zeggen
hoe mooi et was dat God z'n Zoon had gegeven en dat ieder nu
behouden kon blijven, en ze juichten et uit, de een in klank, 'n ander
deed'et in verf, 'n derde sneed'et uit hout; ieder deed dat zoals hij
't best voor z'n eigen kon, net als jongens onder mekaar; de een kon 't
zó weer goed, en 'n ander deed'et weer anders ; een was er die 't
uitschreeuwde met 't gezicht strak omhoog, de lucht in ; 'n ander
-die niks kon dan stamelen deed ook mee; deze vurig, die gebrekkig;
deze duidelik, en gene mommelend ; de één aanschouwelik tekenend
in zienlike voorstellingen, 'n ander omsluierde beelden wegbergend
in duistere diepten. Zeker, er waren er bij, die 't op hun manier
goed kónden, zodat anderen trots op hem waren en hem aanwezen;
maar die kunst was oorspronkelik geen toeleg; ze was alleen maar
resultaat. En omdat 'n ieder zich bij z'n eigen gemoedsbeweging
bepaalde, en 't in zijn eigen klank- en lijn-beweging uitsprak, bleef
hun kunst, als vlak aan de natuur geboren, meer dan 'n andere,
indieviedueel ; wat niet wegneemt dat ze in haar uitingen aan bepaalde
centra en rassen gebonden blijft en in haar toevallige uitwendigheden, als ritme en strofenvorm, te registréren zou zijn ; zoals ze
dan ook gezamenlik niet te interpretéren is zonder de kennis van de
roerselen, die de kreaturen tot onderrichten en verheerliken drong.
Alleen, het streven bejoeg niet de kunst. Dat er boven de anderen
uitblonken in de manier, wat zou dat ! God was goed, en hij had
altijd z'n heerlikheid in z'n gaven aan z'n kinderen getoond. Maar
dit raakte dan ook alleen maar et mooie, en dan was dit mooie noch
maar bij enkelen. Wat veel meer waard was, was dit, dat heel de
mensheid uit innerlike behoefte, in elke taal, met elke tong, Gods
waarheid moest getuigen. Deze behoefte was 't die de ME. letterkunde schiep ; heel die lieteratuur is één sermoen en één lofzang;
en juist datgene wat wij als los van et geestelike als »nuttige kennis"
voor 'n nieuwe samenleving, menen te herkennen, is slechts meegesleepte verbrokkelde encyklopedie, dat zich in z'n zwaarheid niet
met de Christelike geest heeft weten te doortrekken, en nu als
.anorganiese ballast doodligt tussen de levende letteren in.
Laten we ons nu wenden tot de voor ons liggende geestesuitingen,
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die onmiddellik aan de bron van dat leven zijn ontweld. Eerst dan
iets over de indeling van 't werk:
Het boek van dr. De Voys bestaat uit 'n Inleiding, twaalf hoofdstukken en 'n Slot. De rijkdom van de inhoud leest men uit de

tietels van de capita : Maria in de Exempelen (III), Jezus in de Exempelen (IV), De Duivel in de Exempelen (V), De Joden in de Exempelen (VI), Het Sacrament in de Exempelen (VII), Boete en Biecht
in de Exempelen (VIII), De »Vier Utersten" in de Exempelen (IX).
Daarop volgen noch enige bladzijden over de Allegorie, de Mystiek
en de Moraliesasieën in de Exempelen (X--XII). De groepering in
de hoofdstukken III—IX is van de schrijver en dient alleen om 'n
gemakkeliker overzicht te leveren van 't ME.-geloof. Ook was 't aan
de hand van deze indeling, voor de schrijver lichter de afkomst en
de ontwikkeling van de afzonderlike eksempelen te bespreken en 't.
onderling verband aan :te tonen. Vooraf gaan 'n paar hoofdstukken
over de Hoofdbronnen (II) en Het Ontstaan, de Ontwikkeling en de
Verspreiding der Exempelen (III). Allen zijn ze getrokken uit verzamelwerken, sermoenen en stichtelike traktaten, welke vertaald zijn
uit Latijnse compendia, welke op haar beurt zijn bijeengebracht uit'n ongeschreven lieteratuur. Als z'n voornaamste hoofdbron noemt.
de schrijver het Vaderboec ( 1 ) : 'n inkunabel van 't eind der i5de eeuw,
waarvan de vier »boeken" beantwoorden aan de Latijnse boeken II,
III, VIII, V—VI van de io Liberi der Vitae Patrum i) welke in
Migne's Patrologia Latina toegankelik zijn gemaakt. Een aanvulling
van de Vitae, omdat er de Italiaanse heiligen in beschreven worden,
is Gregorius' Dialog us ( 2 ), 'n andere bron voor dit werk ; volledige
gedrukte vertalingen verschenen er in 't Mnl. niet 2) ; wel werd de
Dialogus 't voorbeeld voor de Dialogus miraculorum van Caesarius
van Heisterbach. Verder : het Exordium (magnum ordinis cisterciencis ( 3 ) door Migne in z'n Patrol. Lat. aan Conradus Everbocensis
toegeschreven 3), waarvan vier Nedersaksiese vertalingen berusten te
-

i) Liber I en II komen in 't Mnl. vertaald voor in twee Brusselse handschriften; in een van deze manuscripten volgt ook 'n vertaling van V en VII;
verkorte afschriften en afzonderlike biografieën berusten hier en elders in handschrift (zie de aant. op blz. i5—i8); voorts komt in den Haag en te Leiden 'n
vertaling voor van Cassianus' Collationes Patrum. Zie over de popularieteit van
het «Vaderboec" blz. i6 en 17.
2) Een Mnl. vertaling in handschrift (i4de eeuw) is te Brussel, 'n tweede,
zelfstandige vertaling (I5de eeuw) berust te Dusseldorf en te Straatsburg; fragmenten uit de Dialogus werden in de 13de eeuw in Vincentius' Speculum opgenomen en dientengevolge door Maerlant vertaeld (Sp. Hist. 1117, 2l); alsmede.
in 't Passionael en in i 6de eeuwse traktaten en verzamelwerken.
3) Zie de opmerking over de tijdsbepaling op blz. 21^ noot 3.
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Utrecht, Deventer en Weenen i) ; — Caesarius' Dialogus Miraculorum 4 in weinig bekende Nederlandsche vertalingen 2) : die in handschrift te Gent, welke onvoltooid is gebleven en de eerste 6 boeken
met 'n deel van 't VIIe bevat; een handschrift te Hamburg van
boek VII—XII, en vergeleken met 't VIIe te Gent, blijkbaar 'n geheel
zelfstandige vertaling 3) eksempelen uit Caesarius vindt men, onafhankelik van de Hamburger vertaling, in vele verzamelwerken en
traktaten verspreid ; 't werk zelf was weinig bekend : fragmenten van
de inhoud had men uit de tweede of derde hand ; — het Biënboec
(Bonum Universale van Thomas Cantimpratensis) ( 5) in twee vertalingen : de meest bekende, in 't midden van de 15e eeuw in of bij
Utrecht ontstaan 4), vormde de grondslag voor de Zwolse inkunabel
van 1488; en 'n tweede zelfstandige vertaling (in 2 manuscripten te
Utrecht) uit het Zutfense ; het werk, dat 'n geheel ander karakter
draagt dan 't vorige, werd meestal met raadpleging van de Latijnse
tekst, door de ME. schrijvers voor hun verzamelwerken en stichtelike
traktaten genomen 5) ; — Vincentius' Speculum Historiale (s), bekend
door Maerlant's vertaling ; — Het Passionael van Jacobus de Varagine, ( 7 )
omstreeks 1400 in 'n Brabants klooster in 't Mnl. vertaald; deze vertaling diende tot grondslag voor de door de schrijver geraadpleegde
Goudse inkunabel van 1480. — Verder kwamen noch voor de bearbeiding van dit proefschrift in aanmerking : verzamelingen voor sermoenen, stichtelike traktaten en bloemlezingen, waaronder uitgezochte
bundels Marialegenden 6). Hoe uit de mondelinge overlevering de
optekening in afwijkende redaksies te verklaren is, de inwendige vervorming van de inhoud, de splitsing en de onderlinge samenvlech(

)

ting van de eksempelen 7), wordt aangetoond in 'et belangwekkende

i) Een zelfstandige bewerkte bloemlezing uit 't Exordium vond de schrijver
te Leiden; dit handschrilt zal door hem afzonderlik worden uitgegeven; afzonderlijke eksemplaren uit 't Exordium bevinden zich in de Exxosicie op Inez Pater
Nos/er, de Exposicie op de Passie en in 'n Amsterdams handschrift.
2) Moll (Kerkh. Arcbief IV), geeft slechts 'n fragment.
3) Wie geeft ze uit?
4) Over de afschriften : blz. 33, noot 2.
5) Over de popularieteit: blz. 34, noot 1. Afzonderlike eksemplaren komen
hier en elders voor.
6) Een van de genoemde stichtelike traktaten Spieb liet der Sonden wordt uitgegeven door Prof. Verdam. Stukken uit andere traktaten Tafel van de kersten
gelove, de Cordiale of de Vier Utersten, de Spieghel der susteren, Des coninx
Sacmme, Der sielen Troest, Spieghel der Biechten enz), zullen door de schrijver
zelf worden bekend gemaakt. Maar wie geeft ze volledig uit? (Zie alvast de
laatste no's van de Bibl. van Mnl. Letterkunde).
7) Belangrijk is 'tgeen er gezegd wordt van de invloed van Maria op de
Anna-, Katharina- en Barbara-legenden.
(
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IIe hoofdstuk. Trouwens ook in de volgende afdelingen wordt op
die afwijkingen en vervormingen door in- en uitwendige invloeden
gewezen, zoals bij de legende over de Maria-mantel (97 99) ; bij 't
eksempel van 't kind dat Jesus te eten gaf (i 14- -115); bij de HermanJozef-legende (115—I i6) ;'t eksempel van de Soudaensdochter (146 -152) ;
de Militarius-legende (189-195) ; de opwekkingen van Maria (268-281)
e. a. Zeer veel eksempelen tonen onderlinge verwantschap.
-

De Middeleeuwers zagen de dingen niet zoals ze van zich zelve
waren, maar ze zagen ze zo, dat zodra ze er naar keken, die dingen
bepaalde gestalten aannamen, om zo te zeggen begonnen te leven
en deden alsof ze wat wilden zeggen. Was 'et iets, dat bang maakte,
dan werd 'et verdacht als satanies, omdat altijd 'et sataniese de verschrikkingen van het tegenwoordige en de angst voor de toekomst
bracht ; was 'et iets dat 'et hart verlichtte of uitkomst gaf, dan was
't iets goddeliks, omdat God altijd de wereld verblijd had en nooit
anders deed dan de mens troosten en uit de druk opheffen. Binnen
de machtssfeer van deze polen moest nu worden getrokken al wat
er binnen deze uitersten in lag, en om de tegenstellingen aan te
sterken, werden 'et allerzaligste en 'et allerverschrikkelikste opgedreven tot zó iets onuitsprekeliks, dat het hemelse niet was uit te
juichen en 't helse niet was uit te knarsen, en dat de bekoringen van 't
ene noch de vervloekingen van 't andere voor te stellen waren in kleur
of in beeld i). Daartussen nu stond de mens. Aan de ene kant
bevonden zich Christus en Maria, de heiligen en de apostelen ; aan
de andere kant stonden de duivelse machten klaar; beide partijen
beschikkende over tijden en afstanden, metamorfozen en andere
bovennatuurlike middelen, en onafgebroken met niets anders bezig,
dan om de ziel te trekken over de streep van 'et behouden of 'et
verloren zijn. Hoe kon hij die zwak stond beseffen, of hij te kort
viel dan wel of hij vrijstond; of z'n naam was geschreven in 't boek
van de Satan, dan wel of hij met gulden letters bij God werd gedacht.
Elk uur van de dag kon hem z'n twijfel herinneren, 't gebed en de
dienst, de zondige inval en de overhaaste handeling ; bij avond deed
't de stilte, in de nacht de wake en 't viezieoen. Dan dreef hem de
onrust naar 't altaar, waarheen het lichtend kerkraam de weg wees;
en zo hij zich zondig voelde, 'zocht hij 't eerst heul bij 't Mariabeeld.
i) Theorizéren, om 't getal 7 heen, deed men wèl over de aard van de
straffen, in overeenstemming met de aard van de misdaad (Dante's Hel; in onze
lieteratuur Boendale's Lekenspiegel); 't vooropgezette onvermogen om de toekomst
af te schilderen, prikkelde tot dóórdringen (zie onze merkwaardige Lucidarius) ;

voorts streefde men naar't veraanschouweliken van die toekomst in viezieoenen en
eksempelen. (Zie in dit werk 't merkwaardige hoofdstuk «De Vier Utersten in
de Exempelen", 'n belangrijke bijdrage tot de ME. viezieoen-lieteratuur.)
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Waarom niet ! Zou de vrouw die Moeder was, niet 't eerst beschermen ? Zou hij die wat hij leed, verhalen moest op de Satan, als
Rechter niet 't strengste zijn ? Was hem niet 't Oordeel en was haar
niet de genade ? Overwoog hij niet ernstig en schonk zij niet glimlachend weg? Was hij niet de Wijsheid, en zij het Hart?
En juist door 't hart hoopte 'n religie, waarvan 't iedeaal 't toekomstig samenzijn van de Vader met z'n wereldkroost was, zouden
Gods kinderen als door 'n moederhart worden geregeerd!
Vooral na de 13de eeuw werd bij toenemend ascetisme, de Mariaverering 'n sterke behoefte. Een tien eeuwen lang bijeengegaarde
en omgewerkte Christelike lieteratuur begon om die tijd, met ijver
in de landstalen vertaald, open en bloot te liggen voor de volken
van 'et Westen, en van nieuws af, doorstraalde en doortintelde in de
diep-aangelegde Germaanse gemoederen de zinrijke poëzie van 'et
Godsoffer ; ontroerd wierpen de nieuw-ontwaakten zich in ootmoedige
aanbidding neer. Vooral behoefden de troostelozen barmhartigheid.
Alleen Maria kon, vbór men zich in z'n zonde aan God ontdekte,
aan 't gemoed de kalmte geven. Ze was de Moeder; zij kon vóórbidden i). En toen dat nu eenmaal voor waar was aangenomen,
dat de Moeder voor de smekende zondaars tussenbei kon komen
bij haar Zoon, toen kwam de fantazie-zon breedte en diepte en
organies leven brengen in de voorstellingen omtrent de onderlinge
verhouding van de Godsmachten. Dacht men zich b.v. Christus als
de hoogstrenge Majesteit tegenover de vrouwelike nederigheid, dan
verwijdde de tot spel geprikkelde verbeelding de afstanden : hoe.
vreseliker de Rechter toornde, hoe meer de macht van Maria's

meelijende tusschenkomst zou uitkomen in 't stillen van 't straffende
oordeel 2). Was b.v. Christus 'et aanvallige knaapje, aan de hand
of op de schoot van de Moeder, dan grasduinde de menselike
geest in 't verkinderliken van z'n gestalte en in 't vertederen van
die verhouding 3), zich verkneuterend dat in dat nietige lichaampje
gebonden, de hoogste Wereldmacht zetelde, en de zuigeling niemand
anders dan de opperste Wijsheid en de Titanen-bedwingende Godsheld was. Wou men Christus voorstellen als de matte Lijder, wiens
trekken van smart en bloedend lichaam boetvaardig moesten herinneren, hoe eindeloos duur de redding van de mensheid gekocht
was, dan kladde men hem soms in verf of sneed hem in hout met verwrongen gelaat, met lelike en onzienlike leden, 't goddelik lichaam
i) Vgl. Hoofdstuk III: Maria in de Exempelen.
2) Zie de Proloog op iWarrën Boltaart (blz. 72), en 't eksempel Van horen
heelde dat swete (blz. 73) met de variant.
3) Vooral in de schilderkunst, in 't lied; vgl. Boendale's Lekenspiegel.
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moedwillig verschrompelend tot 'n beeld van diepe ellende ; om noch
eens weer en noch dieper de afstand te laten peilen waarop God zich
uit de hoogste troon in de afgrond der zelfvernietiging gestort had i).
Ja zo sterk wees men er op dat in de menselike zonde Christus
opnieuw werd gekruisigd, dat men in de mishandelde hostie z'n
bloedend lichaam veraanschouwelikte, om de dader te wroegen die
de Godheid verguist 2). En toch ligt in dat zich verdiepen in de
passie, en in dat zich verstrakken voor 'et uiterste leed, de blijdschap
en de trots verholen voor wat de Middeleeuwse harten deed kloppen:
dat de Christus de Strijder was en de Koning, de Overwinnaar van
de Satan en de Geweldige op de Hemeltroon. De passie is voor hen
de poort naar 't Paradijs. Het kruis ja, was de spiegel voor de zondaars;
het kruis was 't strenge waarschuwende beeld van de verdeemoediging
en de zelfkastijding. Maar in wezen was Christus de Rechter. Tot Hem
en tot Maria, die z'n Moeder was, — en dan moest hij wel 'n waarachtig
kind-op-de-schoot zijn, — wendden zich nu de mensen ! want Christus
en Maria hadden onder de mensen geleefd en kenden ze ; en daarom
komen alleen Christus en Maria ook in de eksempelen terug. Ze
dalen af uit dei hemel in heerlike en koninklike gestalten ; ze beleven
't beeld en de hostie ; ze komen af van 't voetstuk en van de korporale;
ze strekken de armen uit, raken de levende aan en volvoeren hun
wonderwerken. Dat alles gebeurde en was gebeurd, meende men;
hier of elders, op deze of op die manier, al naar de behoefte van

plaats of tijd zich voor 'et wonder 'n vorm schiep. En dit alles kon
hier en elders weer even goed gebeuren. Maar toch, vermoedde men
zouden Maria en ook de heiligen 't liefst hun nieuwe wonderen weer
willen verrichten op de plaatsen die reeds door hun tekenen geheiligd
waren en daarom ook in dankbaar aandenken werden gehouden, en
zo trok men dan op naar dorpen en steden, hierlands en uitlands,
om van beelden en relieken gedaan te krijgen, wat men bij rechtstreeks gebed tot God en tot de Heilige Maagd, niet tot stand
meende te kunnen brengen 3).
De eksempelen veraanschouweliken Christelike voorstellingen.
Sommige doen dit heel heel lief.
»Eens op 'n winter", vertelt het Biënboec, »toen 't hele land van
i) Bij Justinus Martyr, Tertullianus en Cyrillus v. Alexandrie, en op hun
voetspoor de Iconoclasten. De ME. portretten (blz. 143-146) volgens Ludolfus van
Saksen en 't Berlijnse van van Eyck kloppen met de pseudo-brief van Lentulus,
proconsul in Judaea onder Herodes, aan de Romeinse Senaat.
2) Zie Hoofdstuk VIII: het Sacrament in de Exempelen.
3) Tegen deze Maria-verering reageren de mystieken, en 'n volksschrijver als
Jan de Weert, altans tegen de verering aan bepaalde beelden en plaatsen
gebonden.
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Brabant met sneeuw was bedekt, vond 'n eenzame monnik in de
koude sneeuw 'n driejarig kindje zitten, dat schreide. Hij sprong
van z'n paard, en vroeg et, wat 'et deerde. Maar 't kindje zei niets.
Nochmaals vroeg de monnik: Waar is je moeder? Ben je je moeder
verloren ? Maar toen de monnik dat vroeg, begon het kindje noch
bedroefder te schreien en zei ten laatste : Ach, waarom zou ik niet
schreien ! Zie je dan niet dat ik arme, hier alleen in de kouwe sneeuw
zit, en er niemand is die me herberg wil geven ? Dadelik nam de
monnik 'et kind op en kuste 'et, zeggende : Liefste kind, schrei niet,
want ik zal je herberg geven en je opvoeden. Toen hij dit gezegd
had, wou hij met het kind weer te paard stijgen, maar 'et kind sprong
schielik uit z'n armen en werd niet meer gezien, want 'et was Christus,
de zoon van de heilige maagd Maria
»Wie kan zonder tranen
hooren", voegt de ME. schrijver er bij, »dat de enige zoon gods
herberg op aarde zoekt, en kou en gebrek lijdt, en er nochtans
niemand is die hem ontvangen wil in de herberg zijns harten en
hem spijzigen wil met 'et welbehagen zijns vaders, of verwarmen in
de schoot der innigheid of dekken met et kleed der liefde : dus heeft
de overmaat van de boosheid de liefde van vele mensen verkoeld".
"....

Niet altijd is Christus vreemdeling op aarde; maar ook dan voelt noch
niet iedereen z'n nabijheid:
»Op kersnacht", zegt 'n ander eksempel i), »moest 'n leerling 'n
opgegeven les zingen, en de meester had hem gezegd dat er die
nacht uit 'n maagd 'n kind zou worden geboren, waar de dienst voor
zou worden gehouden. Werkelik zag hij 'et kind op 't altaar liggen,
en als hij begon te zingen, begon et kindje te schreien. Daardoor
kwam 't, dat hij slecht zong. De meester hief nu z'n hand op en
gaf de leerling 'n klap. Maar 't knaapje zei : lieve meester, ik kan
't niet beter doen, om 't kindje daar u mij van verteld hebt; want
'et ligt op 't altaar in doeken gewonden, en als ik wil zingen, dan
schreit 'et. De meester zei toen : Waar is dat kindje dan ! Wijs 'et
mij is. Op 't altaar ligt 'et, in doeken gewonden, zei 't knaapje.
Toen zei de meester tot de leerling : Bid dan 't kind dat hij zich
over mij ontferme, want je bent beter dan ik" ! 2)
Van een scolierkene, enz. naar 't Brusselse manuskript 2224, fol. 282 v.
Voorbeelden van zeldzame aanschouwelikheid zijn Van twee ionghen
ronxkens, waarin het bijbelwoord : waar twee of drie vergaderd zijn in mijn
naam, ben ik te midden van hen (blz. 141), wordt verduidelikt. Ook de voorstelling van : waar 'n mensen schat is, is ook z'n hart, is opmerkelik. Van 'n
vrek wordt namelik verhaald, dat de man geen hart had. En werkelik, na
z'n dood snijdt men z'n lijk open, maar vindt 'et niet. Maar nu kijkt men in
z'n geldkist, en daar ligt waarlik 't hart ook. Of 't ook uitkomt! -- Vgl. ook
blz. i55: Christus lijdt en bloedt, als hij hoort en ziet zondigen.
i)

2)
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In de afzonderlike eksempelen merken we wederom op wat we
zoëven aanwezen : het spelemeien van de menselike geest, wanneer
hij zich veilig op 'n vaste rotsgrond weet. Zó goed was Maria voor
de mensen, dacht men, dat als men wilde, men in naieve vertrouwelikheid met haar goedaardigheid kon sollen, en men van haar gedaan
kon krijgen wat men maar wilde. Ja, al ging 'et wat ver, dan werd
Maria volstrekt niet eens boos. Ze wist wel, dat als minderen hun
meerderen als hun gelijken mochten beschouwen, ze in de nieuwe
omgangssfeer niet altijd hun betamen wisten. Ja, ze glimlachte zelfs als
de mensen wat boos werden, en haar mee trokken aan 't kleed, om mee
te gaan waarheen men 'et wou. Wat was dat toch 'n goeie Maria!...
»Een weduwe had na de dood van haar man noch 'n enige zoon
over, die ze zeer liefhad. Maar die zoon raakte gevangen, en nu
viel de wanhopige moeder neer voor 't Mariabeeld. — 0, heilige
Maagd, zei ze, ik heb u al zo dikwels gesmeekt om aan m'n kind
z'n vrijheid terug te geven, en zie, noch hebt ge mij niet aangehoord
en noch geen troost gegeven. Nu zal ik uw kind nemen, en 't neerleggen waar 't niet van daan kan, tot 'n onderpand van mijn kind.
En de vrouw trad op 't beeld toe, nam 't kindje van de Moederschoot
en ging er mee heen. Thuis wond ze 'et in 'n schoon kleed en sloot
'et op in haar schrijn, blij, dat ze voor haar kind 'n ander terug had." i)
Dit nu, lezer, is geen roof, en dit is niet de Hemelse Majesteit verzoeken. Volstrekt niet. Want de moeder krijgt dadelik haar zoon
terug. Niet omdat de moeder Gods nu pas beseft, wat het is, 'n kind
te verliezen. Dat weet de moeder Gods al lang. Neen, maar die
vrouw gelóóft. Die vrouw is zó trouw en zó gelovig, dat ze in haar
vertwijfeling noch volhardt, en ook als haar uiterste proef als daad
in 'n verkeerde richting slaat, ziet ze toch in Maria noch de liefhebbende Moeder. De vrouw heeft overwonnen. Het hoe is minder:
ze had het geloof.
Meermalen zien we in de Middeleeuwse werken 'et doorbreken van
de vormlijnen en 'et doordrijven van de afstanden en de tegenstellingen tot de uiterste grens. En toch is dit stoten en dringen, opsteigerend soms tegen de draad van hun onderworpen geloof in,
zodat ze in hun rebellies optreden los lijken van hun kerkelike grondslag, niets anders dan 'n dartelend stoeien over de grens van 'et
geoorloofde, aan dezelfde overspannen koord, die ze, ook nu de
bizarste sprongen, weer binnen 'et gebied van hun godsdienstig leven
en denken terugwerpt. Ook al schijnen de omtrekken zwak en al
schijnen de lijnen uitgewist, dan blijft toch dit koord de weg waarlangs hun afdwalingen zijn terug te voeren op hun levensbron. Als
daar 'n priester is, die alleen de Maria-mis kent, en hij wordt er
i) Blz.

122.

(Uit 't Haagse manuskript.)
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door z'n bisschop over onderhouden, dan moet niet de priester gestraft, — wel neen. Honderdmaal zal 't in de praktijk en in de lieteratuur voorkomen, dat 'n bisschop 'n priester, die in z'n dienst te
kort komt, naar behoren kapittelt en door 'n ander laat vervangen;
honderdmaal zal men 't rechtvaardig vinden en die zelfde honderd
malen zullen de tekst, zoals die hier voor ons ligt, tot 'n zwak lieteratuurstuk maken. En toch, niet de priester wordt gestraft ; 't is de bisschop
die de aanzegging krijgt, om aan de priester vergiffenis te vragen en
hem in z'n ambt te herstellen, op poene van binnen dertig dagen
van de aarde te worden opgeroepen. i) Er moet nu eenmaal worden
aangetoond, dat 'n bisschop of wie 't ook mag wezen, z'n handen
moet af houden van iemand, die z'n simpele gaven zoveel mogelik
dienstbaar maakt aan de verering van Maria. Zulke mensen moeten
geholpen worden, en niet worden afgezet. God kijkt niet naar wat
'n mens kent, maar wat hij wil, met z'n hart. Ook 't penningske kan
voldoen ; en die 'n handvol raapt, heeft evengoed 'n gomer, als die
met vaten en schalen z'n dagmaat overvult. 2)
Niettemin blijft 'et soms moeielik, 'n Middeleeuws produkt in 't
juiste kader te vatten ; en wat in z'n oorsprong en in z'n strekking
op 'n Christelike wereldbeschouwing terugwijst, heeft door z'n kontrasterende uitwerking soms de aard van 'n klucht. Bij 't heersende
dualisme kon dat niet anders. Wat niet vóór Christus was, was tegen
hem. De Joden en Heidenen waren vervloekt, en de kruistochten
hadden de afstanden verwijd. Beide behoorden de Satan. Ze hadden
om 't kruis gedanst ; ze zouden eeuwig, zo ze konden, dansen om 't
kruis. Ook zij werden betrokken in de tweekamp der geschiedenis,
met de voorbeschikte overwinning van Christus. Zie in de legenden
de boze geesten bezwijken voor 't christelik wonder; hoor de bekeringsverhalen getuigen hoe vroegtijdig de Jodenkindertjes worden aangetrokken door 't reine Licht, en hoe Maria door haar lieftalligheid de
kleinen bindt aan haar dienst. 3) Maar zie ook 'et lot van de Joden,
die standvastig bleven in hun geloof. Manhaftig gingen ze de vlammen in, en als ze trouw aan hun Wet, de vreselikste smarten verdroegen, bespotten de omstanders de kramptrekkigen van deze
i) Blz. 94: Van den pape die salve conde (Haagse manuskript). Bij een van de
redaksies bij Caesarius zoekt de zwakke legende steun in 'n tegenstelling : de bisschop is hebzuchtig; de drijfveer was nu onedel, en de straf de bisschop opgelegd,
meer te rechtvaardigen. Blijkbaar durfde deze lezing de strenge konsekwensie
niet aan.
2) Vgl. blz. 172, de duivel als pelgrim (uit de Seri:. X geboden.) Een meelijdend man wordt gestraft, onrechtvaardig. Maar de legende luistert alleen
naar 't gebod : Wees op uw hoede voor de duivel. — En dat moet veraanschouwelikt, door dik en dun.
3) Zie blz. 221-229. Dit zijn zeer mooie legenden.
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»duivelen-dienaren", of wel, ze sidderden voor de geweldige macht
van de demonen, die de harten van die ongelukkigen hielden omschanst. Want dat die standvastige heldenmoed uit geloofstrouw
voortkwam, dat begrepen die omstanders niet. Dat was bij hen de
macht van de duivel. i) Wat ze in hun eigen martelaren als heilig
bezongen, dat vervloekten ze in hun slachtoffers. Ze konden niet
anders. Want hoe kwamen die Joden anders zo hardhartig en zo hardhorig, dat ze door heel de wonderenreeks van Christus tot heden
toe niet te overtuigen waren geweest? Hoe kwamen ze zo onbegrijpelik dwaas, om nu werkelik noch te menen, dat heus noch de
Messias moest komen ? Was dat niet om te gieren ? ... Nee maar ...
En vóórdat ze de brandstapel beklommen werden ze geschopt, begekt en bespot ! En door de eksempelen grijnst het leedvermaak ... .
Doch ter zake:
»Er was eens 'n »clerk" die 'n Jodenmeisje verleid had. Hij bedacht nu de volgende list. In de stilte van de nacht nam hij 'n
rietje, en stak dat door 't venster van haar ouders huis Nu ging hij
door dat rietje roepen : Gij rechtvaardige en door God beminde
lieden — zei hij, en hij noemde ze bij d'r naam, — weest verblijd!
Ziet, uw dochter, de maagd, heeft 'n zoon ontvangen, en deze zal
de verlosser zijn van 't volk van Israël. — De ontwaakte ouders waren
verbaasd over wat ze hoorden en twijfelden of 't wel waarheid was.
En nochmaals klonk de stem, profeterende dat van haar dochter de

Messias zou worden geboren. Ternauwernood konden ze de dag
afwachten, en toen ze gewaar werden hoe 't met hun dochter gesteld
was, vroegen ze van wie ze haar kind had ontvangen. En zij ook,
omdat 'et haar zo was voorgehouden, — ze zei : ik weet dat ik maagd
ben en geen man heb bekend ! — Nu hadden de ouders zekerheid,
en de mare werd verbreid door stad en land, dat uit 'n maagd de
Messias zou geboren worden. En velen kwamen tezamen bij haar
huis, om met de komst van de Verlosser te worden verblijd. Maar
toen de dag van haar verlossing kwam, verkeerde de vreugde in
droefheid. Want toen het kind was geboren, was het niet de Messias, maar ... 'n meisje." 2)
De hier aangeboden stof is 'n rijke bijdrage tot de kennis van de
ME. kultuur. De opmerkingen er tussen getuigen van veel pieëteit
i) Vgl. Hoofdstuk VI. De Joden in de Exempelen. Boendale evenwel noemt
de gronden waarom we de Joden niet lastig mogen vallen, in z'n Lekensj5iegél:
i. uit hun geslacht sproot Jezus; 2. de Kerk wil geen dwang; 3. God wil ze
noch tijd laten tot 't laatste oordeel.
2) Zie blz. 259-220. Bij Ceasarius van Heister bacli. Dial mir II : 24:
«De fatua expectatione Judaeorum circa adventum Messiae.
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voor dat tijdperk. De meeste las ik met grote instemming. In slechts
enkele dingen ben ik 'et niet met de schrijver eens. Z'n opmerking,
dat de voorstelling van Jezus als kind wijst op 'n optimistiese levensbeschouwing, i) kan ik niet delen. Dat men in de ME. gaarne bij
het kind Jezus verwijlt, ligt in de huivering voor wat er volgen
moet : de vreselike passië. Dikwels draagt 'et kind al schreiende
de voorbestemming van dat leed al mee ; 2) zoals in de passie zelf
in 't verschiet de beloofde Rechter en Koning oprijst. Verder zou 'et voor
enkele lezers, die wel eens verkeerd verstaan, niet onnodig geweest te zijn te zeggen, waarom Maria, als jonkvrouw in de
viezieoenen van de monniken, schoon moet wezen, en waarom
ook Christus als bruidegom schoon moet zijn 3) ; ik vrees, dat deze
soort eksempelen anders niet zullen worden opgevat als zuivere
mystiek. Doch dit zijn kleinigheden. Het werk bevat in zich de
beloften van 'n grote ijver, en de kiemen van 'n uitgebreide en
diepe studie.
»Als men over het wezen van de litteratuur-geschiedenis nadenkt,
dan blijkt daarin iets tweeslachtigs te zijn, een zweven tusschen kunst
en wetenschap. Vandaar velerlei opvattingen, die gelegen zijn tusschen
deze beide uitersten. Ten eerste kan men de litteratuur-geschiedenis
beschouwen als een onderzoek naar den artistieken aanleg van een
volk en uitsluitend de echte poëzie, de »woordkunst" behandelen;
al het overige wordt dan als onbelangrijk buiten beschouwing gelaten....
Van een wetenschappelijk standpunt daarentegen is de geschiedenis
der letterkunde »de geschiedenis der geest-ontwikkeling van een volk,
zooals deze zich in zijn geschriften openbaart". Haar taak is dan,
de geschriften te verklaren in verband met de omstandigheden en
de levensbeschouwing van een bepaalden tijd; aan te toonen, hoe
daarin de kiemen liggen voor de ideeën van een volgend tijdperk.
Daarbij kan natuurlijk ook het onartistieke van groot belang zijn.
Het arbeidsveld wordt dan onafzienbaar groot". 4)
Voor elke studie die zich met de geesteswerken van de mens bezig
houdt, is één wetenschap nodig : de psychologie van 'et mensenhart,
en 'n weinig zelfverlochening, om in de mensen óm ons en in de
I)

Blz. 136.

2) Zie blz. 136: »de geboorte van Jezus was de aankondiging van de verlossing". Trouwens in elke orthodoxie ligt de betekenis van Betleliem in Golgotha.
Als 't kind komt spelen, verdwijnt 'et plotseling en laat droefheid achter : het
moet weg. Zie ook blz. 142.
3) Zie blz. 75, 143. Vgl. blz. 137, bij Sint Katharina, waar de bruidegom 'n
kind is. Vgl. ook 'et straf bare van elke bijgedachte aan aardse liefde : Eksempel
Van dermaecht die metiesus uien lande ghinc (blz. 152). 4) Inleiding, blz. 2 en 3.
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mensen die er vóór ons waren, de mens en niets anders dan de mens
te willen zien. Ik wil niet zeggen, dat er niet wat aanleg en wat
eigen ervaring bij te pas komt. Zo zou 't wenselik wezen, op 't
punt van dichter-lieteratuur, dat we zelf ingeleefd hebben in de
stemmingen die de woordklanken te voorschijn riepen ; en dat we
hebben kunnen voelen, hoe de zielebeelden in 't doortrekken, bij 'n
hooggeladen geestesspanning vonken letters spatten. Ja eigenlik
gezegd, zou er wat 't innerlike dichterleven betreft, ook wel 'n plaatsje
open kunnen gehouden worden voor 'et wijsgerige : men kan benieuwd
zijn b.v. of de dichter zich in z'n arbeid als éénling voelt, dan wel
of hij in z'n bewustzijn aan heel de gemeenschap denkt; of hij zelfbewust ketter is, dan wel of hij zich teruggevallen en behorende tot
de massa weet. Rechtuit gesproken, zou 'n dichter alleen verklaard
kunnen worden door iemand die hem 't meest nabij verwant is : als
twee mensen die hand in hand staan en mekaar vlak in de ogen
kijken. Maar waartoe van gewone stervelingen ondoenlike dingen
te vergen ? 't Beste dat er dan toch overblijft zal dan wel dit zijn:
dat de geschiedschrijver het indieviedueële afspringen en overspringen
van de mensen en de mensengroepen, van de eeuwkoers af en over
de eeuwkoers heen, weet te volgen en te verklaren ; en dat hij bij 't
rechtvaardigen van hun overtred voor de nakomelingschap, hen weer
terug weet te leiden in de grote mensenwereld, waarvan ze de zonen
zijn, en waarmee ze ondanks hun grieven en hun beledigingen, met

de band der broederschap verbonden blijven. De geschiedschijver
is vrederechter. Hij zoekt 'et evenwicht. Hij helpt voor ons allen
vinden, wat de besten onder ons, op breder en dieper terreinen, met
zware strijd hebben gewonnen, of zoekende bleven bejagen.
J. KOOPMANS.

DE HEILIGE TOCHT
DOOR

ARY PRINS.

III. (Vervolg).
In hoogmoed weder leven, toen hij niet ziek meer was.
Denken met trotsche vreugde aan de vrome wapenfeiten,
,die hij met hulp van God voor het heilig doel volbrengen
zou, want daardoor komen ook tot aanzien en tot grooten roem
bij hen, die machtig waren, en heerschten over het leger.
Om waardiglijk den kruistocht mee te maken, hij rustte
vijftig ruiters uit met speer en zwaard en brigandijn -- en
wijl zijn geld hiervoor niet reikte, verkocht hij sieraden van
goud en kostbare steenen ook, die had zijn voorgeslacht door
roof en koop bijeengegaard.
Daarvoor Joden in het hooge slot. Hun voeten in zacht
leder, van binnen nog behaard, zacht over het marmer der
gangen, als slopen zij vol vreezen door ruimten hun verboden — en voor den ridder zij bogen diep, de bruine rimpelhanden op de borst ootmoediglijk gekruist.
Hun haar, zéér zwart of rood, in lange vrouwevlechten
hing op gekromde ruggen neêr, gekromd door onderworpenheid en het buigen over geld en zaken van veel waarde.
Licht-glinsteren hunne diepe oogen, die gitte-donker waren,
als zij de steenen zagen, die schemer-flonkerden in een schrijn,
en luide zij dan klaagden met wanhoop-heffen hunner armen,
die wijd-ommouwd wel vleugelen schenen, dat zij geen geld
meer hadden en in ellende leefden, wijl Kristenen hen steeds
van wat met zorg vergaard vol willekeur beroofden.
-
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Dan boden zij, na lang betasten en schudden van het hoofd
om twijfeling te wekken, een som, die immer veel te laag,
en als de ridder koud en vol verachting een weigerend antwoord gaf, de joden weêr verdwenen om na een korten
tijd vol jammering terug te komen.
En als zij eindelijk, na lang geduldig handelen, hun goud
te voorschijn brachten, soms ook slechts eerst, nadat de ridder
had gedreigd met stok of grooter kwelling, zij bijkans weenden om den koop, die hun verlies moest brengen.
Een regendag de ridder met zijn ruiters verliet het hooge slot.
De lucht, een somber vlak van wolkend grauw met bleeke
lichting, die laag was in een streep, schoof langzaam over
de aarde heen — bleek glommen gronden onder water-instrakke-sluyersneer ; om het opgaand groen, dat trilde door
het vallen, trok neveling van vocht, en de horizont nabij was
doffe waas voor het verre.
De torens van het slot, dat vochtig-rood als moer van wijn,
in dichtheid van de stralen scholen, die sprankelden op de
leien neer met klettering van regenhagel. Uit over-volle goten
golven stortten door de lucht, als werd een hooge bak gekeerd;
onstuimig klokte water door boden pijpen heen, en schuimestralen spuwden muilen, aan hoeken opgesperd.
Het binnenplein was een moeras, en daarin stille-stonden
in armzaligheid de natte menschen van zijn grond. En toen
de ridder uit het slot hen reed voorbij in volle rusting, zij
vielen allen neer, en baden zachtkens voor hun heer.
Ontroering kwam in hem door ijzer niet te zien ; zijn zwaar
omslagen hand bewoog een laatsten groet of zegen, en met
zijn ruiters reed hij voort.
Dof roffel-stampten hoeven op het krakend brugge-hout,
dat naar het hooge water boog ; er waren hoeve-knarsingen
op glibberig-zwarte planken, die natte vonken spatten deden;
in natte roest schijn-kreten schakelen-aan-een, gewrongen door
den zwaren last en dondering klonk door het rondend
poortgewelf.
De brug met hout-gekreun en keten-rammelen weer omhoog.
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In vet bruin-oker slijk de ruiters reden nu, de hoeven neer
in plassen, en klonten spatten op tot tegen ruggen aan.
Van helmen met een kouden schijn, het water op de
ringe-schouders in tikkend vloeien neêr ; vocht kleurde rokken
donker, waarop het kruis gehecht ; een opgekomen zwoele
wind sloeg pluimen laag, en druppelen van de oude boomen,
die glibbe-knoestig druilden met plassen aan hun voet, waarin
op , rimpels blaártj es dreven van wilde twijgen afgewaaid.
Somber voelden zich de mannen, alsof het weder was een
teeken, dat de nauw begonnen verre tocht hun rampen
slechts zou brengen.
Vooraan de ridder onbewogen met binnen-gloed van trotsche
zaligheid. Hij voelde wind noch regen ; voor zijne oogen
vreemde landen, waardat hij vroom door moed zou zijn. Een
leven vol geluk in krijg, dat tot geluk zou voeren.
Hij zag niet om meer naar het slot, waardat zoovele jaren
hij zondig had geleefd. Dit was hem reeds vergeven, en
ook hij wist door groot geloof, dat wat hij ook nog mocht
misdrijven in woestheid door den krijg, geen zonde van hem
wezen zou. . . .
In zon, na éénen dag, op wegen die slechts karre-sporen,
en slingerden door velden.
Teer was de wind vol geuren, die speelde door hun rijen,
en golving bracht in vederbossen, die boven zilver-kaatsing
om hoofden heengeslagen.
Schakel-schittering van de pantsers ; in - schilden blanke
vlammen, en hozen door den wind gevuld, die ruischen deed
het jong en nog doorzichtig groen van enkele slanke stammen,
die zilver-bleekten eenzaam op uit het boter-groene gras,
waarin ook poelen- stonden met breking in het sneeuwe-beeld
van boven-lentewolken.
Vroolijk de mannen reden door de zon ; zorgeloos in vroom
vertrouwen de strijd in verre landen hun geen verschrikking
was. Zij naderden den dood en deelden reeds den buit, die
in de heilige stad, waar zij geluk slechts vinden zouden.
Goud schitter-schemeren voor hun oogen, en schoone vrouwen
ook, die voor haar leven zouden minnen.
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De ridder zwijgend reed vooraan. De lente hem niet
lachen deed. Hij sprak niet met zijn mannen, die hadden
groote vrees voor hem, ook wijl zijn kracht geweldig was,
en hij geen mededoogen kende, als iets door hen misdreven was.
Hij leefde heel alleen in droom van roem door groote
daden en later hoog geluk.
Zoo reden zij veel schoone dagen door het vlakke, zonnig
land, waar menschen waren schaarsch en ook geen bosschen
stonden, om aan de stad te komen, die bij een berg gebouwd,
van waar het groote leger naar het verre Oosten trekken zou.
Slechts langzaam ging de schaar, wijl achteraan was
oorlogstuig en mondkost ook op zware, breedgewielde
wagens door rooie ossen voortgetrokken, die hadden bladerschut op slaperige koppen, en sloegen met hun staartepluim
in langzaamheid en als op maat goud-zonnevliegen van hun
schonken.
Als zij teruggebleven, zoodat de ruiters wachten moesten,
het bel-om-nek-gerinkel was als een vreedzaam avond-klingelen
van verre kerke -klokjes, dat langzaam luider werd.
Een dag, dat regen dreigde uit zacht, verdeeld gedrijf van
water-grijs, waardoor de warmgouden schijn was in een
wissel-vlucht met wolke-schaduwstrepen, de ruiters in een
andere streek het gras werd schaarsch en donker op
heuveligen grond, die ijzerrood alsof de aarde was gedrenkt
met bloed in grooten slag vergoten.
Blauwen waas-bergen in lichte-schijn vooruit, waarover, als
de zon verborgen, in snelheid duistere dreiging trok.
De paarden langzamer door stijgen, de voorste hoeven
dieper spoorden, en de wagens bijna stille stonden droogharde slagen toen van leder met een kopervlecht, dat haar
van stugge ruggen haalde.
De weg, die mul, ging tusschen hoogten op, waar donkerheid was onder het somber, altijd-grauwe-groen van roesterooie maste-stammen. En onder het ruischen van de hooge
blaáren-zee in koele schemering. die leeg van leven scheen,
een aarzel-gouden-dans, door wind, van sluike zon op mosbedekte grijze blokken, die aan de hoeken uitgesleten door
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stille rust van af den vroegsten tijd. De steenen onder
vochtig-donker, waartegen schel en teeder groen van geile
kruiden schoot omhoog, dat onder schuwe beestjes boog, die
kropen op langs stengels, en tastten over blaren voort, die
zacht in trilling waren.
In zon de weg met breede sporen, die het zware zand
deed poeier-stuiven, en door het schaduw strijken steeds
licht-in-jagen was, dat dreef een plotsen glans op wapenen
en kleedij door het rooie stoffen heen.
De eenzaamheid in het omni.e door menschen niet gestoord;
alleen was wel een ritseling hit het hout — een woudduif, die
vervloog of ook een hertebéest, dat opgeschrikt en even stil
vol onrust stond met uitgestoken wonderkop, de takken
onder takken, en dieper dan in het woud verdween.
De tocht zoo vele stonden, maar toen er lange schaduwen
kwamen, de ruiters eensklaps laag de stad en het leger zagen,
dat daar-om lag in ruste, en als ver zeegeluid was, hoog in
schoone avond-rust, het velerlei rumoer, dat steeg uit kamp
en huizen op.
(Wordt vervolgd).

MARIA
Drama in vijf bedraven.
DOOR

CYRIEL BUYSSE.

PERSONEN:
REUS BALDUK.

TWEEDE BURGER.

BEERT.

EERSTE GENDARME.

SLIMKE SNOECK.

DE PASTOOR.

GUUSTJE MEULE.

HET MANNETJE MET DE

DONDER DE BEUL.

HONDENKAR.
MARIA.

BOEF VERWILST.
KLOD DE VOS.
SMUIK VERTRIEST.

LISATJE.
WITTE-MANSE.

HONDERD EN EEN.

STOUTE THRESE.

BRADDEN D'HONDT.

VROUW BEERT.

CLEP SANDRIE.

OELE FEEFFE

HET SLIJPERKEN.

MAAIE TROET.

TJIEPKE BAERT.

MUIJMME TAEY.

SOEN.

LUIZEMA.

EERSTE BURGER.

VROUW TJIEPKE BAERT.

EERSTE BEDRIJF.

De Zijstraat, tegen den avond. Een bochtige, tamelijk breede straat,
met lage, bouwvallige huisjes. In den achtergrond het ojen veld met
boomen. Rechts, op den voorgrond, een uithangbord: »In de Gelaj5te
Shako". Hier en daar kermiskramen. Er is ook een kleine mdllemolen. Honderd en Een, Boef Verwilst, Donder de Beul, Clep Sandrie, Het Slaperken en meer andere mannen liggen rechts en links,
enkelen ftijjen rookend, vóór de eerste huizen in het zand neergevleid.
,
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Eerste Tooneel.
HONDERD EN EEN, CLEP SANDRIE, MAAIE TROET, STOUTE THRESE,
MUIJMME TAEY, DONDER DE BEUL, BOEF VERWILST, BRADDEN
D'HONDT, GUUSTJE MEULE, SOEN, HET SLIJPERKEN, SMUIK
VERTRIEST, KLOD DE VOS, GELE FEEFFE.

Bi het ophalen van 'tgordijn levendige kermisscène. Geluid van draaiorgel en schietgeweer ; gillende, lachende stemmen, draaiende mallemolen. In een hoek schieten kleine jongens naar kaarsjes. Opkomend links
een harmonica-sftelergevolgd door hossende, dansende koeels die zingen:
'K ben koperoal van 't ieste rezement,
Doar ben ik kontent
Doar mag ik commendeeren:
Marche en avant ! formez la compagnie,
Par le flanc droit, pas militaire!

Mannen, vrouwen, kinderen loojen om de bende heen. Anderen verschijnen op de drempels der huisjes. Bij het eindigen van 't liedje
wild gejuich en kreten. De harmonica-speler vangt een dolka aan en
de kopels gaan aan 't dansen.
HONDERD EN EEN (neergevleid tegen de rij huizen links, tot een der
dansende meiden). Hè ! Maaie Troet, ouw keissebanden vallen af!
'K zie ouw bluute bienen!
MAAIE TROET

(laat even haar danser los en neemt haar rok op).

0 ! gij leugenoare ! (Gelach onder de neergevleide mannen. De voortdansende kob5els stooten haar ruw aan). Verdome ! es da hier nen boel!
STOUTE THRESE (in 't deurgat van haar herbergje »De Gelakte
Shako"). 0, gij dwoaze kalle, wa da ge geleuft ! As 't woar was 'n

zoedt Honderd en Ien ou nie zeggen ! Hij zoe 'em plat op de grond
leggen om d'r noar te kijken.
MAAIE TROET (weer met haar danser in de ronde springend). Dat
hij noar zijn eigen bienen kijkt, die leulijke mankepeut ! (Gelach

onder 't volk).
CLEP SANDRIE

(rechts neergevleid). Hij'n kan ze nie zien ; zijnen

buik es al te dikke !

(Lawaai van kreten en gelach. De harmonica-speler haalt met zin
pet centen op).
Tweede Tooneel.
DE VORIGEN, VROUW BEERT.
VROUW BEERT

(treedt langs den achtergrond op). Es onz' Maria

hier niet?
MUIJMME TAEY. Nie, w' hên ze mee Reus Balduk en Slim Snoeck
en Witte—Manse in de » Gloeiende Koteroar" achtergeloaten.
VROUW BEERT. Verdome ! Kon ze dan mee ulder nie meekomen?
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DONDER DE BEUL (liggend rechts). Ha ! wa keunt-e gij doar an doen,
moederken, as de meiskes mee ulder lief uit zijn ?
VROUW BEERT. Nou ... ulder lief ! 't Zijn mij de lieven die z' hier
hen ! Op heur smoel zal ze krijgen as ze thuis komt. (Af).
BOEF VERWILST (links uitgestrekt, schreeuwt haar shottend na). G' hêt
gij toch euk jong geweest, moederken ! (Gelach).
STOUTE THRESE (vertrouwelijk, tot de troep neergevleide mannen).
'T 'n es toch nie woar, zeker, da Reus mee heur vrijt ? Z'es zij al
t' heuveirdig om mee de jongens van onz' stroat omme te goan.
BRADDEN D'HONDT. Hêt-e gij meschien gepeisd dat hij mee ouw
Witte—Manse vrijdde ?
STOUTE THRESE (woedend, de vuisten op haar heupen). Verdome ! ...
wa kan mij da schelen mee wie dat-ie hij vrijt ! Onz' Manse hê
woarachtig keure genoeg. Z' 'n hê moar heure vijnger uit te steken
en g' hangt er allemoal an.
DONDER DE BEUL (spottend). Da es woar, Threse ! 'K hê ze gisteren
nog twie kiers tegen mijn onderveste getrokken.
STOUTE THRESE (nodig tot Bradden d'Hondt). Verdome ! ... zoe-je
nie zeggen dan ... .
GUUSTJE MEULE (den arm om 't middel van een der vrouwen ; tot
Stoute Threse). Ha moar ge moet de meinschen baten klappen. Ge
weet toch wel hoe dat da goat in de weireld. (Tot Soen). Ala, Soen,
speelt ons e-kier 'n valsken.

Soen speelt de wals en de kopels gaan weer aan 't dansen, terwijl
Stoute Threse nog even door blaft pruttelen.
HET SLIJPERKEN (tot Muj/mme Taey). Muijmme ! ... Muijmme ! ...
ouë rok valt af.
MUIJMME TAEY (dansend). Roapt 'em op.
Derde Tooneel.
DE VORIGEN, LUIZEMA.
LUIZEMA (komt gejaagd uit den achtergrond op). Schiedt er ne kier
uit mee dansen ! Schiedt er ne kier uit mee dansen I (Harmonica-

spelen en dansen houdt op met kreten van Protest).
GuuSTJE MEULE (zin danseres nog vasthoudend). Hawel, wat es er?
LUIZEMA (hijgend). Wilt -e nou ne kier wa weten .... Reus Balduk
en Maria Beert hên te goar in 't keuren i) gezeten!

Algemeen geschreeuw en gejouw. De langs de huizen neergevleide
mannen staan op en komen in de drukke groep.
SMUIK VERTRIEST. Om veugels te zoeken ? (Gelach).
LUIZEMA (levendig buigend als om te groeten, terwijl ze met de beide
handen op haar dijen slaat). 'T es lijk of ik ulder zegge, zeu woar as
i) Koren.
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da 'k hier op mijn billen sloa i. (Kijkt om). Kijk, ze komen ginder,
achter Witte—Manse en Slimke Snoeck. ( Verwarde uitroepingen.
Allen kaken in de richting door Luizema aangeduid).
Vierde Tooneel.
DÉ VORIGEN, WITTE-MANSE, SLIMKE SNOECK.
WITTE—MANSE (komt driftig op, gevolgd door Slimke Snoeck). Of ik
het zal zeggen ! of ik het zal zeggen ! .... 'K zal 't zeker zeggen !
'K zal 't uitroepen veur al die 't heuren wilt ! 't Es ne smeirlap, ne
sloeber, die zijn leveng lang in 't kot moest zitten 1 Hij hêt heur mee
geweld omverre gesmeten, 'k hêt gezien ! (Tot Slimke Snoeck). En gij
zij euk ne smeirlap. G' hêt mee mij euk wille probeeren ! Ge woart
mee mallekoar afgesproken 1 ( Verward geraas en kreten. De kleine
jongens houden op met kaarsjes schieten om zich bij de drukke
groep te scharen).
SLIMKE SNOECK (verontwaardigd). Ik ? Ik ?
WITTE-MANSE. Joa, gij, ge weet het wel.
STOUTE THRESE (driftig toesnellend). Wa es dat hier ? (Tot
Witte—Manse). Waarom stoa-je doar azeu te tuiten ? i)
WITTE-MANSE. Da z' ons alle twieë mee geweld aangerand hên,
( Wist naar Slimke Snoeck) hij en Reus. Hij wilde ierst mee Maria
beginnen, moar Reus hêt z' hem afgepakt en dan es hij op mij afgevlogen. ( Verward geraas en gegil).
SLIMKE SNOECK (woedend, .tot Witte—Manse). 'K zegge da g'r
omme liegt ! Reus hêt 't gedoan en 't es ne smeirlap, moar ik 'n hê
niets gedoan.
DONDER DE BEUL.

Ge zij gij nen ezel as ge 't nie gedoan 'n hêt.

( Wild gelach en schrille nabootsing van dierengeluiden. Vooral de

kleine jongens maken scherp lawaai).
STOUTE THRESE (tot Witte—Manse). G'n moet gij ou de smeirlapperije van anderen nie aantrekken. As ze mee ou wa willen doen
dan ouw goeste 2) nie 'n es sloa ze nondedzju de kop in, en doarmee
uit. (Poogt Witte—Manse mee naar huis te kragen. Ala ! noar ouw kot.
WITTE-MANSE (zich heftig verdedigend). Loat mij gerust, gij. Goa
gij zelve noar ouw kot.
Vijfde Tooneel.
DE VORIGEN, VROUW BEERT, LISATJE.
VROUW BEERT (komt hollend op, links, gevolgd door Lisatje). Wa
goat er hier omme ? Es da mijn slonse die hier al da laweid verwekt?
LISATJE. Ha moar, moeder, 'n roept toch azeu niet ! Da jong 'n
hê ou nie misdoan.

i) Toeten, brullen. 2) Zin.
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Zesde Tooneel.
DE VORIGEN, REUS BALDUK, MARIA:
REUS BALDUK (komt met Maria, die huilt en snikt, en zich haast
voort laat sleuren, in den achtergrond op. Tot Maria.) Moar, verdome, schiedt er nou toch uit mee janken. Es da nou de moeite
weird ? Wa goan de meinschen doarvan peizen?
VROUW BEERT (snelt naar Maria, gevolgd door Lisatje). Verdomde
slonse! Zij-je doar eindelijk? (Schudt haar met geweld). Woar hêt-e
zeu lang gezeten ? Wa hêt-e gedoan ? WITTE-MANSE. Ze 'n hê zij niemendalle gedoan. 'T es Reus
Balduk die heur mee geweld omverre gesmeten en verkracht hêt in
't keuren. (Scherp geschreeuw onder de menigte).
REUS BALDUK (woedend; tot Witte Manse). 't Spijt ou zeker dat-e
gij in heur ploatse nie 'n woart?
VROUW BEERT (tot Maria, die ze weer vastgrz»5t en nog heftiger
schudt). O ! gij schandoal! gij schandoal! (4/ geeft slagen aan Maria,
die wanhoj5ig huilt).
LISATJE (snelt huilend Maria ter hulp). Ha moar, moeder, loat
heur toch gerust ! G' heurt toch wel dat 't heur schuld nie 'n es ! Wa
kan ze zij doen, tegen die sloeber ?
REUS BALDUK (dreigend ). Sloeber! Sloeber ! Es 't van mij da ge da zegt?
LISATJE. Joa 't, 't es van ou, sloeber!
Zevende Tooneel.
DE VORIGEN, BEERT; LATER DE GENDARMEN.

(sj5ringt woedend toe, links). Wa heur ik doar ? Wa heur ik
doar ? (Tot Reus, dien hij bij de keel grijpt). Wa hêt-e gij nondedzju
mee mijn dochter gedoan?
REUS BALDUK (duwt Beert heftig van zich af). Haudt ou 'n beetse
stille, gij, zulle, ouwe zatlap.
BEERT (komt razend terug). Durft-e nog ne kier an mij komen,
smeirlap ? Durft-e nog ne kier, hê ?
REUS BALDUK (duwt Beert opnieuw met geweld achteruit). Wilt-e
mij verdome beginne g'rust baten, gij!
BEERT. Nondedzju ! (Hij geeft Reus een vuistslag, en de beide mannen
gaan aan 't vechten onder een oorverdoovend schreeuwen van het volk.
Vrouw Beert slaat ook uit al haar macht of' Reus. Huilend en gillend
pogen Maria en Lisatje ze van elkaar te trekken.
GUUSTJE MEULE (poogt ze insgelijks te scheiden). Ala, toe, toe, hier
nie te vechten, zulle ! Ge moet verdome broave zijn ! (Twee gendarmen in uniform, met het geweer over den schouder komen haastig in
den achtergrond ob).
BOEF VERWILST. Opgepast ! de pandoeren ! (Dadelijk laten de
vechters elkander los).
BEERT

-

;
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EERSTE GENDARM . Wat es dat hier ? Zijn d'r hier meschien die
goest hên om in de kasse i) te vliegen?
BEERT en VROUW BEERT (te gelik, wijzend naar Reus). Jt Es die
smeirlap, doar, brugedier, die onz' dochter omverre gesmeten en verkracht hêt in 't keuren.
REUS BALDUK . 'T es amaol gebabbel, brugedier. Den ouwen stoa
zat en 't wijf 'n weet nie wa da ze zegt.
WITTE-MANSE . Hij liegt, brugedier; hij hêt 't zeker gedoan. 'K
hê 't gezien en 'k zal 't vertellen an de heule weireld. ( Wild gejoel
onder de menigte. Scherpe nabootsing van dierengegil).
BEERT en VROUW BEERT (te gelijk). Menier den brugedier die
leelijke smeirlap durft zeggen da ...
BEERT (tot zin vrouw; woedend). Hou verdome ou smoel, gij.
Loat mij alliene spreken !
VROUW BEERT . Hou gij verdome zelf ou smoel, ouwen dronkoard.
( Wild gelach en geschater).
BEERT (grijj5t zin vrouw bij de keel en geeft haar slagen). Wa zegt-e
daar ! vuile slonse ?
EERSTE GENDARME (rukt met geweld Beert van zin vrouw). Beert,
houdt ou stille, zulle ! of 'k droai ou zelf in de kasse. (Oorverdoovend
geschater onder 't gej5eujel ).
EERSTE GENDARME (tot de menigte). En gulder 2) doar euk, zulle!
Of ge vliegt er euk bij !
BOEF VERWILST (uitdagend). We meugen toch wel lachen, zeker?
EERSTE GENDARME. Ge 'n hêt gij hier niemendalle te lachen.
BOEF VERWILST. 'K 'n zoe 't veur ou verdome toch nie baten.
EERSTE GEI^DARME (laat Beert los en komt dreigend af op Boef
Verwilst). Durft-e da nog ne kier zeggen?
BOEF VERWILST . Joa ik, 'k durve da nog ne kier zeggen.
EERSTE GENDARME (g rzjj5t Boef Verwilst bij den kraag. Tweede
gendarme snelt zin makker ter hulj5). Ge zil verdome mee mij meekomen ! (Hevig gevecht. Scherje kreten en gejouw).
BOEF VERWILST (ontsnapt aan de gendarmen). Ge 'n hêt mij nondedzju nog niet!
EERSTE GENDARME (grzjjt hem weer vast). Zoe-j e 't peizen!
(Boef Verwilst verdedigt zich met razende woede. De twee gendarmen, gevolgd door het jouwend gepeupel, slepen hem met stooten en
duwen naar den achtergrond).
GUUSTJE MEULE, CLEP SANDRIE en DONDER DE BEUL (Boef ter hulp
snellend). Loat 'em los, brugedier; loat 'em los ! Die jongen 'n hê
-

niets misdoan!

i) Gevangenis. 2) Jullie
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EERSTE GENDARME

(Boef steeds voortsleurend). Mee, ... mee, ... mee

zal hij goan.

(Het volk fluit, en jouwt de gendarmen uit, en gooit met steenen).
(trekt zin revolver en keert zich dreigend naar de
menigte). Pas op, zulle ! As er nog iene stien gesmete wordt schiet ik!
(Enkele mannen en vrouwen vluchten rechts en links in de huizen. De anderen blijven voort jouwen en fluiten. Gendarmen met Boef af. Woester
stzgt het lawaai weer op, en opnieuw worden hen steenen achterna gegooid).
KLOD DE Vos (holt even de gendarmen na). Sloebers ! ... Sloebers !
EERSTE GENDARME

'K weinsche da ge deud vielt!
DONDER DE BEUL (als boven). Smeirlappen ! Smeirlappen ! Past op
as 'k ulder ne kier alliene tegenkome ! 'K steek ulder alle twieë mee
mijn mes de beulijngen i) uit 't lijf!
OELEFEEFFE (als boven; metgebaldevuist). Nondedzju ! Nondedzju 1...
GUUSTJE MEULE (tot Beert). Stommerik ! gij stommerik ! Waarom
moest-e doar die sandurms 2) tusschen brijngen?
OELE FEEFFE (huilend). E-woar! Hé-je da nog oeit geweten van
azeu'n kalf? Wie weet veur hoe lang mijn lief alweer in 't kot 3) zal
moete zitten ! ( Verward geraas onder de menigte. Allen komen dreigend

en verwijtend op Beert af).
BEERT (tot Guustje Meule). Stommerik ? ... Stommerik, zegt-e gij!
.

'K zoe wel wille weten woarom da'k ik ne stommerik ben ! 'K zoe
wel wille weten wa dat-e gij zoedt doen as g'in mijn ploatse woart !
GUUSTJE MEULE. 'K'n zoe d'r verdome toch de sandurms nie
tusschen brijngen.
ALLEN. Ewoar ! Hé je nog oeit azeu nen ezel geweten!
BEERT. Ha, joa moar, Sakerdzju 1... as g' azeu den ...
GUUSTJE MEULE. Ach ! stopt ouw smoel! ge zijt 'n kalf!
BEERT (huilend). Nondedzju ! Nondemilledzju ! moet-e gulder nou
amoal tegen mij zijn 1 ( Wist naar Reus). En dat te wille van die
sloeber, die mijn dochter ... .

(Luid gelach en gejoel onder 't volk).
Ala, toe toe, schiedt er nou moar uit mee zieveren
en drijnkt nog nen dreupel of zeven dat-e heul-de-gansch zat zijt.
(Tot Soen), Soen, jongen, speel gij ons nog deuntjen.
SOEN. Joa, joa, loat ons moar vei* t leute moaken ! (Hij speelt en
GUUSTJE MEULE.

'n

weldra zingen allen mee:
'K ben koperoal van 't ieste rezement
Doar ben ik kontent
Doar mag ik commandeeren:
Marche en avant ! formez la compagnie!
Par le flanc droit, pas militaire!
i) Ingewanden.

2)

Gendarmen.

3) Gevangenis.

MARIA.

DONDER DE BEUL. Veuruit, Soen, we goan noar
CLEP SANDRIE. En alleman mee!
ALLEN (juichend). Alleman mee!
REUS BALDUK (tot Maria, die hij poogt mee
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te kragen). Ala, toe,
schiedt er nou uit mee schriemen, we goan euk mee.
MARIA (snikkend; tracht zich los te wringen). 0, nie, nie, loat mij
g'rust ; as't ou blieft loat mij toch g'rust!
BEERT en VROUW BEERT (toesnellend). Hier zal ze blijven.
LISATJE (tot Reus). Loat ze g'rust, gij sloeber; g' het heur al kwoad
genoeg gedoan!
DONDER DE BEUL, CLEP SANDRIE, BRADDEN D'HONDT, SMUIK VERTRIEST EN 'T SLIJPERKEN (Reus, Maria Beert, Vrouw Beert en Lisatje

omringend). Nie, nie, ze moe mee ! ze moe mee!
DONDER DE BEUL (tot Maria). Es da nou 't schriemen weird, gij
dwoasheufd ! Lacht er liever omme.
MUIJMME TAEY. E-woar ! ... 't moest het toch ne kier gebeuren.
MAAIE TROET. 'T 'n hê het mee mij zeu lang nie geduurd.
LUIZEMA. Verdome ! mee mij euk nie, zulle!
BRADDEN D'HONDT. Ala toe toe, loat ons goan drijnken.
REUS BALDUK. 'K trakteere mee 'ne pot dzjenuiver.
ALLEN. Bravo ... !
BEERT. Joa moar as't azeu es 'k goa ik euk mee.
VROUW BEERT (tot Beert). En mient-e gij meschien da'k ik hier
alliene zal blijven ! 'K goa ik euk meê ! (Lachend gejuich. Spelend

gaat Soen naar den achtergrond, door de menigte gevolgd).
STOUTE THRESE (van op haar dremj5el ).'T is hier euk nog hirbirge, zulle!
REUS BALDUK (Maria, die steeds huilt, meeslepend). We komen
weere ! 'K geef in ouw kot euk ne pot dzjenuiver!

(Zingend en brullend allen af).
TWEEDE BEDRIJF.

Een armzalig binnenhuisje. Rechts een deur en een raam met kleine
ruitjes en gordijntjes. Links, tegen den muur, een ouderwetsche klok.
In den achtergrond den haard. In 't midden een tafel. Aan beide
zaden van die tafel zitten Maria en Lisatje bezig met kantwerk maken.
Eerste Tooneel.
MARIA, LISATJE.

Bij het ophalen van 't gordijn zin de beide meisjes aan den arbeid,
het hoofd over haar kantwerkkussen gebogen. Gedurende een jaar
minuten hoort men niets dan het eentonig rammelen der door elkaar
geslingerde klosjes. Af en • toe achter de schermen, verwijderd geluid
van stemmen en gezang.
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MARIA (staakt even haar werk en richt zuchtend het hoofd op). Ach ... !
LISATJE (kikt insgeljks op, snaar werkt door). Goat 't nog nie 'n
beetsen beter?
MARIA. Ach! 't es altijd da heufd, dat mij zulk 'n pijne doet. Ne
meinsch zit 'em compleet zot i) te peizen en te dubben 2).
LISATJE. Dat 't 'r nog moar mee 'n hielp ! Moar, lachen of schriemen,
't blijft al 't zelfde.
MARIA. 't Zijn gelukkige meinschen die deud zijn.
LISATJE. Weet-e wie dat er gelukkige meinschen zijn in onze stand:
de dieë die ulder mee niets te doen 'n moaken.
MARIA. Joa, joa, moar z'n zijn nie amoal zeu ongelukkig as ik.
LISATJE. Ah ! bah toet 3) jong. 't Es het mee amoal al verre 't zelfde.
Kijk ne kier 'rond ou en ge zil mij wel gelijk gêen ... G' hêt gij
doar Maaie Troet : z'n was nog gien zeventien joar as z'al heur ieste
kind ha^, bij Guustje Meule. Z'es er nou vijf en twintig en z' hêt er
al viere, bij drei verschillende mannen ... G' hêt gij Oele Feeffe : as
ze twintig joar was krieg ze 'nen twielijng, bij boer Van Heule, die
zelve getreiwd was en vijf kinders ha,, en nou goa ze weere gruut, 4)
den ienen zegt van Boef Verwilst, den anderen zegt euk al van
Guustje Meule ... G' hêt gij doar Muijmme Taey : z'n was nog moar
veertien joar as ze bedorven wierd deur heur eigen voader, die d'r
achttien moanden veuren in den bak 5) gezeten hêt ; en nou es 't al
heur derde kind bij Donder de Beul, zonder de dieë te rekenen die
z'in tusschentijd van kant gemoakt hêt ... Da es azeu mee ons.
't Mannevolk hê mier macht as-e wulder 6) en ze doen zulder 7) mee
ons wa da ze willen.
MARIA. Ach Hier ! ach Hiere ! Ik 'n ha^ toch nie gepeild da 'k
euk azeu zoe voaren. (Gaat weer aan 't werk. Beiden werken een

poos stilzwijgend door, in het eentoniggerammel der neervallende klosjes).
LISATJE. . As hij nou moar mee ou 'n wilde treiwen 't 'n zoe nog
nie zijn. Hij wirkt te minsten. 'T 'n es toch gienen dief lijk al die
andere. Da es euk 't ienigste goed dat er an es.
MARIA. Theofiel 'n es toch euk gienen dief... .
LISATJE. Welke Theofiel?
MARIA. Theofiel Snoeck, Slimke Snoeck, lijk of d' ander hem hieten
om mee hem te lachen.
LISATJE. Nien 't, 't 'n es gienen dief. 't Es nen broaven, nistige 8)
jongen, moar as hij bij d' ander sloebers es lost hij hem meeslepen
en 'n deugt hij euk nie mier.
MARIA. Ach ! hij es nog zeu. jong... ,.
LISATJE. Hadt hij gedeugd of ou geiren-gezien q), lijk as ge gij
i) Suf. 2) Tobben. 3) Toch wel. 4) Zwanger. 5) Gevangenis. 6) Wij.
7) Zij. 8) Vlijtig. 9) Liefgehad.
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dacht, hij 'n zoe toch nie loate gebeuren hên wa da Reus mee ou
gedoan hêt.
MARIA

(huilt). Ach!...

LISATJE .

Hij zal zeker oardig i) opkijken as hij heurt in wa veur
'n pezitie da ge nou zijt. Hoe lang zoedt hij al wig zijn, ginder
noar Frankrijk, om den oest 2) t' helpen doen ? ... Zeker al wel 'n
moand of dreië. Hij kan alle doagen weere thuis komen.
MARIA (neerslachtig). Bah joa 't, 't es het al wel 'n moand of dreië.

(Een lange poos stilte. Beiden, over haar kussen gebogen werken
zw^gend door).
MARIA (zonder haar werk te staken noch op te kaken, met treurige,
moedelooze stem). Schiedt er nou moar uit, Lisatje, en goa gij ou
buiten 'n beetsen amezeeren mee ouw kameroaden. G'n moet gij
's zondags azeu nie zitte wirken, ... en dan nog veur mij... .
LISATJE . Wa geeft datte ? 'K doe 'k da geiren veur ou. En euk
wa hê 'k doaraan om buiten te leupen, bij al die sloebers. (Opstijgend geraas achter de schermen). Hurkt 3), ze zijn weerom aan
't brieschen en aan 't schrieuwen lijk 'n bende wilde biesten....
MARIA (angstig). Vechten ze ?
LISATJE (kikt naar het raam). Dat 'n zoe mij nie verwonderen.
(Staat o,P en gaat naar 't raam). 't Es altijd kijven en vechten. (Een
oogenblik stilte). Nie, van deze kier 'n es 't moar kijven. Reus tegen
voader, ' die natuurlijk alweer half zat stoat, en Guustje Meule doar
tusschen in, die zeker aan alle twieë tracht gelijk te geên. Hij moet
euk altijd overal bij zijn, den dienen. (Kort stilzwijgen). Ge moet
da zien; 't es compleet lijk of ze stokke-zot 4) woaren : Reus stoat
tegelijkertijd te vloeken en te schriemen van colère. Moar 't es al

geboaren, zulle; 't es 'ne smeirlap.... (Toenemend lawaai achter de
schermen). Ah ! Stoute Threse komt er euk al bij. 't Es percies 'n
vischwijf, mee heur vuisten op heur heupen. En Witte—Manse, die
slons, es doar euk, zulle. Die stoat er bij te spotten en te lachen... .
MARIA (met een zucht). Ach ! ...
LISATJE . O ! 't wordt hoe langer hoe scheunder 5). Donder de
Beul en 't Slijperken zijn d'r nou euk al, mee Muijmme Taey en Oele
Feeffe ! En Boef Verwilst mee Moaie Troet, en Clep Sandrie en
Bradden D' Hondt mee Luizema en Maffe Bieze ! ... O ! en moeder
smijt 'r nou euk heure snabel 6) in, die dwoaze konte ! (Kijkt met
gespannen aandacht door 't raam). Moar wie es dat doar, dien hiere ? ...
Verdeeke ! 't es Slim Snoeck ! 't Es hem, zeu woar of da 'k hier stoa,
mee 'n gouwene keting en nen hoed, geklied lijk nen biere... .
MARIA (hevig ontsteld opstaande). Es 't toch woar, onz' Lisa?
LISATJE . Woar ? ... Zeu woar of da 'k hier stoa, zeg ik ou. Kom

i) Vreemd. 2) Oogst. 3) Hoort. 4) Stapelgek. 5) Mooier. 6) Babbel.
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liever kijken as ge mij nie 'n geleuft. ( Wild gejouw achter de schermen). Hurkt, ze lachen hem uit omdat hij zeu scheune geklied es ! ...
Och, God ! hij moakt 'em kwoad ! Hij wordt zeu reud as 'n kole vier.
Och, Hiere, Maria, hij vliegt lijk 'n wilde biest op Reus af, ze goan
vechten ! ...
MARIA ( Vliegt verschrikt op). Och God ! och God ! och God!
LISATJE. 'T 'n doet i), ze vechten niet. (Minder heftig, maar
naderend geluid achter de schermen). Moar weet-e wat.... ... Och
Hiere 'k worde schouw 2), ze komen noar hier toe. Slim wijst noar
onz' deure en hij schijnt aon Reus te vroagen of hij mee hem mee
durft komen.
MARIA (gejaagd). Sluit de deure, Lisatj e ! As 't ou b' heft sluit
de deur en steekt 'r de grendel op!

(Lisatje vliegt naar de deur, maar op het oogenblik dat zij die
oft slot wil doen, wordt zij heftig geopend en komt Slimke Snoeck te
voorschijn).
Tweede Tooneel.
DE VORIGEN, SLIMKE SNOECK.
SLIMKE SNOECK (houdt de deur nog vast en roe naar buiten). Ne
lafoard zij-je ! Ne smeirige lafoard ! Moar 'k zal 't heur zelve vroagen,
aangezien dat-e te lafhertig zijt om mee te komen. (Tot Maria). Dag,
Maria. ( Opgewonden, met gillende stem). Joa of nien, Maria, es 't
woar dat-e gij moet 'n kind krijgen en da 'k ik... .
MARIA (valt hem smeekend in de rede). As 't ou b' heft, Theofiel,
as 't ou b' heft doe toch de deure toe ! As 't ou b' heft 'n loat 'm
toch nie binne komen ! ...
LISATJE (vliegt naar de deur en roe naar buiten). Smeirlap!
Sloeber! (Gejouw in de straat. Lisatje gooit de deur dicht en duwt

er den grendel voor. Aftrekkend geraas in de straal).
SLIMKE SNOECK. ( Opgewonden ; tot Maria). De sloeber zegt dat-e
gij 'n kind moet krijgen en dat 't van mij es. (Maria slaat huilend
haar schort voor de oogen en zakt neer op haar stoel). Es 't woar,
Maria, da g'n kind moet krijgen ? Snikkend knikt Maria bevestigend
met het hoofd). Nondedzju ! ... en hij zegt dat 't zijne nie 'n es 1 Hij
'n wil mee ou nie treiwen!
MARIA. Nien hij.
LISATJE (weer voor 't raam). Ze goan wig, en Guustje Meule trekt
voader en moeder euk mee. Hij zal ze deudzat 3) moaken ! 'K 'n
wil 't nie hên ! (Af).
SLIMKE SNOECK. Nondedzju ! Nondedzju ! Nondedzju ! Azeu ne
smeirlap!
i) Neen.

2)

Bang. 3) Stomdronken.
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(Een korte _Poos stilte. Maria veegt haar tranen -weg en gaat zuch,tend weer aan 't werk).
MARIA (stil). Zet ou 'n beetsen, Theofiel;... hoe goat 't mee ou?
SLIMKE SNOECK (neemt een stoel). Nog al goed; ... en mee ou?
MARIA (speldewerkend ). Ha, slecht e-woar, lijk of ge ziet.
SLIMKE SNOECK. 0, Maria, da es toch spijtig da ge mee die
kuifel z) begonne zijt. (Ontroerd). Ik, ... ik zelve zag ou zeu geirn.
MARIA (zuchtend). Ach ! ...
SLIMKE SNOECK. Woarom hê-je da toch loate gebeuren?
MARIA. Hij hê mij mee geweld gepakt, ge weet het wel. En gij
zelf 'n hêt ou noeit mee mij bemoeid.
SLIMKE SNOECK. 'K 'n durfde niet ; 'k peisde da ge mij nie 'n
zoedt gewild hên. 'K was schouw da ge mee mij zoedt gelachen hên,
lijk of z' hier allemoal doen.
MARIA. Ach ! ach ! Ge weet toch wel da 'k ik nie 'n ben lijk al da
ander volk van hier. 'K 'n zoe 'k toch noeit anders gevroagd hên
as ierlijk mijn breud te verdienen mee wirken, en getreiwd te
zijn mee nen ierlijke jongen, die gienen dief noch pensejoager 2)
'n was.
SLIMKE SNOECK. 0, Maria, há 'k da toch geweten ! Ha^ 'k da toch
geweten ! ' K zoe ou zeu geirn gezien hên ! We zoên zeu gelukkig
geweest hên ! ... Wie weet ? ... 't 'n es meschien nog nie te loate.
Meschien verandert da nog mee ou. (Staat op en komt bij haar). Kom
loat mij ou 'n totse 3) geven, 'k zie ou toch zeu geirn ...
MARIA (weert hem af). 0, Theofiel, as 't ou blieft 'n doe mij toch
zulk gien verdriet an. Ge weet gij wel dat da nie mier 'n kan

veranderen.
SLIMKE SNOECK. 'K hê geld, Maria, we keunen treiwen as ge wilt.
Moakt dat da kind d'r nie 'n komt, 't 'n es nog nie te loate. Muijmme
Taey hêt er 'n flasselken 4) veur, 'k zal 't heur vroagen. Kom, loat
ons mee mekoar gelukkig zijn ... .
MARIA (weert hem nogmaals af). Och, Theofiel, 'n doe mij toch
al da verdriet nie an. 'K weinsche da 'k deud woare! 'K weinsche
wel duuzend kiers per dag da 'k deud woare. (Gaat hevig aan 't
snikken). Woarom 'n zij-je toch nie vroeger noar mij gekomen?
Woarom toch nie vroeger, nie vroeger ...
SLIMKE SNOECK (plechtig). Hawel, luister : 't gien da gebeurd es,
es gebeurd en doar 'n es nie mier an te veranderen. Moar, 't 'n doet
er nie toe : 'k wil al gelijk mee ou treiwen ! ...
-

MARIA (houdt j5lotseling oj 'met huilen en staart hem even, roerloos,
in stomme verbazing aan). Ho ! ...
SLIMKE SNOECK (reikt haar de hand). Wilt ge?

i) Schurk. 2) Wildstrooper. 3) Zoentje. 4) Fleschje.
22
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MARIA (met doffe stem). Onmeugelijk ! ... onmeugelijk, zeulang te
minsten as 't kind nie geboren 'n es.
SLIMKE SNOECK. Moar da kind 'n kan mij nie schelen, zeg 'k ou.
MARIA (als boven). Mij wel, ho ! mij wel!
SLIMKE SNOECK. Hawel, 'k zal wachten totdat 't geboren es. Wiltge dan ?
MARIA (als boven). Joa ik, joa ik, (aarzelend, met een gebaar naar
de straat). As-ie hij te minsten mee mij nie 'n treiwt. Hij es de
voader, de voader ... 'k moe hem nemen as hij wil.
SLIMKE SNOECK. Moar hij 'n wilt hij niet. Hij hêt 't doar nog in
't midden van de stroate stoan roepen, dat hij nie 'n wilt ... Moar
ien dijngen moet-e mij beloven : 't es dat hij an of omtrent ou nie
mier 'n zal komen.
MARIA (als boven). Da beloof ik ou ; da zweir ik ou. As 't nog
gebeurde zoe 'k mij liever goan versmeuren i).
SLIMKE SNOECK. Ouw hand doarop.

(Maria geeft hem de hand).
Derde Tooneel.
DE VORIGEN, LISATJE.
LISATJE (gejaagd binnen). Maria ! onz' Maria ! Ze zijn weer al te
goar en ze komen noar hier.
MARIA (verschrikt). Wat! hier in huis?
LISATJE. Joa.
SLIMKE SNOECK. Smijt ze verdome buiten.
MARIA. Moar wie dan?
LISATJE. Allemoal ! Heul de bende ! Voader, moeder, Reus Balduk
Guustje Meule en al 't ander mannevolk en vreiwevolk.
SLIMKE SNOECK. Nondedzju!
MARIA. Och Hiere Godheid toch, wa zal d'r nou gebeuren ! Wa
komen z' hier doen?
LISATJE. 'K 'n weet 't niet, moar 'k hê 't ulder heuren arranzeeren
van te komen, en 'k ben veuruit geleupen om 't ou te zeggen. Ze
woaren al te goar in de »Pantalon Blanc," moar ik 'n kon d'r nie
binnen van al 't volk en 'k ben an de deure blijve stoan. Iest hên
ze gekeven en gevochten om d'r roazend van te worden ; moar
allengerhand zijn ze weer overiengekomen, en al mee ne kier was
't uit, en heurde 'k voader zeggen : »hawel as 't azeu es, kom mee
noar ons huis." Doarop ben ik wiggeleupen. Ze zillen alle menuten
goan komen. (Dof geraas achter de schermen). Heurt ! ... ze zijn

doar. ...
SLIMKE SNOECK (tot

i) Verdrinken.

Lisatje, terwijl hij wist naar Maria). As de
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smeirlap hand of vijnger noar heur durft uitsteken sloa 'k hem de
kop in.
MARIA. 0, Theofiel, as 't ou belieft, 'n zij toch nie geweldig.
Vierde Tooneel.
DE VORIGEN, BEERT, VROUW BEERT, REUS BALDUK, GUUSTJE MEULE
DONDER DE BEUL, BOEF VERWILST, KLOD DE VOS, SMUIK VERTRIEST, HONDERD EN EEN, BRADDEN D'HONDT, CLEP SANDRIE,
HET SLIJPERKEN, OELE FEEFFE, MAAIE TROET, MUIJMME
TAEY, LUIZEMA.
REUS BALDUK. Dag, Maria.
MARIA (stil, met gebogen hoofd, zenuwachtig sfteldewerkend ). Dag,
Reus....

(Een oogenblik volkomen stilte).
REUS BALDUK (ontroerd). Maria azeu -'n kan da tusschen ons nie
blijven duren. 't Moe ien of ander worden. Hier, in presentie van
ouw ouwers en van al onz' vrienden moet-e mij zeggen, joa of nie,
of 't woar es 't gien da Stoute Threse en Witte-Manse van ou
vertellen.
om kalm te spreken).
MARIA (steeds doorwerkend, zich ins
'K 'n wete nie wa da ze van mij vertellen, moar wa da'k wel weet
es da 'k mij niets te verwijten 'n hê.
REUS BALDUK. Ze zeggen da ouw kind van Slimke Snoeck zal zijn.
SLIMKE SNOECK (woedend). 'T es 'n leugen. verdome 1 en ge weet
het wel.
GUUSTJE MEULE (verzoenend). Dat 'n moet-e nie zeggen, Slim.
Reus 'n zegt niet dat 't van ou es; hij 'n zegt moar est i) da Stoute
Threse en Witte-Manse zeggen dat 't van ou es.
SLIMKE SNOECK. 'K zegge dat 't verdome leugens zijn ! (Met een
woedend gebaar tot Reus). En dat-ie hij giene laf hertige smeirlap 'n
woare hij zoe 't euk zeggen.
REUS BALDUK (minachtend, tot Slimke Snoeck). Houdt ouw smoel,
snotneuze
SLIMKE SNOECK (komt dreigend op Reus af). Veur ou niet, nondedzju!
Veur ou niet ! Veur ou niet!
!

1

(Maria scheidt uit met werken en begint te snikken).
GUUSTJE MEULE (duwt Slimke Snoeck met zachtheid terug). Joa moar,
Slim, azeu niet, zulle ! azeu niet ! We zijn hier gekomen om mallekoar
te verstoan en nie om te kijven en te vechten. Loat Reus nou iest
klappen, ge zilt tons 2) euk ouën toer 3) krijgen. (Slimke Snoeck deinst
brommend terug).
DONDER DE BEUL (schimpend tot Slimke Snoeck). Nondedzju, Slim,
-

i) Enkel.

2)

Dan. 3) Beurt.

34 2MARIA.
gij hêt klappenantie i) in vandoage ! Es da in 't Fransche da ge da
gelierd hêt ? (Gelach).
REUS (tot Maria). Op ouw ier en geweten, Maria, es't van hem?
MARIA (schudt snikkend het hoofd). Nien't, ge weet gij da wel.
REUS BALDUK. Zweir mij dan dat 't van mij es ; da g'ou noeit mee
iemand anders bezig g'houên 'n hêt. (Maria snikt heviger zonder te
antwoorden). Zeg het, Maria, veur al die meinschen die hier in huis
zijn : es 't van mij?
MARIA. Ge weet 't gij wel, ... g' hêt mij mee geweld gepakt.
REUS BALDUK. Hawel, 't es goed, 'k neem ou veur mij wijf.
SLIMKE SNOECK. Nondedzju!

(Algemeen gejuich en bravo geroej5).
REUS BALDUK (gooit Maria een handvol vijffrankstukken in den
schoot). Neem, doar es al mijn geld. Anders gaf ik het an WitteManse en treiwde mee heur. Keupt er ons huishouên van.
MARIA. 0 ! al da geld ! al da geld ! Wa moe 'k ik doar mee
doen!....
DONDER DE BEUL en BOEF VERWILST (tegelijk). Geef 't moar an ons
as ge nie 'n weet wa mee gedoan. (Algemeen gelach).
VROUW BEERT. Ha, Maria, 'k hope toch wel da g'r mij 'n nieuw
klied van zilt keupen veur ouw treiwfieste.
BEERT (komt dansend naar voren gesprongen). En mij 'n nieuwe
broek ! Kijk ne kier, kijk ne kier, da es mijn beste en z' es vol goaten.
Mijn hemde zit er deur. (Gelach).
REUS BALDUK (tot Maria). Doet er mee wa da ge wilt, da zijn
ouw affeirens. Zoekt ons 'n huis, keupt meubels en klieren, en zurg
sitoe 2) dat 't nie te lang 'n duurt. ( Verward geraas en gejoel).
GUUSTJE MEULE. Bravo ! ik trakteere d'r op ! 'K geve twie potten
dzj enuiver ! (Algemeen gejuich. Tot Lisatje). Neem, Liza, doar es geld.
Goa d'r omme noar de »Pantalon Blanc". (Lisatje af).
BOEF VERWILST. En da Stoute Threse en Witte—Manse van jaloeschheid craveeren !
GUUSTJE MEULE. G'n meugt da nie zeggen, Boef. We moeten
mee iederien trachten wel te stoan. Z'hên zij ulder fauten lijk of we
wij d' onz' hên.

(Reus gaat naast Maria zitten en begint vertrouwelijk met haar te
_Praten).
HONDERD EN EEN (klopt Guustje Meule vriendelijk op den schouder).
Da es ne vent, e-woar, die Guust ? As w' hem nie 'n ha^ n 't 'n zoe mij
't leven nie mier weird zijn.
KLOD DE Vos. 't Es nondedzju ienen uit 'n dunst. 3) Da es verdome
ne meinsch die rijke genoeg es om te leven lijk nen baron, en hij
i) Gebabbel.

2)

Surtout. 3) Duizend.
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zit hier heule doagen in onz' Zijstroate. 'T 'n es moar hier dat hij
'em kan amezeeren.
GUUSTJE MEULE. Da es woar, da es woar, da mag gezeid zijn.
K 'n ben nievers i) zeu geirn as hier in de stroate.
MAAIE - TROET. 'K moe 'em ne kier in mijn oarems pakken. (Zij

vliegt hem onder luid gejuich aan den hals).
OELE FEEFFE. Ik euk ! .... (Als boven).
MUIJMME TAEY. Ik euk, verdome ! (Als boven).
GUUSTJE MEULE (lacht). 0 gie nondedzju ! ge -zoedt mij doen versmachten, Bulder. 2)
BOEF VERWILST. Hij hê hij sakerdzju al onz' vreiwevolk op zijnen
duime droaien. G'n moet gulder nie peizen da z' hij al nie amoal
g'had 'n hêt ! ... .
GUUSTJE MEULE. Zoe-je 't gij nie doen, as ge de keur hêt !
BOEF VERWILST. Joa joa, ik, 'k zoe 't van eigen doen.
BEERT. Hij mag hij de mijne euk hên. 'K zoe 'k geboaren da 'k het
nie 'n zie. (Gelach).
MARIA. Moar, voader, zij je toch nie beschoamd?
BEERT. Beschoamd ? Bah verdome nien ik ! 'K mient beter of da
'k het 'n zegge.
VROUW BEERT. Mient-e meschien da 'k noar ou permissie zoe
wachten ? (Gelach).
DONDER DE BEUL (komt vlak voor Guustje Meule staan). 'K weinsche da g'r wel tiene te gelijk koest pakken. 't Zoe veel wirk veur
ons gespoard zijn. (Toenemend gelach en geschater. Een kring wordt

om Guustje Meule gevormd en luidkeels zingen allen 't liedje) :
Vivat onze Guust
En hij mag er wezen!
Vivat onze Guust
En hij mag er zijn!
Zonder onze Guust
'n Keunen wij nie leven,
Zonder onze Guust
'n Keunen wij nie zijn!
Hoera! Hoera!

(Lisatje komt binnen met twee gesschen jenever onder den arm en een
glaasje in de hand).
ALLEN. Haaaa .... .
LISATJE (schenkt het glaasje vol. Tot Guustje Meule). As 't ou blieft,
Guust!
GUUSTJE MEULE.
i) Nergens.

2)

Nie nie, ... iest de vrijers.

Jullie.
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LISATJE (Gaat met het glas naar Maria). As 't ou b'lieft, Maria.
MARIA (neemt het glas en proeft even van den drank. Haar gezicht
vertrekt en zij rilt). Pouah ! Wa es da toch stirk ! ( Wil hetglas teruggeven). 'K kan 't nie uit krijgen.
REUS BALDUK. Ala, toe toe, ge moet wel.
MARIA (drinkt opnieuw, vol afkeer, met kleine teugjes). Ha ! .... ( Wil

nogmaals het glas teruggeven).
REUS BALDUK, DONDER DE BEUL en BRADDEN D'HONDT (te gelijk).
Nie nie, 't 'n es nie uit ! 't 'n es nie uit!
DONDER DE BEUL. Hoe es 't toch meugelijk dat er meinschen op
de weireld zijn die da nie goed 'n vinden!
HONDERD EN EEN. Ze meugen hem mij baten eten mee paplepels.
BOEF VERWILST. 'K weinsche da 'k er heul-de-gansch in stond, in
den dzjenuiver, toe an mijn onderste lippe.
MARIA (drinkt het overschot in eens op). Ha ! .... 't brandt op mijn
herte.
LISATJE (vult weer het glas en reikt het aan Reus). As 't ou b'lieft,
Reus.
REUS BALDUK (drinkt hetglas in één teug leeg). Op 't mijn euk. ( Gelach).
LISATJE (Komt met het glas bij Guustje Meule). As 't ou b'lieft,
Guust.
GUUSTJE MEULE (streelt haar onder de kin). Doe 'n beetse mee, mijn
zoetekind. (Lisatje proeft even van den drank en geeft dan 'tglas aan
Guustje Meule, die het leeg drinkt). Kijk zie, azeu smoakt da al veel
beter.
KLOD DE Vos (spottend). Joa, j oa 't, 't zal deugen. (Gelach).
LISATJE (met het glas bij Beert). As 't ou blieft, voader.
(Beert drinkt het glas in één vlugge teug leeg, maar in j5laats van
het glaasje terug te geven, maakt hij zwjgend een gebaar om het nog
eens gtvuld te kragen. Lisatje gehoorzaamt. Enkele mannen en vrouwen
komen glimlachend om hem heen staan).
SMUIK VERTRIEST. Verdome, Beert, 't smoakt geleuf ik?
BEERT (drinkt het glas voor de tweede maal leeg en reikt het dan
knipoogend aan Smuik Vertriest over). Mijn wijf 'n drijnkt niet ; 't es
heur deel da 'k pakke.
VROUW BEERT (naar voren dringend). Zoe-j e 't peizen ? Wacht 'n
beetsen.
(Terwijl Lisatje met de flesch rondgaat, zit Reus nauw aangedrongen
tegen Maria, die zich af en toe als bedeesd en gegeneerd, even van hem
wegschuift. Slimke Snoeck staat alleen in een hoek, vertoornd starend
op de vrj/ers. Aldoor is er beweging en verward geluid van gesj5rekken).
HONDERD EN EEN (tot Lisatje, die met het glas naar hem komt).
Wacht 'n beetse, Lisatje, mijn kind. (Neemt zin tabakspruim uit den
mond en sto.pt die in zijn zak). Azeu, zie, nou keune we wirken.
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Schijnk gij hem moar scheune vul van boven, mij jongsken ! Dat er
van onder nie veul in 'n es 'n komt er nie op an, as hij moar goed
vul 'n es van boven. (Gelach).
LISATJE (schenkend). Joa, j oa, 'k ken ou toeren wel.
MUIJMME TAEY (lachend). Keunt 'em nie wa in mallekoar stampen,
Liza?
GUUSTJE MEULE. (grijj5t Lisatje in 't middel vast terwijl zij schenkt).
Loat gij Lisatje moar begoán ; ze zal zij da wel goed doen ; nie woar,
Lisatje?
LISATJE (lachend). 'K zal mijn beste doen.
HONDERD EN EEN (zuchtend). C'est ca ! ... azeu zie ... .
HET SLIJPERKEN. 0, gie sakerdzju ! ge sturt 'em. (Bukt zich onder
het glas om de drup ob te vangen. Gelach). Hij schriemt er van,
de troanen vallen nondedzju ! in mijn smoel. (Toenemend gelach).
HONDERD EN EEN (keert het leege glas over 't Slijperken om). Neem,
wascht er ou in.
DONDER DE BEUL. Hoast ulder verdome watte ! 'K stoa hier te
woatertanden.
VROUW BEERT (neemt het glaasje en drinkt). Hêt moar 'n beetse
patiëntie, ge zilt ouën toer wel krijgen. (Tot Lisatje, die heiglas terug
-wil nemen). Zij -je nie wel dan ? 'K neem ommers 't diel van mijne
man ; hij 'n drijnkt hij toch niet ! Ha ! ha ! ha! .... Sakerdzju !
DONDER DE BEUL. Verdome ! 'K weinsche da 'k euk azeu getreiwd
was ! (Tot Maaie Troet). Wille w' euk al gauwe treiwen, Moaie?
MAAIE TROET. Ge zij gij al dikkels genoeg getreiwd ; da gebeurt
om de viertien doagen mee ou, ... telkens mee 'n andere.
VROUW BEERT (geeft het glas aan Donder de Beul en springt juichend
op). Vivat de leute, i) jongens, vivat de leute!
DONDER DE BEUL (tot Lisatje). Veurzichtig, Lisatje, mijn jongske,
as 't ou blieft toch veurzichtig. Vul, vul, zeu vul as 't moar 'n kan,
moar nie sturten, zulle ! 0, gie sakerdzju g'n meugt toch nie sturten !
Zeu zie, zeu .... (Drinkt langzaam 'tg laasje leeg. Begint eensklaps
.luidkeels te zingen).
» Adzj u ! adzj u ! zeu zeg ik an al de jonkheid!
»Adzju ! adzju ! _ zeu zeg ik an vele rijken!
»Adzju ! adzju ! an mijn lief Belgenland ! ... .
,

-

.... Nondedzju, jongen, ik zoe zijngen as 'k er azeu 'n stik of tien
in mijnen balg há !
GUUSTJE MEULE, BOEF VERWILST en SMUIK VERTRIEST (te gelijk).
'n Liedsj en ! 'n Liedsj en ! Donder de Beul moe ons 'n liedsjen zijngen!
ALLEN. Joa, joa ! joa ! 'n liedsjen!
i) Vreugd.
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DONDER DE BEUL. As ge mij nog nen dreupel geeft.
GUUSTJE MEULE. Ge krijgt er nog twieë. (Tot Lisatje).

Liza geef 'm'
nog twie greute dreupels. (Gejuich. Lisatje schenkt vlug aan nog enkele

mannen en vrouwen een glaasje vol en komt weer bij Donder de Beul).
DONDER DE BEUL (het glas in de hand). Wa moe 'k zijngen?
BOEF VERWILST. Oadam en Eva in 't Oardsch Paradijs!
MUIJMME TAAY en OELE FEEFFE (te gelijk). Nie ! nie ; de

Konijne-jacht ! de Konij n ej acht 1
GTJUSTJE MEULE. Donder, jongen, zijng gij wa da ge wilt. Zijngt
den Harloeziestiel, doar
ALLEN. Joa, joa 1 den Harloeziestiel ! den Harloeziestiel!
DONDER DE BEUL. lest nog nen dreupel ! (Drinkt. Dan treedt hij

naar voren, de _Pet scheef ob het linker-ooglid, in een canaille-houding.
en zingt met brullende stem) :
»Komt vrienden al te goar,
Alsmede mijn geburen,
Ge zit doar allemoal
Euk ulder smoel te rueren.
G'oanziet er mij veur nen ambachtsman
En niemand 'n weet er wa dat ik kan
Moar habil!
Moar habil !
In dien harloeziestiel, in dien harloeziestiel !

(in koor het refrein herhalend). G' oanziet er mij, enz.... ,.
(Lisatje gaat voortdurend door met jenever schenken ; komt bij Slimke
Snoeck, die met een heftig gebaar weigert).
ALLEN

LISATJE. Woarom niet ? Pakt 'n beetsen.
SLIMKE SNOECK (ruw). Nien ik, zeg ik ou.
DONDER DE BEUL (rechts en links de handen

naar Maaie Troet en

Oele Feefe uitgestrekt. Zingt:)
Wat vond ik an mijne zij
't Was 'n meisken met 'n harloezie 1
Zij zeit er tegen mij:
Dat es 'n speelharloezie.
'K toucheerde an heur harloeziekas
Om te zien of mijn slijnger doar goed veure was
't Zal goan !
't Zal goan !
Mijne slijnger begon te sloan,
Mijne slijnger begon te sloan!
ALLEN

(het refrein herhalend).
'K toucheerde enz.... .
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(springt eensklaps hossend en zingend oj>).

En al wie nog zal spotten
Mee de keuning zijn piotten (scherf gelach onder de menigte).
Zal den bak in goan
Zal den bak in goan!
En al wie nog zal spotten
Mee de keuning zijn piotten
Zal den bak in goan !

(Toenemend gelach en geschater met scherpe kreten en nabootsing van
dierengegil).
BOEF VERWILST (tot Slimke Snoeck). Hè, slim, doe-je nie mee dan?
Ge stoat door in ouën hoek te goapen lijk poater Aloijsius in zijne
preekstoel. (Gelach).
SLIMKE SNOECK. Goat 't ou an ? 'K doe 'k wa da 'k wille.
BOEF VERWILST. 'n Moakt ou nie kwoad, jongen, 'n moakt ou nie
kwoad. We keune wij zonder ou wel veurt, zulle!
MARIA (vriendelijk). Ha pakt ten minsten toch 'n dreupelken,
Theofiel.
REUS BALDUK (ruw, tot Maria, met doffe stem). Loat 'm leupen.
SLIMKE SNOECK. Nie, merci, 'k moe wig. (Gaat plotseling midden

in 't lawaai en de drukte naar de deur en vertrekt).
BOEF VERWILST (roept hem schimpend achterna). Wel bekome 't ou!
(Tot de anderen). Wa veur ne verdomden ezel es dàtte !
BEERT (komt half uitgekleed, in broek en hemd en barrevoets, hossend en dansend, onder algemeen geschater en gejuich noar voren gesprongen). Kijk, nondedzju ! Kijk ! Wilt-e gulder zijngen 'k zal ik
ulder lieren dansen!

(Algemeene beweging. De mannen gr /en naar de vrouwen, die
gillend heen en weer hollen en wild meegesleept en gezoend worden).
Vijfde Tooneel.
DE VORIGEN, STOUTE THRESE, WITTE-MANSE.

(Plotselinge stilte bij 't verschijnen der twee vrouwen.)
STOUTE THRESE ( Onbeschroomd; tot Beert en Vrouw Beert.) 'K hê
doar zjuust vernomen woarom dat er hier al da plezier es in huis,
en 'k kom ulder proficiat weinschen. (Haalt een jlesch jenever te

voorschijn. Enkele hoera's! Anderen roepen » Chut! Nieuwe stilte).
Doarmee zillen de kwoaje tongen 'n beetsen in ulder smoel keunen
blijven. 'K hê wel g'heurd wa dat er over ons gebabbeld es!
GUUSTJE MEULE. Tut ! tut ! tut ! 't 'n es allemoal 't spreken nie
weird ! Kom hier: geef mij ouw flassche en pak nen dreupel of viere
mee ; 't zal al vergeten zijn.
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STOUTE THRESE (boos). Zoe 't wel ! i) Zoe 't wel ! 't 'n zal het nie
vergeten zijn ! Moar we willen ulder toch loate zien da we gien biesten
'n zijn ; (barst Plotseling in woedetranen uit) en da we, sakerdzju ! nie
schouw 'n zijn om in d' eugen van de meinschen te komen. ( Ver-

warde kreten en geraas).
WITTE-MANSE (insgeljfks huilend). Wa kan ons da schelen of da
Reus mee ulder Maria treiwt ! We zillen wij doar toch zeker gienen
boterham te minder veuren eten. (Toenemend geraas).
GUUSTJE MEULE (verzoenend). Chut ! Chut ! hou ne kier amoal ulder
.smoel. (Stilte. Tot Stoute Threse). Threse, 't gien da ge doar doet es
heul scheune ; en, omda ge da gedoan hêt, goan we direct mee ou
mee, en trekteer ik euk nog mee twie potten dzjenuiver in ouw
hirbirge. ( Wild gejuich. Enkelen vliegen reeds naar de deur, luid-

keels zingend:)
Vivat onze Guust ! en hij mag er wezen,
Vivat onze Guust ! en hij mag er zijn!
BEERT. Joa moar, wacht ne kier ! wacht ne kier ! Loat ons hier
iest heur flassche uitzuipen.
GUUSTJE MEULE. Nie nie, loat de dieë veur de vrijers. Allo kom,
jongens, we goan mee mee Threse, naar de »Gelapte Shako."
DONDER DE BEUL, BOEF VERWILST en KLOD DE Vos (te gelijk).
Wacht, nondedzju ! wacht ! we zillen d'r ou noartoe droagen!

(Zij tillen Guustje Meule op hun schouders en gaan zingend met
hem weg:)
Zonder onze Guustje 'n keune wij nie leven!
Zonder onze Guustje 'n keune wij nie zijn!
Hoera ! Hoera!
BEERT. Joa moar 'k goa 'k euk mee.
VROUW BEERT. Verdome ! as ge gij goat, 'k goa ik euk!
REUS BALDUK. Wij euk. Kom Maria.
MARIA (tot Beert en Vrouw Beert ). Ach ! voader, en moeder, loat
ons liever thuis blijven.
BEERT (verontwaardigd). Thuis blijven ! thuis blijven ! as er nog zeuvele te drijnken es ! Zij-je nie wel dan!
REUS BALDUK. Ala toe toe, kom mee.
MAAIE TROET (spottend). Verdome, Reus, g'n goat den boas nie
zijn in ouw huis ! Ouw wijf goat de broek droagen.
REUS BALDUK. Zoe-je 't peizen ? Kijk zie, azeu goa ze mee. (Tilt

_Plotseling Maria op en draagt haar onder wild gejuich, naar
.luiten).
i) In 't geheel niet.
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In de » Gelapte Shako." Een laag-gebalkte gelagkamer. Tegen den
achterwand, links, een schenktafel en buffet. Daarnaast een klok en
de kelderdeur. Rechts, een Vlaamsche kachel met lange, zwarte
schoorsteenpip. Links, op den voorgrond een deur. Hier en daar
tafeltjes en stoelen. Alles ziet er slordig en onzindeljk uit.
Eerste Tooneel.
TJIEPKE BAERT, DONDER DE BEUL, BOEF VERWILST, KLOD DE VOS,
SMUIK VERTRIEST, HONDERD EN EEN, BRADDEN D'HONDT,
CLEP SANDRIE, HET SLIJPERKEN, STOUTE THRESE,
WITTE-MANSE.

Bij het ophalen van 'tgordijn zitten de mannen hier en daar verspreid
rondom de tafeltjes, allen met leege bier- of jeneverglazen vóór zich.
Achter de schenktafel zin Stoute Threse en Witte—Manse bezig met
glazen omwasschen en afdrogen.
DONDER DE BEUL. Threse, geef mij nen dreupel.
BOEF VERWILST. Mij euk iepen, Threse.
HONDERD EN EEN. Threse, mij 'n pijntje bier.
(Stoute Threse en Witte—Manse doen alsof ze 't niet hoorden).
DONDER DE BEUL. Hawel, Threse, woar blijft g'r mee?
STOUTE THRESE. Leupt noar den duvel !
BOEF VERWILST. Hoe dàtte : leupt noar den duvel ! Moete we
meschien noar d'helle?
STOUTE THRESE. Ge zoedt 't toch wel verdienen.
HONDERD EN EEN. Joa moar, sakerdzju ! as-e we noar d' helle

moeten, dan moete we zeker iest vele drijnken, want doar es 't woarm,
zulle ! (Tot Witte—Manse). Ala toe, Manske, geef gij ons 'n pijntje.
WITTE-MANSE. Moar nie uien ik!
STOUTE THRESE. 'T es het mij percies gelijk, jongens, wa dat-e
gulder al roept of zievert; moar zeu lang of dat-e mij nie betoald
'n hêt 'n krijgt-e gienen drank mier.
BOEF VERWILST, HONDERD EN EEN, KLOD DE VOS, SMUIK en VERTRIEST (te gelijk). We zille wij ou betoalen.
STOUTE THRESE. Joa, j oa g'... 'k peist euk ! ... mee koppekeien zeker...
DONDER DE BEUL. Verdome ! ... es da al zeu vele dan, wa da
w' ou schuldig zijn?
STOUTE THRESE. Joa joa 't, 't es vele, 't es zeker vele. Wilt-e gij
ne kier weten hoe vele ? (Neemt een lei uit een la en gaat aan 't optellen). Gij, Donder de Beul, zij mij, mee da van gisteren meegegerekend, honderd vier en tzeventig dreupels en pinten schuldig.
DONDER DE BEUL. En woar zijn, Threse ? ... 0, sakerdzju ! woar
es al die goên drank toch noartoe?
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STOUTE THRESE. Joa, ... woar noartoe ! ... Ge weet 't gij wel woar
dat hij noartoe es!
BOEF VERWILST. En ik, Threse ? hoevele ben d'r ik ou schuldig?
STOUTE THRESE. Gij ? ... (Optellend ). Honderd vier en viertig!
BOEF VERWILST. Sakerr ... nondedomme 1
SMUIK VERTRIEST. En ik, Threse?
STOUTE THRESE. Gij ! ... ge zij nog de miesten dronkaard van
allemoal, gij. Ge zijt er mij honderd en twie en tnegentig schuldig!

(Smuik Vertriest laat een lang en scherf dierengegil hooren).
CLEP SANDRIE, BRADDEN D'HONDT, KLOD DE Vos en 'T SLIJPERKEN
(te gelijk). En ik, Threse?
STOUTE THRESE (gooit woedend de lei weer in de la). Leupt noar
den duvel, gulder ! ...
TJIEPKE BAERT (tot Stoute Threse). Da zijn toch stomme biesten
e-woar ? Ze zitten nou al weken lang in d'oarmoe, en as 'k ulder
wille rijke moaken leupen z'r van deure.
STOUTE THRESE. E-woar? ... Hè-je da nou nog oeit geweten?
HET SLIJPERKEN (tot Tjiepke Baert). Zoe-je gij meschien geirn in
den bak goan zitten, mee al ouw geld?
Tweede Tooneel.
DE VORIGEN, GUUSTJE MEULE.
GUUSTJE MEULE (komt langzaam binnen). Elk ne goên dag. (Glimlachend). Scheelt er wa dan ? Zij -je nie t' accoord ? ( Tot Witte-Manse).
Manse, mij 'n pijntje bier.
DONDER DE BEUL (staat op en komt bij Guustje Meule). Ha ! Guust,
jongen, we zijn blije da w' ou zien, zulle ! We zijn zeu ongelukkig!
WITTE -MANSE (komt met een glas bier bij Guustje Meule. As 't ou
blieft, Guustje.
GUUSTJE MEULE (tot Wille-Manse). Merci. (Tot Donder de Beul).
Hoe zeu da^ tte ? ( Proeft even van zijn bier).
DONDER DE BEUL. Guust, jongen, we zijn oarm en Threse 'n wilt
ons nie mier poeffen i). (Met een kringvormig gebaar). Kijk ne kier
hoe dreuge da w' hier amoal zitten.
STOUTE THRESE. 't Es ulder eigen schuld, z'n willen nie welvoaren.
Ze keune geld verdienen lijk slijk mee Tjiepke Boart en z'n durven
nondedomme niet ! ( Verwarde protestkreten).
GUUSTJE MEULE (tot Tjiepke Baert; geheimzinnig). Hoe zeu dátte ?
Mee die vischpartij e ? durven ze niet?
TJIEPKE BAERT. Nie, verdome ! Hê -je da nou nog oeit geweten
van zulke keirels ; mannen_ lijk reuzen!
i) Op crediet geven.
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GUUSTJE MEULE. Ala, kijk, kijk, iederien moe zijn eigen zoaken
kennen e-woar ? 'K 'n kan ik doar al nie vele van zeggen. Ge moet
mee mallekoar spreken, mallekoar trachten te verstoan. ( Tot Stoute
Threse). Weet-e wat, Threse : geef ze nog elk nen dreupel of 'n
pijntjen op mijn kape i) ; da zal ulder meschien kroaze 2) geên.
(Algemeen geestdriftig gejuich. De beide vrouwen schenken glazen
vol en komen er mee rond).
TJIEPKE BAERT (op een vleienden toon). 't Es zeker, jongens, dat 't
de moeite weird es. Nog noeit van ulder leven 'n zilt-e azeu •'n
vangste gedoan hên. As g'n beetse slim te wirk goat durf ik wedden
da ge te minsten zevenhonderd kilos visch uit de vijvers hoalt.
HET SLIJPERKEN. Nou ! ... Zeven honderd kilos!...
TJÍEPKE BAERT. Dat 't nie woar 'n es ! Doar 'n hêt-e gulder gien
gedacht van, van wa dat er doar in zit. As 'k doar verlede weeke
mee mijn kerre veurbij reed zag 'k er 't jongetje van den hovenier 3)
ne snoek uithoalen die te minsten zeven kilos woog. Hij 'n kon 'em
hoast nie boven trekken.
KLOD DE VOS. 0 gie verdomde leugenoare ! ...
TJIEPKE BAERT. Dat 't nie woar 'n es ! 'K mag hier sebiet deudvallen as ik liege ! ...
HONDERD EN EEN. Toet, toet 4), d'r zit heul veel visch in, 'k weet
ik da euk wel. Moar da es 't irgste van al dat er doar zeu sakerdzju's
vele gewoakt wordt.
TJIEPKE BAERT. Nou nie mier, nou al ne heulen tijd nie mier.
Den b'ron es al vijf moanden mee zijn wijf op reize, en 't kastiel
stoa gesloten. Doar 'n es verdome niemand anders mier dan dien
ouwen boschwachter en hij ligt heule doagen zat as zijn miesters
nie thuis 'n zijn.
GUUSTJE MEULE. Weet-e watte ? ... ge keunt het wel doen, en veur
dien ouwen boschwachter 'n moet-e nie schouw zijn. Da es woar,
lijk of Tjiep zegt, dat hij heule doagen zat ligt as zijn miesters wig
zijn. Moar ge moet oppassen van d' honden. D'r zijn d'r dreië, en
't zijn dulle 5). As ze beginnen te bassen binst 6) dat-e bezig zijt
mee visschen zijt-e verloren. Ge moet zurgen dat ge, of wel 'n hiet 7)
teef ken, of wa vliesch en bienen meê het.
STOUTE THRESE. Pak Klakke Moarschalksch's teefke mee, 't leupt
percies hiet; d'r zaten gister achternoene 8) wel twintig honden achter.
DONDER DE BEUL. Drei bienen mee wa vliesch en zenuws an, firm
in de muile van ne kloef 9) vastgebonden, es nog beter. Z' houên
ulder doar lang an bezig.

i) Rekening. 2) Courage. 3) Tuinman. 4) Jawel. 5) Kwade. 6) Terwijl.
7) Loopsch. 8) Namiddag. 9) Klomp.
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HET SLIJPERKEN (staat op en gaat luisteren aan de deur). Chut 1.. .
niet te luië ! D'r zijn meschien pandoeren in de buurte.
TJIEPKE BAERT (met gedempte stem). Hawel, goat 't an ? Zijn we
't accoord ?
DONDER DE BEUL (als boven). Joa moar, verdome, Tjiep, wa es da
nou veur 'n manier van affeirens doen ? Zegt ons iest wa da w'r
veuren krijgen.
STOUTE THESE. Joa joa, da es euk zjuust. Ne meinsch wil weten
wa dat hij verdient.
TJIEPKE BAERT. Vijf en tzeventig centimen per kilo, al de soorten
deur mallekoar, levend opgewegen.
DONDER DE BEUL

( Verwarde j5rotestkreten).
(verontwaardigd). Zij -je nie wel wijs dan Tjiep?

Mient-e gij da we doarveuren ons vel goan riskeeren?
TJIEPKE BAERT. Joa moar, goed, ge meug vroagen, ge meug vroagen.
DONDER DE BEUL. Ne frank vijf en twintig per kilo. Veur min 'n
doen we 't niet.
TJIEPKE BAERT. Dat 'n kan nie zijn ! Dat 'n kan nie zijn ! Zéuveel
'n kan ik er zelf nie van moaken. En al mijn moeite dan ! En 't
gevoar da 'k zelve leupe 1 As de sandurms mij ne kier moeste pakken
dan, binst da 'k 's nachts mee de visch naor de stad rij j e. ( Wil opstaan).
Nie nie, ge zij bedankt, zulle ! 'K 'n doe 't euk niet.

( Verward geraas in de gelagkamer).
(doet hem weer zitten. Tot de boeven). Chut ! chut !
'n beetse stiller, gulder ! (Tot Tjiepke Baert). En gij, Tjiep, zet ou
GUUSTJE MEULE

weerom neere. G'n moet hier nie zitte vitten en kijven, ge moet
trachten van mallekoar te verstoan. Wa dat-e gij biedt, Tjiep, es te
weinig, en wa da ze zulder vroagen es te veele. Ge moet ulder verschil dielen. Da'n kan mij nie schelen e-woar ! 'K 'n hê ik doar gien
belang in. 'K 'n zegge da moar omda ge zoedt overienkomen. Ne
fran per kilo, alles deur mallekoar, levend opgewegen, es ne redelijke prijs.
STOUTE THRESE. Joa, 't, da es ne redelijke prijs; ge moet da
aanveirden.
TJIEPKE BAERT. 'K 'n zal d'r gien dreug breudjen an over hên ;
'k 'n zal d'r giene cens an verdienen.
DONDER DE BEUL, KLOD DE Vos en SMUIK VERTRIEST (te gelijk).
0 ! gie nondedzju !
BOEF VERWILST (tot Tjiepke Baert). Ge zij verdome zeu glad as
ne poalijnk, gij ; 't 'n es gien pakken an ou.
GUUSTJE MEULE. Ala ! es 't accoord?
ALLEN (staan op en slaan elkander in de hand). Accoord!
STOUTE THRESE. Proficiat!
GUUSTJE MEULE. Threse geef nog 'n reiske dreupels en pinten.
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(Stoute Threse schikt glazen op een schenkblad, terwijl Witte—Manse
niet een groote kruik naar den kelder vliegt).
DONDER DE BEUL (tot Tjie5ke Baert). En wannier moet 't gebeuren?
TJIEPKE BAERT. Donderdag nacht. Vrijdag nuchtijnk vroeg moe
'k de visch in de stad keunen uitventen.
DONDER DE BEUL. 't Es goed! we zillen op onze post zijn. (Tot
zin gezellen). E-woar ? 't es goed?
ALLEN. Jao joa 't ! ...
( Witte—Manse komt met de, kruik weer boven en vult de groote
glazen met bier. Stoute Threse vult de borrels met jenever. Glimlachend
komen zij er mee bij de mannen, die grapjes met haar maken en haar
in 't voorbhgaan vastgrijj5en).
ALLEN (hun glazen aanstootend ). Santus!
Derde Tooneel.
DE VORIGEN, REUS BALDUK.
REUS BALDUK (komt brommend binnen met een schop over den schouder en een pakje aan de hand. Gooit ruw de schop op den grond).
Doar, nondedzju ! (Gooit er het pakje naast). En da de smeirlap
stikt 1 (Laat zich plomp neervallen o een stoel naast de kachel). Geef
mij nondedzju ! nen dreupel!
DONDER DE BEUL. Hè, Reus, wa scheelt er dan, jongen ? Van
woar komt-e dan?
REUS BALDUK. Da 'k de smeirlap ne klets in zijn smoel gegeên
hè, da scheelt er ! (Geeft een dreunenden vuistslag op de kachel).
STOUTE THRESE. Reus, jongen, 'n sloa zeu hard niet, as 't ou blieft.

Ge zoedt mijn stove kapot sloan en doarbij nog ou vijngers ver-

branden. (Brengt hem een borrel). Kom, pak liever 'n dreupelke
mee ons zonder ou kwoad te moaken.
REUS BALDUK. (Slaat in eens den borrel naar binnen, en zet het
Zeere glas zóó ruw neer op het naast hem staande tafeltje, dat het
breekt). Verdome ! (Schopt de scherven weg). 't 'n es niets, 'k zal
't betoalen. Geef mij nóg nen dreupel.
GUUSTJE MEULE. Moar, sakerdzju, Reus, wa scheelt er dan?
REUS BALDUK. Da 'k de surveillant ne slag in zijn smoel gegeên
hè, dà scheelt er.
GUUSTJE MEULE. Ginder, ... op ouw werk?
REUS BALDUK. Joa, te midden in 't wirk ; woar da z't allemaol
gezien hên.
BOEF VERWILST. Woarveuren was datte?
REUS BALDUK. Woarveuren ? ... há ! veur wa van niemendalle ! Veur
'n schubbe die 'n beetsen in de wig lag.
GUUSTJE MEULE. Hoe zeu datte ?
REUS BALDUK. Hawel joa ! nondedzju ! veur 'n schubbe die doar
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lag. 'K 'n ha^ 'k zefs nie gezien da ze doar lag, maar al mee ne kier
komt de surveillant noar mij gevlogen. (Doet de stem van den toeziener na). »Balduk, as ik hier nog ne kier die schubbe vinde liggen
wordt-e geboet !" Ge kent em wel, 't es die smeirigen dikke roste kop,
mee zijn smoel vul puisten. Doarveuren alliene zoe 'k er al willen
op sloan. Moar 'k hielde mij nog in, alhoewel da 'k wrie i) kwoad was,
en 'k zei azeu half al lachende : »0, g'n hêt er toch nog ouw peuten
nie over gebroken !" ... »Watte ! gij sakernondedzju !" riep hij, ... en
ier da 'k den tijd ha^ van mij omme te kieren, gaf hij mij mee zijne
stok ne slag op den oarm. Moar 'k wil ha^ -j e die flitter 2) gezien
die 'k hem in de ploatse gaf! Hij vleug omverre mee zijn pikkels 3)
in de lucht en 't bloed sprong uit zijn muile. »Zoe-je, nondedzju!
nog durve sloan mee ouë stok ?" riep ik hem, en 'k was te weeg om
d'r hem nog wa schuppen bij te geên, moar ze pakten mij mee dreien
vaste en brachten mij bij den directeur.... Vijf menuten loater zat
ik mee mijne kassoard 4) op stroate.
HONDERD EN EEN. Hawel ! doar hê-j e 't nou, zie ! Azeu goat da
zie, op die smeirigen »travaux !" Ge stoa gij doar van 's nuchtijnks te
zessen tot 's avonds ten achten te wirken en te beulen lijk 'n bieste
veur 'n dreug stik breud, en bij 't minste dat er gebeurd wordt-e gij,
nondedzju ! lijk nen hond an de deure geschupt.
BRADDEN D'HOND. Weet-e wa dat-e gij doet, Reus, jongen ; kom
gij donderdag aovend mee mee ons. Ge zil gij doar op ienen nacht
mier verdienen as anders op 'n heule moand.
STOUTE THRESE. Verdome ! da zoe 'k euk doen, zulle!
WITTE-MANSE. En ik dan, as 'k ne man was!
KLOD DE VOS. 't Vreiwevolk mag euk mee. We moên toch iemand
hên die ons van tijd tot tijd nen dreupel of twieë schijnkt.
REUS BALDUK. Wa es er goande, donderdag aovend?
HET SLIJPERKEN. Chut ! ... nie te luie!
DONDER DE BEUL (met gedempte stem). De vijvers van LauwegemKastiel leegvisschen. 't Kastiel es onbeweund en de visch leupt
mallekoar builen van de veelte. Tjiep keupt ons hem amoal af, veur
ne fran de kilo, levend opgewegen.
REUS BALDUK (geeft een vuistslag op de kachel). Goed, 'k goa nondedzju meel (Tot Witte—Mansel. Manske, geeft mij nog nen dreupel.
En geeft euk nen dreupel of 'n pint aan al wie hier in huis es!
'T 'n komt er, nondedzju, van doage nie op an. (Klopt op zin vestzak). 'K hê 't zitten 1 ( Geestdriftig gejuich).
STOUTE THRESE. Zijn we d'r euk bij ?
REUS BALDUK. Natuurlijk. Al wie hier in huis es, hê 'k gezeid.
i) Vreeselijk.

2)

Oorveeg. 3) pooten, beenen. 4) met mijn heele boeltje.
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STOUTE THRESE. Gij zij ne meinsch 1 ( Vult de glazen terwijl Reus
Balduk, in druk gesjrek, naast Donder de Beul, Klad Vos en Clej
.Sandrie, aan een tafeltje gaat zitten).

Vierde Tooneel.
DE VORIGEN, LISATJE.
LISATJE (steekt bescheiden 't hoofd naar binnen). Es 't woar da Reus
hier es ? ... (Ziet Reus en komt geheel binnen). Reus, onz' Maria hê
heuren zeggen da g' hier woart en ze vroagt of ge noar huis wilt
komen.
REUS BALDUK (keert zich woedend om). Zeg heur da ze noar den
duvel leupt.
LISATJE (beleedigd ). Joa moar, Reus, g'n moet gij tegen mij azeu
nie spreken; dat 'n goa mij nie an, zulle ! (Huilt). Moar 'k 'n zal ik
de volgende kier zulke commissies nie mier doen.
REUS BALDUK (oj5vliegend ). Zij -je verdome hoast wig?
LISATJE (weggaande). Smeirlap ! (Reus holt haar vloekend na tot

aan de deur, die Lisatje voor zin neus dichtslaat).
STOUTE TRHESE (woedend). Hawel ! hawel 1 hawel ! da es nou toch
de moeite weird ! Zoe-je verdome nie zeggen dat 't hier 'n slecht
huis es ! Reus 'n kan hier gien vijf menuten zijn, of zijn wijf
of 'tien of 't ander van die smeirigen boel van Beerts komt hem op
zijn hielen zitten ! (Staat te trilpelen van woede). Verdome 1 verdome
zijn we wulder meschien zeu ierlijk nie as zuider!
GUUSTJE MEULE. Ha moar da es zjaloesch zijn e-woar? 't Vreiwevolk bestoat azeu. Maria es nog altijd zjaloesch van Manse....
STOUTE THRESE. Verdome ! zjaloesch ! da es nou wat, e-woar ? Ze
krijg veel sloagen van da ze getreiwd es, moar ze moest er nog veel
mier hên. Dat 't mijn wijf woare 'k sloeg ze de kop af!
REUS BALDUK. Threse, dat 'n goat ou euk nie an. As-e 'k ik mijn
wijf sloagen geve 't es da ze 't verdiend hêt, en doarbij da zijn
mijn affeirens ...
STOUTE THRESE. 't Es woar, dat 'n goa mij nie an ; moar 'k 'n kan
't sakerdzju 1 nie uitstaan da ne vent lijk gij hem azeu bij den neuze
loat liên ! (Tot allen). G'n moet gulder nie pelzen da ze zij ons nie
amoal'n veracht, hier in de zijstroate. Z' aanzie zij heur eigen as 'n
baronesse, en ons as 't schuim van de vuiligheid. As Reus almets i)
ne kier tegen onz' Manse stoat te klappen, ze vindt zij da zeker te
gemiene, ... nondedzju 1
REUS BALDUK (met een vuistslag op de tafel). Sakernondedzju 1 d'r
'n es hier niemand die mij iets te zeggen of te commandeeren hêt.

(Gaat naar Witte-Manse, slaat haar den arm om het middel en drukt
i) Somtijds.

~
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haar tegen zich aan. Uitdagend). Kijk ! hier stoa 'k nou bij Manse,
en wie 't nie an 'n stoat 'n moet 't moar zeggen. (Tilt haar in zijir
armen ob, en zoent haar hartstochteljk). Kijk, nondedzju ! Kijk ! 'k
stoa d'r hiermee in mijn oarms. ( Wild gejuich en gelach). Ge meugt
't an mijn wijf goan zeggen as ge wilt!
WITTE--MANSE Worstelt zich schaterlachend los). Aïe ! aïe ! 'k ken
kan hoast nie mier oasemen ! 'K ben plat gedouwd!
SMUIK VERTRIEST. Hêt hij ou nie gekriebeld, i) Manse ? (Gelach)_
(

Vijfde Tooneel.
DE VORIGEN, MARIA.
MARIA. Och Hiere God, Reus, 't es toch woar dat-e gij doar zijt!.
Van woar komt-e gij?
REUS BALDUK (leuk). Ha 'k komme 'k ik van mijn wirk, jong.
MARIA. Ha joa moar, zijt-e wiggezonden dan?
REUS BALDUK. Ha ! ... 'k geleuve 'k van joa. ( Verschrikt gebaar
van Maria. Reus eensklaps ruw). Ala toe toe, 'n stoat doar nie te
goapen lijk of ge gien twieë mier 'n kon tellen. Zet ou neer en pak
nen dreupel. (Klopt op zin vestzak). 'K hê 't zitten van doage . .. (Gelach).
STOUTE THRESE (komt met een stoel bij Maria). Zet ou, Maria zet ou,
jong. G'n moet hier nie schouw zijn, zulle ! G'n zijt hier in gien slecht huis.
MARIA (blaft staan maar legt bevend de hand op de leuning van
den stoel). Och Hiere God, Reus, zijt-e gij wiggezonden 1 Wa goan
we nou toch doen ! Wa goan we nou toch doen!
REUS BALDUK (shottend). Nou ? ... Nou 'n doen we nie anders
mier as gebroadte kiekens eten ! We zillen d'r van donderdag aovend
af al wa goan vangen. ( Gelach).
GUUSTJE MEULE, TJIEPKE BAERT en CLEP SANDRIE (te gelik). Chut !.
chut ! stille, Reus, stille .. .
MARIA. Och, Reus, kom nou liever mee noar huis, en loat ons
doar gerust over spreken. 't Kind hê weere heul den dag zeu lastig
geweest, en 'k 'n voele mij nie wel.
REUS BALDUK (tergend). 'T es percies doaromme da ge moet nen
dreupel pakken, lijk of ik ou zegge. (Tot Witte—Manse). Toe, Manse
geeft ons wijf nen dreupel.
CLEP SANDRIE (tot Maria). Ha, pakt ienen, gie dwoazekonte ! Hij
'n zoe 't hij mij gien twie kiers moeten prezenteeren.
MARIA (huilt. Tot Reus). Ach ! hoe keunt-e toch azeu spreken, en
weten da g'r mij zeuveel verdriet mee doet. 't Es nou al vier nachten
achter mallekoar da 'k gien euge toe gedoan 'n hê deur 't schriemen
van ons kind.
%

i) Gekitteld.
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REUS BALDUK (ruw). Kan-e 'k ik da meschien helpen? Peist-e gij
meschien da 'k ik verdome euk veur mijn plezier nit- ben, as 'k van
's nuchtijnks te zessen tot's aovends ten achten lijk 'n bieste stoa te
wirken veur 'n dreug stik breud!... Loat, nondedzju! mijn heufd
gerust, of 'k verzeker ou dat 't schief zal zitten. G'n moet mij verdome nie te noar aanspreken van doage! (Een poosje stilte, toaarin
men Maria hezJiger hoort snikken. Tot Stoute Threse). Geeft ons nog
elk nen dreupel of 'n pinte, Threse. (Gooit zi:fn geld over de tafel).
Den boel mag verdome op, vandoage I (Maria snikkend af, met
onverstaanbaar tooordengemompet).
REUS BALDUK (holt haar woest na). Wa zegt-e doar, verdomde
slonse! ... (Scherpe kreten uan Maria achier 't scherm).
Zesde Tooneel.
DE VORIGEN, LISATjE.
LISATjE (komt huilend binnengehold). Och Hier! och God I Guust!
Threse! Manse! helpt toch! helpt toch! Hij sloat heur deud! ...
(Allen vliegen naar de deur).
VIERDE BEDRIJF.
De dorpplaats. In den achtergrond de gevangenis, met betraliede deur
en raampJoes. Aan beide kanten van de deur een gendarme, die er de
'lfJacht houdt. Rechts een opgewonden, vijandig gestemde menigte.
Links een drukke groep vrienden der gevangenen.

Eerste Tooneel.
REUS BALDUK, BEERT, GUUSTjE MEULE, DONDER DE BEUL, BOEF
VERWILST, KLOD DE VOS, SMUIK VERTRIEST, HONDERD EN EEN,
BRADDEN D'HONDT, CLEP SANDRIE, HET SLIjPERKEN,
TjIEPKE BAERT, EERSTE BURGER, TWEEDE BURGER,
EERSTE GENDARME, DE PASTOOR., HET MANNETjE
MET DE HONDENKAR, STOUTE THRESE, WITTEMANSE, VROUW BEERT, OELE FEEFFE,
MAAIE TROET, MUIjMME TAEY,
VROUW TjIEPKE BAERT.
Byo het ophalen van 't gordyOn, levendige scene. Gehuil en gevloek in
de groep links. Kreten, hoongelach en geJoouw in de groep reclus.
Achter de traiiedeur en de raampjes der gevangenis ontwaart men
gezichten. Tusschen de staven steken handen en gebalde uuisten,
zwaaiend en dreigend naar buiten.
VROU'V BEERT (woedend, tot Eerste Gendarme). Es da nou 'n
maniere van handelen, mee meinschen, sloeber woar da ge stoat!
't Es irger as dat 't biesten woaren I
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(De gendarme blaft onbeweg eij/k en sj5rakeloos naast de deur der
gevangenis staan).
EERSTE BURGER (lot Vrouw Beert). Zoên ze meschien beter zijn
as biesten 1 da dieveras 1 (Geweldig gejouw, links, en in de gevangenis.
Tegensír jdig gejouw, rechts).
GUUSTJE MEULE (tot Eerste Burger). Hou gij liever ouw smoel,
-

jongen, anders zoedt ou loater nog keune spijten.
EERSTE BURGER. Mient-e meschien da 'k schouw ben van ulder?
BOEF VERWILST.

(Van achter de traliën. Spuwt naar Eerste Burger).

Sloat da virken de kop in 1 (Dreigend geschreeuw in de gevangenis,

en sidderend gebalde vuisten door de staven).
EERSTE GENDARME. (Stoot met de kolf van zin geweer de vuisten en
armen weer naar binnen). Asa! 'n beetse stille doar binnen, hê!
(Razend geschreeuw en gevloek achter de traliën. Gebonk van voeten
op den vloer).
WITTE-MANSE (tot de gendarmen). Lafoars ! Smeirlappen ! As g'
ienen van de dieë die doar in zitten tusschen vier eugen moest
tegenkomen, zoedt 'r veuren vluchten lijk konijnen. (Tegenstrijdig

gegil en gejoel).
GUUSTJE MEULE (tot de gendarmen ; driftig). Witte—Manse hê gelijk. G'n moet op die meinschen nie sloan ! 't Zijn meinschen lijk
wij en 'n ander.
EERSTE GENDARME (tot Guustje Meute). Hêt-e gij hier meschien te
commendeeren, boas Meule?
GUUSTJE MEULE. Nien ik, 'k 'n hê hier nie te commendeeren; moar
'k zegge da ge mee de kolf van ulder geweire op die meinschen's
handen nie 'n moet sloan. (Dreigend geschreeuw achter de traliën).
EERSTE GENDARME. Dat 'n goat ou nie an ! Da zijn mijn affeirens!
Al wa dat er hier gebeurt neme 'k ik onder mijn verantwoordelijkheid. ( Verward geraas en geschreeuw in de gevangenis en onder de

menigte).
Tweede Tooneel.
DE VORIGEN, DE PASTOOR.
DE PASTOOR (komt op, rechts).

Wel, wel, wat es dit hier ? Wa ge-

beurt er hier ?
EERSTE GENDARME (zeer beleefd glimlachend). Da zijn die broave
jongens die van den nacht in de vijvers van 't kastiel gevischt hên,
menier de paster. Ze zijn op hieterdoad deur ons betroapt, en nou
zitten z'hier te wachten op 'n voiture om noar ulder logement in de
stad gevoerd te worden.
DE PASTOOR (slaat de handen in elkaar). 0, wat es dat toch verschrikkelijk ! wat es dat toch verschrikkelijk!
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TWEEDE BURGER.

Dat es nou toch 'n schurkenbende, e-woar menier

de paster ?
DE PASTOOR. 't Es verschrikkelijk ! 't Es verschrikkelijk ! (Sj5ottend
gelach onder de vrouwen, links).
SMUIK VERTRIEST (achter de tralien ; bootst de stem van den pastoor
na). 't Es verschrikkelijk ! 't Es verschrikkelijk ! (Toenemend gelach,
links. Kreten van protest en ergernis, rechts).
DONDER DE BEUL (achter de traliën). Menier de paster, zoedt onz'
biechte nie willen heuren ? We zijn amoal in stoat van deudzonde.
( Wild gelach, links. Gescandaliseeseerde kreten, rechts. De pastoor
maakt een gebaar van schrik).
EERSTE GENDARME (keert zich naar de traliën om). Wilt-e zwijgen,
sloeber!
REUS BALDUK (achter de traliën). W'hên visch gevangen, menier de
paster, moar z'hên hem ons afgepakt, omda ze zeiën dat 't den onzen
nie 'n was. Meschien zilt-e gij hem krijgen, menier de paster ; meschien
eet g'r van den noen al van. Zilt g'ons duw absolutie geen, menier
de paster, as hij goed gesmoakt hêt ? ( Wild gelach en protestkreten).
DE PASTOOR (links af). 0 ! 't es verschrikkelijk ! 't Es verschrikkelijk!
EEN DRIETAL STEMMEN (achter de staven). 't Es verschrikkelijk ! 't Es
verschrikkelijk!
EERSTE GENDARME (met gebalde vuist naar de traliën). Wacht moar!
'k zal 't ulder verdome inpeperen op 't tribenoal !
REUS BALDUK. Keunt ge 't ons euk nie 'n beetse zouten, brugadier?
Peper allien es zeu schirp bij de visch.
DONDER DE BEUL (achter de traliën). 'K begin ik, sakerdzju ! honger
te krijgen. Hê-j' ons doar nie ne koarpel of twieë, brugedier?
STOUTE TERESE. Hêt • moar ne beetse patiëntie, jóngens, g'n zil
gienen honger móeten lijen. Ze zijn ulder om 'n mande vul mee eten.
EERSTE GENDARME. Da zillen ze krijgen as ik wille.
OELE FEEFFE. Moên ze meschien craveeren van den honger?
EERSTE GENDARME. Dat 'n goat ou nie an.
OELE FEEFFE (komt dreigend ob hem af). Da goa mij zeker an!
Mijn lief zit doar in, smeirlap woar da ge stoat!
EERSTE GENDARME (duwt haar terug). Wilt g'n beetsen achteruitgoan, joa ? ... of 'k steek er ou bij !
EEN DRIETAL STEMMEN (in de gevangenis). Loat ze moar komen!
Kom, Oele, kom bij ons, kom, we zillen leute moaken!
EERSTE BURGER (verontwaardigd). Ha 1... ha ! wat 'n schurkenbende ! Wat 'n schurkenbende ! ( Wild gejouw uit de groep links).
DONDER DE BEUL (achter de traliën). Sloat 'em zijne kop af en
smijt hem hier binnen ; wij zillen hem opeten 1
STOUTE THRESE. Zijn smoel is er te smeirig veuren. Spouwt er
liever op!
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(Allen spuwen door de traliën. Naderend geratel van een rtuig
achter de schermen).
GUUSTJE MEULE (tot de gevangenen). Hêt moar kroaze, jongens,
'k zal twie avocoaten oanstellen om ulder op 't tribenoal te verde r
digen.
EERSTE GENDARME (tot de menigte, rechts en links). Ala ! achteruit!
achteruit ! de koets es doar ! ( Wilde bewegingen geschreeuw. In plaats

van een rjtuig met paarden, komt een hondenkar. Scherf geschater, gejouw en gelach. De gevangenen bootsen schimpend het geblaf en het
gehuil der honden na).
Derde Tooneel.
DE VORIGEN, HET MANNETJE MET DE HONDENKAR.
HET MANNETJE MET DE HONDENKAR (houdt zijn gespan met honden
voor de deur der gevangenis stil). Verdome ! ... wa es da hier veur'n
spel ! (Zwaarder geratel van een rjtuig achter de schermen).
EERSTE GENDARME (woedend). Ala ! zij-je hier hoast uit de wig 1
(Duwt onder geblaf en gejouw de kar o z, terwj/l de paardenkoets
opkomt. Twee gendarmen springen van den bok. De deur der gevangenis wordt geopend. Enkele vrouwen beginnen te huilen).
DONDER DE BEUL (komt de eerste te voorschijn met een bebloede doek
over het linkeroog. Zwaait uitdagend met de vuist). Vivat ons jong
leven ! ( Wild zwaaien de overige gevangenen met de armen door de
staven. Enkelen brullen de »Marseillaise". Gejouw onder de groep der
burgers.
MAAIE TROET (komt snikkend op Donderde Beul afgevlogen). Adzj u,

Donder, ,'n vergeet mij niet.
DONDER DE BEUL (neemt haar in zin armen). Noeit 'n zal ik ou
vergeten, Moaie, en mijn ander liefs euk niet 1 (Vaarwelkreten en

geraas onder de menigte).
EERSTE BURGER.

Ala, sloeber, hoast ou moar in de dievekerre.

DONDER DE BEUL

(steekt dreigend de gebalde vuist naar hem uit).

Ou zal ik, nondedzju ! vinden, keirel !
EERSTE GENDARME

(duwt Donder de Beul naar de koets). Ala toe

toe, 'n beetse rap ! We 'n hên hier gienen tijd te verliezen!
DONDER DE BEUL

(stapt luidkeels brullend in de donkere koets):

Adzju 1 adzju ! zeu zeg ik oan al de jonkheid 1
Adzju ! adzju ! zeu zeg ik oan vele rijken!
Adzju ! adzju i oan mijn lief Belgenland!
(Terwijl Donder de Beul zingt, wordt Boef Verwilst gehaald).
(met gescheurde kleeren). Oele ! Oele ! woar zij-je?
(Oele Feefe komt snikkend naar hem toe gevlogen). Adzju, Oele, houdt
ou kloek, zulle ! G'n moet verdome nie schriemen ! As ik weere kome
BOEF VERWILST
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zillen we zeuviel te mier leute moaken ! ( Geraas, gejouw, gelach
onder de menigte. Boef in de koets af. Voortdurend hoort men de anderen in de gevangenis en Donder de Beul in de koets zingen).
HONDERD EN EEN (hinkend, den linkerarm in een verband). Adzju!
Muijmme ! ... woar zij -j e, Muij mme ? ... da 'k ou nog ne kier tegen
mijn onderveste douwe ! ...
MUIJMME TAEY (vliegt naar hem toe). Adzju ! Honderd ! ... en
houdt ou kloek, jongen ! (Honderd en Een af in de koets).
TJIEPKE BAERT (komt huilend en snikkend uit de gevangenis). Verdome ! Verdome ! ... En ik die niets gedoan 'n hê ! Ik op 't tribenoal
en in 't kot moete zitten ! ... (Geweldig sj5otgelach onder de menig te).
VROUW TJIEPKE BAERT (komt woedend oj5 hem afgevlogen). Gij Stommerik ! gij stommerik ! Woarom hêt euk zeu ne stommerik geweest!
Ge loat ons nou verdome in d'oarmoe zitten ! Stommerik ! Stommerik!
-

( Wild gelach).
TJIEPKE BAERT (huilend). Och Hiere da zijn dijngen ! Och Hiere,
da zijn dijngen ! Noeit 'n zal 't mij mier gebeuren ! (Tot vrouw Tjiepke
Baert). Past op de kiekens en konijnen, zulle ! (Snikkend af in de

.koets).
(Clep Sandrie, Bradden d'Hondt, Smuik Ver/nest, Het Slijj5erken en
Klod de Vos, hun kleeren aan flarden, enkelen zonder _pet en zonder
vest, komen luidkeels brullend en uitdagend met de armen zwaaiend,
uit de gevangenis. Zij weren de mannen en vrouwen, die naar hen
komen gevlogen, van zich af, en verdwijnen in de koets).
EERSTE en TWEEDE BURGER. Wat 'n bende ! wat 'n bende!
STOUTE THRESE (uitdagend tot de Burgers). Da zijn keirels,

hè?

(Slaat driftig op haar borst). Da zijn verdome onz' jongens. Die
'n hên verdome giene keirnemelkpap in ulder lijf in ploatse van
bloed 1
REUS BALDUK (komt wild .uit de gevangenis gesprongen). Woar es
de mijne ? Woar es mijn teeve, nondedzju ! Es er hier, nondedzju
niemand veur mij!
VROUW BEERT. Z' es ziek, Reus, jongen, z'n kan nie komen. Ge
weet gij toch euk wel da ze nie komen 'n kan.
STOUTE THRESE. En euk, da es al te gemiene veur heur, om hier
te komen.
VROUW BEERT (tot Stoute Threse). Hou gij moar uw smoel, da zal
beter zijn.
STOUTE THRESE. Hou gij zelf ou smoel; 'k zeg ik wa da 'k wille.
EERSTE GENDARME (tot Reus). Alla, binnen, da moe hier gedoan zijn.
REUS BALDUK (tot Witte—Manse). Kom, Manske, kom gij bij mij.

( Witte—Manse snelt naar hem toe. Hij tilt haar in zin armen op en
zoent haar hartstochtelijk). Ha ! verdome 1 gij zij te minsten 'n vreiwe-

362

MARIA.

meinsch 1 (Draagt haar naar de koets). Kom mee ! Kom verdome
mee ons mee ! ( Wild lawaai).
EERSTE GENDARME (snelt met twee andere gendarmen op Reus af
en rukt hem Witte—Manse uit de armen). Wilt-e ze verdome loslaten,
schurk!
REUS BALDUK (gillend, met breed' zwaaienden arm). Adzju ! adzj u !
allemoal1
( Oorverscheurend gejuich in de koets, toen hij er binnen is en het
portier gesloten wordt. Allen gaan weer luidkeels aan 't brullen, eerst
allerlei liederen onder elkaar, en eindelijk de »Marseillaise.")
EERSTE GENDARME (tot den koetsier, terwijl hij achteraan op de platform springt.) Veuruit 1
GUUSTJE MEULE (snelt toe met een korf). Brugedier, hier es wa.
eten veur die meinschen ; loat het ulder meenemen.
EERSTE GENDARME. 'K moet 't Test zien ! 'k moe iets weten wa dat
er in zit ! Geef het an de koetsier!
(Guustje Meule geeft de korf aan den koetsier, en onder oorverdoovend gezang, geschreeuw, gefluit en gejouw rijdt de koets weg).
Vierde Tooneel.
DE VORIGEN, LISATJE.
LISATJE (verwilderd hollend; rechts op). O ! moeder ! voader ! Zijn
ze al wig ? Es Reus al wig ? 0, komt toch gauwe mee mij mee ! Maria
ligt op stirven 1 Z' hê bloed gespouwen ! (Beert en zijn vrouw met
nog enkele anderen hollend rechts af).

VIJFDE BEDRIJF.
Een armoedige kamer. Links een bed. In den hoek, links, een deur r
In den achtergrond een raam en een kast. Rechts, in den hoek, een
deur. Hier en daar enkele stoelen en een tafel.
Eerste Tooneel.
LISATJE, MARIA.

Bij het ophalen van 'tgordijn zit Lisa je te »spela'ewerken' naast het
bed, waarin Maria ligt. Men hoort gedurende een poos niets dan het
eentonig gerammel der door elkaar geslingerde klosjes.
MARIA (met zwakke stem). Lisatj e.... (Lisa je houdt even op met
werken.) Hoe loate zoe 't wel zijn?
LISATJE. Half viere, peis ik. Wil ik ne kier goan kijken?
MARIA. D'r 'n es nog gien hoaste mee, as ge 't moar nie 'n vergeet.
LISATJE. Ge meugt g' rust zijn. Wilt-e nog wa drijnken?
MARIA. Merci. (Lange stilte. Lisa je gaat weer aan 't werk).
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MARIA. Lisatj e... .
LISATJE (even haar werk stakend). Wa es er?
MARIA. Hê-je Theofiel in de stroate nog nie gezien?
LISATJE. Nien ik, nog niet.
MARIA. En toch weet-e zeker dat hij weer in 't dorp es?
LISATJE. Joa ik; heul zeker. Hij es 'r al van iergisteren. Voader
hê hem gezien, en hij zag er heul goed uit. (Korte stilte). Moar hij 'n
blijft hier niet; 't schijnt dat hij veur goed noar't Fransche goa wennen..
MARIA. Hij hê wel gelijk ... wèl gelijk. (Korte stilte). Ach ! 'k
zoe 'em toch nog zeu geirn ne kier wille zien ier da 'k ... ier ...
ier dat hij veur goed vertrekt.
LISATJE. Ge zil gij 'em nog wel ne kier zien ; hij 'n zal hij toch
zeu gauwe nog nie wig goan.
(Verwijderd geraas en gelach achter 't scherm).
MARIA (richt zich verschrikt overeind). Och Hiere .► Liza ! Liza 1 z'n
zijn doar toch nog niet 1
LISATJE (loopt gejaagd naar het raam en kikt naar ,buiten). Ha 1 'k
'n peist toch niet ! Z'n keunen zij doar nog nie zijn 1 (Gerustgesteld).
Nie, nie, 't 'n es niets. 't Es Stoute Threse, die kanoalde i), die
veurbij goat mee heur Witte—Manse en Guustje Meule. (Opnieuw
gelach en geraas achter 't scherm). Heur mij da schandoal 1 Dat 'n es
anders nie as om ons te ploagen da z' azeu leupen al schetteren. Da
zijn verdome smeirige schandoalen, die twieë....
MARIA (zinkt met een zucht weer oj5 haar hoofdkussen). Ach 1.. .
LISATJE (komt naar haar _Plaats terug). Moar g'n keunt toch noeit
weten, Maria, ... meschien komen ze toch ier thuis as da g'n peist,
-

en, da 'k lijk gij woare, 'k zoe mij nou moar weere die harloezie

baten hoalen.
MARIA (kreunend). Och nie 1 och nie ! Och Hiere, ' Lisatj e, 'n doe
't toch nog niet 1 Zeg mij liever hoe loate dat 't es. 'K 'n moe moar
est weten hoe loate dat 't es.
LISATJE (zacht-verwijtend). Moar, Maria, wa zij -j e gij toch zinnelijk 2). G'n keun nie verdroagen da d' harloezie hier op heur ploats
hangt in de koamer, en van as ze wig es wilt-e stanvastig weten hoe
loate dat 't es.
MARIA (als boven). 't Es het woar, 'k weet ik het wel, moar 'k ben
ziek, o, 'k ben zeu ziek. Hoe loat es 't, Lisatj e ? Zeg mij hoe loate
dat 't es; 'k weet dan hoe lange da 'k nog g' rust mag zijn.
LISATJÉ (eventjes af door de deur rechts, en terug). 't Es tien menuten
veur de vieren.
MARIA. Merci, Lisatje, merci ; we meugen nog wel 'n uurke g'rust
zijn e-woar?
i) Canaille.

2)

Eigenzinnig.
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LISATJE. 'K peis 't ik toch, moar 't es gevoarlijk, zulle. (Geluid van
voetstaftj5en achter het scherm. Lisatje verschrikt, met schorre stem).
Och Hier ! och Hier ! hij es doar!

Tweede Tooneel.
DE VORIGEN, SLIMKE SNOECK.
SLIMKE SNOECK (komt links binnen). Es er gien belet?
MARIA en LISATJE (te gelijk, niet een zucht van verlichting) Ach ! ...
SLIMKE SNOECK. Wa scheelt er dan ? Waarvan zij-je zeu schouw?
LISATJE. We dachten da Reus doar was.
SLIMKE SNOECK (verwonderd). En es 't van hem da ge zeu schouw

zijt? 'K hê heure zeggen dat 't nou zeu goed gijng, dat hij zeu veel
beter geworden was, sedert dat hij uit 't kot gekomen es.
MARIA (dief zuchtend). Ach ! .. .
LISATJE O, Theofiel jongen, 't es toch zulk ne sloeber! In d' eugen
van de meinschen houdt hij 'm nou wa stiller, omdat de burgemiester
hem bedreegd hêt van 'em weer in 't kot te steken as hij Maria
nog pebliek mishandelde, moar in huis es 't toch zulk ne schurk!
g'n keun gij da nie geleuven wa veur ne schurk dat 't es ! Op alle
menieren ploagt hij da oarm jong, die doar nou al moanden lang
ziek te bedde ligt.
SLIMKE SNOECK. 0 ! da es toch 'n schande ! da es toch 'n schande!

LISATJE. En da 'n es anders nie of die kanoalde van die Stoute
Threse die 'em ophitst, azeu nog altijd uit zjaloeschheid omdat hij
mee heur smeirige Witte—Manse nie getreiwd 'n es.
MARIA. Hij zal d'r wel hoast keunen mee treiwen ; 't 'n zal hier
nie lang mier duren mee mij.
SLIMKE SNOECK (ontroerd). Och, Maria, 'n spreekt azeu niet. 'K
hê ou altijd zeu geirn gezien, en 't zoe mij toch zeu spijten as er
ou moest 'n ongeluk overkomen. 'K goa weere noar 't Fransche,
Maria, en meschien wel veur goed. 'K hê doar nou 'n scheune ploatse,
bij ne greuten boer, as toeziender van zijn wirkvolk. 'K ben expres
nog ne kier noar hier gekomen om ou goên dag te zeggen ier da'k
wig goa...
MARIA. 0, ge zij welgekomen, Theofiel, ge zij zeu welgekomen.
Zet ou watte. 'K ben zeu blije da'k ou nog ne kier zie.
LISATJE (tot Slimke Snoeck). Blijft-e gij hier 'n beetsen, Theofiel?
'K zoe malgré ne kier moeten toe an huis leupen.
SLIMKE SNOECK. Joa ik, 'k zal blijven tot da ge weere komt. (Neemt
een stoel en gaat naast 't ledikant zitten).
MARIA. G'n zilt toch nie te lang wig zijn, e-woar, Lisatje?
LISATJE Nien nien ik, ge meti g'rust zijn. Vijf menuutsjes. (Slaat
een wollen sjaal om, en af).
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SLIMKE SNOECK. Da es toch nog 'n geluk, Maria, da ge Lisatjen
hier hêt; 't es 'n broaf, gedienstig meisken.
MARIA. 't Es zèker 'n broaf meisken. Wa zoe 'k ik doen as 'k heur
nie 'n ha^ 1 (Korte stilte). Zeu dat-e gij weere wig goat, Theofiel, en
veur goed meschien?
SLIMKE SNOECK. Joa ik, wa moe 'k ik hier leupen al doen?
MARIA. G' hêt wèl gelijk; g' hêt wèl gelijk. O ! ... as ik euk moar
wig 'n kón 1... (Een stilte, Maria snikt).
SLIMKE SNOECK (zucht). O ! da es toch spijtig, e-waar ? Da es toch
spijtig dat da amoal azeu gekomen es. W' ha,n te goare zeu gelukkig keune zijn.
MARIA. Och Hier ! och Hier ! och Hier ! wa veur 'n leven hê 'k ik
toch g'had ! Woar hê 'k ik da toch verdiend!
SLIMKE SNOECK. 't Es mijn eigen schuld, mee indertijd zeu stom te zijn.
MARIA. 0, zoe 't wel, I) jongen ; da moest azeu komen ; d'r was
doar nie an te doen.
SLIMKE SNOECK. We zoên toch zeu gelukkig geweest hên 1 We
zoên hier te goar uit die smeirige stroate gevlucht hên ! We zoên
doar zeu scheun en zeu gelukkig geweund hên, in Frankrijk.
MARIA (haast onhoorbaar; huilend). 0, zwijgt, zwijgt, 'k moe al
genoeg lij en. (Lange stilte, Slimke Snoeck zit ook, roerloos, in stilte te
huilen). En wannier vertrekt-e?
SLIMKE SNOECK. T' noaste weeke, peis ik. Mijn moeder es bezig
mee mijn dijngen geried te moaken.
MARIA. Goa ze mee ?
SLIMKE SNOECK. Nien z'. Z'es t' aud, zegt ze. Z' hê liever te blijven
woar da z'es.
MARIA. Es 't nog verre van hier dat-e goat?
SLIMKE SNOECK. Bah joa 't, 't es het nog al verre. Nog boven P'rijs.
MARIA. En da es zeker al Fransch, da ze doar klappen.
SLIMKE SNOECK. Joa 't, anders nie as Fransch.
MARIA. Keunt-e da al 'n beetsen ?
SLIMKE SNOECK. Da goa nog al. 'K verstoa 'k ulder toch, en ze
verstoan zij mij euk.
MARIA. En zijn 't ginder nog broave meinschen?
SLIMKE SNOECK. Joa 't zulle ! veel broaver as hier. En azeu gien
vechters en lawijdmoakers.
MARIA (.peinzend). G' hêt wèl gelijk; g' hêt wèl gelijk da g' hier
wig goat. Ge moest 't al lang gedoan hên ... Moar weet-e watte,
Theofiel: allien es alliene, en da es triestig in 'n vremd land. Ge
moest ou 'n meiske zoeken en d'r mee treiwen. Hêt-e ginder nog
niemand?

i) Wel neen.
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SLIMKE SNOECK, Nien ik, niemand. 'K hê altijd op ou gepeisd.
MARIA (zucht). Mee mij es da uit, Theofiel, jongen. Mee mij 'n es
er nie mier te doen. (Aarzelt). Moar weet-e wie dat er 'n meiske
zoe zijn veur ou : ons Lisatje ; mee heur zoe je gelukkig zijn.
SLIMKE SNOECK. 0, Maria, doar 'n kan ik nou nog nie op peizen ;.
'k 'n peize nog van heule doagen op niemand anders as op ou.
(Geluid van voetstaj5j'en achter het scherm). 'K 'n zegge niet dat da
mee den duur....
MARIA. Chut ! ... z'es doar weere.

Derde Tooneel.
DE

VORIGEN, LISATJE.

LISATJE (tot Maria; opgeruimd). Doar zie ; mijn wirk thuis es gedoan
en 'k kan nou heul den aovend bij ou blijven.
MARIA. Ge zij zeu broave, Lisatje. 'K ben zeu blije da 'k ou nog
hê ! ... Hoe loat es 't al?
LISATJE (ernstig). 't Es zeker, Maria, da 'k in ouw ploatse woare,
'k zoe die harloezie hier nou weere loate komen. 't Es al kwoart
over vieren, en 't kan gemakkelijk gebeuren dat hij ier thuiskomt
of da g'n peist .. , Mag ik ze goan hoalen?
MARIA (wanhojiz kreunend). Och Hier 'n doe 't toch niet; we
zillen 'em wel heure komen.
SLIMKE SNOECK (tot Lisa je). Wa es da van die harloezie?
LISATJE. Hawel, da es nou iene van die dijngen woar da de sloeber
heur zeu schandelijk mee ploagt. Z'n kan d'r nie tegen da d' harloezie
hier in de koamer hangt en omdat hij da weet verbiedt hij heur
van ze wig te doen.
MARIA (als boven). Och ! wacht toch nog 'n beetsen ! wacht nog 'n
beetsen!
LISATJE (tot Slimke Snoeck). Heurt-e gij datte ? Da es honder kiers
doags 't zelve spel, van as 'r kwestie es van die harloezi e. 't Es het
kinderachtig van heur. Da zoe mij gelijk zijn of dat die harloezie
hier hangt of doarnevens in de keuken, moar hij es niettemin ne
sloeber en 'n bieste dat hij heur wetens en willens doarmee verdriet
an doet.
MARIA (huilt). 'K weet ik wel dat 't kinderachtig es, moar 'k 'n kan
d'r nie an doen. 'K ben zeu ziek en zeu fleiw in mijn heufd. 'K 'n
kan d'r nie tegen ! 'K n kan d'r nie tegen.
SLIMKE SNOECK. Hoe es 't toch meugelijk van doarmee iemand te
g-

wille ploagen 1
LISATJE. Hij 'n doe nie anders as heur op alle maniere ploagen.
't Es percies 't zelve spel mee Witte—Manse : hij weet da Maria heur
nie uit 'n kan stoan, en doar 'n goat toch hoast gienen dag veurbij
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of hij komt er hier mee in huis ! .... Moar 't irgste van al es toch
nog altijd die harloezie. Zeu lang of dat de slijnger stil hangt goat
da nog, moar van as d'harloezie begint te sloan es z'om zot te worden ... Z'n kan zij eigenlijk tegen gien geruchte mier. W'hên heur
kind euk moete wig doen, omdat 't te veele schriemde. 't Es bij
moeder ... .
MARIA (met moedelooze stem). Hoe gijng het er mee?
LISATJE. Heul goed ; 't lag te sloapen lijk 'n ijngelken. Voader en
moeder zillen allichte ne kier noar hier komen, van den achternoene .... (Een poosje stilte).
MARIA (snikkend). Ach ! mijn kind, mijn kind, mijn oarm kind ... .
As 'k deud ben zal hij mee Witte—Manse hertreiwen en de dieë zal
mijn kind mishandelen.
LISATJE. Ha moar zwijg toch, Maria, wie spreekt er hier van stirven.
MARIA. Joa, joa, 'k voel ik wel wa dat er in mij ommegoat. 0, mijn
kind, mijn kind, mijn oarm kind ! Azeu 'n broaf ijngelken, zeu zacht
en zeu scheune !
SLIMKE SNOECK. 01 die sloeber ! die sloeber ! (Tot Lisa je). En 't es
doarom da ge d'harloezie hier wig doet as hij nie thuis 'n es!
LISATJE. Joa 't. We nemen ze telkens wig van as hij uit den huize
es, en tegen dat hij weere komt hangen we ze weer op. Hij 'n es
gelukkig nie veele thuis.
SLIMKE SNOECK. Woar es hij nou, de sloeber?
LISATJE. Noar Gent. 't Es vandoage dat de loatste kuifels i) uit 't
kot geloate worden. ge weet wel, veur die nachtelijke vischpartije in
de vijvers van 't kastiel ; en hij es ulder te gemoet gegoan, mee nog
ienig andere sloebers uit de stroate.

Hoe lang es 't nou al dat-ie hij uit 't kot gekomen es ?
Vier weken. Hij en Tjiepke Baert hên 'n moand minder
g'had as d'andere, omdat 't nog den ieste kier was dat ze veur stelen
gecondeneerd wierden. (Geluid achter het scherm). Wa es dat doar ! ... .
Ah ! 't es moeder, 'k heur heur stemme. Z'es doar zeu geiwe. (Toenemend lawaai). Zoe d'r wa schelen, dan ! ( Vliegt naar het raam). Verdome ! woarom moe ze zij zulk 'n lawijd moaken !
SLIMKE SNOECK.

LISATJE.

Vierde Tooneel.
DE VORIGEN VROUW BEERT.
VROUW BEERT (komt met geweld binnengehold, links. Kikt dadeljk
naar de plek waar de klok moet hangen). Verdome ! hoast ulder!
Hangt d'harloezie op heur ploatse ! Hij es doar ! 'K hê expres zeu
luië in de stroate geroepen omda g'ons zoedt heuren komen hên

i) Schurken.
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(Slimke Snoeck springt op van z jn stoel en Lisa je holt rechts naar de
deur om de klok te halen ; maar te gelik komen Beert en Reus Balduk
links op. Lisa je blijft roerloos in den rechterhoek staan).
Vijfde Tooneel.
DE VORIGEN, BEERT, REUS BALDUK.
REUS BALDUK

(koel tot Slimke Snoeck). Hè ! wat doe-je gij hier?

ben Maria goên dag kome zeggen. 'K vertrekke
binnen ienige doagen veur goed noar 't Fransche.
REUS BALDUK (shottend). Ha ha ! c'è vou parlé francé i Veel geluk,
zulle en de wind van achter. (Wijst naar Maria). Ons wijf es veele
veranderd, hè ? 'T 'n es nie mier lijk in den tijd da we te goare van
de kirmesse kwamen, hè ? (Lacht nijdig).
BEERT. Joa joa moar, da zal nog wel beteren. (Kijkt ter sluiks,
SLIMKE SNOECK. 'K

met een gebaar van schrik naar de _Plek waar de klok moet hangen.
Maria blijft onbewegelijk liggen, met gesloten oogen, als een doode. Sprakeloos, met strakke oogen kikt Slimke Snoeck Reus Balduk aan).
LISATJE (steeds roerloos als van schrik verlamd naast de deur rechts.
Tot Reus). Ge zij zeu vroeg thuis ; ze zijn d'r zeker wel veur de
vieren uitgeloaten ?
REUS BALDUK (opgewonden). Joa joa z' ! As 't viere was 'n ha^ n w'al
nie weinig dreupels in ons lijf. Hoe loat es 't nou, ... rond den half
vijven ? (Kijkt om naar de plek waar de klok moet hangen, terwijl
Beert, vrouw Beert en Lisa je verschrikte gebaren maken). Nondedzju !
Nondemilledzju 1 Woar es d'harloezie ? Wie hêt 'r nondedzju d'harloezie wiggedoan ?
LISATJE. 'K ha
^ z'hier in 't koamerken g'hangen om z'n beetse te
kuischen i). 'K was zjuust te weeg om ze weere te goan hoalen.
REUS BALDUK. G'n hêt gij doar gien affeirens mee 1 G'n zij gij hier
nondedzj u den boas niet ! (Met een vuistslag op de tafel). 'K ben-e
'k ik hier nondedzju den boas ! En as-e 'k ik nondedzju zegge da
d'harloezie doar moe hangen zal z'r blijven hangen 1 (Maria keert

zich kreunend en woelend om in haar bed. Al de anderen blijven roerloos.
Korte stilte). Wátte, nondedzju 1 Ge zoedt gij mij hier wetten kome
stellen ! ( Af rechts, en dadeljk weer terug met de klok, die hij weer ob
de gewone plaats hangt). We zillen ne kier zien wie dat er hier den
boas es ! (Doet de klok sloan en tikken. Keert zich dreigend naar
Lisa je om). Durft 'r nou nog ne kier an komen, nondedzju 1
MARIA (kreunend en huilend). 0 I doe ze toch wig 1 Doe ze toch wig !
VROUW BEERT (tot Reus). Ha joa, dÓè ze wig. Es da nou nie
-

gelijk of da z' hier hangt of in 't koamerken ?
i) Schoon te maken.

MARIA.

BEERT. E -woar,
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aangezien dat de jong heur doar zeu mee te doene

moakt.
SLIMKE SNOECK (tot Reus). Wa kan ou da schelen woar da
REUS BALDUK (tot Slimke Snoeck; woedend). Wa kan 't

z' hangt?

óu schelen?

Hêt-e gij hier meschien te commendeeren?
SLIMKE SNOECK (nijdig en ruw). Nien ik, 'k 'n hê hier nie te commendeeren. (Slaat met de vuist op de leuning van zin stoel). Maar
'k zegge dat 't verdome 'n schande es van da vreiwemeinsch azeu te
tormenteeren 1 Ge zij nondedzju ne sloeber 1 'K weinsche da ge wel
duuzen kiers deud viel!

(Terwijl Slimke Snoeck spreekt hoort men aanhoudend het klagend
gekreun van Maria: » O, " doe ze toch wig! doe toch die harloezie wig!"
en af en toe een schorren angstkreet van de anderen).
REUS BALDUK (komt met gebalde vuisten oj5 Slimke Snoeck af). 0!
gie nondedzju! Zij-je hier hoast wig, joa g'?
MARIA (richt zich huilend overeind). 0, Theofiel ! as 't ou b' lieft 1
as 't ou b' heft!...
BEERT en VROUW BEERT (te gelijk). Goa wig, Theofiel; goa wig,
goa gij wig, jongen. (Lisa je begint luid te snikken).
SLIMKE SNOECK (met knarsende tanden en sidderend gebalde vuisten.
Tot Reus). Oóóó ! ... sloeber ! sloeber ! Dat 't nie 'n woare da 'k 't
loate veur heur. (Wijst naar Maria). 'K wrong ou nondedzju de keele

toe mee alle twie mijn handen!
REUS BALDUK (springt brieschend naar Slimke Snoeck). Zij-je wig?
SLIMKE SNOECK (links aftrekkend). Joa ik, 'k ben wig ; moar 't 'n

zal dóármee nie gedoan zijn ! 'K zal ou vinden, sloeber ! Onthoudt
dat : 'k zal ou vinden ! (Af. Reus vliegt hem vloekend en schreeuwend

na. Maria zakt uitgeput neer in haar bed).
BEERT en VROUW BEERT (met geweld Reus tegenhoudend). Ala toe
toe, loat 'em goan ! loat 'em goan!
REUS BALDUK (laat zich slechts met moeite bedwingen). Wàtte ! 'k 'n
zoe nie mier miester zijn in mijn eigen huis 1 Die smeirige snotneuze
zoe mij hier de wet kome stellen ! (Met gebalde vuisten naar de deur).
Dat hij, nondedzju ! onder mijn peuten nie 'n valt!
BEERT en VROUW BEERT (te gelijk). Ala toe toe, 't es nou gedoan.
Zij nou 'n beetse stille.
REUS BALDUK. Wátte, verdome ! Al da spel veur die stomme harloezie ! ( Tot Beert). Zoe 'k ik meschien 't recht nie hên van in mijn
eigen huis d' harloezie 't hangen woar da 'k wille!
BEERT. Joa joa g' 1 G' hêt gij van eigen da recht, da es zeker.
MARIA (kreunend). O ! doe ze toch wig, ... doe ze toch wig.
REUS BALDUK (tot Maria, ruw). Z'n zal nondedzju nie wig goan 1
MARIA (kronkelt zich snikkend in haar bed). 0 ! doe ze toch wig!
as 't ou b' Beft doe ze toch wig!
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VROUW BEERT (tot Maria). Ha moar zwijgt doar nou ne kier van;
'n zij ne kier zeu kinderachtig niet.

Zesde Tooneel.
DE VORIGEN, GUUSTJE MEULE.

,

GUUSTE MEULE (komt langzaam binnen, links). Es 'r gien belet?
Wa es 'r hier gebeurd, dan ? 'K hê doar Slim Snoeck uit ulder huis
zien komen, en hij leupt al vloekend en al schriemend langs de
stroate.
VROUW BEERT. Ha moar 't 'n es niemendalle. Hij hê hij doar
wa woorden g' had mee Reus, te willen van die harloezie, doar....
REUS BALDUK. 't Es verdome zijn geluk dat hij op tijd wig was,
of 'k sloeg 'em de kop in.
GUUSTJE MEULE. Veur die harloezie nog al ! Hoe zeu da^tte ?
BEERT. Ha moar omdat hij aan Reus vroeg om ze wig te doen.
Da komt deur Maria die 'n beetse kinderachtig es. Z'n kan zij nie
goed tegen da getik, zegt ze.
MARIA (smeekend, met verzwakkende stem). 0, doe ze toch wig ! As
't ulder b' heft doe ze toch wig.
GUUSTJE MEULE (kijkt meelijdend naar Maria om). Ha 'k ze z' 'k
wig doen as da jong doar nie tegen 'n kan.
BEERT. E -woar ? 't es 't gien da 'k euk zegge.
REUS BALDUK (tot Guus je Meule; ojgewe►onden). Guust, gij die nou
ne meinsch zijt die de weireld kent : ben-e 'k ik nou verdome nie
miester van in mijn huis d' harloezie t' hangen woar da 'k wille?
GUUSTJE MEULE. Joa joa g', joa joa g'; ge zij doar zeker miester
van, da es ou recht. Doar 'n es giene meinsch die da kan tegenspreken. Moar ala, 'k zoe z'k wig doen om heur plezier te doen.
MARIA (met schorre, nog verzwakte stem). Och Hier, as 't ulder
b'lieft, doe ze wig, doe ze toch wig!
LISATJE (tot Maria). Wilt g'n beetsen drijnken hên, Maria.
MARIA. Joa ik. (Lisa je haalt haar iets te drinken).
REUS BALDUK. Hawel, nondedzju 1 woarom moet die smeirlap 'em
hier mee mijn affeirens kome moeien?
GUUSTJE MEULE. Hij hê ongelijk 1 hij hê ongelijk 1 Dat 'n goat 'em
nie an.
MARIA (met scherp-kreunende stem). Och Hier ! och Hier ! doe ze
wig 1 doe ze toch wig 1
REUS BALDUK (woedend tot Maria). Ge zie ze doar hangen
e-woar?... Hawel, z'n zal d'r nondedzju nie ier wiggoan of da ge
deud 'n zijt 1
(Plotseling schrikt Maria in haar bed overeind, als wou zij er uit
sftringen, en even roerloos staart zij Reus aan met ojen mond en wild-

,

MARIA.
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uitgezette oogera. Dan valt ze stijfrecht met een schorren zuchtkreet
achterover).
LISATJE (toesnellend). Maria 1... Maria 1 . . . (Hevig snikkend). Och
Hiere 1 z' es deud 1 z' es deud 1 Hij hê ze deudgedoan 1

( Gillend komen Beert en zin vrouw naar 't bed gevlogen, gevolgd
van Guus je Meule. Reus deinst schrikkend naar den achtergrond terug,
en bonst aan tegen den slinger der klok, die even rinkelt en boven zijn
hoofd blaft stilstaan).

EINDE.
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EENHEID VAN TEGENDEELEN.
Eene proeve van sj5raakleer der wetenschap,
DOOR

G. J. P. J. BOLLAND.

„Chacun reconnaitra volontiers que tout
est relatif. Mais si cette formule est aujourd'
hui banale, ce qui Pest beaucoup moins,
eest la conscience claire de sa signification
et de ses conséquences." G. Noft.

Wie aan een verstandig man de vraag voorlegt, of twee
menschen, wanneer zij hetzelfde zeggen, wel inderdaad hetzelfde zeggen, moet hem met noodzaak in verlegenheid brengen.
Zijne verstandigheid verbiedt hem, ja en neen te antwoorden
tegelijk, en zij doet haar best, om, zooals men dat noemt,
hare gedachten uit elkander te houden ; geneigd is zij, hem
neen te doen zeggen, doch ook de verstandigste onzer beseft,
dat een eenvoudig (of beslist) ontkennend antwoord in dezen
eigenlijk de verloochening inhoudt van alle gemeenschap der
geesten, en zoo geraakt »de verstandige" dan in verlegenheid.
Mocht hij niettemin den moed hebben, aan zijne neiging
trouw te blijven en het ontkennende antwoord ten gehoore
te brengen, dan kan zijne verlegenheid, ook zonder tegenwerpingen of vertoogen, alleen reeds door eene tweede en

eene derde vraag, tot het uiterste worden gebracht. Zegt
iemand al in eigen persoon hetzelfde, wanneer hij iets ten
tweeden male zegt : kan zelfs ieder voor zich meer dan eens
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hetzelfde denken, zeggen of doen ? En ten derde : kan zelfs
ieder voor zich hetzelfde éénmaal doen, zeggen of denken,
zoodra datzelfde werkelijk »iets" is, dat wil zeggen omvang,
duur of grootheid heeft ? Strenge eenzelvigheid of identiteit
is onverbiddelijk van ontkennende kracht, en laat al aanstonds
geenen duur toe ; reeds het geluid A, om iets te noemen,
wordt uiteraard eene wijle aangehouden, en komt daarmede
van een begin tot een midden en een einde, ja tot eene
ontelbare veelheid van tusschenmomenten, die allen onderling
iets anders en dus verstandig gesproken niet hetzelfde zijn.
Wie streng verstandig alles uiteen wil houden en »het andere
niet hetzelfde" acht, vindt »het ware" ten slotte nergens
meer ; voor hem is »hetzelfde" eenvoudig niets.
Met dat al hangt van het vermogen om bijzonderheden
uit elkander te houden de mogelijkheid onzer kennis ten
halve af. Wie tot kennis geraakt, moet vergelijken en
onderscheiden, en al is reeds deze geesteswerkzaamheid van
zelve eenheid weer van tegendeelen, naardien vergelijken
en onderscheiden, al zijn zij niet hetzelfde, tevens wèl hetzelfde
zijn, wij hebben ons duidelijk te maken »wat" wij zullen
weten. Wie niet op verbijzonderde bepaaldheid doelt, kan
uiteraard zoo weinig »iets" denken, als zeggen of doen ; alle
kennis betreft bepaaldheden, en bepaaldheden stelt men aan
en met onderscheid. Er moet onderlinge begrénsdheid worden
bespeurd, zal er van kennis sprake kunnen zijn.
Begrensdheid onderstelt een begrip van grens. Wat bedoelen*
wij echter met »grens" ? Men make zich duidelijk, dat deze
vraag niet inhoudt, hoe bijzondere bepaaldheden of begrensdheden door begrensdheden, maar hoe begrensdheden door
grénzen onderscheiden zijn, waarin dan rechtstreeks ligt, dat
de grens niet zelve eene bepaaldheid of begrensdheid weer
kan wezen. En dit, terwijl het Begrip wil weten, »wat" het
eraan heeft, en dus naar hare bepaaldheid vraagt 1 Het is
klaar, dat het Begrip zich hier verbijzondert tot een begrip
van »iets", dat »niet iets" mag wezen, eene nieuwe eenheid
van tegendeelen. De zuivere grens is iets, dat niets is, wat
al aanstonds een eigenaardig licht werpt op getallenleer en
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meetkunde, dewijl de zuivere of ononderscheidene eenheden
der eerste dus zelfs niet door iets worden uiteengehouden,
en wijders ook de meetkundige figuren der zoo verstandig
bedoelde wiskunde uit niets dan grenzen bestaan. Vervolgens
vrage men zich af, of de ondenkbare denkbaarheid, die wij
grens noemen, nu eigenlijk moet uiteenhouden en onderscheiden, dan wel verbinden en vereenigen ? Zij zoude onderscheiden, dit is zeker, doch gaat niet in haar de bepaaldheid ... in iets anders over : is zij niet de zuiver negatief
bepaalde en volslagen onverstandige éénheid dier tegendeelen?
Bepaaldheden of begrensdheden zijn als zoodanig onderling
gescheiden en vereenigd ; het vele is het eene, hoewel het
ééne eene veelheid blijft, en de grens, die ontstaansvoorwaarde
van alle kennis, van alle besefte waarheid, is een iets dat
niets is en niet doen kan wat het zoude doen, hoewel het
meteen datgene doet, wat het niet vermag. Zij is datgene,
wat tot meer dan eene bepaaldheid behoort en niet behoort,
waaraan of waarin de onderscheidene bepaaldheden zijn en
niet zijn ; zij is datgene, waaraan de werkelijkheid wordt
gesteld en tevens opgeheven, — om kort te gaan, zij is op
hare wijze het Eene, dat niets en alles is.
Wat onderscheiden is, is toch ook één. Allen ontwaren
wij dan ook niet enkel de verscheidenheid der ongelijkheid,
maar evenzeer de overeenkomst der gelijkheid in alles ; wat
gelijk is, is als het onderscheidene ongelijk, doch ons onderscheiden blijft vergelijken, en alle ongelijkheid is een schijnen
aan eigen tegendeel. Van de eene zijde bezien is alles
onderscheiden, zoodat zelfs wiskundige gelijkheden als a -}b- c — d- e X f- g : h = i niet vijfmaal eenvoudig
hetzelfde stellen : elk ander zijn is van zelf een anders zijn.
Met dat al is reeds een anders zijn als zoodanig een ander
zijn, dat is hetzelfde, en zij al eene knol geen citroen, noch
ook de X eene U, knollen en citroenen zijn één in het
vrucht, de X en de U in het letter, zijn. Om ongelijk te
kunnen heeten, moeten bijzonderheden in eenig opzicht onderscheiden zijn, en juist dit blijkt dan weer het punt, waarin
zij op elkaar gelijken. Wit en zwart zijn als kleuren onder-
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scheiden, en zij zijn dus beiden kleuren, zichtbaarheden : zij,
gelijken elkander ten aanzien van datgene, waarin zij verschillen ; een olifant en eene aandoening zijn onderscheiden
in allerlei opzicht, -- in hunnen duur, om iets te noemen,
en dit beteekent, dat zij beiden tijdelijkheden zijn. Het is
klaar : zoo het waar is, dat men, om Verstand te toonen,
dingen en feiten goed moet kunnen onderscheiden, het is
evenzeer waar, dat men door een eenzijdig onderscheiden
nog niet zijn Réde toont.
Noemen is niet tellen, en tellen nog niet meten. Toch is
elk noemen verbijzonderende aanduiding van bepaaldheid,
die van zelve dan als eenheid wordt geteld, evenals het
tellen, dat in de bedoeling een niet qualificeerend en niet
onderscheidend onderscheiden is, een meten van getallen aan
de eenheid kan heeten ; omgekeerd sluit meten tellen en
tellen noemen in, het eene begrip »heft zich op" (of wordt
verloochend en bestendigd) in het ander, zoodat die drie dus
één zijn, al zijn zij onderscheiden. Wat ongelijk is gelijk.
Een schoon geval van onderscheid, dat geen onderscheid is,
stellen de zich »verstandig" wanende doch onbewust » redelijke"
wiskundigen op allertreffendst ongerijmde wijze bij het rekenen
met zuivere getallen, wier eenheden immers allen onderling
wat anders en hetzelfde zijn ; aan grondgetallen, ranggetallen
en getalverhoudingen herhaalt zich bij hen dan de opheffingsfunctie, die wij reeds aan het noemen, tellen en meten hebben
opgemerkt. De tiende eenheid is van het tiental onderscheiden, zonder ervan gescheiden te zijn ; zij heeft het in zich
»opgeheven", en het ranggetal houdt eene ondoorsnijdbare verhouding in tusschen een getal en zijne eenheid. En daar de
eenheid, als het gestelde negatieve, »beginsel van getal" is,
volmaakt zich het ranggetal in de getalverhouding, waarin niet
getal en eenheid, maar getal en getal gescheiden en vereenigd
zijn ; evenals het ranggetal het grondgetal aan zich hield,
hoewel het niet dat grondgetal zoude zijn, is dan verder de
getalverhouding zelve geen getal meer, en toch ook zonder
de betrokkene getallen niets. Anders gezegd, zij is de
wáárheid der getallen, datgene, waar getaldenking op uit-
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loopt ; wel overwogen moeten in werkelijkheid alle getallen
»zich verhouden", zoodat hun begrip »zich opheft" tot dat
eener absoluutheid van het relatieve, -- eene nieuwe eenheid
van tegendeelen.
De gedachte van »het absolute in het relatieve" is die
van »het wezen in elk aanzijn". De onbepaaldheid, welke
bereikt wordt met het algemeene begrip van »het wezen",
houdt alle bepaaldheden in ; het noem-, tel- en meetbare is
in »het wezen" opgeheven, zoodat het tegenover »het wezen"
het nietzijnde is, al ware »het wezen" zelf zonder het opgehevene niets. Ja, ook aan en met het opgehevene is het op
zich zelf nog niets. » Het wezen der dingen" is datgene, waartoe
elk aanzijn in betrekking staat, wat van alles de maat inhoudt
en dus de maat van alles is, datgene waartoe het aanzijn
zich uiteraard moet verhouden, zonder zich toch tot »iets"
te verhouden, wat van aanzijn altoos onderscheiden en juist
daarom er »niet als iets" van onderscheiden is, wat de
eenheid van het aanzijn en juist daarom zonder aanzijn blijkt.
Zoo is »het wezen" aan alles »het ware", waarin alles
onderscheiden en vereenigd is, de eenheid van eenheid en
onderscheid, de waarheid van alle verhouding, de zuivere
verhouding zelve. Het heet, dat wij de dingen eerst dan in
waarheid kennen, wanneer wij in hun »wezen" zijn doorgedrongen ; zijn en wezen blijken in de voorstelling dan
onderscheiden als buiten- en binnenzijde, doch die binnenzijde heeft uiteraard geen afzonderlijk aanzijn. Eigenlijk is
»het wezen" de éénheid van alle binnen- en buitenzijde;
zulke betrekkelijkheden heft het aan zich 6p.
»Het aanzijn" is tegenover »het wezen" nietzijn, in zooverre het alle zelfstandigheid, alle verbijzondering op en
voor zich zelve tegenover »het wezen" heeft verloren. Tegenover liet wezen is het zin de schon. Aan het wezen, immers,
is het zijn gesteld en verloochend ; het is en het is niet, en
het zijn, dat niet is, heet de schijn. Van het zijn als den
schijn is »het wezen" de waarheid en de grond, elk zijn
gaat aan en in het wezen te gronde, gelijk het eruit voortkomt ; elk bestaan blijkt onbestaanbaar. Want »het Ware"
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gedoogt tegenover zichzelf geen afzonderlijk bestaan, en ook
de grond moet datgene, waarvan het de grond is, zelf
inhouden ; de wereld laat als afgezonderde schijn buiten en
onafhankelijk van »het wezen" zich niet stellen. Dat wil dan
weder zeggen, dat in »het wezen" ook »de schijn" is opgeheven : het zijn der wereld is een nietzijn en een schijnzijn,
doch het is het wezen zelf dat schijnt. Het heeft zijn eigen
nietzijn aan zich ; schon is het onderscheid des wezens van
zich zelf.
» Het wezen" zelf komt uit, wanneer »het zijn" als iets
onwezenlijks wordt gesteld. Het is van het aanzijn onderscheiden en toch ook weer alleen in het aanzijn vervat ; het
mag er niet mede vereenzelvigd en er even weinig van
gescheiden worden, vermits het de éénheid van al het
aanzijn is. Wat ware zijn zonder wezen, wat ware wezen
zonder zijn ? Het wezen is het zijn en het wezen is niet
het zijn ; het is er van zich zelf in onderscheiden, aan zich
zelf tegenovergesteld, met zich zelf in strijd. Zijn en wezen
zijn hetzelfde als het onmiddellijk gegevene en het middellijk
resulteerende ; het wezen is aan het zijn »het ware", zonder
dat zijn te zijn of niet te zijn, en de onbepaaldheid, die
bereikt wordt met het algemeene begrip van »het wezen",
houdt alle bepaaldheid in met dien verstande, dat het wezen
het aanzijn stelt als het andere van zich zelf. Daarom kan
ook »het wezen" niet in iets anders overgaan, en het noem-,
tel- en meetbare als zoodanig is erin opgeheven, zonder dat
wézensbepaaldheid daaraan iets verandert : op de vragen
»wat" iets is en »hoeveel" ervan is, heeft het geenen invloed,
dat wij het kunnen opvatten als »in zijn wezen" reden of
gevolg, geheel of deel, oorzaak of uitwerksel, en de wezensbepalingen zijn formeele, niet reëele veranderingen van het
zijn, waarin de verhoudingen van het zijn tot zich zelf
worden uitgedrukt.
Het Wezen is de bestendigheid van het onbestendige ; het
is de redelijke identiteit. In de onredelijke redekunde van
»verstandige" philosophieprofessoren leert men ons, dat het
begrip van identiteit het begrip is van ónonderscheidene
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verhouding tot zich zelf, van afgetrokkene gelijkheid aan zich
zelf, van eenvoudige, aan elk onderscheid voorafgaande,
éénheid met zich zelf. Van dien aard is de identiteit,
bedoeld door het verstand. Het is duidelijk, dat deze identiteit reeds verloochend wordt aan en met de uitdrukking,
waarin zij wordt omschreven, dat van haar iets wordt afgeweerd, hetwelk weder wordt medegedacht in de bewoordingen
zelve ; bovendien blijkt de onwaarheid der verstandig bedoelde
identiteit ook hieruit, dat in de werkelijkheid onzer ondervinding zoo weinig als in ons eigen denken eene identiteit
zonder differentie te vinden is. Niet in het denken : in de
bewering, dat iets aan zich zelf gelijk is in den zin, dat het
zich met niets buiten zich laat vereenzelvigen, komt het
denken niet van zijne plaats, terwijl zijn bij zich zelf verblijven altoos tevens een overgang is van het een tot het
ander, zoodat reeds hierom »het principe der identiteit" geene
eigenlijke denkwet kan zijn ; de geest is dan ook altoos
werkzaam in dien zin, dat hij aan eene verscheidenheid
hetzelfde bespeurt en tevens omgekeerd aan een zelfde gegeven
de verscheidenheid stelt. Zoolang een voorwerp in ononderscheidene gelijkheid aan zich zelf wordt opgevat, is de kennis
ervan nog in het geheel niet begonnen ; ondervinding opdoen
is niet een leeren kennen van eene met differentie niet
behepte identiteit. De identiteit, welke kénbaar zal worden,
heeft de differentie aan zich als haar polair of onafscheidelijk
tegendeel, - en in waarheid zijn de beide zijden in het afgetrokkene ... afgetrokkenheden, dat is volslagen onzakelijk en
onwerkelijk. Iedere bepaaldheid zal alleen aan zich zelve
gelijk zijn, doch van elke andere verschillen ? Reeds daarmede is gezegd, dat zij met tegendeelen is behept, en wie de
opmerking maakt, dat de aarde dan toch de aarde, het water
het water en de lucht de lucht is, dat alles onverbiddelijk zich
zelf en iedere zaak voor zich »identisch" is te stellen, moge
daarbij van identiteit gewagen, in waarheid bevindt hij
zich midden in het tegendeel. Datgene, waaraan hij denkt,
is de volslagene en volstrekte of alomtegenwoordige onderlinge
differentie en diversiteit of verscheidenheid.
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Redelijke of wezenlijke identiteit is wederkeer in zichzelf,
afwijzing van verscheidenheid, die voorondersteld is, insluiting
van uitsluiting ; het is daarom ondoenlijk, wanneer men iets
denkt, dat alleen te denken. In het Begrip is alles een,
zoowel als onderscheiden, en het onvermogen des geestes,
om zich eenzijdig tot verstandige uiteenhoudingen te bepalen,
komt nergens sprekender uit dan in de naar verbijzondering
trachtende grondstellingen van het verstandige denken zelf.
A, zegt het verstand in stellenden trant op beslisten
A
toon ; alles gelijkt op... zich zelf. Het zegt zich daarbij niet,
dat zijne bedoeling reeds door den vorm van het oordeel zelf
weersproken wordt en daarin de tweeheid onderwerp en gezegde
tot één worden gemaakt ; het zegt zich niet eens, dat niemand
ooit in waarheden gelijk deze, dat een kameel een kameel
en een domoor een domoor is, het geringste belang stelt,
maar zinnen eerst zin ontvangen met de bedoeling, dat
B en iets wat ... anders is. Wat het verstand met
A
zijne grondstelling van eenzelvigheid hier nu eens door wil
drijven, is zuivere onvermengde en onverbiddelijk uiteenhoudende of verbijzonderende verstandigheid, waarin geene
eenheid van het oneenige, geene gelijkheid van het ongelijke
wordt toegelaten. Gelijken doet alles op zich zelf; het is met
zich zelf dat alles één is. En men lette nu eens op de onwillekeurige zelfverschalking, waarmede, om van de ongewilde doch
onvermijdelijke vertweevoudiging van het eene in het oordeel
niet eens te gewagen, de als voorbeeld gestelde A als
algemeenheid wordt bedoeld, en A dus iedere mogelijke
bijzonderheid beteekent. De onvoorwaardelijke verbijzondering
zal algemeen gelden, de onderlinge buitensluiting zal niets
buitensluiten l In het gelijken op zich zelve gelijkt iedere
bijzonderheid op iedere andere 1 De bedoeling was : alles is
iets op zich zelf, en de ware zin blijkt: niets bestaat op zich
zelf, alles is één. Tegelijk met de in » alles" meegedachte
onderlinge verbijzondering heft de verstandig bedoelde grondstelling de verbijzondering ook op.
Dat alles aan zich zelf gelijk is, blijkt nooit houdbaar in
een onredelijk bedoelden zin. Eene bepaalde roos is niet
—

—
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twee oogenblikken hetzelfde ; »deze roos is ... niet deze
roos". En »de roos" in het algemeen is gééne roos ; wie
»verstandig" wil spreken, mag niet eens beweren, dat »de
roos eene roos" is. »De roos is ... iets anders", A = B.
Het werkelijke bewustzijn verlangt, dat iets niet enkel aan
zich zelf ' gelijk zij, en de wezenlijke grondstelling der identiteit
luidt eigenlijk, dat alles aan al het andere gelijk is. Of liever:
al het bestaande is en aan zich zelf en aan al het andere
gelijk, en de ware of redelijk bedoelde identiteit is negatieve
verhouding van eenheid en oneenigheid, concordia in discordia.
Zulk eene gevolgtrekking, weliswaar, *tracht een verstandig
mensch af te weren : het een is nu eenmaal niet het ander;
alles is onderling onderscheiden, zoo heet het, en wanneer
men A denkt, heeft men B buiten te sluiten. A is niet B,
A niet = niet A 1 Aldus de bedoeling van het zoogenoemde
principe der contradictie, dat men ook de grondstelling der
diversiteit of verscheidenheid kan noemen, en op nieuw blijkt
de verstandige bedoeling met eigen tegendeel behept. Want
indien alles zijne verbijzonderende eigenaardigheid heeft, is
het behept zijn daarmede in niets iets eigenaardigs ; de
onderlinge ongelijkheid zelve is datgene, waarin dan alles
op elkander gelijkt. De algemeene bevestiging slaat om in
algemeene ontkenning en omgekeerd, gelijk ook elders het
positieve en het negatieve in hunne tegenstelling één blijken.
Want het positieve is het negatieve van het negatieve, terwijl
ook weder het negatieve zijn tegendeel alleen hierdoor uitsluit,
dat het positief het positieve negeert. Beide keerzijden zijn
èn positief èn negatief; zij zijn eenheid als tegendeelen, wat
met name al aanstonds aan de positieve en negatieve eenheden van het zuivere getal bewaarheid wordt. Want als
zuivere eenheden zijn die in hare tegenstelling meteen hetzelfde. Datgene, wat in polariteitsverschijnselen objectief
wordt, schuilt wezenlijk reeds allerwege, en ook de tegenstelling, om weer iets anders te noemen, tusschen het niet
zijn van het verleden en het niet zijn der toekomst is een
geval van ononderscheidenheid der onderscheidenheden ; de
eenheid dier tegendeelen ligt dan in het Nu, dat als grens
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bij uitnemendheid de geheele werkelijkheid aan en met zich
zelf stelt en opheft.
In den meest omvattenden zin stelt de nergens geziene en
alom waarneembare geheimzinnige eenheid van tegendeelen
zich aan den Tijd. »In den Tijd," zegt Kant in zijne Kritiek
der Zuivere Rede, »na elkander namelijk, kunnen tegenstrijdig
tegenover elkaar gestelde bepaaldheden in eenzelfde ding
zijn aan te treffen" (B 49) ; »de Tijd zelf bevat reeds verhoudingen van een na elkander zijn, een tegelijk zijn, en van
het bestendige, dat met het na elkander zijn tegelijk is."
(B 67.) De Tijd zelf, zoo merkt hij op, verandert niet (B 58),
»de wisseling treft niet den Tijd zelf" (B 226), die veeleer .. .
»bestendig vloeit" 1 (B 291.) Met deze beide woorden als
aanduiding van de onveranderlijkheid der veranderlijkheid
heeft dan ons aller geestelijke vader gelaten de groote, bij
ondervinding gegevene en alomvattende eenheid van tegendeelen uitgesproken, en wèl heeft hij uit het gezichtspunt
der beschimmelde verstandslogica mogen belijden, dat hij
niet vermocht te verklaren, »hoe wij in het algemeen gesproken
in den Tijd het bestendige denken, welks tegelijk zijn met het
wisselende het begrip teweeg brengt van verandering". (B XLI.)
Wèl heeft hij uit datzelfde gezichtspunt mogen erkennen, dat
met name nog de moeielijkheid, hoe een denkend wezen
zich zelf inwendig vermag waar te nemen, aan iedere theorie
gemeen is (B 68), wat dan eerst door Hegel stelselmatig
onder het alomvattende gezichtspunt is gesteld, dat het Begrip,
die eenheid van het begrepene en het begrijpende, uiteraard
en in al zijne verbijzonderingen de eenheid blijkt van tegendeelen. Voor het overige had reeds de oude meester zelf
in onbewuste helderziendheid eene boven »verstandigheid"
uitgaande begripsleer aangeduid, toen hij ons te kennen gaf,
dat de kategorie, »het verstandsbegrip zuiver synthetische
eenheid inhoudt van de verscheidenheid in het algemeen":
Kritiek der Zuivere Rede B 177.
Het verstand inmiddels verbeeldt zich, dat het van eene
ongerijmde eenheid van tegendeelen nu eenmaal niets moet
willen weten. En het meent nog eene derde mogelijkheid te
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zien, om de bedoeling, dat alles streng is uiteen te houden,
op houdbare wijze ten gehoore te brengen ; die derde wijze
bestaat dan in de stelling van het uitgesloten midden, waarin
het positieve en het negatieve der aanvankelijke formuleeringen
worden tezaamgebracht. Zonder liet te willen of te beseffen,
begaat het hier nu zelf .... eene formeele vereeniging van
tegendeelen, doch daar het eene verstandige uitéénhouding
blijft, die in de bedoeling ligt, wordt de synthesis of samenvoeging van het affirmatieve en het negatieve, de vereeniging
van bevestiging en ontkenning, uitgesproken als de disjunctie
eener wederzijdsche limitatie, of scheiding door wederkeerige
begrenzing. Het heet nu : »iets is óf A óf niet A", en de
bedoeling is, dat tusschen A en niet-A geen derde ligt. Dat
tegendeelen, waartusschen niets ligt, in hunne verscheidenheid
meteen wel eens één zouden kunnen blijken, komt den verstandigen mensch al weer niet tot bewustzijn, doch zelfs in
den vorm mist de stelling ten derden male doel, want het
aan A en niet-A verloochende derde is het onderwerp reeds
van het gezegde zelf. Als onderwerp moest A hier worden
opgeheven ; de formule »A is óf A óf niet A" hadde de
afgeweerde denkbaarheid aan het licht gebracht, dat iets....
wat anders konde zijn, doch de vervorming zelve loopt weder
uit op de ongewilde maar onloochenbare waarheid, dat de
subjectseenheid ten aanzien van eene mogelijke verscheidenheid in het gezegde onverschillig is. Dit is het wat er schuilt
in de stelling dat iets óf A óf niet A heeft te blijken. Inderdaad sluit het roos zijn noch het rood zijn noch het geurig
zijn uit ; een lichaam (»iets") kan even goed hoekig (»A") als
hard (»niet A") blijken, en wie de wederzijdsche uitsluiting
van A en niet A stelselmatig mocht willen handhaven op
liet gebied der eigenlijk gezegde tegenstelling, vrage zich af,
of het magnetische slechts een van beiden : noord- of zuidpool, blijken kan. Veeleer blijkt algemeen geldige, dat is
zuivere of algemeene waarheid, als verbijzondering van begrip,
in allerlei richting eenheid van tegendeelen ; » de Natuur" is
eenheid van voortbrengende en voortgebrachte natuur, zij is
hare eigene oorzaak en haar eigen uitwerksel, en verandert
-
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onophoudelijk, terwijl zij steeds dezelfde blijft. Wij leven met
bewustzijn in de Ruimte en den Tijd, en tevens zijn de
Ruimte en de Tijd in ons ; wat buiten is, is binnen, en wat
binnen is, is buiten. De waarheid aan wederzijds tweeledige
begripsbepaling is polair ; zij bestaat in hare eenheid.
De identiteit heeft aan zich de differentie, evenals de differentie hare identiteit heeft ; de wezenlijke of alles doortrekkende
identiteit onderscheidt zich in alle bepaaldheid van zich zelve.
In het dagelijksche leven moet het blijven gelden, dat iets
niet tegelijk hout en steen vermag te zijn, dat dit dier al of
niet een rund is en het niet is toe te geven, dat het tegelijk
herkauwend zoude kunnen zijn en niet. Met dat al is een
rund een zoogdier, wat niet hetzelfde is als rund, en verschijnt
aan een rund èn het herkauwen èn eene verscheidenheid
van andere bijzonderheden. In het wezen der dingen geldt
»de denkwet van het uitgesloten midden" noch van de uitwendige verscheidenheid noch van het onderscheid aan tegendeelen ; worden is eenheid van zijn en niet zijn, wat zich
ergens beweegt is er en is er niet, de eikel is eik en niet
eik, en in de geschiedenis vertoont zich de algemeene tegenstrijdigheid, dat een van den beginne aanwezig doel tot
aanzijn geraakt aan het einde. Het ongerijmde is eene tegenstrijdigheid, doch niet iedere tegenstrijdigheid is eene ongeldige
ongerijmdheid ; veeleer gaat de tegenstrijdigheid zelve tot
tegendeelen van betrekkelijke bestaanbaarheid en onbestaanbaarheid uiteen, en »het ongerijmde" of absurde ware dan
het tegenstrijdige, dat in zijne zelfopheffing het niets tot
inhoud heeft, de zinlooze tegenstrijdigheid, die uiteraard
onbestaanbaar is. Toch kan zelfs het volslagen absurde, de
zuivere ongerijmdheid, betrekkelijk bestaanbaar blijken ; zelfs
in de betrekkelijkheden van het dagelijksche leven, waar zwart
dan toch niet wit zal mogen heeten en iemand dit of dat nu
eenmaal gedaan of niet gedaan heeft, blijkt het zijne bedenkelijke zijde te hebben, »ongerijmde" woordverbindingen
kortweg te verklaren voor woorden zonder zin. »De grootste
verkleining", een »duister brandend licht", eene »droevige
blijdschap", eene »beleefde grofheid" zijn niet zoo maar
,
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eenvoudig zinloos, en wie er over nadenkt, komt ook hier
weer tot het besef, dat »het ware" eene wonderlijke concordia
discors of discordia concors heeft te heeten. Een hoekige
kring, een' houten steen en een levend lijk zijn de ondenkbaarheden bij uitnemendheid, gevallen van de beruchte zelfweerspreking in de termen, van de contradictio in adjecto,
die afgeweerd moet worden ; toch is de wiskundige gedwongen,
den cirkel als eenen veelhoek te behandelen, en komen er
houtversteeningen en schijndooden voor. De uiteinden eener
eindelooze lijn zijn beiden nergens en hare uitersten raken
dus elkander ; wie in eenen kring voortschrijdt, ontwaart
eerlang, dat hij al voortgaande op zijne schreden is teruggekeerd, en ziet dan, dat de grootste afstand of verwijdering
ten slotte de kleinste is. Zoo ontgaat ook de verstandigste
onzer niet aan de noodzakelijkheid, om bij gelegenheid in
redelijkheid te laten gelden, dat er waarheid is als eenheid
in verscheidenheid, ja zelfs als eenheid van wat lijnrecht
tegenover elkander staat ; als streng redekundige grondstelling
slaat »de denkwet van het uitgesloten midden" dan ook alleen
op het midden tusschen een gezegde (A) en deszelfs ontkenning (niet-A) bij zuivere berooving, op een midden alzoo
tusschen iets en niets. Toch is het denken van (de algemeenheid) iets een denken van niets en laten wij tusschen iets
zijn en niets zijn een dubbel midden gelden als ontstaan en
vergaan ; zal nu bij slot van rekening de redekundige grondstelling haren zin niettemin behouden in de verplichting der
gedachte, om eene »niet-eenhoevige eenhoevigheid", »nietgele geelheid" of » onnutte nuttigheid" af te weren, dan wordt
het de vraag, of » de denkwet" zich niet opheft aan eigene
zinledigheid. Om zin te hebben moet eene tegenspraak, zij
het verzwegen, altijd zelve weer iets stellen. Wat echter?
Wij staan hier voor de onmogelijkheid om te zeggen wat wij
bedoelen ; eene verscheidenheid aan hetzelfde is werkelijkheid,
polaire tegendeelen aan hetzelfde zijn eveneens werkelijkheid,
en trachten wij, zonder in tegendeelen te vervallen, het
contradictoire alternatief onder het gezichtspunt van het uitgesloten midden aan eene bijzonderheid in eene verscheiden-
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heid te stellen, dan blijkt bijv. aan kleuren (geel oranje —
rood) de vervloeiïng van alternatieven óók werkelijkheid. Wel
zien wij, dat tusschen »recht en krom" of »dood en levend"
zich geen midden laat denken gelijk er een midden is tusschen
»voor en achter" of »rijk en arm", doch afgezien zelfs van
de behandeling der cirkels als veelhoeken en van geboorteen sterfgevallen als overgangen tusschen dood en levend, laat
zich niet opgeven, waaraan contraire en contradictoire bepalingen te onderkennen zijn. In allen gevalle dus heeft het
oude » principium exclusi medii inter duo contradictoria" geene
waarde als richtsnoer, hoewel het nog erger mag heeten, dat
niet eens de innerlijke zin dezer met dat al dan toch betrekkelijk onontbeerlijke grondstelling zich op houdbare wijze laat
vaststellen.
Zooveel is inmiddels duidelijk geworden : vat men het
onderscheid alleen als verscheidenheid op, als uitwendig
waargenomen verschil, waarin het onderscheidene oeverbonden
buiten elkander valt, dan is dat eene niet wel overdachte
denkwijze. Het verschil aan uitwendige verscheidenheid houdt
altijd gelijkheid in, dewijl alles uit hetzelfde wezen komt; de
waarheid van het verschil is eene ongelijkheid van het gelijke,
dat is de wezenlijke of innerlijke tegenstelling. Wanneer men
voorwerpen »verschillend" noemt, méént men daarmede, dat
zij niet uit en door zich zelve tot elkander in betrekking
staan, maar door het verstand vergelijkend en onderscheidend
tot elkander in betrekking worden gestéld, doch de verscheidenheid zelve is niets zonder de convergentie en divergentie
van overeenkomst en verschil, van ongelijkheid en gelijkheid;
zij is niet veelheid, welke eenheid mist, maar zelfonderscheiding van het eene, evenals omgekeerd alle eenzelvigheid
slechts eenheid is van wat zich onderscheidt. En dat de
divergentie en convergentie aan de verscheidenheid niet over
en weer in afzondering verblijven, dat punten van overeenkomst
punten van verschil blijken en omgekeerd, dit beteekent, dat
alles, als het wezen, het eenzijn met alles in en aan zich
heeft, en meteen van alles ook zich onderscheidt. Evenals
iets niet alleen aan zichzelf maar ook aan al het andere gelijk
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is, is het niet alleen van al het andere maar ook in zichzelf
weer onderscheiden.
Wezenlijke identiteit is identiteit, waarmede de differentie
onafscheidenlijk gegeven blijft. De gelijkheid en de ongelijkheid zijn over en weer van het tegendeel onderscheiden en
tevens niet zónder dat tegendeel ; het is »in het wezen" dat
zij onderscheiden zijn, en wezenlijk onderscheid is polair
onderscheid of zelfspiegeling. Spiegelings- of reflexiebegrippen
heeft men, wanneer twee begrippen zich zoo tot elkander
verhouden, dat men ze even weinig scheiden als vereenzelvigen
kan, en in het wezenlijke of begrepene onderscheid onderscheidt het onderscheidene zich zelf, evenals het zich in het
andere ook voortzet en wedervindt ; de verscheidenheid van
binnen gezien, dat is als zuivere verbijzondering des Begrips
gedacht, blijkt eene eenheid van tegendeelen. Worden identiteit en non-identiteit, eenheid en onderscheid zoo gedacht
dat zij niet meer door het verstand worden uiteengehouden,
maar zich uit en door zich zelf tot elkander in betrekking
stellen, dan geeft dat het begrip van innerlijke en wezenlijke
tegenstelling, zooals het zich aan de verhouding tusschen het
positieve en het negatieve stelt ; het positieve sluit het negatieve en het negatieve het positieve uit, en toch is het positieve slechts in zooverre het negatieve, het negatieve slechts
in zooverre het positieve is. Omschrijven laat zich het positieve slechts als het negatieve van het negatieve, als eenheid
dus van positiviteit en negativiteit. Omgekeerd kan het negatieve niet zuiver niets blijken, daar dit geen vermogen tot
uitsluiting van iets anders heeft ; op zijne wijze is het negatieve met positiviteit behept en ook het negatieve is zoo
eenheid van positiviteit en negativiteit. De twee zijn tegendeelen, die zich aan elkander spiegelen en blijken even
onafscheidelijk één, als zij onvereenigbaar twee blijven ; als
eenheid aan de tegendeelen schijnt dan een midden als » het
onbepaalde". Tusschen een positief en een negatief getal ligt
het onbepaald gedachte getal in het midden, het magnetische
en elektrische zijn het onbepaalde op hunne wijze, en ook
zouten zijn in hunnen trant tegenover zuren en basen »neu-
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traal". Aan planten, dieren en menschen als aan het betrekkelijk onbepaalde vertoonen zich het mannelijke en het
vrouwelijke, het Begrip is noch het begrepene noch het begrijpende op zich zelf, en aan vrees en hoop, haat en liefde,
kwaad en goed vertoonen zich onbepaaldheden als verwachting, onverschilligheid en onschuld.
Bepááldheid moet altijd doorslaan naar eene van twee
tegenover gestelde zijden ; zij moet zich in betrekking stellen
tot een tegendeel. De waarheid aller uitwendig opgevatte
gelijkheid en ongelijkheid aan verscheidenheid is innerlijke
of wezenlijke tegenstelling, volstrekte tegenstelling ; alles
is in een en hetzelfde wezen tegenover elkander gesteld.
A moet óf + A óf A blijken, zoo zeggen wij thans op
onze wijze, en evenzoo voegen wij er in onzen zin thans bij:
eene derde denkbaarheid is er niet. Want het midden tusschen
tegenover elkander gestelde bepaaldheden is » het wezen" als
het onbepaalde. »Wezenlijk" noodzakelijk is de bepaaldheid
als het positieve en het negatieve ; schijnt al van buiten alles
positief, en dit niet alleen in aanschouwelijken maar ook in
onaanschouwelijken zin, zoodat bijv. ook in de getallenleer
eene tweede macht als het buiten zichzelf gegane maar met
zichzelf identisch geblevene getal zich altoos als positief
voordoet, -- innerlijk heeft het positieve zijne eigene negatie
aan zich en is het negatieve het determineerende, zonder
hetwelk het positieve niet is. Het stellen van bepaaldheid is
het ontkennen van oneindig veel andere bepaaldheid ; » determinatie is negatie", en wie zich vraagt, waarom de negatieve
vermenigvuldiger in de getallenleer het vermogen heeft, om
het positieve van het vermenigvuldigtal om te keeren, zonder
dat de positieve vermenigvuldiger dezelfde kracht heeft, zal
zich moeten zeggen dat het positieve bedoeld wordt als
»hetzelfde", »het gelijke", dat gelijk stelt en gelijk laat, terwijl juist het negatieve als »het andere", het ongelijke en
ongelijkmakende, het determineerende en bepalende is. »Negatie
is determinatie" ; inwendig of in het wezen is alles eigen
tegendeel.
Is alles eigen tegendeel, dan is ook alles de geheele wezen25
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lijke tegenstelling. En dewijl alles tegenover iets anders is
gesteld, is de ten einde gedachte tegenstelling eene tegen
zich zelve gekeerde tegenstelling, dat is de innerlijke tegenstrijdigheid. Doorloopend onderscheid is verscheidenheid,
eenheid van het onderscheidene is tegenstelling, en eenheid
van tegendeelen is tegenstrijdigheid ; bepalingen, die in éénen
lijnrecht tegenover elkander staan, vormen eene tegenstrijdigheid. Eene formeele of wezenlijke en innerlijke tegenstrijdigheid openbaart zich aan de eenheid van het positieve en het
negatieve, noodra die met hunne wederkeerige buitensluiting
tezáámgedacht wordt, want daarmede openbaart zich de insluiting van het uitgeslotene, de uitsluiting van het ingeslotene. Tegenstrijdigheid is tegenstelling in éénen, coïncidentia oppositorum, en moeten tegendeelen van polaire
verhouding gedacht worden als vereenigd, als een, als in
eenen gesteld, is in die tegendeelen het wezen tegenover
zichzelf gesteld, dan is de waarheid aan die tegendeelen de
tegenstrijdigheid en onbestaanbaarheid. In het besef, dat
A óf + A óf A heeft te blijken, ligt besloten, dat A
hetzelfde is als iets anders, of omgekeerd zich van zichzelf
onderscheidt; daarmede echter komt de tegenstrijdigheid of
onbestaanbaarheid tot besef als de volstrekte waarheid. Het
wezen van elk aanzijn strijdt met zichzelf; alles is onbestaanbaar, en aan »de wezenlijke identiteit" blijkt de waarheid ten
slotte eene zelfweerspreking en zelf bestrijding. Waar iets
hetzelfde is als wat anders en van zich zelf het tegendeel
blijkt, daar is de ongerijmdheid, die zich moet ópheffen, en
in waarheid schuilt deze in elk begrip als verbijzondering
van hét Begrip en is zij alom tegenwoordig als het wezen
in alle eenzelvigheid, verscheidenheid en tegenstelling. In de
verschijnselen van zoogenoemde polariteit wordt deze onredelijkheid van het redelijke ook aan de uitwendige verscheidenheid zelfs voor het niet tot zich zelf ingekeerde verstand
openbaar ; het over en weer onderscheidene, het »wezenlijk"
tegenover elkander gestelde, openbaart zich daarin als een
en hetzelfde. De eene pool is niet wat de andere is en even
weinig is hij van den ander te scheiden ; polen zijn onaf
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scheidelijk verbonden met een tegendeel, waarvan zij onvereenigbaar gescheiden zijn, en zoo wordt aan de polarizatie
als verschijnsel de innerlijke tegenstrijdigheid der werkelijkheid
zelfs rechtstreeks en onmiddellijk waarneembaar.
Over en weer stelt de zijde eener polaire tegenstelling het
nietzijn der andere ; in zoo verre is zij voor de andere reden
van nietzijn, en zoo is het wezen aan polaire tegenstelling
bereids negatieve reden. Elk aanzijn is reden van niet zijn
voor ander aanzijn, en wat innerlijk tegenstrijdig is, moet
zich dan ook zelf opheffen ; het innerlijk onbestaanbare gewint
de bestaanbaarheid, doordat het zich verloochent en aan zijn
wezen dus te gronde gaat. Of omgekeerd : het wezen gewint
de bestaanbaarheid, doordat het grond wordt van iets anders;
de rede wil, dat de reden tot zelfbestendiging zich op zal
heffen aan het gevolg. Dit is het, wat er schuilt in alle rede;
de tegenstrijdigheid in het wezen leidt tot ontvouwing van
een wezenlijk gestéld zijn ; het besef, dat alles innerlijk onbestaanbaar is, beteekent, dat alles door en uit zijn wezen is
gesteld. Doordat het wezen zich tegenover zich zelf stelt,
gaat het in tweeërlei bepaaldheid, de stellende en de gestelde,
uit elkander ; aan den grond wordt het grond hebbende of
gegronde, aan de reden het gevolg of uitvloeisel merkbaar.
Aanvankelijk schijnt alles »onmiddellijk" zich zelf; het is wat
het is, doch niets blijft onmiddellijk, en alles blijkt slechts
»middellijk" gegeven door iets anders, waarmede het een is,
hoewel het zich ervan afzondert. Alles resulteert en heeft
zijnen grond.
Identiteit, diversiteit en contrariëteit (of polariteit) herhalen
zich aan grond of reden op bijzondere wijze. Er is eene
positieve reden, waarméde het wezen stelt, eene verscheidenheid van reden, zonder welke het niet stelt, en eene vooronderstellende reden, waarin het ontkennend stelt en stellend
ontkent. Denkt men innerlijken grond, aanleg, reden van
bestaan, dan denkt men onder het gezichtspunt der identiteit;
als aanleg is de grond hetzelfde als het daaruit voortkomende.
Denkt men uitwendige reden, eene reden, die voor iets spreekt,
eene bestaansvoorwaarde of »conditio sine quá non", dan

390

EENHEID VAN TEGENDEELEN.

denkt men onder het gezichtspunt der diversiteit ; als »conditio"
blijkt de reden weer van den bestaansgrond en de zaak zelve
verschillend. Als vooronderstellende of wezenlijke reden is
zij beiden ; de wezenlijke reden is eene reden die het op te
heffene stelt en het te stellene opheft, d. w. z. zij is contrair.
Iedere enkel innerlijke of enkel uiterlijke grond is eene eenzijdigheid ; wezenlijk resultaat is altijd eenheid der aangeduide
tegendeelen. Menschelijke handelingen bijv. hebben wel in
persoonlijken aanleg hunnen grond, doch tevens zijn zij van
uitwendige omstandigheden afhankelijk, en omgekeerd zoude
bijv. » generatio xquivoca" alleen uitwendige aanleiding hebben,
terwijl in de formule » omne vivum ex ovo" een blootelijk
uitwendig natuurmechanisme terecht wordt verloochend en
een inwendige levensaanleg erkend. Verder stelt bijv. niet
het kwade zelf het goede ; het is niet deszelfs aanleg of
reden van bestaan. Even weinig echter is het zijne blootelijk
uitwendige bestaansvoorwaarde. Kwaad en goed staan tot
elkander in de verhouding van vooronderstellende verloochening ; de aanleg om goed te blijken vooronderstelt den
aanleg tot het kwaad, en daar goed de overwinning van
kwaad is, kan het slechts verschijnen, in zooverre het zijn
tegendeel aan zich heeft. In de zakelijke ondervinding wordt
dit zoozeer bewaarheid, dat alle goed met iets kwaads, alle
kwaad met iets goeds behept blijkt.
Het ontstane of ontwikkelde gevolg is gegevene bepaaldheid. Iedere bepaaldheid is bepaald in allerlei richting en
opzicht, en op die wijze het gevolg van eindeloos vele
redenen, die zich even ver uitstrekken als de samenhang van
het aanzijn zelf. Dit wil zeggen, dat het niet enkel gevolg
is eener innerlijke reden van bestaan, maar aanzijn heeft ten
gevolge van aanzijn, anders gezegd ten gevolge van uitwendige redenen, of verschillende bestaansvoorwaarden. En
daar de gronden op die wijze allen gegevens worden, veruiterlijkt zich het begrip tot dat van existenten, d. i. naar
buiten gekomen of opgeheven, grond ; de bestaansvoorwaarden
naar een gegeven convergeerende gedacht verwékken niet
het gevolg, maar zijn in de bedoeling de van het gevolg
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verschillende redenen, die het door haar aanzijn enkel mágelijk maken. En dewijl er niets wordt gesteld, zonder dat
iets anders wordt opgeheven, waarvan het resulteerende zelf
de negatieve grond te heeten heeft, is het klaar dat de uitwendig gedachte verscheidenheid ook hier zich weer verinnerlijkt tot polaire tegenstelling tusschen grond of reden voor en
tegen ; er zijn ook redenen te denken, die tégen de gegevens
zijn, er zijn redenen van nietzijn, »conditiones quibus non".
De bestaansvoorwaarden in alomvattenden samenhang laten
zich als blootelijk uitwendige, niet verwekkende redenen of
niet grondende gronden denken ; als conditiones quibus non
blijken zij zelfs opheffend, van omgekeerde strekking te zijn.
Al het gegevene resulteert uit zijnen grond, en omgekeerd
gaat iedere bepaaldheid aan de algemeene werkelijkheid,
waaraan zij gesteld .was, ook weder te gronde.
Als grond, die in de bewuste bedoeling nog hetzelfde is
als het gevolg, stelt het begrip van reden zich als aanleg.
In zijnen aanleg is het wezen nog niet wat het reeds is en
het is niet meer wat het nog is ; het staat tegenover zich
zelf en strijdt met eigen aanzijn. Daarin ligt eene tegenstrijdigheid, en is het waar, dat er zonder aanleg niets kan
worden, dan is er geene wording zonder wezenlijke of innerlijke tegenstrijdigheid ; ware het wezen niet de onbestaanbaarheid der innerlijke tegenstrijdigheid, er zoude niets ontstaan
of zich ontwikkelen. En de oorsprong van het gestelde uit
het onbestaanbare of met zich zelf in strijd verkeerende spiegelt
zich dan hierin af, dat dezelfde inhoud, die den eersen keer
voorkomt - als het gegronde, het gevolg, zich den anderen
keer als grond en reden vertoont. Reden en gevolg, de
grond en het gegronde zijn wezenlijk (of noodzakelijk) onderscheiden als het eerste en het tweede, het onmiddellijke en
het uitkomende, het stellende en het gestelde, het bepalende
en het bepaalde of resulteerende. Omgekeerd zijn zij ook
wezenlijk of in hun wezen hetzelfde, want het is een en
dezelfde inhoud die aan beiden gedacht wordt ; het meerdere,
dat met een gevolg vergeleken in eene reden vervat is, houdt
niet de reden, het meerdere, dat vergeleken met eene reden
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in een gevolg vervat is, niet het gevolg in. Wel heeft Kant
mogen vragen, hoe hij het te verstaan had, dat er iets is,
omdat er iets anders is : van iets zeggen, dat het zijnen grond
of zijne reden heeft, is zeggen dat er een zijn aan eigen is,
dat het zijn is van wat anders, en twee dus een zijn. Ontwaart het verstand in het besef, dat alles zijnen grond heeft,
niet de enantiologie, dan is het nog niet _ tot rede gebracht;
deze schijnt aan alle »reden" door, ook hierin bijv., dat »het
stellige" tegenover »het wezenlijke" het afhankelijke en
sléchts gestelde of geringere, en tevens als het gegevene of
zakelijke tegenover het niet gegevene of onzakelijke wezenlijke
het meerdere is. De realiteit is meer en minder dan haar
wezen.
Zoo stelt zich het wezen aan de verhouding van reden en
gevolg als het eene, dat van zich zelf zich onderscheidt, en
dit door middel der bepaaldheid van het aanzijn, zijn aanzijn,
waarvan het is »de reden van bestaan" ; de kennis van
redenen en gronden is eene werkzaamheid, waarbij eenzelfde
inhoud in anderen vorm overgezet en veranderd blijkt. Zelfs
blijkt het aanzijn of gegeven zelf weer reden van gevolg
waarin het wézen wordt gesteld ; het aanzijn van zijne zijde is
reden in omgekeerden zin, als »kengrond" is het grond ten aanzien van eigen wezen. Alle verstandig van buiten gezochte
het
kennis doelt op iets achter het gegevene, dat dan .....het
gegevene zelf bevatten zal, en blijft niet staan bij de gevolgen,
maar zal de wezenlijke of zakelijke gronden blootleggen, die
er achter zitten ; dit wezenlijke echter moet zelf uit andere
gronden worden opgemaakt, de zakelijke gronden der gegevens
worden opgemaakt uit hunne kengronden. En daar de grond
uit niets is op te maken dan juist uit datgene waarin het
zich geopenbaard heeft, is de kengrond van den zakelijken
grond het gevolg zelf, zoodat het op redenen en gronden
uitgaande denken zich beweegt in de tredmolen eener verklaring, waarmede het niets verklaart. Het gevolg zoude
begrepen werden uit zijne reden, het uitvloeisel uit zijnen
grond, doch reden en grond worden zelve alleen uit gevolg
en uitvloeisel begrepen.
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Het besef, dat alles zijnen grond heeft, wil zeggen dat alle
bepaaldheid gevolg is van Zelfopheffing en alles samenhangt
met iets waarvan het zich afgezonderd heeft, dat het dus als
»het gestelde" van eigen wezen afhangt. Heeft alles zijnen
grond, dan heeft ook alles zijn uitvloeisel ; elke bepaaldheid
is dus op te vatten als grond en uitvloeisel, als reden en
gevolg in éénen, en »het wezen der zaak" is eene eenheid
die aan keerzijden zich spiegelt. Het »reden" zoekend verstand blikt dus doordrongen van de overtuiging, dat wanneer
het iets denkt, het ..... wat ánders heeft te denken en het bij
overgang tot wat anders bij hetzelfde blaft. Zietdaar de echte
en ware grondwet van het denken ; het schema van het
wezen als eenheid van grond en uitvloeisel, van reden en
gevolg is de zelfopheffing der verstandig bedoelde grondstellingen A = A, A niet = B en A = ± A. Bleek in de
polariteit een A = niet A bereids door te schijnen, in het
principium rationis et ratiocinati ligt het besef A = B rechtstreeks voor de hand. Hoewel reden en gevolg niet hetzelfde
zijn, zijn zij wel hetzelfde ; de verhouding blijkt de volmaakte
tegenstrijdigheid, en daar zij alomvattende of volstrekte waarheid is van het wezen als het zich gelijk blijvende, heft aan
deze volmaakte tegenstrijdigheid het wezen zelf zich op. Het
wezen is het onbestaanbare, het nooit zijnde, dat van zich
zelf het omgekeerde stelt ; het wezen stelt in innerlijke onbestaanbaarheid den schijn. Buiten het wezen weliswaar valt
die schijn niet ; wezenloos is deze niet, maar schijn des wezens,
want het wezen steekt in datgene, waaraan het zich heeft
opgeheven. En in zoo verre nu de schijn geen wezenlooze
schijn maar schijn des wezens is, is hij niet schijn, maar
verschijnsel. .Het wezen moet verschonen.
Als wezenlijke bepaaldheid heet gevolg en uitvloeisel of
verschijnsel »vorm". En als het onbepaalde bepaalbare heet
wat zich kan vertoonen dan weder »de stof". Stof is het
wezen, in zooverre het voor vorm ontvankelijk en vatbaar,
vorm is het, in zooverre de stof als bepaalde stof wordt gedacht. Zoo is het, dat als verhouding tusschen stof en vorm
de verhouding tusschen wezen en schijn aan het verschijnsel
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wederkeert ; »erscheinen und sick entzweien sind eins". De
inhoud van het weten is stof en vorm al naar men het
neemt, wat dan tevens zeggen wil, dat stof en vorm ook
wederzijds weer onafscheidelijk zijn. Want vormlooze stof is
niets, en aan niets verschijnen kan ook de vorm niet; zij zijn
twee in eenen, en hunne eenheid heet dan, om weder te beginnen, »ding". Dat de dingen verschijnselen zijn, is daarom
niet veel anders dan eene tautologie ; van »het wezen" zijn
zelfs »de wezens" verschijnselen. Dingen en wezens zijn niets
zonder stof of inhoud, en even weinig zijn zij iets zonder
vorm, en dit beteekent dat zij verschijnselen zijn. Meteen
beteekent dit, dat stof en vorm zelven slechts waarheid hebben als elkanders tegendeelen, tegendeelen, die aan het wezen
zijn uiteengegaan tot eene tweeheid van polairen aard, tot eene
tweeheid, welke over en weer het andere van zich zelf ook
aan zich heeft, en dus ook weder eenheid blijft. Dit is het,
wat er steekt in het besef, dat noch stof of inhoud, noch
vorm op zich zelf verschijnen kan en met name eene volstrekt
vormlooze stof of wezenlijkheid onbestaanbaar is, dat vorm
géven tevens vorm ontnemen is. Voor het overige vermogen
wij aan stof en vorm ook andere begrippen terug te vinden;
men kan al aanstonds zeggen, dat wij aan de onbepaalde stof
het algemeene zijn bespeuren, dat zoo veel is als een niet
zijn, en dat zij in den vorm tot aanzijn is geraakt. En dit
beteekent dan meteen, dat de vorm de grens is als verschijnsel en het beginsel is des onderscheids, evenals aan de
stof ook de ononderscheidene eenheid van getal wederkeert.
Datgene, kan men zeggen, waardoor alle dingen één zijn, is
in het algemeen de stof, en dat, waardoor zij zijn verbijzonderd, bestaat uit verscheidenheid van vorm ; aan de eenheden
der stof vertoont de vorm zich als het aantal, als het beginsel
van vermenigvuldiging. En daar de grens zoowel vereenigt
als uiteenhoudt, kan men ook zeggen, dat de dingen in het
algemeen één zijn in het hebben van vorm, en dat zij verschillen doordat elk zijne eigene stof heeft.
In het verschijnsel is het wezen als eenheid van stof en
vorm »existent", en dit existente wezen heet in zijne » iden-
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titeit" dan ding. In de existentie stelt zich als » ding" de
als onafhankelijke verbijzondering bedoelde identiteit, die dan
op bijzondere wijze weer aan zich heeft de non-identiteit. Ook
existentie is weer tegenstrijdigheid. Als een onbedacht bestaan van het wezenlijke is zij » het zijn des wezens", dat is
het onbewust tegenstrijdige gegeven zijn van het niet gegevene, het onbedacht geldende buitenzijn of buitenstaan van
het inwendige. Geen ding is dan ook ... wat het is ; in zoo
verre het niet eene verscheidenheid maar eene wezenlijke
eenheid zijn zal, is het niets, terwijl het omgekeerd ook weer
niet niets is maar een allerlei, en wel verschijnend allerlei.
Het is allerlei voor wat anders. En dit wil zeggen dat het
niet verbijzonderd op zich zelf staat, dat het niet in onaf
hankelijke eenheid met zich zelf verblijft, maar samenhangt
met het wezen in andere dingen. Het ding is de existente
tegenstrijdigheid van identiteit en non-identiteit, van onafhankelijkheid en afhankelijkheid, van verbijzondering en
samenhang.
Het ding is dit en het ding is dat; »het ding is zijne
eigenschappen". En het is ze niet : het »heeft" ze. »Hebben"
namelijk is de verloochening van onmiddellijkheid, van gegéven zijn ; het is spiegelingsbegrip, waaraan »eenheid met
het afgezonderde" gesteld wordt. Wat men »heeft", »is" men
niet, doch ongescheiden ; wat zich »heeft" voorgedaan of
toegedragen, bestaat niet en is opgeheven, al duurt het in
gedachtenis misschien nog voort. Zoo »heeft" ook een gegeven gronden en redenen, oorzaken en doeleinden, waarmede het één is, hoewel het ervan onderscheiden blijft ; zoo
»heeft" ook een ding eigenschappen. Als het onzakelijke
» Ook" der hoedanigheden zoude het uit die eigenschappen
kunnen heeten te bestaan, doch dit zoude de eigenschappen
zelven tot »stoffen", of algemeene en onverbondene zakelijkheden stempelen ; is er geen ding of wezen, dat iets »heeft",
dan is er geen samenhang, maar ligt alles buiten elkander
als een baaierd, waarin de wonderlijkste wonderlijkheid juist
de waan is, dien hij zich zelf van eenen samenhang voorspiegelt. Dat er in het dagelijksche leven niettemin van

396EENHEID VAN TEGENDEELEN.
kleurstoffen en reukstoffen gewaagd wordt, is in redelijkheid
van dit standpunt te beoordeelen ; de wijze van opvatting is
hier dezelfde, welke voorheen zelfs eene wijle aan klankstof
heeft doen gelooven. Iets diergelijks was ook de vuurstof,
die als Stahl's phlogiston tot de wordingsgeschiedenis der
scheikunde behoort ; dit phlogiston had zich sinds lang vervluchtigd, toen de warmte nog in een natuurkundig leerboek
van den Duitscher Kries eene stof heeft geheeten in 1835.
Ch. L. Michelet's uitgave van Hegel's natuurphilosophie in
1842 heeft dan aanleiding gegeven tot eene gedachtenwisseling over de warmte tusschen hem en Dove, waarna het in
eenen » Leiddraad" van Hofmeister met alle beslistheid in
870 heeft geheeten, dat de warmte geene stof kan zijn ; van
de philosophie is daarbij echter niet gerept. Wat Goethe,
Hegel en Schopenhauer gezegd hebben tegen de lichtleer
van Newton, die de uitstroomende zonnestralen uit lichtstof
van verschillende kleuren tezaamgesteld achtte, heeft hun al
even weinig genoegen gebaard ; thans is de uitstroomingsleer
van de baan, doch ook de nu nog gangbare trillingstheorie
van Chr. Huygens heeft hare lichtstof aan den onweegbaren
aether. In 1789 heeft Coulomb een tweetal onweegbare
vloeistoffen aangenomen tot verklaring van het magnetisme;
Franklin (r 747) heeft gemaakt, dat de natuurkundigen ook
de elektrische verschijnselen langen tijd aan een bijzonder
»fluïdum" hebben toegeschreven, en aan meer dan zeventig
»stoffen" als dragers der chemische verschijnselen gelooft de
»natuurkundige" wereld nog.
»Stoffen" zijn verzelfstandigde eigenschappen en complexen
van eigenschappen, die echter hare »wezenlijke" negatieve
eenheid vorderen. Die eenheid is »het ding". De eigenschappen zijn geene eigenschappen, indien zij niet van »een
ding" de eigenschappen zijn, waarin zij één zijn, evenals omgekeerd het ding, de eenheid, weer niets is, indien het niet
is de eenheid eener veelheid van hoedanigheden, die tevens ..
gevonden worden aan iets anders, en zelve dus de eenheid
aan eene veelheid van dingen zijn. Want ding en eigenschap
zijn beiden bijzonderheid en algemeenheid al naar men het
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neemt, hetgeen beteekent dat zij als het polaire, als het
positieve en het negatieve in hunne identiteit en non-identiteit
zijn onderscheiden. Het ding is de eigenschap en het is de
eigenschap niet ; »deze roos is rood" en zij is ... »wat anders".
»Glas is elektrisch" blijkt eigenlijk eene wijze om te zeggen,
dat het bijzondere het algemeene, het algemeene het bijzondere is ; reeds van een denkbeeldig vierkant kan men in dien
zin zeggen dat het als ruimtegrootheid, als vlak, als plat vlak,
als begrensd vlak, als vierhoek, als parallelogram, als rechthoekig en gelijkzijdig een ding met ejgenschappen is. Wie
aan het besef wil ontkomen, zoude bijv. kunnen zeggen, dat
een oordeel eene vergelijking inhoudt, en de woorden » glas
is elektrisch" zooveel beteekenen als »glas gelijkt op barnsteen" ; daarbij konde dan gevoegd worden, dat het oordeel
dus even houdbaar blijft als de omkeerbare gelijkheid a -I- b
c--d. Bewijst echter zelfs wiskundige mogelijkheid van
omkeering, dat de betrokkene gelijkwaardigheden »hetzelfde"
zijn : wordt niet ook hier wat »wezenlijk" hetzelfde is toch
telkens in iets anders gesteld, zoodat ook in de wiskunde aan
ander zijn weer anders zijn wordt ontwaard ? Evenzoo blijkt
glas, hoewel het op barnsteen gelijkt, er evenzeer van te
verschillen, en in zooverre het er iets mede gemeen heeft,
is het een met datgene, waarvan het zich onderscheidt. Het
blijft er bij, dat in de woordverbinding »glas is elektrisch"
eene noodzakelijke »ongerijmdheid" schuilt, die voor het
alledaagsche verstand verborgen blijft door verneveling van
gelijkheid tot onbepaalde eenheid.
En zoodra het glas »dit glas" wordt, is de ongerijmdheid
door toevoeging eener uitgesprokene verhouding van het
bijzondere tot het algemeene verdubbeld. »Dit glas is elektrisch", »dit lichaam is zwaar", »deze roos is wit", -- ziet
daar al heel eenvoudige onschuldig lijkende woordverbindingen. Doch het bijzondere heet er het algemeene in en het
algemeene het bijzondere ; »dit ding" zal eene algemeene
hoedanigheid »zijn", en tegelijk zal het »niet zijn", maar
onder meer ook »deze bijzondere hoedanigheid" hébben. De
hoedanigheden of eigenschappen zijn het gegévene ; die »zijn",
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en het ding »is" niet, maar »heeft". Of liever de eigenschap
»heeft" : het is dit lichaam, dat tot »het zware" behoort,
gelijk het tot zoovele andere algemeenheden behoort, die
ieder voor zich het ding in zich »hebben", en daarmede op
hare beurt in de negatieve eenheid omslaan, welke »heeft"
en niet »is". »Het ding en zijne eigenschappen" zijn de
existente tegenstrijdigheid. A. Lasson heeft in eene voordracht over den »Satz vom Widerspruch" in 1 885 gesteld,
dat wanneer men zegt »de roos is rood" niet »de roos" maar
»de kleur der roos" onderwerp is ; dit echter is ook al weder
eene wijze om te zeggen, dat in het oordeel het algemeene
= het bijzondere wordt gesteld, terwijl het bovendien in »de
kleur der roos" de moeilijkheid nog eens herhaalt. Want wat
is nu de verhouding tot de roos en hare kleur : wat »is" de
roos zelve?
Indien »de roos is rood" zooveel beteekent als »de kleur
der roos is rood" en daarmede alles gezegd is, worden alle
dingen of zelfstandigheden tot hoopen van eigenschappen of
hoedanigheden, onverbondene veelheid zonder eenheid. Dan
zijn de eigenschappen de ware ... dingen, en wordt het onder
meer de vraag, of zij zelve zuivere eenheden of nietsen zijn,
dan wel... eenheden aan veelheden. Polariteit keert allerwege weder 1 Het verschijnsel is alleen als »het verschijnende
iets", de eigenschap alleen als de eigenschap van een ding
datgene wat zij is, en het eene vooronderstelt en verloochent
het andere, gelijk de positiviteit de negativiteit ontkent èn
stelt. Het ding » zelf", gedacht als onderwerp zonder verband met een gezegde, is niets, doch tevens is het de band
van al zijne gezegden. Wanneer het heet : » dit lichaam is
zwaar", heet niet » de zwaarte (of de druk) van dit lichaam
zwaar", maar is het de eenheid eener gegevene veelheid, die
gesteld wordt als behept met » de bijzondere algemeenheid"
der zwaarte. De zwaarte of de druk van dit lichaam is de
door dit lichaam uitgeoefende druk, waarmede wij dan op
nieuw voor de vraag staan, wat met »het ding zelf" bedoeld
is. En het eenige mogelijke antwoord luidt, dat het de eenheid is van de verscheidenheid in het verschijnsel, »het we-
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zenlijke geheel" in de gegevens, die zich bij gedeelten merkbaar maken. Terwijl in het verschijnsel de eigenschappen bij
gedeelten merkbaar worden, blijft het ding ; het ding is in
de verscheidenheid hetzelfde. Het is de wezenlijke eenheid
en identiteit in de wezenlijke veelheid en verscheidenheid der
eigenschappen, en dewijl »het ding en zijne eigenschappen"
even noodzakelijk zijn saam te denken als zij onderscheiden
zijn, vormen zij een en hetzelfde geheel, dat in de bijzonderheden van het verschijnsel onmiddellijk weer uiteengaat tot
eene wezenlijke verhouding tusschen »het geheel en zijne
deelen".
Het geheel is gelijk aan zijne deelen ; de deelen zijn gelijk
aan hun geheel. Het geheel is echter niet aan de deelen
als zoodánig gelijk, maar aan de deelen tezamen ; dat wil
zeggen, eigenlijk is het in de deelen alleen gelijk aan zich
zelf. En omgekeerd zijn de deelen niet gelijk aan het geheel
als zoodanig, maar aan het geheel in zooverre het verdeeld
is ; dat wil zeggen, eigenlijk zijn de deelen in het geheel
slechts aan zich zelf gelijk. Het geheel is datgene wat niet
deel, de deelen datgene wat niet geheel is, en tevens vooronderstellen zij elkander ; het geheel is wat het is doordat er
geen deel aan ontbreekt, en deel is iets alleen in zooverre
als het een geheel mede uitmaakt. Neemt men een deel op
zich zelf, dan slaat het om in zijn tegendeel, en wordt zelf
geheel, waaraan zich de deelstelling op nieuw polair herhaalt.
Het geheel is een met de deelen en het is er onderscheiden
van ; zoo blijkt ook deze wezenlijke of wederkeerig onafscheidelijke verhouding tegenstrijdig te zijn in zich zelve ; zal zij
met dat al wezenlijk, dat is oorspronkelijk heeten, dan moet
die onbestaanbaarheid zich opheffen tot eene wezenlijke verhouding van geheel en deelen als grond en uitvloeisel. De
strijdigheid met zich zelf heeft als hare waarheid de verhouding tusschen grond of reden en gevolg of uitvloeisel bereids
opgeleverd, en wil het denken haar nogmaals opheffen, dan
kan het dit nogmaals beproeven met de gedachte, dat de
zijde, welke aan de verhouding van het geheel en zijne deelen het accent der eenheid heeft, de grond der andere zal
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zijn. Als dóódgedacht getalbegrip laat het wezenlijke geheel
met zijne deelen zich niet houden ; het heeft in zich de tegenstrijdigheid. Er zal geen geheel voor de deelen zijn, en
even weinig zullen de deelen als deelen voorafgaan aan het
geheel. Doch denkt men positief de deelen dan wordt het
geheel negatief, en omgekeerd ; opheffing en stelling zijn hier
gedachten, die elkander wederkeerig wekken, en hiermede is
.dan gezegd, dat geheel en deelen gedacht willen worden niet
in ruste maar aan werking of functie. Daar geheel en deelen
zich als algemeenheid en bijzonderheid verhouden, komt het
denken hier tot de gedachte aan een algemeenen grond met
bijzondere uitvloeisels. De deelen zijn dan als afzonderlijkheden van het geheel de uitvloeisels, en de opvatting van
het wezenlijke als stof is daarmede tot de opvatting van het
wezenlijke als kracht verloopen ; de verhoudingen »stof en
vorm", »ding en eigenschappen", »geheel en deelen" zijn verloopen tot de verhouding tusschen »de kracht en hare
uitingen".
De uiting spiegelt zich aan de kracht als buitenzijde eener
binnenzijde, en tevens als verbijzonderde veelheid eener algemeene eenheid ; de uiting is aan de kracht het afschijnsel
van het wezen. Wat uitwendig is, is als zoodanig een zijn
voor iets anders, en de kracht is zoo omgekeerd iets inwendigs, dat dan iets ... uitwendigs teweegbrengt ; zij is het
wezen, dat zich zelf in het verschijnsel stelt als wat anders.
Van het standpunt, waarop de wereld der verschijnselen in
eene wereld van krachten wordt overgezet, brengt men het
verschijnsel over in de algemeenheid eener kracht, die er
mede wordt gelijk gesteld, om deze dan weder om te
zetten in het bijzondere verschijnsel, en het laatste zoo ..
verklaard te noemen. En meteen laat men de als algemeenheid bedoelde »wezenlijke" binnenzijde ook weder
tot eene verbijzonderde veelheid uiteengaan. Ofschoon, noodra
men krachten en vermogens aan eenzelfde wezen ineendenkt,
vanzelf de tegenstrijdigheid terugkomt, die zich al aan »het
ding en zijne eigenschappen" heeft vertoond, ontstaat er eene
geheele wereld van gedachte krachten en vermogens ; zoo is
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er eene afstootende en eene aantrekkende kracht, eene zwaartekracht, eene electrische en chemische kracht, eene levenskracht,
eene verbeeldingskracht en wilskracht, een volhardigsvermogen, een gewaarwordings-, voorstellings-, denk- en spraakvermogen, een overredingsvermogen, en wat dies meer zij. Het
begrip kracht vermenigvuldigt zich onder onze handen ; waren
er onderscheidene uitingen van dezelfde krachten en vermogens, een en hetzelfde gegeven laat zich ook als uiting van
onderscheidene krachten denken, en in stede van vele verschijnselen ontwaren wij de vele krachten, die over en weer
op elkander wachten en opwekking behoeven, om dan in
iets anders over te gaan. Het opwekkend vermogen der
werkelijkheid prikkelt het gewaarwordings- en voorstellingsvermogen, en dit wekt weer het ken- en begeervermogen,
dat zelf opwekking geeft aan de werkkracht, die zich weer
om kan zetten in daden. En deze daden brengen » uitvloeiselen" te weeg, die onder omstandigheid »het vermogen"
toonen, zich tegenover ons te uiten als zichtbaarheden, tastbaarheden enzoovoort. Zoo wordt het eene vermogen, de
eene kracht, opgewekt door de andere in wat men naar
believen als eindeloos voortloopende reeks of ook als kringloop kan beschouwen, en er is aanleiding, zich hier eens af
te vragen, waardoor wel het eene van het andere is gescheiden, of »het andere" eigenlijk niet aldoor » hetzelfde" is.
Opnieuw dus eene zelfde kracht in eene veelheid van gegevens ? Dat vereenvoudigt dan het begrip eener op andere
krachten wachtende, door andere krachten op te wekken of
afhankelijke en onwezenlijke kracht, tot het begrip eener zich
zelve opwekkende kracht, die tot hare uitingen geene andere
kracht behoeft; die kracht der krachten is als de onafhankelijke kracht dan de wezenlijke kracht, die in alle uitingen
tegenwoordig is. En middelerwijl hangen kracht en uiting te
zamen en gaan zij uiteen op zulk eene wijze, dat de eene is
in zooverre de andere niet is ; tevens echter hebben zij denzelfden inhoud ; hoewel zij twee zijn, zijn zij een, want de
kracht uit niets dan zich zelve. Hare uiting is zij zelve, en
haar buiten is haar binnen, zoowel als omgekeerd ; de wer-
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kelj/kheid is eenheid van uitwendige waarneembaarheid en
inwendig vermogen. Dat is de waarheid aan het verschijnsel, waaraan de vertweevoudiging des wezens zich opheft;
het wezen is verschijnsel en het verschijnsel wezen en
tezamen zijn zij eene zelfde werkelijkheid ; »het ware" op
die wijze als eenheid van elk binnen en buiten gedacht,
wordt tot eene zelfopheffing van de eenzijdigheden des verstands.
De bezinning, de inkeer tot zichzelf, is eene verinnerlijking
waarbij het Begrip zich menigmaal zegt, dat het in het innerlijke der Natuur niet kan binnendringen ; op die wijze mag
dan de verinnerlijking der , Natuur tot geestelijkheid eene
gebeurtenis heeten, waarbij zij buiten zichzelve geraakt. Doch
een wezen der dingen als afgezonderde binnenzijde bestaat
even weinig als de kern eener ui, waaraan men de binnenzijde zoolang kan zoeken, tot het ware en eigenlijke »binnen"
ten leste overblijft als niets. Binnen en buiten staan tot elkander in polaire verhouding, hetgeen beteekent, dat zij keerzijden
of tegendeelen van hetzelfde zijn. Voortgezette verdeeling van

een lichaam vertoont het voorloopig als binnenzijde gedachte
telkens weer aan de buitenzijde ; wat »verschijnt" is altoos
buitenkant, totdat de ware binnenzijde ten leste overblijft aan
het afmetinglooze punt, het niets, dat echter overal is. Alles
is buiten, alles binnen ; de binnenzijde is eene anders gedachte buitenzijde, en van een bepaald middelpunt laat ook
eene buitenzijde zich weer als binnenzijde denken. Wie in
zich heeft wat hij niet uiten kan, heeft het als iets vreemds
tegen zich over, dat buiten »het ware Begrip" verblijft, en
wie iets »van buiten kent", kent het door en door, dat is
van binnen. Het denken, dat tot zulk besef ontwaakt, komt
daaraan tot zich zelf; terwijl het zich »ontwikkelt", blijkt het
zich te »verinnerlijken". En heet het, dat wij in het wezen
of binnenste der dingen niet doordringen, zoodat dit binnenste
buiten ons bewustzijn blijft, dan kan de vraag, of wij in
tijd en ruimte dan wel tijd en ruimte in ons zijn, het besef
wekken, dat het een zoo waar en daarom zoo onwaar als
het andere heeft te heeten ; het onderscheid tusschen binnen
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en buiten heft zich op aan »het wezen" als aan eene zelfde
werkelijkheid.
De werkelijkheid is het als verschijnsel gestelde wezen, het
aan het wezen gestelde verschijnsel. Rukt men „het wezen
der dingen" den als schijn aangemerkten verschijnselen uit
het lijf, om het buiten deze in ongenaakbare verte te plaatsen,
dan is dat eene eenzijdigheid, welke zich evenzeer moet
opheffen als het geloof aan een ruimelijk aanzijn buiten onze
ruimte. Het onruimelijk aanzijn als keerzijde of polair tegendeel van ruimelijk bestaan is met de ruimte zelve gesteld en
gegeven ; aan het verschijnsel zelf reeds wordt ons het ruimteboze aanzijn als deszelfs »wet" . bewust, en deze is zelve
weder slechts de spiegeling van den ruimelijk aanschouwenden
doch ruimteloos tot zich zelven komenden geest. De zelfbewuste geest te midden der bewustelooze verschijnselen is het
ware bovenzinnelijke. En als de wezenlijke binnenzijde, die
zich overal buiten zich zelve vertoont, vindt dit bovenzinnelijke zich zelf weder aan »de wet in de feiten", om zich te
leeren zeggen, dat de tegenstelling »binnen en buiten" zich
aan het samenzijn dier beiden opheft als iets onwezenlijks.
Onder het gezichtspunt eener verhouding van het algemeene en aan zichzelf gelijk blijvende, doch als zoodanig
eigenlijk ook zonder aanzijn blijvende wezen tot het bijzondere,
het telkens anders blijkende doch zoo ook tot aanzijn komende
verschijnsel, vertoont aan het resulteerende »feit" de volstrekte
Rede zich als deszelfs »wet". »De wet" is het onverdeelde
geheel, dat aan en in alle zijden van het feit alom en altoos
aan zichzelf gelijk blijft, terwijl het feit, het gegeven, overal
en aldoor de geheele wet inhoudt ; zoo is het samenzijn van
feit en wet de opheffing van het buiten zich zelf zijn der
dingen. »De wet" zegt overal en telkens wat »het wezen"
van het gegeven is ; meer doet zij niet en kan zij uiteraard
niet doen ; »verklaren" blijft ook onder dit gezichtspunt een
stellen van hetzelfde als iets anders. Wie beseft, dat in de
versnellende beweging van den vrijen val de doorloopene
ruimten zich als de vierkanten der tijden moeten verhouden,
dat het geworpene lichaam eene parabel en het slingerende
26
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eenen cirkelboog moet beschrijven, heeft dan ook eigenlijk
daarmede niets begrepen dart het eene algemeene feit in een
ontal van afzonderlijke feiten.
»De wet" is »de wezenlijke inhoud" van het gegevene feit,
niets meer, en wel begrepen is zij het tijdeloos gedachte feit
zelf. De wet is » het wezen van het feit", datgene wat » in
zijn wezen" het verschijnsel onderscheidt van den schijn. Zij
is het andere, waarin het feit zich spiegelt als in eigene
onveranderlijkheid, zijn tegendeel, waarmede het een is. Juist
daarom ook heeft de tijdelooze en alomtegenwoordige wet
buiten het veranderlijke en verbijzonderde feit geen eigen
aanzijn. Ja zelfs, dewijl de wet, de norm, als reden en inhoud
van het feit zich weder tot eene afgetrokkenheid tegenover
dat gegeven verbijzondert, is zij slechts een ... deel der feitenwereld zelve, een deel dat op en voor zichzelf de noodzakelijkheid is, welke de feiten doortrekt, doch ze daarmede, in
zooverre het de feiten » niet is", tegelijk aan het tegendeel
der noodzakelijkheid, het toeval, overlaat.
Eenheid van tegendeelen overal 1 Onder afzien van de aan
de feiten opgemerkte verscheidenheid, van hunne onderling
afgegrensde verbijzondering, wordt de Natuurwet gedacht als
iets algemeens, dat, in zuivere identiteit, der feiten non-identiteit bezielt. De Natuurwet is »het andere", waaraan de
bijzonderheden zich voordoen, en als »het andere" van » het
bijzondere" is zij geobjectiveerde identiteit en algemeenheid.
Eene »bijzonderheid" des Begrips 1 De natuuronderzoeker stelt,
dat aan de wereld der feitelijke verbijzondering »de wetten"
de zijde des wezens uitmaken, dat de kennis der natuurwetten
de kennis van »het essentieele" in de feiten is. Hij stelt
meteen, dat die wetten aan de wisselingen en veranderingen
der afzonderlijkheden zijn onttrokken, dat zij daarin het bestendige en onveranderlijke zijn. De veranderlijke veelheid der
zich verbijzonderende feitelijkheid spiegelt eene zich gelijkblijvende wettelijkheid, die als het algemeene daarin het
wezenlijk eene is. Evenals echter het bijzondere feit »als
zoodanig" het ... algemééne is, blijkt omgekeerd de eenheid
van de algemeenheid der natuurwet de eenheid eener veelheid
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van bijzonderheden ; wat in de wisselende veelheid der feiten
de blijvende eenheid zoude zijn, gaat zelf weder in eene veelheid uiteen. Ieder feit heeft zijne wet ; verschillende feiten
spiegelen verschillende wetten, en is er eene zelfde wet in
vele feiten, er zijn niet alleen onderscheidene wetten in verschillende feiten, maar zelfs omgekeerd velerlei wetten in een
en hetzelfde feit. Zoo spiegelt zich ook aan de Natuurwet »het Ware" als eenheid van tegendeelen, daar in het
algemeene Natuurfeit de Natuurwet eene verbijzonderde veelheid blijkt.
Met dat al worden de natuurwetten als ononderscheidenlijk
het algemeene in de bijzondere feiten van de bepaaldheden
dier bijzonderheden bevrijd gedacht. En dewijl juist de bepaaldheden der feiten het zich opheffende of vergankelijke
Zijn uitmaken, worden ook weer de wetten gedacht als het
aan de verandering onttrokkene. Niettemin hebben juist aan
de verscheidenheid der feiten de wetten hare werkelijkheid;
is de natuurwet »het wezen van het feit", dan kan zij niet
zonder het feit zijn, en wij ontwaren ze daaraan dan ook
slechts als deszelfs keerzijde. Juist daarom bleek »de wet"
ook weder betrokken in de bepaaldheid van onderlinge verbijzondering, die ervan zoude worden afgeweerd; juist daarom
was er verscheidenheid ook van natuurwet en bleek het algemeene op zijne beurt weer het bijzondere. En iedere bijzonderheid staat uiteraard in betrekking tot eene andere bijzonderheid ; even zeer als een gegeven feit moet eene bijzondere
natuurwet bepalen en begrenzen, om op hare beurt bepaald
en begrensd te worden. Doch als bepaaldheid en begrensheid is de bijzondere wet slechts »iets", dat in de hoogere
algemeenheid van het eene ruimte- en tijdelooze zich moet
opheffen" ; de negativiteit der zelfopheffing, die aanvankelijk
alleen aan het feit eigen zoude zijn, blijkt ook in »de wet"
te schuilen, en afzonderlijke wetten zijn van hare hoogere
eenheid slechts bepaalde gegevens of bijzondere ... verschijnselen. De Natuurwet zelve is óók een gegeven, een feit,
verschijnsel van »het Wezen", dat te midden der vergankelijkheden hetzelfde blijft, ofschoon het hetzelfde is in altoosdurende
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verandering ; ook zij is daarom op hare wijze weer eenheid
van tegendeelen, het zich gelijkblijvende, dat zich in zichzelf
moet onderscheiden, gelijk omgekeerd het feit het altoos
veranderende is, waarin »het Wezen" aan zichzelf gelijk blijft.
Feit en wet zijn hetzelfde van twee kanten bezien ; als het
bijzondere en het algemeene staan zij tot elkander in de
polaire verhouding van het positieve en het negatieve, en
onder de tegenover elkander gestelde g ezichispunten van differsntie en identiteit, van verandering en duur, zin de gezasnenlijke feiten en de gezamenlijke wetten beiden eene en dezelfde
werkelijkheid.
Als wezenlijke eenheid van het in- en uitwendige, van het
durende en wisselende omvat de werkelijkheid van zelve »al
wat redelijk is". Is de werkelijkheid niet eene wezenlooze
buitenzijde : zijn ook wezenlijkheid en redelijkheid niet te
scheiden, dan ligt wat werkelijk is, ook »in de rede". Omgekeerd is de redelijkheid niet iets wat eenzijdig binnen en
verscholen blijft; »wat in de rede ligt" heeft overal en altoos
aanzijn. De redelijkheid is alomvattend, zij omvat zelfs haar
eigen tegendeel ; wie het Wezen denkt als eenheid van het
redelijke en onredelijke en dit eene eeuwige waarheid noemt,
stelt de onredelijkheid als het zich eeuwig gelijkblijvende, als
het redelijke alzoo, evenals hij omgekeerd in zijne réde de
zelfverdeeling van het wezen stelt. »Wat in de rede ligt"
vertoont zich in de feiten ; eeuwig is in de werkelijkheid
volstrekte rede aanwezig.
De verstandige denkwijze in den menschelijken geest blijkt
zich tegen zulke gelijkstelling van werkelijkheid en redelijkheid
te verzetten. Zij verbijzondert, vindt wat werkelijk is nog
lang niet tevens redelijk ook, denkt de werkelijkheid weer op
zich zelve en stelt dat de redelijkheid, om daarmede een te
zijn, zich nog eerst tot werkelijkheid heeft te ontwikkelen.
De werkelijkheid wordt op die wijze eene eenheid van binnen
en buiten, welke op nieuw in den trant van het verschijnsel,
dat is van buiten, gedacht wordt; tot eene ware en wezenlijke
eenheid van binnen en buiten is nog slechts »de aanleg"
gegeven. Gegeven is het niet gegeven zijn, dat is de bloote
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mogelijkheid, de nog eerst bij zichzelve verblijvende onontwikkelde innerlijkheid. Hoewel ook al wat bestaat mogelijk
heet, is de mogelijkheid tevens de slechts van eene zijde, die
der inwendigheid, genomene identiteit.; het mogelijke wordt
omschreven als het zich niet weersprekende, het met zichzelf
één blijkende. En hoewel de geheele werkelijkheid mogelijkheid blijft, ontzegt men daarmede aan deze den drang om
werkelijkheid te worden ; zonder onderscheid, tegenstrijdigheid
en onbestaanbaarheid geen drang of werkzaamheid, en zonder
werkzaamheid geene werkelijkheid. De mogelijkheid als het
zich niet weersprekende wordt ... niets ; zij is de eenzelvigheid
als het niet zijnde, het onmogelijk zijnde, het noodzakelijk
negatieve. De zuivere mogelijkheid is de zuivere onmogelijkheid, de omgekeerd gedachte noodzakelijkheid.
De mogelijkheid als zuivere gelijkheid aan zich zelve is
de als bestaanbaarheid gedachte werkelijkheid zelve, de
onbestaanbaarheid als zoodanig. In den trant van het aanzijn,
van de positiviteit, zoude zij in uitwendige onverbondenheid
zich hebben te stellen als toevalligheid. Ook de toevalligheid
is onverbondene verhouding tot zichzelve ; al wat toevallig is,
is dan ook mogelijk, en de toevalligheid is slechts de zuivere
mogelijkheid als werkelijkheid gedacht. Daar echter de mo-

gelijkheid als zoodanig niet werkelijkheid is, mag ook de
toevalligheid geene werkelijkheid heeten ; toevallige werkelijkheid is werkelijkheid zonder verband, werkelijkheid buiten
betrekking tot iets anders. Toevalligheid is eene door niets
bepaalde, grondelooze, nergens uit voortvloeiende werkelijkheid ; zij is eene niet denkbaar blijvende denkbaarheid, de
niet gestelde gesteldheid, het niet resulteerende dat resulteert;
het is het onverbondene tot niets behoorende, aan niets toevallende, en als zoodanig de vastgebondene losheid, de bepaalde onbepaaldheid, -- »het wezen" zelf. Het niet bepaalde
is noodzakelijk niets ; ook de toevalligheid heft zich » met
noodzakelijkheid" op. Het heft zich dus weer op aan eigen
tegendeel; wat zijra zal moet noodzakelijk zijn.
Dat de verbijzonderde werkelijkheid door en in hare innerlijkheid tezamenhangt, is van de mogelijkheid en de toevallig-
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heid de waarheid als noodzakelijkheid. Noch mogelijkheid noch
toevalligheid noch noodzakelijkheid echter zijn aan de werkelijkheid »het Ware" ; het ware is »het Wezen" zelf, als eenheid zijner
verbijzonderingen en momenten, en zoo worden de gezamenlijke
opgehevene momenten niet slechts verloochend maar ook bestendigd. Het Begrip, hetwelk de noodzaak denkt, heft ook de
noodzaak weder op tot een moment van zichzelf, en omgekeerd blijft al wat noodzakelijk is ook mogelijk. En al wat
toevallig is, is óók mogelijk. De werkelijkheid in het algemeen
is zelfs eene enkele groote mogelijkheid. En in zooverre zij
werkelijkheid is, is zij meteen de mogelijkheid op de wijze
van het zijn, de toevalligheid, het vrije, dat dan in zijne
innerlijke bepaaldheid de noodzakelijkheid weer aan zich heeft.
Mogelijkheid en toevalligheid blijken op die wijze gelijkelijk
tegendeelen van noodzakelijkheid ; deze zelve heeft hare
eigene keerzijde ook . nog weder aan de onmogelijkheid, en
mogelijkheid-toevalligheid vertoonen tusschen onmogelijkheidnoodzakelijkheid de tweeledigheid van een gebroken midden.
Noodzakelijkheid is onmogelijkheid van nietzijn ; noodzakelijkheid van nietzijn is onmogelijkheid, en de twee zijn hetzelfde,
in eene tegenstelling van beaming en ontkenning uitgedrukt.
Wordt de noodzakelijkheid verloochend als zoodanig, dan
treft de ontkenning van zelve mede de onmogelijkheid, hare
negatieve zoowel als hare positieve zijde met andere woorden
en wat er over blijft is dan »de zekerheid der onzekerheid".
Onder het gezichtspunt eener »opgehevene" noodzakelijkheid
is alles noodzakelijk mogelijk of toevallig.
»Possibile et contingens idem prorsus sonant", heeft Abélard zelfs geschreven. De waarheid is, dat mogelijkheid en
toevalligheid haar punt van `overeenkomt en verschil tdonen;
beiden zijn zij noch de onmogelijkheid noch de noodzakelijkheid ; het mogelijke en het toevallige zijn bestaanbaar zonder
te »moeten" zijn. Verschillend zijn zij gelijk wij zagen, ten
aanzien der werkelijkheid zelve : het mogelijke is het noch
noodzakelijke noch onmogelijke op de wijze van het nietzijn gedacht, terwijl het toevallige hetzelfde blijkt in den
denktrant van het zijn; daarbij denkt men dan het toevallige
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tevens als »eene van véle" mogelijkheden, en wel zoo, dat
het zich van de andere alleen door zijne feitelijkheid onderscheidt. Opmerkelijkerwijze bleek meteen niet alleen al het
toevallige maar tevens al het noodzakelijke als eene soort
van het mogelijke denkbaar, hetgeen eigenlijk slechts zeggen
wil, dat ieder zuiver begrip als tijdelijke verbijzondering van
hèt Begrip, zich als »het wezen", »het ware" laat stellen.
Zoowel de mogelijkheid en de toevalligheid als de noodzakelijkheid laten zich op hare beurt denken als het alomvattende
begrip ; de noodzakelijkheid sluit alle »ware" mogelijkheid in,
doch al het noodzakelijke » behoort tot" het mogelijke en zoo
omvat de mogelijkheid op hare beurt de noodzakelijkheid.
En dewijl de algemeene werkelijkheid van niets afhangt,
zoodat noch hare mogelijkheid noch hare noodzakelijkheid
uit iets is af te leiden, is haar bestaan de zuivere en volstrekte toevalligheid. Zelfs de onmogelijkheid of negatieve
noodzakelijkheid maakt hier geene uitzondering; hoewel bijv.
de mogelijkheid alles schijnt te omvatten behalve juist het onmogelijke, is toch elke onmogelijkheid eene mogelijke gedachte en blijkt zelfs het blootelijk mogelijke het in waarheid
onmogelijke. Zijn niet alle redenen van bestaan en alle bestaansvoorwaarden tezamen gegeven, dan blijft het mogelijke ...
onmogelijk, en zijn zij wèl gesteld, dan is het niet mogelijk
maar noodzakelijk. Al het noodzakelijke echter heft zich ook
weder op ; al het bestaande blijkt onbestaanbaar, en wat is
de algemeene onbestaanbaarheid anders dan algemeene onmogelijkheid ? Zoo is alles op zijne wijze, onmogelijk zoowelals noodzakelijk, evenals alles ook mogelijk en toevallig is.
Algemeen is het dialektische besef hiervan nu juist niet.
»Niets in de Natuur is toevallig", heeft Spinoza gezegd
(Eth. i : 29) ; »toevallig heet een ding alleen ter oorzake
en ten opzichte van een gebrek onzer kennis". (Eth. I : 33,
sch. 1-) Elders blijkt dit dan tevens zijne opvatting van »het
wonder". Want de naam mirakel is volgens hem alleen met
betrekking tot der menschen meeningen te begrijpen, en beteekent slechts een gewrocht, welks natuurlijke oorzaak wij
niet met het voorbeeld van een ander of gewoon geval ver-
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mogen te verklaren : Tr. Th. P. 6 : 13. Van dien aard is
ook nu de gangbare verstandige zienswijze, volgens welke ieder
feit en gegeven uiteraard alzijdig bepaald is. In de gedachte
van alomvattend verband, in de algemeene noodzakelijkheid
der dingen en gebeurtenissen, zoo vindt men, is voor het
toeval geene plaats ; met noodzakelijkheid gedetermineerd is
alles. Het toevallige is het afzonderlijke, het op zich zelf
staande, en de mogelijkheid van elk verklaren staat en valt
evenzeer met het nietzijn van het toevallige, als op het gebied
der wetenschappelijke verklaarbaarheden elk beroep op doelmátigheid eene verzaking is van wetenschap. Met dat al is
er veelzijdige noodzaak voor den natuuronderzoeker om van
»verklaring" af te zien, ook zonder dat hij rept van doel, eene
onvermijdelijkheid, die niet beperkt blijft tot de gedachte, dat
de alomvattende of algemeene noodzakelijkheid als de volslagene onafleidbaarheid de noodzakelijke toevalligheid moet
blijken.
Ieder feit is omringd door mogelijkheden, die niet in dat
feit zelf liggen : zoovèel is al aanstonds duidelijk. En even
duidelijk is het, dat het toeval, indien ergens, d hir te zoeken
zal moeten zijn. Het toeval moet liggen in het rijk der uitwendige mogelijkheden ; het komt tot de betrokkene zaak
van buiten. Accidit, contingit uae- • Het toevallige is de zaak zelve en toch ook weder niet de zaak;
het is iets hmn de zaak, niet iets wat van binnen komt
en tot de zaak behoort, maar iets wat van buiten komt en
niet een deel uitmaakt van haar eigen wezen. In dien zin
is al aanstonds het feit, dat er aan eene zaak iets merkbaar
wordt wat voor haar toevallig heeft te heeten, niet toevallig
maar noodzakelijk, en dat het juist nu en hier daaraan is
toegevallen, dat is het toevallige. Het heeft zijne reden,
maar is toch ook weer toevallig, dat het toeval toeval heet;
het konde ook anders heeten, en feitelijk heet het elders
anders. De storingen der planeten vloeien met innerlijke
noodzakelijkheid uit de door Kepler ontdekte wetten voort;
dat er echter juist het gegevene getal planeten is, die de
wet zus of zoo nader bepalen of wijzigen, dat is weer voor
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de zaak zelve eene toevallige omstandigheid. Dat de storm
den boom omverwerpt is eene mechanisch begrijpelijke noodzakelijkheid, doch voor dezen boom en dien storm is het een
toevallig feit.
Toevallig heet eene samenkomst van gegevens, die niet in
de verhouding van reden en gevolg of oorzaak en uitwerksel
zijn te denken en even weinig als gemeenschappelijke uitvloeisels eener andere reden of oorzaak te begrijpen zijn.
Merkwaardiger wijze worden onder dit gezichtspunt zelfs de
wezenlijkste gegevens der wetenschap, ja juist die gegevens,
waarin het wezen der feiten wordt uitgesproken, onafleidbare
toevalligheden. Hoe komt het, dat de heeter wordende
waterdamp juist met den 423en en niet den 422en of 424en
warmtegraad in een niet tot vloeibaarheid saam te drukken
gas overgaat, en waarom moet eene calorie juist 425, en
niet meer of minder, kilogrammeters bedragen ? Welk verband is er tusschen opneming van koolstof door ijzer en de
hardheid van het staal, en hoe komt het, dat juist bismut,
ijzer, water en zwavel zich bij vastwording uitzetten ? Hoe
komt het, dat juist boor een van de weinige elementen is
gebleken, die bereid zijn eene verbinding met stikstof aan
te gaan, en waarom verkiest omgekeerd fluoor, zich eigenzinnig te betoonen jegens zuurstof? Waarom heeft lithium
het lichtste van alle bekende metalen moeten blijken, en hoe
komt het, dat calcium, goud en strontium geel zien ? Waarom
doet tellurium, dat zich chemisch gedraagt op de wijze van
zwavel en selenium, zich voor het oog als een metaal voor,
en hoe komt het dat onder de elementen juist broom en
kwikzilver bij gewone temperaturen vloeibaar zijn ? Is het
ergens uit af te leiden, dat het in het wezen van salpeter
en zout ligt, zonder krystalwater te krystallizeeren, of dat
goud zich oktaëdrisch krystallizeert ? Waaruit is het af te
leiden, dat het lancetvischje geen hart of roode bloedlichaampjes heeft, dat tweevleugelige insecten hunnen angel
van voren, viervleugelige den angel van achteren hebben, en
waarom zijn alle eierleggende slangen onschadelijk, levende
jongen werpende vergiftig ? Waarom hebben paard, ezel,
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muildier, ree en kameel geene galblaas, en waarom moeten
van de altijd dubbelslachtige slakken sommigen zich zelven,
de anderen elkander bevruchten ? De synthetische chemie
heeft in de verschijnselen een verband gevonden, dat haar
in staat stelt, voor de parfumerie de reukstof der vanille te
bereiden ; zal zij ooit kunnen zeggen, waarom de vanilline
ruikt zooals zij doet ? En waarom moest de saccharine, die.
geen suiker is, daarvan, en nog wel overmatig, den smaak
blijken te hebben, en hoe komt het dat nicotine geene zuurstof bevat, morphine, quinine en strychnine wel?
Diergelijke vragen laten zich eindeloos vermeerderen. En
het is klaar, dat zulke eindelooze » waaroins" ten slotte zeer
zouden gaan gelijken op teekenen van ... onnoozelheid.
Daarmede is echter gezegd, dat het onnoozel ware, van alles
en aan alles de noodzakelijkheid te willen , » betoogen" of
betoogd zien, dat aan elk verband noodzakelijker wijze iets
merkbaar wordt, dat ... nu eenmaal is zooals het is. Ja, is
het verbijzonderde, het onafleidbaar openbaar wordende, het
door niets te weeg gebrachte en uit niets voortvloeiende of
onmiddellijke het toevallige, dan mag men zeggen, dat niet
alleen de algemééne werkelijkheid, maar ook omgekeerd
iedere volmaakte verbijzondering den aard heeft der toevalligheid. Juist dewijl ieder afzonderlijk feit of gegeven de
zijde der toevalligheid vertoont, laat het zich nooit bewijzen;
wat te bewijzen is, bestaat altoos weer uit verbijzonderingen
van het algemeene. Zijn dus de existentiën, het zakelijk
ondervondene, »het ware", dan openbaart zich de noodzakelijkheid als het eerst middellijk gegevene eerst aan het
toevallige.
Het toeval speelt overal door onze ondervinding heen ; dat
laat zich niet wegcijferen. Er is niet enkel zin en rede in
de wereld maar ook veel onzin, en wat ons rechtstreeks voor
oogen komt heeft meer kans het zinlooze en toevallige te
blijken dan omgekeerd. Of is juist de noodzakelijkheid blind
en zinloos, zoodat weer omgekeerd aan de toevalligheid het
zinrijke ware toe te schrijven ? In allen gevalle is het toeval
van de noodzakelijkheid even weinig af te scheiden als de
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schaduw van het licht ; gelijk het zuivere licht als de zuivere
onzichtbaarheid een is met zijn tegendeel de zuivere duisternis,
is ook de zuivere of onvoorwaardelijk gedachte noodzakelijkheid de zuivere toevalligheid. Juist daarom is het toeval
overal, zij het ook niet in alles ; noch ook is het toevallig
maar noodzakelijk dat er toeval zij, al is het wonderlijk, dat
dit zich ... laat betongen. Want zij het toeval al niet grondeloos, in allen gevalle is het uiteraard beginselloos, en wie
kan het beginsellooze betoogen of bewijzen?
Toch is het duidelijk : in »het wezen" is veel wat wezenloos heeft te heeten Alles voor »wezenlijk" te verklaren,
gaat reeds hierom niet, wijl reeds het volgende oogenblik
het meeste anders zal zijn, en wat beteekent dit anders dan
dat dit meeste slechts toevallig is ? Ja, is niet het gehééle
zijn als het door niets bewerkte de volstrekte toevalligheid?
De heele wereld is een toeval. En zelfs al laat men gelden,
dat haar bestaan noodzakelijk is, dan is het toch weer toevallig, dat ze juist z66 is als zij is. En eigenlijk is zij immers
niet eens zooals zij is, want zij is niet, zij is gewéést : ieder
oogenblik van haar bestaan is altoos weer voorbij, eer het
nog recht is ' begonnen. Zoo valt der wereld allerlei toe en
af, wat wezenlijk en werkelijk zeer onverschillig is, en dat
is het toevallige aan de wereld. Trouwens : wat waren wijzelven zonder dit toevallige : wat ware het menschelijke leven
zonder »het geluk" ? Ja, wat ware in de wereld van het
menschelijke doen en laten het leven zonder de zoete toevalligheden der »willekeur" ? Zijn recht van bestaan heeft
ook het eeuwig stijve en houterige zeer zeker ; doch bezielen
en opheffen doet de gedachte van »het moeten" ons minder,
en zonder de ordeloosheid ware de orde in ons leven moeilijk
te dragen.
Doch geen nood. Waar orde is, daar is iets, wat geordend
wordt. En is de orde de noodzakelijkheid, dan is het geordende in zijne algemeenheid en bijzonderheid het toevallige.
Er mag zooveel noodzakelijkheid zijn als men wil, aan het
toevallige zal zij zich altoos moeten vertoonen gelijk de
middellijkheid aan het onmiddellijke. Daarbij is de orde der
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werkelijkheid niet eens gereed ; haar beslag heeft zij nooit,
en er is dus aldoor veel, wat in het ordelijke net der noodzakelijkheid nog niet is gevangen. Alom geschiedt aldoor
iets, wat niet eens alleen beteekent, dat er nog altoos orde
wordt aangebracht, maar dat er zelfs aldoor orde verbróken
wordt óók ; te midden der algemeene orde, der algemeene
noodzakelijkheid, komt allerwege het ordelooze, de algemeene
toevalligheid gedurig als een tegendeel te voorschijn, en in
halve bezinning moge zich al het bestaan van het toevallige
of niet noodzakelijke laten verloochenen, ten einde denken
laat zich die volstrekte zelf- en wereldketening niet. Het geeft
blijk van misverstand, te zeggen, dat er niets toevalligs is, al
laat zich beweren dat het toevallige nietig is ; het nietige
echter is ook in de wereld, het is er zelfs een wezenlijk
bestanddeel van. Want het behoort tot haar wezen dat zij
niet het wezen maar de schijn is, en juist als het onwezenlijke
en te gronde gaande het blootelijk toevallige heeft te heeten.
Aan het toeval hebben wij te gelooven, op straffe van
anders alles in uitsluitende verstandigheid te laten opgaan.
Wie het toeval loochent, loochent daarmede alle afzonderlijkheid en eigenlijke realiteit ; de noodzakelijkheid, immers,
is algemeenheid, en wie aan het algemééne een wezenlijk
bestaan ontzegt, loochent omgekeerd daarmede weder de
onzienlijke noodzakelijkheid. Als het zich voortdurend gelijk
blijvende is de noodzakelijkheid het tijdeloos algemeene, en
wie het wezenlijke bestaan van het onzienlijke algemeene
ontkent, maakt daarmede de wereld tot een ordeloozen hoop
toevalligheden. Omgekeerd worden wij panlogisten of alredelijkheidsmannen, fatalisten of noodlotvereerders, akosmisten of
wereldloochenaars en nihilisten of nietsgeloovers zoodra wij
niets willen laten gelden buiten eene algemeene en volstrekte
noodzakelijkheid. Want moet iedere bijzonderheid zuiver
verstandig in de betrokkene algemeenheid opgaan, is ieder
volgend tijdstip der wereldgeschiedenis »zuiver logisch" in
het voorafgegane vervat, dan wil dit niet zeggen, dat alle
bestaande of gebeurende bijzonderheden met noodzakelijkheid
zijn bepaald, maar dat er geene bepaaldheid in het bijzonder
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is : noodzakelijk moet deze uit bepaling van het onbepaalde
ontstaan, op straffe van anders niet te zijn. De algemeenheid,
die aan de bijzonderheden »het ware" heet, de noodzakelijkheid
anders gezegd, laat zich als het ononderscheidenlijk geldende
niet denken, zonder dat daarmede de wereldloosheid eener
eenige en eeuwige wezenlijkheid zonder iets bijzonders wordt
gedacht, dat is het Niets. De absoluutheid der noodzakelijkheid heft elke veelheid op van bestaan en geschiedenis,
en verstonden onze herleidende en identiteitlievende mechanistisch gezinde natuurgeleerden hunne eigene bedoeling, zij
zouden zich zeggen, dat zij met hun postulaat eener volstrekte
noodzakelijkheid het Niets willen als het Eene. Men vergelijke
met hen de »sommigen" der nog niet natuurgeleerde oudheid,
wien liet Toeval oorzaak docht, al beseften zij, dat het eene
der menschelijke gedachte onverklaarbare oorzaak bleef:
Aristot. Phys. 2 : 5.
Het is niet hetzelfde, te vragen of het toeval iets wezenlijks
is en of er wezenlijk iets toevalligs kan voorkomen. De
wezenlijkheid van het toeval is de wezenlijkheid eener verbijzondering des Begrips, eene wezenlijkheid, die de toevalligheid voor het overige met de noodzakelijkheid gemeen
heeft ; het wezenlijk voorkomen van iets toevalligs is daarbij
duidelijk genoeg. Wat is voor het begrip duidelijker, dan
dat niet alles begrip is, dat er veel is, m. a. w., wat buiten
de logische noodzakelijkheid verblijft ? Het toevallige is zeker
niet te stellen boven alles, gelijk de bedoeling is van menschen,
die in de wetteloosheid de vrijheid zien, en wien het woord
van Leibnitz is voor te houden, dat de hoogste vrijheid in
het genoodzaakt worden tot het beste door echte redelijkheid
bestaat, en dat het dwaas is, eene andere vrijheid te verlangen.
Dát met dit al het toeval zich alom doet gelden, is zelfs zoo
waar, dat het van alle redelijkheid alom de groote tegenpartij
blijft. Overal treffen wij het aan, waar wij het onbepaalde,
het eindelooze en matelooze, het ongelijke, ongegronde,
onveroorzaakte en wettelooze, het doel- en gedachtenlooze
ontwaren, ---- het niets der onzeggelijkheid, dat zich verstout
alom toch iets te zijn ; zonder dat wij er ooit in ons begrip
-
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gemeenzaam mede worden, blijft het toevallige het groote
onbekende, dat wij allen zeer goed kennen. Ja, hoewel het
ons het onbetrouwbare is, het onberekenbare, waarvoor wij
vreezen, is dit onredelijke in alle redelijkheid tegelijk het
voorwerp onzer hoop, waarvan wij veel hulp verwachten.
Zelfs is het de kruiderij des levens, gelijk onder meer wel
aan het spel blijkt. In den ernst des levens, met zijn gevoel
van gebondenheid, vinden wij ons onder eene noodzakelijkheid,
waarvan velen zich gaarne verpoozen, doordat zij zoo tusschen
beiden eens in onderlinge gezelligheid den vrijen loop laten
aan de doelloosheid en regelloosheid, aan de onredelijkheid
alzoo, van het blinde toeval der hazardspelen, dat dan
weliswaar slechts de vermomde dwingeland blijft, die men
wenschte te ontvluchten. »Het andere" is nu eenmaal aldoor
»hetzelfde", hoewel »hetzelfde" aldoor »wat anders" wordt.
Wat is het bij wijze van spel en scherts opgeroepene toeval
anders dan de buiten ons begrip werkende ... noodzakelijkheid? En van welken aard is »de vrijheid", die men in het
spel geniet? Vrijheid is ontkende positieve of negatieve
noodzakelijkheid ; zij is noch noodzakelijkheid noch onmogelijkheid, en in zooverre nu alles onder deze twee tegenover
elkander gestelde gezichtspunten is te brengen, luidt de
gevolgtrekking, dat de Vrijheid ... niet verschijnt. Met andere
woorden : zij schuilt tusschen de noodzakelijkheid en de
onmogelijkheid in het midden als het ononderscheidene niet
zijnde en ligt in het rijk der mogelijkheid, die geene werkelijkheid
vermag te worden. Vrijheid is onmogelijke mogelijkheid ; zal zij
niettemin verschijnen, dan verschijnt zij » met noodzakelijkheid"
als het toevallige, want juist het toevallige is het noch onmogelijke noch noodzakelijke, dat als het verschenene gedacht
wordt. Op eene eigenaardige wijze doemt aan die verschijnende
vrijheid onmiddellijk echter weer de noodzakelijkheid op als
haar tegendeel, en dit dewijl de toevalligheden toch aanstonds
ook weder met hare graden.. van »waarschijnlijkheid" behept zijn.
In welk noodzakelijk verband die schemerachtig opdoemende
noodzakelijkheid aan toevalligheden zelve weder is te denken,
is voorzeker allerminst te begrijpen ; eigenschap van de toe;
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valligheden zelve is de waarschijnlijkheid blijkbaar niet, en
is het om woorden te doen, dan kan men zeggen, dat zij de
bestaanswijze of bepaaldheid is van eene verhouding, waaraan
wij de sterkte onzer eigene verwachting bepalen. Daarmede
is dan echter niet gezegd, waarom bijv. het zich in het
algemeen gelijk blijvende percentage van huwelijksgevallen
met de graanprijzen verandert, hoe het komt, dat het
betrekkelijk grootere getal van mannelijke geboorten, de
geslachtsverhouding dus der kinderen, tot de gemiddelde
leeftijdsverhouding der ouders in gemiddelde afhankelijkheid
staat, en waar het in zit, dat er in de getalverhoudingen der
zelfmoorden soortelijke regelmaat is waar te nemen. »Dat
ten slotte de ongelijkheden en afwijkingen der afzonderlijke
gevallen zich volgens de wet der groote getallen verevenen
en de door de waarschijnlijkheidsrekening voorspelde uitkomst
bewaarheid wordt, zal wel onmogelijk anders te verklaren zijn
dan uit de macht van het Begrip, dat de onbepaalde verscheidenheid van het Toeval wel in het afzonderlijke laat
begaan, maar ten slotte doortast en alle afwijkingen binnen
bepaalde grenzen brengt." (Prof. Dr. A. Lasson in 1888.)
Deze zege van de Rede over het uit haarzelve verbijzonderde
Toeval is het eigenlijke geheim der wereld, het wonder aller
wonderen, en tevens het laatste woord van alle wetenschap
die wetenschap wil zijn.
De overgang van het onafhankelijke en volstrekte in de
afhankelijkheid en betrekkelijkheid en het omgekeerde opgaan
van de laatste in het eerste is van oudsher in allerlei trant
als »het ware" uitgesproken ; in wisselingen van »accidentiën",
die uit de mogelijkheid in de toevalligheid en uit de toevalligheid in de mogelijkheid met noodzakelijkheid omslaan, denkt
men het met Spinoza aan de Substantie. Spinoza's Substantie
is eene hooge kategorie, waaraan bereids het openbare geheim
der ware Vrijheid begint te schijnen ; wie »het ware" als de
onafhankelijke Substantie denkt, denkt het eigenlijk reeds
als Vrijheid. Deze is dan echter de »opheffing", niet de
vernietiging der noodzakelijkheid ; »het noodzakelijke wezen"
is de noodzakelijke vrijheid als vrije noodzakelijkheid, en ook
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in dien zin blijkt »het wezen" dan nog eens eenheid van
tegendeelen.
Alleen » de Substantie" is het onafhankelijke ; al het andere
bestaat voorwaardelijk. Hoewel het vrije, bestaat juist zij
alleen met ware of innerlijke noodzakelijkheid, en het bestaan
van al het andere, hoewel met noodzakelijkheid resulteerende,
is voorbijgaand en toevallig. Het afhankelijke en voorwaardelijk
resulteerende is het toevallige, en het onafhankelijke of eeuwig
bestaande heft al dat toevallige in de noodzakelijkheid zijns
wezens op ; daaraan openbaart zich eene onmacht van liet
bijzondere, en blijkt de algemeene Substantie allesverzwelgende
macht. Anders gezegd, de afzonderlijke wijzigingen aan de
algemeene Substantie zijn als verschijningswijzen haar eigen
tegendeel ; tegenover haar als het onafhankelijke, onvoorwaardelijke, vrije en niettemin noodzakelijke wezen zijn »de
dingen" het afhankelijke, voorwaardelijk resulteerende, onvrije
en niettemin toevallige onwezenlijke, het machtelooze tegenover hare almacht. Daarom ook gaan zij aan en in het
substantieele wezen te gronde. Weliswaar : hoe kan de almacht
wonen in de onmacht ? En hoe kan de Substantie onvoorwaardelijk zijn, wanneer zij enkel bij vooronderstelling der
accidenteele keerzijde het substantieele is ? De Substantie
als zoodanig is opheffende of negatieve grond der dingen;
hare werkzaamheid is verricht, wanneer de dingen hebben
opgehouden te zijn. Doch een negatieve grond leeft van zijn
eigen tegendeel, en heeft daaraan dus ... zijnen grond ; »het
Absolute" is de Substantie eerst in zooverre zij niet alleen
verzwelgt, maar ook voortbrengt. De Substantie, dan, is niet
alleen het laatste maar tevens het eerste ; zij is oorspronkelijke
zaak of oorzaak aller dingen. Dezen hebben allen hunne
macht, omdat in hen de almacht van het wezen geopenbaard
wordt, en dit als eene blijvende almacht : hield de werking
der algemeene Oorzaak in een bepaald uitwerksel op, dan
zoude daarin de voortbrengende werkzaamheid, de Oorzaak
zelve, zijn opgeheven. Daarmede echter stelt zich eindelooze
voortgang, en het is de vraag, of het denken ook bij deze
gedachte weder kan blijven staan.
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Werkzaamheid is een gemeenschappelijk kenmerk aan alle
realiteit en werkelijkheid, en als eenheid van het bepalende
en het bepaalde in den tijd wordt zij gedacht in eenen
samenhang tusschen oorzaak en uitwerksel. Dit beteekent
weer, dat oorzaak en uitwerksel hetzelfde zijn in verschillende
gedaante ; in de taal der huidige natuurwetenschap heet het,
dat dezelfde hoeveelheid arbeidsvermogen (of werkzaamheid)
erin voortduurt. Dit weliswaar is slechts eene onvolmaakte
spreekwijze ; noch het axioma, volgens hetwelk het quantum
der materie in de wereld onveranderd en aan zichzelf gelijk
blijft, noch de nieuwere gedachte van »het behoud der
energie" zijn eigenlijk uitvloeisels eener quantitatieve natuuropvatting. Grootheid als zoodanig laat zich vermeerderen en
verminderen, en wie de onveranderlijkheid stelt van »de
hoeveelheid" wereldstof of arbeidsvermogen, stelt eigenlijk
slechts onder de gezichtspunten van zijn en verandering aan
het wisselende aanzijn de identiteit der verscheidenheid ; de
gemeenschappelijke eenheid, waarin de onderlinge zelfopheffing
van het noem-, tel- en meetbare geschiedt, is niet van uitwendigen aard, en daarom niet de eenheid der hoeveelheid.
Een bepaald quantum beweging is in staat, een bepaald
quantum warmte te veroorzaken en omgekeerd ; » de hoeveelheid arbeidsvermogen blijft." Wat echter is in die gelijkwaardigheid de gelijk blijvende hoeveelheid ? Het is eene
eenerleiheid van het wezen, die slechts van buiten opgevat
hoeveelheid heet, doch in hare onverschilllige onvatbaarheid
voor vermeerdering en vermindering niet quantum is maar
»wezenlijke identiteit" ; als » wezeglijke identiteit" openbaart
zij zich omgekeerd ook hierdoor, dat zij zich aldoor van zich
zelve weer onderscheidt, dat zij anders gezegd zich in onophoudelijk wisselende vormen moet openbaren. Wanneer de
koude natten neerslag of de warmte vloeibaarwording van
het vaste heet te veroorzaken, is het een en hetzelfde wézenlijke, dat als oorzaak zich aan zijn uitwerksel opheft, om door
die opheffing in het andere tot zich zelf te komen, zoodat
hetzelfde aldoor verandert, hoewel het andere aldoor hetzelfde
is. Hiermede is gezegd, dat alles uitwerksel en alles oorzaak
27
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heeten mag, zij het ook, dat men voorloopig geneigd is, eene
bijzonderheid alleen naar de eene zijde uitwerksel en naar de
andere dan oorzaak te noemen ; de geschiedenis zet zich dan
ook voort, en nadat iets gesteld is, wordt het op zijne beurt
oorzaak van water verder volgt. Laat zich echter het oorzaak en
uitwerksel zijn aan eene zelfde bijzonderheid in tweeën splijten?
Veeleer blijkt reeds zoo het lijdzame het werkzame en omgekeerd. Worden een stuk antimoon en een stuk bismut in wederzijdsche aanraking verhit, dan ontstaat een elektrische stroom,
doch wordt er tusschen de uiteinden een fijne draad aangebracht, dan verhit zich de draad, en er vertoont zich geene
elektriciteit. Is nu de hitte oorzaak van elektriciteit in de metalen
en deze elektriciteit oorzaak van hitte in den draad ? En wat is
oorzaak, wat uitwerksel ? Werkzaamheid is antwoord op
prikkeling of opwekking ; van die opwekking hangt zij af,
en in zooverre is het werkzame tegelijk het lijdelijke ; omgekeerd is lijdelijkheid ontvankelijk voor aandoening en opwekking
en als feitelijk antwoord op aandoening als wederwerking zelve
werkzaamheid. Men vrage zich hier af, of bijv. de magneet
het ijzer, dan wel het ijzer den magneet aantrekt, of ondoordringbaarheid iets anders is dan tegenwerking, eene van de
wijzen waarop wederkeerigheid van werking gedacht wordt,
en of, zoo positieve elektriciteit zich alleen uit, * wanneer zij
door negatieve wordt opgewekt en omgekeerd, dit niet eigenlijk
wil zeggen, dat de twee keerzijden zijn eener zich tot zich,
zelve verhoudende werkzaamheid, het eene, dat zich aan
tegendeelen onderscheidt. Het werkende lijdt en het lijdelijke
werkt, en de waarheid aan alle oorzakelijkheid is wederkeerigheid. De oorzaak is niet oorzaak zonder uitwerksel ; het is
het laatste, dat de oorzaak tot oorzaak maakt, en de oorzaak is reeds in zoo verre uitwerksel van haar uitwerksel, het uitwerksel oorzaak zijner oorzaak. Wordt dan
ook niet het verwarinende door het verwarmde verkoeld en
het verkoelende door het verkoelde verwarmd, wordt
niet de bijl, die hout splijt, door den weerstand des houts
stomp gemaakt ? Aan de eindelooze veelheid van eindige
werkingen en ladingen is »het ware" ten slotte het naar
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alle zaden zich zelf bewerkende en door zich zelf bewerkte
wezen.
De gedachte van wederkeerige en onderlinge werkzaamheid
en lijdelijkheid is de laatste trant van vertweevoudiging,
waarmede het verstand de erkenning vermag uit te stellen
van het redelijk Begrip, dat in alle onderstelde vertweevoudiging
zelfbewerking bespeurt. In de wederkeerige werking echter
bewerkt de oorzaak aan haar uitwerksel de oorzaak van
zich zelve ; werkzaam lijdelijke en lijdelijk werkzame wederwederkeerigheid vooronderstelt het voor zich zijn van datgene
wat zich zelf verwerkelijkt. De waarheid van substantialiteit
is oorzakeljfkheid, en de waarheid aan oorzakeljkheid is
wederkeerid beid, waarin de oorzaak tot zich zelve wederkeert. Doordat »het wezen" iets anders bewerkt, bewerkt
het zich zelf, en zoo is »het ware" een in zich zelf keeren en tot zich zelf konen, ... subjectiviteit. Hiermede komt
het Begrip voor goed tot Begrip ; »het Ware", waarop
ten slotte alles uitloopt, is de voYj6FCJ5 vós Tii van Aristoteles:
Metaph. 1 o74b.
Het wezenlijke aan de werkelijkheid is hare substantie;
het wezenlijke aan het uitwerksel is deszelfs oorzaak. Doch
»het ware" is zijne eigene zelfstandigheid, zijne eigene

werkelijkheid, schijn is het onderscheid des wezens van
zich zelf, en evenzoo is het zijne eigene oorzaak en zijn
eigen uitwerksel ; het eene is niet zonder het andere, de
paring blijft wezenlijke eenheid. Een oorzaak van zich zelve
wordt lichtelijk onzin genoemd ; toch heeft die onzin aanhoudend plaats in ... ons zelven. Aan en in het zelfbewustzijn
stelt in ons zelven de Geest ... zichzelf, waarom dan ook de
gewone voorstelling van wetten in het psychische gebeuren
eene objectieve soort van bijgeloof mag heeten. »Het wezen"
stelt zich in zijne waarheid als eenheid van keerzijden, waaraan het tot begrip van zichzelf geraakt, en het zegt zich dan,
dat in de wederkeerigheid de oorzaak in het uitwerksel niet
weder oorzaak van een ander uitwerksel is, maar daarin zich
zelf verwerkelijkt. Doordat de oorzaak in de wederkeerigheid
tot zich zelve terugkeert, heft zij zich op tot het ware begrip
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van het ware begrip, waarmede ook de noodzakelijkheid zich
met beslistheid opheft tot de vrijheid.
Vrijheid is eenheid, zij is het zijn bij zich zelf. Zij is dit,
in het tegendeel van zichzelf bij zichzelf te verblijven, van
zichzelf af te hangen, het zichzelf bepalende te zijn ; zij
bestaat hierin, dat het Begrip tegenover zich en buiten zich niets
heeft, hetwelk volstrekt »het andere" heeft te heeten, maar
van eenen inhoud afhangt, die zijn eigen wezen spiegelt.
Daarom is het rijk des geestes, het rijk der bezinning, het
ware rijk der vrijheid. Het psychische mag met dat al
gedetermineerd zijn, doch deze determinatie is eene aanhoudende zelfbepaling, die alleen van het eenzijdig objectiveerende standpunt een bepaald worden door iets anders
schijnt ; »vrijheid en noodzakelijkheid zijn ideëele factoren,
die niet in reëele tegenstelling staan. Als Absolutum kan het
Absolute zich daarom in geen van beide vormen stéllen. —
Vrijheid is het karakter van het Absolute, wanneer het gesteld
wordt als iets inwendigs, zonder beperking ; noodzakelijkheid
is karakter van het Absolute, in zoo verre het beschouwd
wordt als iets uitwendigs, als eene objectieve totaliteit, dus
als een buiten elkander, welks deelen geen zijn hebben tenzij
in het geheel der objectiviteit." (Hegel.) Aan ons zelven is de
de vrijheid gewoonlijk aanvankelijk bedoeld als eenheid van
uit- en inwendige onbepaaldheid ; uitwendige vrijheid is dan
afwezigheid van dwang, het niet gebonden of bepaald 'zijn
door iets anders. Zij kan op die wijze ook inwendig bedoeld
zijn en bestaat zoo eigenlijk niet ; inwendige vrijheid blijkt
zelf bepaling, het bepaald zijn, maar het bepaald zijn door
zichzelf ; het is de vrijheid, die als »het ware" in het algemeen
behept is met haar tegendeel, zonder eraan te gronde te
gaan.
Door de nevelen heen is dit beseft bijvoorbeeld door
Spinoza. Spinoza begreep de eindige dingen als wijzen of
toevallen der Zelfstandigheid, die hij dan verder als innerlijke
albewerkende Oorzaak stelde. En doordat hij nu verder des
menschen liefde tot God als de liefde Gods tot zichzelf doorschouwde, begreep hij de zoogenoemde Zelfstandigheid als de
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in hare uitwerkselen tot zich zelve wederkeerende werkelijk.
heiq, zoodat hij, zonder het eigenlijk te merken, tot eene leer
der zelfverwerkelijking werd gedreven. Terwijl hij
dari verder het voorkomen van toevalligheden loochende,
alles uit de noodzakelijkheid des goddelijken wezens bepaald
achtende, stelde hij meteen, dat God alleen naar de wetten
van zijn eigen wezen werkt, zonder door (iets of) iemand te
worden gedwongen. Juist dit is de, door het Kantische
kriticisme henen, tot absoluut idealisme verhevene zienswijze
van Hegel, voor wien daardoor de noodzakelijkheid tot zelfbewust vrijheid werd ; dat »het Ware" het zichzelf bepalende is en de noodzakelijkheid aan de Substantie zich opheft
in, of gegrond blijkt op, de vrijheid des Begrips is het besef,
dat de ziel uitmaakt van Hegels geheele leer.
f

Leiden, 5 Aug. i goo.

SCHETSEN
DOOR

HERMAN LYSEN.

NIEUWJAAR. WENSCHEN.
Moeder had ze haastig de deur uit en 't slopje in geduwd,
want 't was fèl-koud.
En Kees, die al tien was, met 't kleine zesjarige Miekje
aan de hand, gingen ze saampjes, innigjes en zoet-zondagsch,
op pad.
't Had 's nachts ferm gesneeuwd.
Spreiïge sneeuwlaag, blank-wit en effen, dekte den kronkelstrokenden grond van 't nauwe, bochtige slopje tusschen hooge,
naar elkander geleende, ouë, zoo ouë en verwaarloosde menschennesten van goor-grauwe steenkleur met warrig gebrokkel
van deuren en vensters in vervelooze, maar nu teêr-wit_ gerande kozijnen.
Onder hoogen en zee-grijzen hemel, die egaal welfde, een
vlakke strook, boven 't drukkend-geulige slopje.
Kees voelde zich heel net-als-een-groot-mensch omdat-ie op
Miekje passen mocht en z'n goeie kleeren aan had : een groote,
veel te wijde bruine winterjas met hoog-oppep kraag en
mouwen neergeslapt tot over de vingers, en een zwarte bontmuts, al kalend, ver over ooren en voorhoofd van 't ziekelijkgrauwe, armeluis-kinder-gezicht.
Miekje, met plat en kou-rood gezichtje en stroogeel haar,
keek bedroefd en huilerig, want 't was zoo koud, zoo koud,
o zoo koud, en de sneeuw zoo koud, zoo koud, en 'r schoentjes zoo lek. 't Peluche manteltje, glans-zwart, en 't blauwe
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baretje hielden 't lijfje en de oortjes, en de roode wantjes
de handjes wat warm ; maar 't neusje verkleumde paarsig en
de voetjes waren nat en kil, en killerig rilde natte kou op
naar boven.
Sneeuw-begin.
Teer-trillerend, temelend, dwirrel-dwarrelend, vlokkerig blankend in bleek' beving neer ; schuim-veegjes, duif-veertjes,
lich: telijk zwevelend, teeder gedreven, weerstrevelend, neêr ; streelstrepende sneeuwgespeel, neder en néer.
Langzaam-aanluidende, luid-lóoze muziek van blink-blankende toontjes, trillerend, twingelend, neder en néer.
Maar voller en vlugger.
Wit-schemerend, week-schommelend vallen, een schuins néergeschuifel van bleek blank geveer.
Druk-donzend melodie van lach-pratend', praat-lachende loopende, lippende tonen, neder-gespartel in springend gespeel;
dwerrelen, dwirrelen, neder en néer.
Schemerend daarachter de hooge huizen van breedere straten
nu ; schimmend daardoor, gauw-gaande, de grimme straatgangers, enkelen onder hun paraplu's, zwart geplek dat begon
wit te worden bespikkeld.
-

Het marktplein verlaten, wijd tusschen schemerende breedbogende huizen, was in een feest, een lustig en leuterig,
lacherig feest.
Want op week-witten grond dansten en dartelden er de
schuin-strepende, bevende, blank-blikkende sneeuw-feestvierende vedertjes ; en stoof er een stuivelend stof van drukdwarrelend schuimig gepluis.
»Kom" zei Kees, want Miekje liet zich zeulen en zeurde
zangerig naar hem op van kou, van kou, van natte voetjes
en overal kou.
»Kom" zei hij, »schreeuw nou niet op Nieuwjaar, want we
gaan groómoe en grootvader goed-nieuw-jaar wenschen. En
dan krijge-me koffie met veel suiker en zoete koekjes. Wees
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nou stil, Miek, flauw nest, 'k laat je staan hoor 1 Wat zei-je
zegge tege groómoe ?"
Maar Miekje zeurde door van kou, van kou, van kou en
natte voetjes.
Toen vond Kees dat-ie er genoeg aan gedaan had.
» Nou schreeuw dan voor mijn part."
In een straatje van kneuterig-nette, eén-hoocge, nieuw-gebouwde arbeidershuisjes woonden de grootouders, vegeteerend
van 't kleine pensioentje. Grootvader versleten, ziekelijk en
bedlegerig ; grootmoeder verschrompeld, oud en goed.
Kees duwde Miekje, die stil was geworden, voor zich uit
de deur in, en sloot die. In 't enge gangetje van gekalkte
muurtjes, dompig en doezig verlicht, stampten ze de voetjes
af op de vloermat ; Kees veegde Miekje's oogjes droog met
z'n grooten rooien Zondagschen zakdoek, klopte de sneeuw
van hun kleertjes, en ze gingen 't kamertje in, Miekje voorop,
geduwd door Kees, die nog zachtjes zei : „netjes zeggen hoor."
Grijze grootmoeder zat, klein en verschrompeld, met de
rimpel-oogleden gesloten en de doorgroefde handjes in den
schoot van 'r oude zwarte japon, achter 't groen - wasdoeken
tafeltje, waar blauw-wittig geglim van koffiegoed op rustte.
't Kacheltje onder den vol-beprutsten schoorsteen glom
glunder-rood en gonsde gloed-laaiend door 't dof-dompige, dufwarme kamertje ; in 't matte groenige binnenplaatsjes-licht,
dat door kleine ruitjes en onder schoon-witte gordijn door,
binnen treurde.
Grootmoeder ont-sufte uit 'r dommeldutje van ouën dag en
glimlachte met goed-grijze oogjes zoet en ouërig tegen de
kinderen, maar lei tevens 't rimpelig besjes-vingertje tegen 't
verdroogde, ingevallen mondje en knikte 't grijze hoofdje onder
't zwart zijden kapje naar de bedstee, waarvoor de gordijnen
waren toegeschoven, bebloemde gordijnen, die stil en treurig
recht neer-plooiden, dicht.
Want grootvader sliep.
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En Kees zachtjes tegen Miek : »nou."
En Miekje met hoog, ingehouden en verlegen kinderstemmetje, gauw : »veel heil en zege, groómoe."
En grootmoeder, blij glimlachend met goeiërig geschud van
't ouë grijze hoofdje : »nou, nou."
jan. 1900.

VACANTIE.
Jantje had vacantie.
Maar hij wist niet wat te doen.
Hij stond met zijn smalle ruggetje tegen een hoogen beschaduwden, goor-grauwen gevel van 't vuile achterbuurtje:
een warrige rommeling van kwijnend groen van bleekjes,
met wit waschgoed ; verschrompelde struikjes, een enkel haast
bladloos boompje ; kisten verrot en vergeten in schunnige
hoeken ; oude planken en balken liggend door-en-over-elkaar
of leunend tegen de vervallen, scheve, kleurlooze huizen met
veél uitbouwseltjes : afdakjes van roode, groenige pannen op
half-vergane palen ; en doffe of schitterende raampjes tot
boven toe tusschen groene deurtjes en luikjes.
Het halve pleintje lag in den lachenden zonneschijn, die het
groen verguldde, de grauwe gevels óphelderde met zon-witte
plakkaten, blikkerende ruitjes en hel-roode dakpannen.
Maar de andere helft was in sombere, koel-blauwe schaduw,
die den vunzen warboel diep-armoedig, nàakt liggen liet.
Jantje had zijn knuistjes in zijn afzakkend broekje vol gaten, één met de flarden van zijn buisje. Uit zijn smalle,
ouwelijke gezichtje hield hij. zijn groote, ernstig-blauwe kinderoogen in verveling strak gevestigd op zijn gebarsten klompjes,
waar de afgezakte bruine kousen in rimpels overheen hingen,
en zoo zijn dunne, ronde, stevig-gevormde kinder-kuitjes
bloot lieten.
Hij had vacantie.
Hij wist nog goed hoe de lange ondermeester. met z'n valschen domineessnuit het had gezegd, langzaam, de hand voor-
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uit gestoken, op tergend-zalvenden toon : »kinderen, het is
vacantie ; over veertien dagen terug komen".
En toen hadden ze allemaal »hoera" geroepen, en waren
hard weggeloopen, naar buiten... .
Maar nou wist-ie niet, wat te doen.
Anders kon-ie wel meedoen met de andere jongens 1 Maar
nou niet,
Hij was te b'roerd.
Hij was ziek.
Hij haalde langzaam, of 't veel moeite kostte, één hand
uit z'n zak, stak hem onder z'n buisje en duwde daar. Eerst
zachtjes, toen wat harder .... toen nog wat harder .... toen
héél hard....
Hij kreunde flauwtjes.
Zijn droomend kijken had hij stil van de gebarsten klompjes naar boven laten gaan. Eerst over den rommelgrond,

over 't schaduw-bleekje van Dikke-Griet, die-d-ie zoo graag
mocht ; toen langs de bezonde gevels aan den overkant, waar
het fel-flikkerende raampje van Zatte-Toon, waar al de jongens op'r dood van waren, zijn oogen priemde ; toen in den
diep-blauwen hemel, die zoo héel vèr was. Daar bleef het
zweven.
Zijn hoofdje had-ie achterover tegen de steenen geleund.
Van pijn kon-ie niet meer staan op z'n zwakke beentjes.
En langzaam, zoo têer-voorzichtig als een doodzieke kat,
de stil-betraande oogen nu bezorgd naar den harden, donkeren grond vol steenpunten, liet hij zich zakken, 't ruggetje
schurend langs den ruwen muur, tot hij als een hoopje vodden
in-een viel.
Maar uit de huizen links zwol boos leven al aan.
Deurtje werd rammelend opengerukt. En een vuil, dik wijf,
met hangende borsten, wijd-uitstaande heupen, kwam aansollen,
de lompe armen zwaaiend in dikke gebaren als een bezopen vent.
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Uit den gemeenen rooien jeneverkop was een bobbelende
stroom van vloeken en scheldwoorden naar buiten komen
braken, hoog, fel, scherp als centenrammelen in de fijne lucht.
»Verdikke, lui beest, mot-je nou wat-dorie as'n zwijn in de
goot legge ; sta-t-óp, luiwammes, flikker op...."
En een grove mansschoen was begonnen hem nijdig te
trappen, tegen z'n beentjes, z'n armpjes, z'n zieke lijfje...
Jantje keek sufferig naar den grooten schoen, en zag dat
er een dikke dubbele zool onder zat en breeë, glimmende
spijkerkoppen... .
Hij heesch zich op aan de uitstekende steenbrokken van
den muur.
Boven zijn hoofd hoorde hij een zware, kalme mannenstem,
en hij wist, dat 't bleeke, waanwijze gezicht van 't kleine
schoenlappertje uit 't open venster keek, en hij hoorde »is
dat nou janjoppie een manier om je kinders op te voeie,
vrouw Stakel."
't Schoppen hield op, en hij druilde weg, de onverschillige
oogen op z'n hand, die bloedde.
Maar 't kon 'm niks schelen, geen bliksem ... al most-ie
der-an krepeere... .
En hij liet het donkerroode bloed loopen, langs zijn blauwbeplekte been, in laf-lauwe straaltjes.
Achter zich hoorde hij de felle schreeuw-stem van z'n
moeder aangaan tegen 't lappertje, dat doodleuk terugredeneerde met z'n zwaar geluid.
't Kon 'm niks schelen. Ze deeë maar.
Tusschen twee dichte boschjes, in zacht-groene schaduw,
ging hij liggen op z'n buik, zdo, dat niemand 'm zou kunnen
zien of 'm zou komen storen, en hij huilde heel zachtjes
omdat-ie zoo b'roerd was.
1898.
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1.
Ten einde den omvang van het verschijnsel der afnemende
huwelijksveelvuldigheid in een beknopten vorm onder de
oogen te brengen, plaats ik hier Tabel XXXII uit het werk
van prof. Conrad : Grundriss zum Studium der polit2schen
Oekonoanie (i).
GETAL JONGGEHUWDEN PER DUIZEND
INWONERS PER JAAR.

RIJKEN.

1841/50 1851160

Duitschland .
Pruisen . . .
Beieren . . .
Saksen . . .
Wurtemberg .
Baden .: . .
Oostenrijk . .
Hongarije . .
Bulgarije . .
Servië . . .
Italië .

.

.

Zwitserland
Frankrijk
Gr.-Brittanje
Engeland .
Schotland .

16.o i 15.64 17.04 18.84 15.68
17.21 16.86 17.03 i8.88 15.86
13.17 12.76 17.34 18.92 1 4. 6 5
'7." 17.00 i7.86 19.96 17.70
14.55 11.84 16 .75 1 9.93 14.26
14.43 11.99 16.59 18.14 14.29
17.25 15.8o 17.36 18.30 15.52
18.60 21.50 19.30
-

-

-

-

.
.
.

15.88 15.76

.
.

16. to 16.90

.
.

Ierland . .
België . . .
Nederland . .
Denemarken .
Noorwegen. .
Zweden .
Eur. Rusland .
Japan. . . .

1

1861170 ( 1871175 1876 80

-

--

-

--

13.58 14.82
14.82 i5.8o
1 5.74 1 7.7 0
i5.56 15.38
14.54 15.22
-

-

--

23.50
15 20
-15.62
1 3.45
16.69
1 3.9 8
I o.5 o
1 5. 04
16.44
14.90
13.28
13.08
20.40
-

--

22.80
15.54
16.o6
16.96
15. 64
17.08
1 4.9 8
9.72
1 5.44
16.64
15.88
14.58
14.04
19.62
--

( 1) Vierter Teil : Sla/is/ik I, go (Jena goo).

188185 11886 1 90 189195

15.40
15.92
1 3 64
17.62
12.65
1299
15.88

15.68
16.32
1 3.9 6
18.64
13.20
14.o8
i5.4o

20.24

17.72
17.24

15.88
16.40
1 4.7 6
17.52
14.08
14.8o
15.76
17.92
16.07
19.84
14.96
14.72
14.90
1 4.3 0
1 5. 16
13.68
9.48
1 5. 2 4
14.48
1 3. 8 4

23.32
i5.o6
14.90
15.16
1 4 18
1 5.34
1 3.7 6
9.04
1 3.94
15.76
1 5.54
14.40

18.o4
22.14
14.o8
13.8o
15.04
1 4. 10
1 5. 1 4
13.76
8.66
1 3.94
14.28
1 5.3 8
13.32

13.20

12.84

12.20

17.62

i8.o6
i 5.6o

17.94 17.08
16.64 16.98

-

-

21.76
17.64
14.00
14.48
1 3.7 8
14.70

18.o2
8.66
1 4.34
14.04
1 3.94
12.76

12.92
11.45
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Over de oorzaken, voor zoover zij op den bijzonderen aard
van sommige gevolgen gezegd kunnen worden te werken,
straks uitvoeriger ; doch wie kennis heeft genomen van het
verband tusschen maatschappelijke verschijnselen en het
geestelijk leven, zal in deze weinige getallen aanstonds lezen
dat gedurende het laatste derde deel ') van de eeuw, aanmerkelijke wijzigingen in onze gedachten over huwelijksleven
en bestemming tot het huwelijk moeten zijn doorgedrongen.
Ziet men in de verschillende maatschappelijke klassen een
verschillende werking, sociaal en intellektueel ? -^-- op deze
vraag blijven de aangevoerde cijfers het antwoord schuldig.
II.
Wat Nederland betreft, kunnen wij de huwelijksbeweging
binnen de bedoelde periode nader bepalen op de volgende
manier.
Getrouwd zijn in het jaar 1873 per 1000 inwoners 8.5 5
paren ; in het jaar i 898 nog slechts 7.30 maakt een verschil, over de geheele bevolking van ongeveer 5 millioen;
van ruim 6000 vrouwen in het laatstgenoemde jaar naar evenredigheid meer ongetrouwd gebleven dan in het eerste.
Het cijfer echter, dat wij zoeken, is grooter. -- Hoe
heeft deze vermindering in het aantal gesloten huwelijken
gewerkt op den burgerlijken staat van de vrouwelijke bevolking na een zeker getal jaren ? De resultaten van de jongste
volkstelling zijn nog niet beschikbaar, maar reeds geeft het
jaar 1 889 vergeleken bij i 879 een belangrijk verschil. In
1879 n.l. vond men op elke i000 vrouwen 331 gehuwden,
in 1889 was dit getal met 7 verminderd. De vrouwelijke
bevolking bedroeg in dit jaar ruim 2.283.000 ; zoodat, ware
in het tienjarige tijdvak de veelvuldigheid des huwelijks onveranderd gebleven, men in 1889 bijna 16000 vrouwen meer
1 ) Lady Dilke, de schrijfster van eene voorrede bij Amy Bulley en Margaret
Whitley : Women's Werk (Londen 1894) dateert het begin van de beweging
die verscheidene hervormingen in de verhouding van de vrouwen tot den Staat
en tot de samenleving noodzakelijk heeft gemaakt, van dertig jaar terug.
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onder de gehuwden had geteld dan thans het geval was.
Doch ook dit cijfer is meer een rekengrootheid dan de
uitdrukking van een maatschappelijken toestand. De vrouwelijke bevolking immers, bevat ook de kinderen van het
vrouwelijk geslacht, de onhuwbaren ; en het gebied waarop
de huwelijksbeweging feitelijk voorvalt is natuurlijkerwijs,
althans aan den eenen kant, begrensd door den'leeftijd waarop
de huwbaarheid begint. Wijl de opgaven in de _7aarcijfers
uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek zoo
gevonden worden, is hier deze grens gesteld op i 9 jaar,
hoewel men hiermee ongetwijfeld aan een vrij groot getal
vrouwen te kort doet, op of zelfs onder dien leeftijd in het
huwelijk getreden. In 1889, nu, waren er van iedere i000
vrouwen boven 19 jaar, 587 gehuwd ; in 1 889 nog slechts 5 78.
Dit verschil zou iets grooter zijn geweest, indien niet de
huwelijken langer in stand gebleven waren tengevolge van
mindere sterfte onder de echtgenooten. De ongehuwden, n.l.,
zijn toegenomen met lo per duizend, en dit is blijkbaar het
cijfer dat aan de maatschappelijke realiteit, het voorwerp van
ons onderzoek, een tastbare, statistische gedaante geeft.
Om dezen statischen vorm van het verschijnsel der afnemende huwelijksveelvuldigheid nader te bepalen, kunnen wij,
ten eerste, van het verhoudingscijfer maken een numeriek
gegeven. Er zijn bijna 1.300.000 huwbare vrouwen van den
bovengenoemden leeftijd, en dus, in ronde cijfers een grooter
getal van ongehuwd geblevenen, 1889 bij 1879, van 13000.
De maatschappelijke beteekenis van dit getal wordt ongetwijfeld sterk verhoogd, wanneer men bedenkt dat in het
vorig tien-jarige tijdvak de ongehuwden boven 19 jaar nog
met 28 per duizend waren verminderd, d. i. van 308 gedaald
tot 280 of afgenomén met 9 procent; zoodat, waren de oorzaken welke het huwelijk aantasten, sedert niet werkzaam
geweest, men in 1889 zou hebben geteld niet 290 maar
slechts 25 5 ongehuwden boven den leeftijd van negentien.
In deze tweede periode hebben derhalve bedoelde oorzaken
zeer krachtig gewerkt, voldoende niet alleen om de beweging
in de eene richting te stuiten, maar om aan de beweging
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een tegenovergestelde richting te geven. Ware de beweging
van 1869-'79 voortgezet geworden over 1879-'89 in dezelfde
richting, dan zou men op de huwbare vrouwelijke bevolking
hebben aangetroffen 3 5 per mille of bijna vijf en veerti
duizend ongehuwde vrouwen minder dan thans inderdaad het
geval was.
Voor het kapitalisme, de op privaatbezit en huwelijk berustende maatschappelijke orde, is vermindering van het cijfer
der ongehuwden de statistische vorm der normale ontwikkeling. De afwijking begint voor Nederland eerst omstreeks
het jaar 1879. De beweging van 1859 op 1869 en van 18 49
op 1859 was normaal. Het aantal gesloten huwelijken van
1 841/5 o gestadig klimmende, bereikte in 18 7 1/79 het toppunt, om sedert dien tijd te dalen, minder regelmatig dan
de klimming was geweest.
Maatschappelijk, meenen wij, is beslissend de betrekkelijke,
niet de volstrekte hoogte van de huwelijkscijfers. De sociale
oorzaken — wij zullen straks zien, in laatste instantie ekonomische waarvan men had mogen verwachten, dat zij
3 2000 vrouwen minder in den ongehuwden staat hadden
gelaten op een huwbare bevolking van 1.280.000, zijn in den
loop van de genoemde tien jaren buiten werking getreden.
Zij zijn vervangen door andere ekonomische oorzaken, welke
integendeel i 3000 vrouwen meer in den ongehuwden staat
hebben gehouden. Grafisch voorgesteld, derhalve, zou de
lijn die gedurende eenige tientallen van jaren eene onafgebroken daling volgde, zich plotseling verheffen met een sterke
rijzing. En deze wending in den gewonen loop van de
maatschappelijke dingen is • het, die de ideëele veranderingen
teweegbrengt. De omstandigheid, dat de lijn nog verre van
het peil is van 1 869, en wederom verder van dat van 1859,
komt niet in aanmerking bij het feit van hare onverwachte
verheffing na 1879. Regel was, de cijfers bewijzen het, dat
men in het huwelijk trad, dat de gelegenheid om te trouwen
veelvuldiger en het ongehuwd blijven een uitzondering was,
die steeds meer een uitzondering werd -- totdat in het
kritische jaar niet veel meer dan een vierde van alle vrouwen
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boven 19 jaar nog zonder echtgenoot waren. Doch daarna
ziet men de gelegenheid om te trouwen afnemen, en treedt
een oorzaak op die de huwelijkskans, sedert meer dan een
menschenleeftijd steeds grooter geworden, eensklaps merkbaar
verkleint. -- Genoeg, de gedachten over het huwelijk zullen
een verandering ondergaan ; en wij, die hier ons bezighouden
met de gedachten van de vrouwen, moeten verwachten dat
de belangen van de ongehuwde vrouw het eerste voorwerp
van hare zorg zullen worden.
In de volgende bladzijden zal een en ander worden
gezegd over de redenen waarom ; doch wij willen thans
reeds bij het beschouwen van de absolute vermeerdering
van de ongehuwden, twee omstandigheden noemen die dit
cijfer nog aanmerkelijk in maatschappelijke . beteekenis doen
rijzen.
De geheele arbeidersklasse, ten eerste, kan gezegd worden
aan de vermeerdering der ongehuwde vrouwen geen deel te
hebben. De oorzaken welke het huwelijk beperken in de
andere klassen, zijn bij haar niet waargenomen. Eerder zou
men geneigd zijn te zeggen dat de arbeiders meer trouwden
dan vroeger — en voor zoover dit het geval mag zijn, moeten
wij het cijfer dat de ongehuwde vrouwen aanwijst op elke
duizend van de huwbaren zonder verschil van klasse, beschouwen als onder de werkelijkheid gebleven. Raakten
deze getallen enkel de bourgeoise, dan zou men zien dat
het cijfer van 290 ongehuwden in 1889 b.v. op 300 te stellen
zou zijn ; maar het is op 290 blijven staan omdat het ook
betrekking had op de arbeidersklasse waar het b.v. tot 270
zou zijn gedaald.
Vervolgens, daar wij het verschijnsel alleen vinden bij
den middenstand, komt het getal van 13000 meer ongetrouwd gebleven in een veel grootere verhouding, en vertegenwoordigt het een maatschappelijke werking, sterker
naarmate het terrein van haar invloed beperkter is . Behalve
dat de grootere arbeidersklasse er buiten blijft, blijft er buiten
de boerenstand, met misschien eenige uitzondering onder de
meergegoeden. De klasse van de stedelijke bourgeoisie is
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hier hoofdzakelijk betrokken. Niet dertien-, maar, wellicht,
slechts drie maal honderdduizend vrouwen. En in die onderstelling beteekent het meermalen genoemde cijfer, dat
in 1889 op iedere vjjfentwintig vrouwen boven ig jaar uit
de middelklasse eene meer ongetrouwd gebleven was dan
in 18 79.
Wij kunnen, overigens, nog wijzen op deze cijfers voor
Kopenhagen in 1885 volgens Rubin en Westergaard, Statistik
der Ehen etc. (Jena, 187o) bl. 29. In hunne maatschappelijke
groep I, hoogere en gezeten bourgeoisie, waren ongehuwd
4223 tegen 6986 gehuwde vrouwen, met inbegrip van de
weduwen en gescheidene. In groep V, arbeiders, waren deze
getallen I 7540 tegen 30193. Voor elke ioo ongehuwde
vrouwen vond men in den middenstand, derhalve, 165 vrouwen,
getrouwd of getrouwd geweest — tegen 240 vrouwen, 'getrouwd geweest of getrouwd, in het proletariaat.

III.

Doch hier laat de beschikbare statistische stof ons in den
steek. Wij gaven reeds te kennen op welke hoogst belangrijke vraag de tabel van prof. Conrad geen antwoord geeft,
zoo min trouwens, als eenige andere in zijn werk. Wellicht
het meest recente Engelsche geschrift, de derde uitgave van
Newsholme's Vital Statistics (Londen 1899), zwijgt geheel
en al over de vraag. Inlichtingen gevraagd door schrijver
dezes aan het officieele bureau voor statistiek, leidden tot
een in dezen zin positief resultaat dat het verder onderzoek
overbodig maakte. De huwelijkscijfers op zeer vele manieren
geklassificeerd, waren het niet en nergens, bleek hem, naar
de maatschappelijke positie van de getrouwden in verband
met de veelvuldigheid. 1 ) Verzuim dubbel vreemd, wijl de
gegevens voor deze indeeling in elk kantoor van den bur1) Maatschappelijke positie in verband met den leeftijd is een bekende rubriek.
28

43 6SOCIALISME EN FEMINISME.

gerlijken stand aanwezig zijn, en slechts wachten op bewerking.
Immers heeft men alle reden om aan te nemen, dat, waar
de instelling van huwelijksakte bestaat, iedere akte ook het
beroep of de beroepen vermeldt van de betrokken personen.
Men mag besluiten, dat de speciale beoefenaren van de bevolkingsstatistiek het gemis niet hebben gevoeld. Gekonstateerd
is het gemis door Georg von Mayr, Statistik und Gesellschaftslehre (II, Bevölkerungsstatistik) bi. 41 r . Tot de indeelingen
»niet met voldoende nauwkeurigheid waargenomen om tot
vertrouwbare uitkomsten van de exakte maatschappijkennis
te leiden," brengt hij in de eerste plaats die »naar de beroepsomstandigheden en maatschappelijke klassen." 1 )
Intusschen mag aangenomen worden als een bekend feit,
dat de leeftijd van de jonggehuwden daalt met den maatschappelijken stand waartoe zij behooren. Newsholme (bl. 62)
geeft als uiterste gevallen van leeftijdsverschil bij het trouwen
in verband met de sociale positie voor Engeland deze cijfers:
Mannen. Vrouwen.

Mijnwerkers . . . . . . . . . .
22.46
24.06
Onafhankelijke- en Vrije beroepsklasse. 31.22 26.40

De laatst verschenen aflevering van het Handw5rterbuch
der Staatswissenschaften van prof. Conrad c.s. bevat volgenden
tabel voor Duitschland. Het cijfer is de gemiddelde leeftijd
van den bruidegom : (bl. I 191).

1) „Zorgvuldige onderzoekingen over de huwelijksverhoudingen volgens maatschappelijke klassen zijn tot heden slechts op beperkte schaal uitgevoerd; echter
begint vooral de gemeentelijke statistiek deze taak ernstiger optevatten. Grondstoffen over beroepsomstandigheden der huwenden zijn ruimschoots b.v. in Pruisen
voorhanden; het ontbreekt evenwel aan genoegzame indeeling der stof, — geheel onvoldoende zijn de opgaven betreffende de vrouwen, die ongeveer voor de
helft met den waardeloozen algemeenen term zijn aangeduid van ,,personen zonder
bepaald of bekend beroep." Zoolang niet de indeeling van de jonggehuwde
vrouwen, indien zonder eigen beroep, bij de beroepsoort van de gezinnen
waartoe zij behooren, is geschied, zijn de opgaven voor de kennis van de
huwelijksbeweging bij de vrouwen in de verschillende beroepsklassen onbruikbaar." T. a. pl., bl. 411/12.
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Beroep.

Beroep.

Land- en Tuinbouw, Veeteelt, Boschwezen
Visschers'
Mijnbouwerij
Bewerking van Steen- en
Aardsoorten
Metaalindustrie ..
Fabrikatie van Machines en
Instrumenten
Chemische Industrie
Industrie van Verwarming
en Verlichting
Weverij en Spinnerij.
Papier- en Leerindustrie
Snijwerk- en Houtwarenindustrie.
Voedings- en Genotmidde
lenindustrie
Bekleeding- en Reinigingsindustrie
Bouwvakken
Grafische Vakken
Kunstnijverheid.
.

.

.

.

.

.

.

29.61
28.73

.

.

.

.

.

.

2 7.57

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

28.17
.28.04
28.98
31.58

.

31.58
30.02
29.05

.

28.74

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

28.90
29.14
28.64

.

.

.

.

27.62

.

.

.

.

28.21

Handel- en Verzekeringswezen
Vervoerwezen
Logementen en Herbergen
Dienstboden (zonder landarbeiders)
Fabrieksarbeiders (niet nader verdeeld)
Daglooners,Arbeiders (geen
land-)
Ziekenverpleging en Gezondheidsdienst
Opvoeding en Onderwijs
Kunst, Letteren en Pers
Geestelijkheid en Lijkendienst.
Hof-, Rijks-, Staats., Gemeente- en andere Openbare Ambtenaren
Leger, Vloot, Rijkspolitie
Andere Beroepen
Zonder of zonder
b
ekend
beroep
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30.02
32.08

.

.

.

.

.

2 7.75

.

.

.

.

.

27.67

.

.

.

.

.

29.40

.

.

.

.

.

31.76
29.11
30.62

.

32.48

.

.

.

.

.

.

.

.

3 0 .94

.

.

.

.

.

.

.

.

.

33.4 1
29.30
30.63

4 1 .47

Hoe globaal deze opgaven ongetwijfeld zijn ; onderscheidene
vakken veelal onder één hoofd vereenigd en lieden van hetzelfde vak door elkander gerekend zonder acht te geven op
het verschil in levensstandaard in van elkaar verwijderde
streken of van stad en land, bovendien hoogere en lagere positie
in hetzelfde beroep verwaarloosd, zoodat fabrikanten, kooplieden en hunne ondergeschikten tezamén gerekend zijn ; zoo
bevestigen zij evenwel, ondanks alle onnauwkeurigheid, het
feit, dat men in de werkliedenklasse het vroegste trouwt.
Hoe sterk overwegend de vroege huwelijken onder het
moderne kapitalisme in de arbeidersklasse inderdaad zijn, kan
blijken uit de volgende getallen, ontleend aan gegevens betreffende Kopenhagen, te vinden in Tabel I van Rubin en
Westergaard : Statistik der Eken auf Grund der Socialen
Gliederung der Bevolkerunng (Jan. 189o).
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Naar de volkstelling van i 88o waren gehuwd (leeftijd van
den man) : 1 )
Onder 25 jaar, Maatsch. Groep I-IV, 3178, Maatsch. Gr. V, 4881.
25-29
3 0-34

»
»

»

»
»

»
)

7341,
5154,

»
»

35 44

»

»

»

»

2620,

»

-

» » 6354.
» » 2820.
» » 1604.

Terwijl, dus, de huwelijken van de arbeiders onder 25 jaar
in ronde cijfers 5o pCt. talrijker waren dan die van alle andere
klassen te zamen, waren de huwelijken in de rubriek 3 0- 34
jaar van de andere klassen omgekeerd i 8o pCt. talrijker dan
die van de arbeiders.
Telt men, vervolgens, de mannen van 22-29 jaar bij
elkander, dan vindt men (Volkstelling van r 88):
Groep V, ongehuwden : 13316 en in Groep I, ongehuwden : 13oo
» gehuwden :
»
226
» » gehuwden :
473 2 » »
Bij de hoogere bourgeoisie is de verhouding van de eene
tot de andere rubriek als van 17 tot i oo, bij de werkliedenklasse als van 35 tot i oo. En dit verschil wordt nog grooter
in den leeftijd van 22-24 jaar, de periode van de vroege,
speciaal proletarische huwelijken:
z o0
Groep V, ongeh.: 9964 _,_ ioo Groep I, ongeh.: 728
»
»
» geh.:
» geh.:
9.5
949 f
9 J1.2
Doch men trouwt in de werkliedenklasse niet alleen het
vroegst, maar ook het meest. De ongehuwden zijn talrijker bij de
niet-arbeiders. In het dagelijksch leven is het feit het duidelijkst
bij de vrouwen. Er zijn beroepen waarin sommige vrouwen
een zekeren leeftijd in den ongehuwden staat bereiken, b.v.
de groote dienstbodenklasse en eenige groepen van fabrieksarbeidsters ; maar overigens is een ongetrouwde vrouw van
dezen stand vrijwel een uitzondering. 2 ) Daargelaten zoowel
1) Groep I: »Ambtenaren, advokaten, geneesheeren en andere tot z.g. vrije
beroepen behoorende personen; verder fabrikanten, kooplieden, bankiers en
dergelijke grootere zakenmannen."
Groep V : »Handwerksgezellen, fabriekarbeiders, matrozen, daglooners en
alle andere personen behoorende tot de eigenlijke arbeidersklasse."
Groep II-IV omvatten alle andere inwoners.
2) » The vast majority of working-class women marry." — J. A. Spender,
The

State a nd Pensions in Old Age, 5894; bi. 421.
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oorzaken als gevolg, valt het verschijnsel onder het bereik
van ieders waarneming. En in de gansche burgerlijke staathuishoudkunde is de veelvuldigheid van het trouwen bij de
arbeiders zoozeer een vaststaande zaak, dat ze, behalve als
terugkeerende klacht wegens hunne roekeloosheid, tevens de
grondslag uitmaakt van de wetenschap der bevolkingsleer —
welke wetenschap, zooals bekend is, gevonden heeft dat het
gevaar voor de welvaart niet gelegen is in het groote getal
eters die geen werkers zijn, maar in dat van de werkers die
tevens eten.
Indien de statistiek, naar het schijnt, deze algemeene waarneming nog niet direkt heeft bevestigd, geeft zij niettemin,
wellicht, een indirekte bevestiging. De algemeene huwelijksfrekwentie daalt, weet men. Er zijn opgaven die deze beweging nader aanduiden in verschillende leeftijdsklassen. De
indirekte bevestiging, nu, van de waarheid dat de afneming
van de huwelijken een verschijnsel is buiten de arbeiderswereld,
meenen wij te mogen zoeken in de overeenkomst van de
leeftijdsklassen met de maatschappelijke klassen. Wij hebben
te dikwijls gehoord dat de arbeiders het voorbeeld moesten
volgen van de gegoeden, die geen vrouw nemen voor zij
een gezin kunnen onderhouden, om deze vermaning niet indachtig te zijn bij het lezen van de statistische tabellen.
Vinden wij dus, dat de teruggang van de huwelijken vooral
zichtbaar is in hoogere leeftijdsklassen, vallende eerst na een
cijfer onder hetwelk voor de arbeiders de leeftijd om te
trouwen doorgaans ligt, dan spreekt, meenen wij, dit ver-

»... zum Ehestand, der in jenen Volksschichten ... (der irmeren lohnarbeitenden Volksklassen) ... selten ausbleibt".
Die oewerbliche Ausbildung
der lohnarbeitenden Mádchen, v. Dr. Otto Kramp, Leipzig 1892; bi. 6.
»Die Frauen der Proletarierklasse gelangen in gröszerem Procentsatze als
die Frauen der besitzenden Klasse zur Erfüllung ihrer natiirlichen Aufgabe in
Haus und Familie". — Die soziale Lage der Frau, von Elisabeth Gnauck—Kiihne,
Berlin 1895; bl. r.
»Among the agricultural and manufacturing population who earn their daily
bread by daily labour, comparatively few women remain long or permanently
single." — W. R. Greg: Why are women redundant? (i8.) bl. 354.
+--
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schijnsel voor onze stelling met te grooter nadruk naarmate
het zich duidelijker laat waarnemen.
In het genoemde werk van Von Mayr is één tabel opgenomen die een konklusie van dezen aard mogelijk maakt.
Zij bevat de uitkomst van berekeningen voor de tijdvakken
1871-80 en 1881-90 in Zwitserland. (bl. 388)
Van elke i oo mannen traden in het huwelijk:
1871/80. 1881/90.
Op den leeftijd van :
0.4
0.4
18 -20 jaar . . . . . . . . . .
5.I
4.8
20 -25
»
. . . . . . . . . .
10.9
I0.7
25 -30 » . . . . . . . . . .

30-35 )
35 -40 »
40 -50

»
5o-6o '

. . . . . . . . . .

10.4

10.0

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

7.9
5.0

7.2

6o en meer jaar
Totaal.

. . . . . . . .

.

.

.

4.6

2.5

2.3

0.7

o.6

5.3

5.1

Er volgt uit, zegt de schrijver, dat de over het geheel
waargenomen teruggang uitsluitend tot een vermindering in

de middelbare en hoogere leeftijdsklassen is te herleiden.
Inderdaad, voegt men de tweede en derde klasse samen,
dan vindt men zelfs een niet onbeteekenenden vooruitgang,
op JOOD mannen in het laatste tijdvak 5 meer dan in het
eerste. Daarentegen voor den leeftijd van 30-40, een afneming van 9 per duizend. Sterkste toeneming van 20-2 5
jaar : de speciale arbeidersleeftijd, kan men zeggen, om
te trouwen.
Voor België geeft Muhall's Dictionary of Statistics eene
berekening met overeenkomstig resultaat:
1841/50. 1871/80.

Leeftijd.

Beneden 25
25-30 »
30-40 »
40-50 »
5o-6o »
60 70 »
Boven 70 »
-

jaar . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

...
. .
. .
. .
. .

...
. .
. .
. .
. .

.
.
.
.
.

.
.
.
.

19.3
33.5
32.9
10.3
2.8

21.6
34.3
30.4
9.1
3.4

. . . . . . . . . .

I.O

I.O

. . . . . . . . . .

o.2

0.2

Totaal . . . . ioo.o

i oo.o
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Sterkste vooruitgang wederom onder de 25 jaar, de arbeidersrubriek. Op i000 jonggehuwde mannen in de eerste
periode onder 30 jaar : 528, in de tweede : 559. In leeftijdsklassen van 30--- 5 o, een afneming van 47 per duizend.
Voor Nederland, eindelijk, kunnen wij wijzen op juist het
zelfde verschijnsel. 1 ) Wij laten hier volgen twee grafische
voorstellingen, waarvan de opschriften, natuurlijk, niet dan
met het zooeven aangeduide voorbehoud geoorloofd zijn. Het
is de vermindering in de hoogere leeftijdsklassen, waaraan de
daling van het geheele huwelijkscijfer is toe te schrijven. De
eerste lijn, gestadig rijzende sedert 1876 77, vertoont eerst in de
periode '88/89 eene daling, voortgezet in '90/9i en '92/93, om
met '94/95 weer te rijzen. Het is de leeftijd, waarin vele
arbeiders trouwen : 2 t, 22, 23 en 24 jaar. Bijna onafgebroken teruggang van de lijn der »burgerhuwelijken" sedert
1 87677 tot 'go/g I , eenige klimming de volgende twee maal
twee jaren, doch de teruggaande beweging in '9697 hervat:
1 ) De ontwikkeling van het grootkapitalisme in Nederland is niet slechts
in de laatste jaren door de typische huwelijksbeweging vergezeld geworden.
Uit een artikel over huwelijksstatistiek in de Economist van X866 en 1867 (Bijblad) door Jhr. W. Th. Sandberg, wordt hier als voorbeeld een enkele tabel
verkort overgenomen (jaargang 1867, bl. 460).
Van de 10.000 jonggetrouwde mannen zijn gehuwd:
:

beneden 2i jaar
184

2 --25
1878
1945
1965
1936
18o8
1832
1820
1847
1881

25-35v.35-50 boven 5o jaar.
5551
1930
456
172
1821
427
5635
167
5619
1828
421
163
5734
1764
403
158
5690
1912
432
146
5646
1938
437
135
5586
2019
439
154
2035
5541
423
140
5416
2119
444
159
1839
5491
436
2075
141
2184
1798
5422
455
139
2118
452
1935
5356
16o
1927
5369
2103
441
De schrijver wijst op een standvastige afneming van de huwelijken in den
leeftijd van 25-35 en op de eenige toeneming van de latere. Kenmerkend is
nog niet de aanwas in de tweede rubriek.
185o
1851
1852
1853
1854
18S5
1856
1857
1858
18 59
i86o
1861
1862

V.

V.
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HET ARBEIDERSHUWELIJK.
Lijn voorstellende de Huwelijksbeweging in Nederland voor mannen van

(in percenten van het totaal der huwelijken).
1876177 18/79 80/81 82 /83 84)85 86187 88/89 90/91 92/93 94/95 96/97
28.9
8
7
6
S
4
3
2
1
28.0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
27.0
9
8
7
6
5
4
3
2

26.0
9
8
7
6
S
4
3
2
1
25.0
9
8
7
6
5
4
3
9

1
24.0

21 -24

jaar.
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HET BURGERHUWELIJK.
Lijn voorstellende de Huwelijksbeweging in Nederland voor mannen van 30--39 jaar

(in _Percenten van het totaal der huwelijken).
1876/77 78/79 80/81 82/83 84/85 86/87 88/89 90191 92/93 94/95 96197

26.4
S
2
1
26.0
9
8
7
6
5
4
3
22

1
25.0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
24.0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
23.0
9
8
7
6
22.5
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Nog een andere manier om de dalende huwelijksveelvuldigheid maatschappelijk te bepalen, en de waarheid dat zij zich
beweegt buiten de klasse van het proletariaat statistisch
eenigermate te benaderen, scheen te vinden in het gebruik
om bij de burgerlijke huwelijksvoltrekking verschil te maken
in uitvoering waarvan de gevorderde onkosten in klassen zijn
verdeeld, in het algemeen overeenkomende met even zoovele
maatschappelijke standen. De kostelooze klasse is gelijk te
stellen met die van de arbeiders, enz. Voor eenige maanden
zijn in het maandschrift De Nieuwe Tod de cijfers afgedrukt,
welwillend meegedeeld door het gemeentelijk bureau voor de
statistiek te Amsterdam, betreffende het getal huwelijken in
iedere klasse sedert 1870 gesloten.
Wij veroorloven ons de resultaten hier in het kort te
herhalen:
Tijdvakken. Ie k1.100 gl. IIe kL 50 gl. IIIe kL `?5 gl. IVe kl. 5 gl. Ve kl. gratis.
188o-84
1885 —89
1890--94

28.6
24.8

37.2
36.0

32.2

18

28.6

35.4
35.8

95 - 99

410

425
448
466

1430
1340
1294

764
985
1223

1513

1573

In de vier tijdvakken bedroeg de gemiddelde bevolking:
353. 200 — 3 8 5. 800 -- 431.200 — 489.800

Het totale getal huwelijken bedroeg in percenten van de
bevolking:
0.782 --

0 .734

— 0.706 -- 0.742

En in percenten van de bevolking het getal huwelijken in
de afzonderlijke klassen:
188o-84
1885-90
1891-94

18

95 - 99

0.0083
0.0064
0.0054
0.0058

o.oio8
0.0093
o.0082

0.119

0,417

0.223

0.110

0 .347

0 . 2 55

0.104

0.300

0.284

0.0073

0.095

0.309

0.321

Nu ontbreekt blijkbaar aan de volkomen bruikbaarheid van
deze getallen de onveranderde samenstelling van de bevolking.
Het zou kunnen zijn dat in den loop van de jaren de personen tot de arbeidersklasse behoorende, zoo talrijk waren
geworden, en omgekeerd zoo vele anderen Amsterdam hadden
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verlaten, dat om die reden de kostelooze huwelijksvoltrekking
steeds meer voorkwam. En tot op zekere hoogte is dit
ongetwijfeld het geval. 1 ) Voor Amsterdam geldt het kenmerk
van de moderne groote steden, dat zij worden verzamelplaatsen
en middelpunten van proletarisch leven dat het kleinburgerlijke
element, vroeger het overheerschende in de steden, vervangt
en in zich opneemt. Evenwel bedraagt de toeneming van de
bevolking, het laatste tijdvak bij het eerste, even 38 pCt.;
de toeneming van het aantal proletarische huwelijken ruim
5o pCt. Geen der andere rubrieken die niet bij den bevolkingsaanwas achterblijft. Als konklusie, meenen wij, is het geoorloofd deze getallen te beschouwen als een bevestiging van
onze stelling dat in de arbeidersklasse de huwelijksfrekwentie
niet afneemt. 2
)

IV.
De samenstellers van No. II der Bijdragen tot de Statistiek
van Nederland (1895) maken de ongetwijfeld zeer juiste
opmerking, dat de uitkomsten van hun onderzoek naar het
verbruik van sommige voedings- en genotmiddelen voor de
kennis van de » vermeerdering of vermindering van de volkswelvaart" slechts een geringe waarde bezitten. Wij zouden
zeggen, om de goede reden dat zoo iets als volkswelvaart
er niet is. De welvaart, en al het overige, hangt af van een
stelsel van oorzaken, doorgaans verschillend voor verschillende
klassen. Cijfers van het gemiddelde verbruik per hoofd van
bepaalde waren zijn inderdaad te beschouwen als mathematische
grootheden zonder maatschappelijken zin, of althans enkel
voor de produktie van en voor den handel in zoodanige
waren van beteekenis. Wij weten, aan den anderen kant, dat
1) Daargelaten de mogelijkheid van een tweede reden voor het grooter worden
van deze afdeeling, dat men tegenwoordig lichter dan vroeger met de eenvoudigste formaliteit zich tevreden stelt.
2) Verre overwegend was in 1897 het getal huwelijken te Amsterdam tot den
leeftijd van 30 jaar. N.1. 2450 tegen 792 van 30-39. (Statistisch Jaarboek
der Gemeente, Amsterdam, 3e Jaarg. 5897, Eerste Helft, 1899; bl. 32).
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het niettemin veelal gebruikelijk is, aan zekere optimistische
beschouwingen over den invloed van de kapitalistische ontwikkeling op den stoffelijken toestand van de arbeidersklasse,
een schijn van wetenschappelijke juistheid bij te zetten door
het noemen van getallen die eene toeneming van gemiddeld
verbruik aanwijzen, zoo gezegd, als een teeken van stijgende
welvaart. In vroegere tijden gebeurde het, dat bij de maaltijden en feesten van vorsten een menigte van onderdanen
werd toegelaten om zich te verheugen in den aanblik van
overvloed en weelde te genieten door de grooten : de regeerende bourgeoisie inviteert op hare beurt de werklieden, om
hen te onthalen op het gecijferde tafereel van een voorspoed
dien zij enkel komen te smaken op het papier van eene
geïnteresseerde statistiek.
Naar de oorzaken van een algemeene daling in de huwelijksfrekwentie bij de beschaafde volken hebben wij, eveneens om
een goede reden, niet te vragen. Zij heeft n.l. alleen plaats,
blijkbaar in de klasse van de niet-arbeiders. De vraag is,
waarom trouwt de bourgeoisie minder ? Wij meenen het te
zien in het dagelijksch leven en tevens niet onduidelijk in
de gegevens van de statistiek. Het andere aspekt van hetzelfde verschijnsel is, dat de arbeiders, hetzij even veelvuldig
trouwen, hetzij meer. Maar, wanneer dezelfde oorzaak van
de kapitalistische ontwikkeling in de beschaafde landen werkzaam, aan beide kanten van de grens der klassen, hier het
huwelijk afbreuk doet, het huwelijk daar onaangetast laat of wel
bevordert, ligt de slotsom voor de hand, dat het huwelijk
bij de twee groote helften der moderne samenleving geworden
is een instelling van geheel verschillenden ekonomischen en
maatschappelijken aard. Wij willen zeggen dat voor allen,
zonder onderscheid van klassen, de onvastheid van het bestaan groóter wordt, de eischen voor het bestaan hooger,
de strijd om het bestaan heviger. En, dat om deze zelfde
reden de bourgeois van het huwelijk meer en meer afziet,
de arbeider meer en meer aan het huwelijk hecht.
Er grijpt, het is waar, een vastere en zich samentrekkende
ring van vereenigd produktie-vermogen om de verbruikers;
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en, naarmate alle onontbeerlijke waren, naarmate de branden kleedingstoffen, de verlichtingsmiddelen, de eet- en drinkwaren, de bouwmaterialen duurder worden ; naarmate, in één
woord, de instelling van de konkurrentie, welke de prijzen
doet dalen, plaats maakt voor de instelling van de kombinatie
welke de prijzen doet stijgen, zal zeer waarschijnlijk deze
nieuwe tijd van kapitalistische ontwikkeling vergezeld worden
door nieuwe maatschappelijke gevolgen. Doch tot heden
stond vast, dat de grootere produktiviteit van den arbeid de
waren vermenigvuldigde en goedkooper maakte en tevens
door de aanwending van betere werktuigen om de goederen
voort te brengen en de drang naar opening van nieuwe
markten om hen van de hand te zetten, en het verloop van
gevestigde industrieën en bestaande markten,die om welke reden
ook, de mededinging niet vol-, den stroom des handels niet
konden bijhouden, het moeilijker werd voor ieder individu
om van de overvloediger en billijker artikelen het bescheiden
deel te erlangen voor zijne konsumtie. Oude markten bleven
bezocht, oude industrieën gevestigd, oude fortuinen in stand,
oude relatiën bewaard, en de personen in de maatschappelijke
positie in welke zij waren opgevoed; zoo was het vroeger.
Het verschil van rijk en arm was minder groot wellicht, maar
vaster bepaald. Wat de aanzienlijken zich konden veroorloven, wat den burger toekwam, wat den werkman paste,
was als naar bekende en onveranderlijke maatschappelijke
tarieven vastgesteld. Er is een grooter afstand tusschen de
klassen, maar ook grootere persoonsverwisseling in de klassen.
Door de plotselingheid van de beweging in handel en nijverheid worden velen verlaagd, vele anderen verhoogd. De
gewezen rijken brengen in de klassen van de armen nieuwe
zucht naar weelde ; die vroeger arm waren overdrijven de
oude weeldezucht. De ontbindingsverschijnselen van het
kapitalisme, en reeds de verschijnselen van zijn opkomst,
hebben bij de arbeiders het besef gewekt van hunne historische bestemming, de bewustheid gebracht van hun maatschappelijke plaats ; hunne plannen voor de toekomst gevormd,
hunne eischen verhoogd voor het tegenwoordige. Of aan
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die eischen zal worden voldaan, in welke mate en bijzonder
ook met welke gestadigheid, hangt, veel meer dan vroeger,
voor ieder persoon, van het toeval af. Meer dan vroeger is
het hoogere bereikbaar, maar moet ook voor het lagere meer
worden gevreesd.
En dit; de ruimere gelegenheid om zich te verrijken, de
grootere kans om te verarmen, geeft aan het oogenblikkelijk
bezit een scherper werkende begeerlijkheid ; aan het enkele
hebben, zou men zeggen, eene hoogere wijding. De wisselvalligheid van het lot in deze nadagen van het stelsel, doet
aller oog zich richten naar hen die voor het oogenblik zich
bevinden op den top van het sneller draaiende rad. En deze
gelukkigen zijn niet, zooals vroeger, vorsten en bisschoppen,
dragers van groote namen en bezitters van groote gronden,
of enkele voorname kooplieden in een stad, of stedéhouders,
hovelingen, ministers van koningen ; of wel, in lagere sfeeren,
hier en daar een werkmeester die door gunst, bijzondere vlijt
en bekwaamheid, •door een zeker monopolie van kunstvaardigheid of traditie, langzamerhand boven zijne gelijken is

opgeklommen. Maar het zijn tegenwoordig veelal fortuinlijke
spekulanten, geslaagde waaghalzen, onbekenden van gisteren,
die hun geluk hebben gezocht (en gevonden) in verre streken;
die in den ademloozen wedloop van de konkurrentie, op het
noodlottige oogenblik, in plaats van bankroet te gaan, millionnair of meer dan millionnair zijn geworden, door één zet
van roekeloosheid welke de gewone roekeloosheid overtrof;
of wel, die, door de konkurrentie rusteloos achtervolgd, met
een plotselingen omzwaai van taktiek, haar bij de keel hebben
gegrepen en bedwongen. Wat zij hebben gedaan, hoe buitengewoon ook, schijnt door iedereen gedaan te kunnen worden,
niemand is van te voren uitgesloten. Het is de moraal van
de burgerlijke klasse, dat met goed gedrag en ijver, geene
positie in hare samenleving niet kan worden veroverd ; en
de zedekundige kinderverhalen (type : Smiles, Help u zelven)
gewagen van de allerhoogste posities, ingenomen door menschen die met niets dan deugd zijn begonnen.
Het verkrijgen van rijkdom aan den eenen kant ; voor de
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armoede zich te bewaren aan den anderen, wordt het groote
levensdoel van verreweg de meerderheid der menschen;
maatschappelijke werking van de oorzaken welke vroegere
vastheid van bestaan hebben geschokt.
Ieder, bovendien, die op welke wijze ook, zich van een
aandeel in den rijkdom, groot of klein, heeft meester gemaakt,
komt als kooper in een steeds betere konditie. Het is niet
genoeg gezegd, dat de gelegenheid om van zijn rijkdom te
genieten steeds gemakkelijker wordt gemaakt. Om hunne
waren van de hand te zetten, zijn de producenten verplicht
geworden stelsels van verkoop te organiseeren, waarbij niet
de geringste kans is verwaarloosd. Vroeger was de weelde
van elk land beperkt tot enkele hoofdplaatsen, thans is zij
overal verspreid en is er van te vinden zelfs in kleine dorpen.
Allerlei luxeartikelen, of die vroeger zoo heetten, ziet men
geëtaleerd in plattelandswinkels, zooals te voren enkel bestonden in de voornaamste straten van groote steden. De
reklame is een overlast geworden, en tergt degenen die geen
koopkracht hebben, tergt hen dubbel die koopkracht hadden.
Met de dalende prijzen zijn gemakken van betaling ingevoerd,
ten bate van hen voor wie de prijzen niet genoeg zijn gedaald ; en dan volgt een groote menigte, die nu eerst voelen
als een gemis en een onrecht dat de waren, goedkoop en
op krediet verkrijgbaar, nog altijd onbereikbaar zijn voor hen.
Wat vroeger duur was, was eenmaal te duur voor de meesten.
Wat men vroeger zag in eenige groote plaatsen, werd niet
begeerd, wijl nauwelijks gekend, door de massa er buiten.
Kostbare dingen waren vroeger alleen te koop in de winkels
die geen arbeider zou binnengaan, gelegen in wijken waar
hij misschien zelden kwam. Thans verrijzen fraaie magazijnen
in het midden van arbeidersbuurten, en de agenten van de
winkeliers wachten niet tot de werklieden komen koopen.
Rijwielen b.v. voor de mannen, naaimachines voor de vrouwen,
vindt men in gezinnen die vroeger zoodanige uitgaven beschouwd zouden hebben als zeer ver boven hun kracht. Het
feit van eenige weelde in éen gezin, maakt het tot een behoefte
voor twintig andere, juist blijvende onder de grens waar het
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nauwelijks mogelijke in het onmogelijke overgaat. Het plezierreizen kostte jaren geleden enorme sommen, thans maken
werklieden van twaalf gulden in de week uitstapjes naar
Parijs en naar den Rijn. Eenige vakantie te genieten en iets
van de wereld te zien, indien het tienmaal meer menschen
ten deel valt dan te voren, is daarom een onvervulde behoefte
geworden van twintig maal tien.
In eene richting die hier alleen kan worden aangeduid,
behoort men, meenen wij, zijne gedachten te laten gaan, eer
men uit omstandigheden als een grooter vleeschverbruik of
uit het dragen van fraaiere manufakturen door arbeidersvrouwen,
besluit tot eene verhoogde volkswelvaart als vrucht van het
moderne kapitalisme. Er worden meer produkten op de markt
geworpen en tot lagere prijzen ; maar niemand kan er staat
op maken dat hij zijn portie behoorlijk ontvangen zal ; ook
door dezen twijfel gedrongen, tracht lederen naar een zoo
groot mogelijke portie ; en er is een grooter verschil tusschen
wenschen en werkelijkheid dan door deze produktewijze ooit
kan worden vereffend, die niet met de behoeften ,van de
verbruikers rekent, maar met de belangen van de voortbrengers.
Wordt de strijd om het bestaan tegelijkertijd moeilijker met
het klimmen der eischen van het bestaan, dan zullen de
arbeiders om die reden eer meer dan minder trouwen, de
anderen het huwelijk uitstellen of opgeven. De huwelijksstaat
verschaft aan de arbeiders de middelen om, ook stoffelijk,
beter te leven. Voor de meer gegoeden verzwaart het getrouwde leven de stoffelijke eischen belangrijk.
,

Engelsche schrijvers over het onderwerp onderscheiden een
»standard of comfort" en een »standard of wealth". Het
eerste peil kan min of meer hooger zijn dan het tweede.
Wanneer en zoover dit het geval is, mag het blijkbaar geheel
onverschillig worden genoemd, of, historisch, het tweede een
rijzing aanwijst bij vroeger. Het produktiestelsel kan gezegd
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worden de armoede te vermeerderen, wanneer het op groote
schaal bij de menschen het besef wekt dat zij te kort komen.
Indien de lieden vroeger nog meer te kort kwamen, des te
erger voor hen ; maar het is een overweging die mij niet
beter maakt. Gebrek wordt bepaald niet door wat men heeft,
maar door wat men niet heeft. Er mag eene moraal zijn,
uitgaande van de personen die van het kapitalisme geen
kwaad willen hooren, welke soberheid prijst en berusting
aanbeveelt, maar wij hebben hier te doen met ekonomische
en maatschappelijke feiten, en niet met zedelijkheidsbeschouwingen ; en reeds de omstandigheid dat de vrienden van het
stelsel de tevredenheid prediken, bewijst dat het stelsel-zelf
de ontevredenheid in de hand werkt. Het produktie-stelsel
kan gezegd worden de armoede te vermeerderen, wanneer
het, den rijkdom vermeerderende, behoeften en begeerten
schept tot welker vervulling de aanwassende rijkdom regelmatig ontoereikende is. 1 )
De opmerking dat de levensstandaard achter blijft bij de
eischen van het leven wordt gebruikt tot verklaring van de
afnemende huwelijksfrekwentie ; hoewel van de gevolgtrekking
voor het kapitalisme in het algemeen men zich blijkbaar geen
rekenschap heeft gegeven. De onzekerheid van het bestaan
heeft de strekking, zeiden wij, om de eischen te verhoogen;
want het is een onzekerheid welke vaste levensvoorwaarden
opheft, vroeger aan bepaalde maatschappelijke standen verbonden ; de genietingen van het leven her- en derwaarts werpt;
voorstelt als een levensdoel, begeerlijk niet alleen maar ook
bereikbaar voor allen. Meer en meer onzeker van de toekomst,
en alleen hiervan zeker, dat zijne inkomsten, om de uitgaven
voor zijne behoeften te bestrijden, zullen moeten toenemen,
bedenkt, in de klasse van de bourgeoisie, de man dat hij
verkeerd doet met in het huwelijk te treden ; en de jonge

1 ) De vraag of de bestaande produktieve krachten, behoorlijk beheerd en
met een goede verdeeling, niet bij machte zouden zijn te voldoen aan een
naar onzen maatstaf honger levensstandaard, blijft hier buiten beschouwing.
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vrouw zich tweemaal eer zij een aanzoek ten huwelijk
gehoor geeft. 1 )
»Ondanks den toenemenden rijkdom van het land, is het
»getal huwelijken dalende, met afwisselende kleine verhoo»gingen, van een maximum van 17.6 in 1873 tot 15.3 in 1895.
» Het is waarschijnlijk dat de gestadig wassende eischen
»van het leven onder alle klassen mannen en vrouwen hui» verig maken de verantwoordelijkheid van het gezin te aan»vaarden, zonder een verzekerd inkomen : voornaamste oorzaak
»van dit verschijnsel. In Frankrijk, Pruisen en het
»Duitsche rijk begon het een jaar eerder dan in Engeland."
Zoo schrijft Newsholme in zijn genoemd werk. En F. S.
Nitti, de Italiaansche ekonomist, wiens boek over de bevolkingsleer in 1 877, te Parijs vertaald, is uitgegeven : » Geneesheeren, staathuishoudkundigen en beoefenaren van de statistiek,
komen hierin overeen, dat de invloeden, die in Frankrijk de
huwelijksvruchtbaarheid beperken, van zuiver ekonomischen
aard zijn en te zoeken in een toenemende behoefte aan welstand
en de uitbreiding van het kleine bezit. De kleine eigenaren
worden tot onvruchtbaarheid uit voorzorg gedwongen, willen zij
niet afdalen tot een lagere klasse." 2 ) Prof. J. Conrad, verre van
ongunstige verschijnselen voor het kapitalisme te vermoeden,
behelpt zich met het in wetenschappelijke besprekingen weinig
zeggend woord : de beschaving, doch konstateert geen andere
oorzaak. »Het ligt voor de hand," zegt hij, .»dat met den
vooruitgang van de beschaving [der Kultur] en de daarmee
verbonden stijging van de levenseischen en de grootere voorzichtigheid bij het trouwen, het huwelijkscijfer afneemt." )
1) „The decline in the marriage-rate in recent years points to a rise in the
standard of comfort of the great mass of the people." — The Efecis of
Machinery on Wages by J. Shield Nicholson, 1892; bl. 18.'
,,It may happen that though wealth increases, yet the standard of comfort
increasing more quickly, the marriage-rate declines. This may be in part the
explanation of the decline in marriage-rate which has occurred in recent years
in many civilized countries." Dictionary of Political Economy by Inglis Palgrave (Marriage-Rate) II, 701.
2) La population et le système social, 1 897 ; bi. 196.
3) Statistik, I, 900 , bl. 91.
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En reeds eene der eerste feministische schrijfsters, de beroemde Louise Otto—Peters heeft het verschijnsel vastgesteld
in de volgende woorden. Men klaagt --- schrijft zij in Das
Recht der Frauen auf Erwerb, 1 866 (bl. 14), -- » men klaagt
juist in de beschaafde standen over vermindering van de
huwelijken, en van beide kanten klaagt men dat het bij
de tegenwoordige verhoogde eischen bijna niet mogelijk is,
eene vrouw te trouwen zonder vermogen." Eene jongere
auteur deed niet anders dan dertig jaar later hetzelfde te
zeggen : „De strijd om het bestaan, door de vermeerdering
van de bevolking verscherpt, houdt den beschaafden man
meer en langer van het huwelijk terug dan den arbeider, die
in de vrouw iemand ziet die ook wat verdient" i). (Elisabeth
Gnauck Ki hne, Die Soziale Lage der Frau, Berlin, 18 95).
Daarom is in de verminderde huwelijksfrekwente bij de
bourgeoisie de hier voorgestelde werking van het kapitalisme
in onze dagen zoo duidelijk zichtbaar, wijl het sluiten van
een huwelijk in deze maatschappelijke klasse allereerst een
zaak is van hoop en vertrouwen ; wel te verstaan van vertrouwen en hoop in eigen stoffelijke toekomst. Men trouwt
niet zoozeer op wat men heeft, dan wel op datgene wat men
grond heeft te verwachten. Iemands vooruitzichten, zooals
het gewoonlijk heet, geven den doorslag. Eenige jaren van
beperkte middelen als eerste periode van het familieleven,
worden, zelfs in gegoede kringen, geen bezwaar geacht. Het
behoort, of behoorde althans, tot den goeden toon dat jonggetrouwden, zelfs in zeer welvarende kringen, begonnen met een
eenvoudige inrichting. Reeds dadelijk zich te installeeren op
den voet van de ouders en van oudere verwanten, is, of zou
geweest zijn, van slechten smaak. Deze ongeschreven zedewet onderstelt de mogelijkheid van een geleidelijke uitbreiding.
1) ,,... -. die Heirathschancen der Töchter dieser Kreise (gestalteten) sich immer
ungunstiger ... (weil) ... den Mitnnern, welche für diese Kreise in Betracht
kommen, die Eheschliessung allgemein durch die wirthschaftlichen und socialen
Verhtltnisse in höherem Masse erschwert (ist)." --- Handwörterb. der Staatswissenschaften, III. I 2I I . Prof. Pierstorff : Ursprung und Entrwickelung der Frauen-

frage.
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Naarmate dit vooruitzicht minder gunstig wordt, verliest het
huwelijk zelf veel van zijne bekoring. De veelvuldigheid van
het huwelijk is een maatstaf van het vertrouwen, dat het
levende geslacht stelt in de sociale omstandigheden welke
het omgeven. In laatste instantie, derhalve, van het vertrouwen
der konsumenten in de produktiewijze en hare hulpmiddelen.
De bestaansmiddelen die eene produktiewijze verschaft, wordt
altijd beoordeeld uit een oogpunt van het betrekkelijke :
van de verhouding tot de behoeften, van de regelmatigheid
en vastheid waarmeê ze beschikbaar zijn. Welvaart en rijkdom zijn woorden zonder absoluten zin. Dat het kapitalisme
zooveel voorspoed heeft gebracht, is een stelling die het
gevoelen uitdrukt van een geslacht dat vóor-kapitalistische
tijden had gekend, en geen reden had om te vreezen dat het
later veranderen zou. Indien nu, zelfs bij gegoeden en zeer gegoeden, het gevoel ontstaat, dat zij te arm zijn om te trouwen,
wordt de eerbied voor de duurzaamheid en de overvloedigheid
van het kapitalisme niet hersteld door overlegging van
welke tabellen ook nopens de kohieren eener inkomstenbelasting.
Deze beteekenis van de statistiek der huwelijksbeweging
is opgemerkt door onderscheidene speciale auteurs over het
onderwerp. 1
De schrijver van het artikel in den Economist van 1867
(Bijblad, bl. 445) beschrijft in het bijzonder de verhouding
der eerste echten (tusschen meisjes en jonggezellen) »als
maatstaf van volkswelvaart., of althans van verlevendigde hoop
op de toekomst." Von Mayr komt naar aanleiding van dit
punt tot de erkenning van een verschillende werking in verschillende maatschappelijke groepen. Bijzondere onderzoekingen, zegt hij, hebben den zin van F. B. W. von Hermann's
dikwijls aangehaalde stelling bevestigd, dat »het getal van
»de in eenig tijdsverloop gesloten huwelijken de hoop uitdrukt,

)

) »_ _ —

1
people are governed in their calculations as to whether they can
afford to marry or not, — -- by the money income which they expect to be
able to get. . . .
Prof. A. Marshall s Princzples of Economics, X898; bl. 268.
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» welke omstreeks dezen tijd met betrekking tot het stoffelijk
» welvaren van een gezin in het land aanwezig was .... "
Verdere studiën bewijzen echter, vervolgt hij, — — » dat
het geheel van vooruitzichten in de toekomst bij verschillende
maatschappelijke standen er verschillend uitziet."
De opmerking is gemaakt en zij bevestigt de onze over
de oorzaken van het mindere trouwen bij de bourgeoisie;
dat, wat de schrijvers ten onrechte noemen een algemeene
daling van het huwelijkscijfer, want zij betreft niet de arbeidersklasse, niet meer in zulk een direkt aanwijsbaar en eenvoudig verband staat met zekere ekonomische feiten als vroeger.
Vroeger n.l. ging, kort gezegd, de huwelijkslijn op en neer
met den prijs van het brood. Brood, voornaamste volksvoedsel,
de waar welke de produktiekosten van alle andere waren
hoofdzakelijk bepaalde. Nu is ten eerste het brood in deze
kwaliteit door andere artikelen gedeeltelijk verdrongen ; en
de broodprijs derhalve beheerscht minder dan te voren den
prijs van de arbeidskracht. De hoogleeraar Marshall taxeert
het gedeelte van hun loon door de massa van Engelsche
werklieden aan brood besteed, op minder dan een vierde
»en daarom," zegt hij, »zijn de veranderingen in den algemeenen handelstoestand van overwegenden invloed geworden
op de huwelijksbeweging." 1 ) Met andere woorden, het sluiten
van een huwelijk was vroeger meer een kwestie van tegenwoordig bezit dan van vertrouwen op de toekomst. Maar de
toekomst wordt eerst dan in aanmerking genomen, wanneer
zij, veel of weinig, twijfelachtig schijnt; overigens schijnt wat
volgen zal, eenvoudig een voortzetting van hetgeen is. Het
begrip toekomst is identiek met het begrip verandering.
Men wantrouwt de toekomst indien de verandering, die zij
verwacht wordt te brengen, een verslechtering kan zijn.
Overvloedige graanoogsten beteekenden overvloed van alle
dingen ; zoowel op het land als in de stad. Op dezen oogenblikkelijken en algemeenen voorspoed werd getrouwd ; wie
vandaag rekenen mocht een gezin te kunnen onderhouden,
1) Principles of Economics, Ed. X898; bl. 267.

45 6SOCIALISME EN FEMINISME.
mocht rekenen het steeds te kunnen. De kapitalistische ontwikkeling had nog niet alle produktieve krachten aan zich
onderworpen ; gezegende oogsten beduidden nog niet een
ramp voor een groot deel van de bevolking ; de produktiewijze scheen nog een verstandige handreiking aan de natuur.
Thans echter, is een voordeelige oogst maar gedeeltelijk
een voordeel ; het is een kapitalistische gebeurtenis als een
andere en komt in aanmerking allereerst voor de bezitters,
niet voor de gebruikers van de waar ; en, of de kansen voor
een huwelijk gunstig zijn, hangt af van het samengestelde
geheel der kapitalistische gebeurtenissen.
Uitvoeriger hierover schrijft Georg von Mayr : Statistik und

Gesellschaftslehre, II bl. 3 85/6.
Het eerste noodige, zegt hij, is het onderzoek naar de
ekonomische oorzaken, minder van den hoogen of lagen stand
van het huwelijkscijfer als zoodanig, dan wel van den op-enneergang in bepaalde tijdsruimten. »Dat de ekonomische
omstandigheden invloed hebben op de huwelijksfrekwentie is
op onmiskenbaar treffende wijze waar te nemen aan den
teruggang der huwelijken in tijden van ekonomische rampen.
-- In vroegeren tijd en reeds sedert Süszmilch, 1 ) en tot
over de helft van de eeuw, vond men in de statistisch ,.aangetoonde overeenkomst van graanprijzen en huwelijksbeweging
het bewijs van een zoodanigen samenhang. De regelmatigheid van dit verschijnsel scheen algemeen vast te staan, en
toch is het gebleken slechts een historisch feit te zijn. Zoo
lang de Europeesche landen, vooral ook Duitschland, door
eigen produktie hun graanverbruik konden bestrijden, waren
de jaren van lage graanprijzen in het algemeen, indien de
daling niet te ver ging, tegelijk de jaren van rijke oogsten.
De boer vond in grooteren afzet een vergoeding voor den
lagen prijs, en de graanverbruikers werden door de goedkoopte
in hunne huishouding geholpen."
» Doch deze verhoudingen gaat Von Mayr voort —
zijn sedert het opkomen van het internationale grootkapitalisme
1)

Suszmilch, 1708-1767. Die Göttliche Ordnung etc. 1742.
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veranderd. Lage graanprijzen zijn niet meer de uitdrukking
van overvloedige inheemsche oogsten, maar van toenemende
wereldproduktie ; komen zij ook ten bate van het graanverbruik, dan kunnen zij niettemin schade doen aan de boeren
in wijden kring. Daarbij komt verder dat met de toeneming
van de heerschappij der industrie en met de verheffing van
den algemeenen levensstandaard van de groote menigte, de
beteekenis welke de broodprijs heeft in hare huishouding,
grootendeels ingekrompen is, terwijl aan den anderen kant
de vraag van ruime en goed betaalde arbeidsgelegenheid op
den voorgrond treedt. Overeenkomst van huweljkscffers en
graanprozen wordt dus in het moderne staathuishoudkundig
onderzoek vervangen door overeenkomst vanproduktietoestand
en huweljkscijfers, uitgedrukt door omvang van den uitvoerhandel ; of wel vervangen door den samenhang tusschen
huwelijkscijfers en de golfbeweging van ekonornische krisissen."
Aan de leidende en regeerende klasse ontbreekt in toenemende mate het vertrouwen in de produktiewijs, die de
grondslag is van hare eigen grootheid. De vastheid begeeft
haar tot het instandhouden van de instelling, welke naast het
privaat-bezit van de produktiemiddelen als ekonomische instelling, vroeger was de noodzakelijke vorm en daarom de heilige
vorm scheen van haar maatschappelijk leven, de staat des
huwelijks. Beginselen van de warenproduktie hebben het huwelijk
voortgebracht, de moderne ontwikkeling van het groot kapitalisme, laatste faze van de warenproduktie, verstoort het huwelijk.
De algemeene ekonomische grondoorzaak doet zich voor
in eenige maatschappelijke vormen, die beter in de tweede
helft van dit artikel worden behandeld. Wat de om aangeduide
redenen andere lijnen volgende huwelijksbeweging van het
proletariaat aangaat, moge eveneens hare algemeene uitdrukking thans volstaan. Hoe, maatschappelijk, het huwelijk bij de
arbeiders is, en meer en meer wordt, eene instelling, die wel
onder de werking van het kapitalisme in zekere opzichten
lijdt maar niet in haar wezen wordt aangetast, zal nader
kunnen blijken bij de bespreking van de positie der prole
tarische vrouw.
-
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Het feminisme, willen wij zeggen, is de beweging door het
maatschappelijk feit teweeggebracht, dat de positie van de
vrouwen uit de middelklasse in hare grondslagen wordt aangetast. Het feminisme is, als de theoretische vertegenwoordiging van deze beweging, een ideëel stelsel burgerlijk van
karakter en inhoud.
VI.
Voor onze volgende beschouwingen van het feminisme
is het niet zonder belang de ekonomische of eerste faktoren
van de beweging met juistheid te hebben aangewezen ; en
het komt ons voor onweêrlegbaar te zijn, dat de oorzaken
welke een sterk toenemend getal vrouwen in den middelstand
buiten het huwelijk plaatsen, als deze eerste faktoren moeten
worden aangezien. De man, sociaal haar gelijke, wordt tot
het huwelijk steeds minder genegen onder de invloeden
voortkomende uit het wezen van het kapitalisme in deze
periode. Maar, behalve en naast deze modern-kapitalistische
werkingen, zijn er andere die evenzeer leiden tot het maatschappelijk gevolg, dat steeds meer ongehuwde vrouwen
zullen worden gevonden. De statistische vorm van het
verschijnsel is het overschot van huwbare vrouwen bij mannen.
Het feit is reeds vele jaren geleden opgemerkt en heeft
misschien wel gediend als eerste maatschappelijke grondslag
tot verklaring van de feministische beweging 1 ). De vraag
1 ) » Es ist eine allbekannte Thatsache, dasz schon im Kindesalter mehr Knaben
als M,dchen sterben und ebenso, dass mehr Frauen als Minner ein hohes
Alter erreichen. Daraus allein geht schon hervor, dass nicht jedes Mitdchen
sich verheirathen kann — auszerdem dass auch die statistischen Tabellen aller
Li,nder nachweisen, dass sich die Ehen vermindern." Louise Otto, Das Recht
der Frauen auf Erwerb, Hamburg 1866, bl. 3.
Bij de oprichting van het Verein zur Förderung der Erwerbsfiihigkeit des
Weiblichen Geschlechts te Berlijn (naderhand Lette-Verein), deed de stichter,
Dr. Lette, uitkomen, dat een groot getal vrouwen gedwongen waren haar eigen
brood te verdienen, »en dat het huwelijk — aangezien in Pruisen meer vrouwen
dan mannen waren en om andere ekonomische redenen — niet altijd mogelijk
was." The Woman Question in Europe. Germany. New-York en Londen s 5884,
blz. 1 43.
In een artikel over de vraag : Why are Women redundant? uit den bundel
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op dit punt van ons onderzoek is slechts of dit maatschappelijke, dat er meer vrouwen dan mannen zijn en daarom
niet alle vrouwen kunnen trouwen, teweeggebracht wordt
door een oorzaak in het ekonomische.
De hoofdoorzaak schijnt inderdaad gelegen te zijn bij de
kapitalistische produktiewijze, leidende tot maatschappelijke
verhoudingen, welke op verschillende manieren de sterfelijkheid onder de mannen verhoogen, zóódanig dat de algemeen
voorkomende overhand van jeugdige mannelijke bevolking
omstreeks het twintigste levensjaar omslaat in een tekort van
volwassen mannen. De kapitalistische produktie, echter,
werkt alleen op grootere schaal ; wanneer men haar gebied
als één geheel beschouwt, wordt hare werking zichtbaar.
Immers, alleen in Europa en het oudere Oostelijk deel van
Noord-Amerika, doet het verschijnsel zich voor. Wat men
van de bevolking der andere werelddeelen weet, wijst omgekeerd op een overschot van mannen. In Europa is verder
het kapitalistisch meest ontwikkelde deel, in het bijzonder de
sterkst industrieele landen, als Engeland, Duitschland, Oostenrijk (buiten Hongarije), de streek waar de minderheid van
de mannen het grootst is. Doch België maakt eene uitzonering met 1005 vrouwen op 1000 mannen. Voor het dan
volgend cijfer van Frankrijk met 1014 zou het overwegende
landbouwbedrijf een verklaring kunnen geven. Denemarken en
Zweden, daarentegen, zijn genoteerd met de hooge getallen
van 105 I en 1065. Het schijnt derhalve, dat het kapitalisme
Literary and Social 7iudgmmaents door W. R. Greg (z. j.), is de algemeene overtalligheid, waarop de schrijver de aandacht vestigt als een in het maatschappelijk
verband weinig beschouwd feit, de statistische grondslag van »het vraagstuk
dat opgelost, van het euvel en de afwijking welke genezen moeten worden."
— Het artikel behoort, ook blijkens den inhoud, tot de vroegste moderne
geschriften over de vrouwenbeweging; geschreven kort na 1851.
In hare brochure over De Liefde in het Vrouwenleven voorheen en thans
(1899) polemiseert Cornelie Huygens tegen de stelling, dat het huwelijk de
eenige ot althans hoogste bestemming der vrouw zou zijn. Men is dan verplicht,
zegt zij, aan de jonge vrouwen tegelijkertijd de waarheid voor te houden, dat
dit ,,hoogste geluk", ,,alleen reeds omdat wij vrouwen zooveel grooter in aantal
zijn", „slechts voor weinige onzer bereikbaar" is (bl. 38).
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als produktiewijze bij andere maatschappelijke grondvormen
vergeleken, de minderheid veroorzaakt van de mannen, maar
dat in verschillende landen bijkomstige kapitalistische oorzaken, sterke plaatselijke stoornissen teweeg brengen. 1
De algemeene oorzaak kan verwacht worden het sterkste
te werken in de groote steden, plaatsen als zoodanig in en
door de moderne kapitalistische ontwikkeling ontstaan. Inderdaad heeft men in bijna alle groote steden van de kapitalistische wereld een overschot van vrouwen geteld, grooter dan
gemiddeld in het land. Wordt dus, juist bij de intellektueele
stedelijke bevolking, door deze oorzaak wederom de huwelijkskans van de vrouwen verkleind, dan ligt hier een werkzame
faktor temeer voor eene beweging welke uit de verwording
van het gezinsleven is voortgekomen. Reeds het enkele
feit, dat in - de meeste belangrijke plaatsen een grooter of
kleiner getal vrouwen wonen, die, alleen al door hare numerieke meerderheid, gedwongen zijn een onafhankelijk bestaan
te vestigen, zou, wellicht, bij machte zijn een revolutionnair
feminisme in het leven te roepen. De statistiek, het is waar,
geeft geen antwoord op de vraag, of de vrouwelijke overbevolking in de eene klasse sterker is dan in de andere, en
wij moeten, om het verschijnsel te beoordeelen, ons tevreden
stellen met hare algemeene cijfers.
Bijvoorbeeld bedroeg in Duitschland, volgens de telling
van Juni 1895, het plus van de vrouwen weinig minder dan
een millioen, of 103.75 ten honderd. In de hoofdsteden was
het percentage 1 07.69. In Berlijn 109. i o. In Parijs, volgens
)

1) Aan hunne beroepsomstandigheden wordt toegeschreven, dat de sterfte
onder de mannen grooter is, en dit zou, andere gegevens gelijk blijvende, niet
de kapitalistische ontwikkeling moeten toenemen. Doch daar tegenover staat bv.
in Duitschland, dat tevens en tegelijkertijd de landverhuizing van mannen afneemt
(prof. Conrad, Statistik I 67), zoodat deze oorzaak van mindertal der mannen verzwakt. In groote steden is de algemeene ongunstige kapitalistische invloed voor
de mannelijke bevolking evenredig sterker, maar aan den anderen kant is er in de
moderne steden toevloed van mannelijke arbeiders, opeenhooping van militairen,
ambtenaren, studenten enz., faktoren die aan de werking van de hoofdoorzaak
afbreuk doen. De vrouwelijke overbevolking in de groote steden kan verhoogd
worden door de aanwezigheid van dienstboden, prostituees, vrouwelijke industrieën.
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eene opgave van eene spreekster op het vrouwenkongres te
Berlijn, September 1896, waren per duizend mannen, 1050
vrouwen ; in Brussel 1 144 tegen 1005 in België ; in Londen
1123; in Weenen 1126.
De maatschappelijke beteekenis van het verschijnsel is
blijkbaar hoofdzakelijk gelegen in het overschot van de
huwbare vrouwen. Naar eene uitvoeriger tabel in Von Mayr,
Statistik und Gesellschaftslehre II, bl. 82/3, vond men op
1000 mannen:
Vrouwen van 20--40 jaar.
Nederland België Denemarken Oostenrijk Hongarije Zweden Engeland

987

1029

1028

1047

1107

Frankrijk

Duitschland

1003

1034

1099

1093

Voor Nederland zijn de volgende getallen ontleend aan
de Yaarcijfers. De totale bevolking van 20-39 jaar bedroeg:
Anno 1830 402410 vrouwen 374480 mannen -E- 107.4 p. ioo mannen
»
»

184o 434069
x 849 480510

»
»

412763
463238

»
»

»
»

105.2 » ioo
103.7 » 100

2^

18 59

5 20455

»

503974

»

»

103 .3 »

100

»

»
1^

186 9

535359
18 79 5 63 02 5

»
»

513353
548673

» 104.3 » 100
»
5» 102.6 -> ioo

ii

»

1889 63554 6

»

617373

»

» 102.9 » zoo

»

»

De stijging van het cijfer der ongehuwde vrouwen, zagen
wij, begint merkbaar te worden bij de volkstelling van 1879.
Eveneens, zien wij thans, is dit eenigermate het geval met
de huwbare vrouwelijke overbevolking ; een verschijnsel
wederom overeenkomend met de beweging van deze overbevolking in het algemeen, gelijk nader bevestigd wordt
door een dezer dagen verschenen voorloopige mededeeling over de volkstelling van i 899. Immers blijkens dit
bericht, is de van '79—'89 waargenomen stijging van de
algemeene vrouwelijke overbevolking voortgezet. Het percentage van de overtallige huwbaren is iets grooter dan dat
van het geheele getal, in de laatste jaren 102.02.
Voor Duitschland, volgens het referaat i) over het onderi) Protokol (Berlijn 897) bi. 222 v.v.
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werp op het Berlijnsche Congres, was de verhouding in den
leeftijd van I5 tot 45, 5I tegen 49, voor Oostenrijk 5I.4
tegen 48.6, voor Engeland 51.7 tegen 48.3. Het geheele
overschot beliep in Duitschland (1895) 951.962 en 954.591
boven 16 jaar i). Het getal mannen van 21-50 jaar was
9. 0 59. 000 , het getal vrouwen van 18-45 jaar 9.552.000;
derhalve, zegt prof. I. Conrad (Statistik I, 68) „bijna een
half millioen huwbare vrouwen meer dan mannen, wat een
scherp licht werpt op onze betrokken maatschappelijke toestanden."
De stad Amsterdam heeft het verschijnsel gemeen met de
andere groote steden, hetzelfde geldt van Rotterdam, Den
Haag en Utrecht. In i 898 was de verhouding in Amsterdam
I 10, in Rotterdam rog, in Utrecht 109, in 's Gravenhage
zelfs 119.
De volgende tabel, samengesteld naar tabellen No. VIII
en XXVII van de aarcjfers voor 1898, geeft een vergelijkend overzicht van Nederland en Amsterdam.
Op elke honderd mannen waren:
in Nederland

Anno 1830 104.5 vrouwen
»

in Amsterdam
124.0

vrouwen

1840 104.2

»

121.5

»

» 1849 104.0

»

120.0

»

1859 103.1

»

A

» 1869 102.9

I18.6

a

116.8

»

»

1879 102.3

)

113.8

»

»

1889 IO2.4

»

II2.6

»

A

1890 IO2.4

»

II2.3

>

»

1891 IO2.3

»

III.8

»

1892 IO2.2

»

III.2

»

»

1893 IO2.I

»

III.0

»

»

1894 IO2.I

»

III.4

»

»

1895 IO2.I

»

III.2

»

7,

1896 IO2.I

a

III.0

»

»

1897 IO2.0

»

110.5

»

» 1898 101.9

»

110.3

Het absolute overschot in 1898 bedroeg voor het rijk

48098, voor de hoofdstad 25255, in de vier groote gemeenten
t)

Prof. Pierstorff in Handworterbuck der Staatswissenschaften, I, 1195.
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60495, waarvan op den leeftijd van 20-39 i), ongeveer
17000. Voor Amsterdam, ziet men, geldt overigens niet wat
volgens Von Mayr (t. a. p. bl. 69) in het algemeen de grootere
plaatsen kenmerkt, » die door sterke en in de latere tijden
toenemende vertegenwoordiging van het vrouwelijk geslacht
op eene maatschappelijk vrij bedenkelijke wijze van de normale
verhouding afwijken." Daarentegen en wegens dezen
regel is de studie van het verschijnsel in de groote steden
belangrijk voor de kennis van de hoofdoorzaak van het
verschijnsel in het algemeen — is op Amsterdam toepasselijk
de regel, waargenomen in Middel- en West-Europa, „dat
iedere stadsbevolking, tengevolge der verschillende sterfteverhoudingen van beide geslachten, ondanks het geboorteoverschot van jongens, de strekking heeft uit zich zelve een
vrouwenoverschot voort te brengen, grooter dan het gemiddelde in het land 2). Immers was de gemiddelde sterfte
onder de mannen van 1889 tot 1898 in het rijk 1.97 pCt.
tegen 2.03 in Amsterdam ; de sterfte onder de vrouwen in
de hoofdstad 1.71 tegen 1.82 pCt. in het rijk. In deze jaren
stierven te Amsterdam gemiddeld 105.1 mannen tegen 100
vrouwen en werden gemiddeld 104.3 jongens geboren.
Duitschland, het typische land van stijgende kapitalistische
ontwikkeling gedurende den laatsten menschenleeftijd, »telde
in 1861 in nog weinig groote gemeenten meer vrouwen dan
mannen, in het jaar I 87 I was deze verhouding reeds regel
geworden, en in het jaar 188 5 bestonden nog slechts drie
uitzonderingen." De abstrakte strekking van de natuur, zegt
Georg von Mayr verder, zichtbaar in de konstante geslachtsverhoudingen bij de geboorten, wordt door de konkrete maatschappelijke strekkingen overwonnen.
Vele andere burgerlijke auteurs spreken over de oorzaken
als de gevolgen van het grootere getal vrouwen in denzelfden
i) Percentage van het Rijk.
,,Doch meiut B ii c h e r (Allgem. statistiches Archiv. II, 1892), das starkere
Ueberwiegen der Frauen in den grosseren sttdten werde noch mehr durch einen
grössere Sterblichkeit des minnlichen Geschlechts, als durch einen st,rkeren
2)

Zuzug des Weiblichen bedingt". (Conrad, t. a. p. bl. 67).
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zin. Het leven van de mannen, zegt Conrad, wordt veelal
door hunne beroepsbezigheid, ook door oorlogen, maar eveneens door uitspattingen, voornamelijk alkoholisme, in gevaar
gebracht". (Statustik I, 66). » Onze beschaving", zeide de
spreekster van het Berlijnsche kongres, Dr. Zofia Daszynska
van Warschau," schijnt voor de mannen verderfelijker dan
voor de vrouwen. Afgezien van oorlogen .... eischt de
grootere inspanning van het mannelijk bestaan, zoowel in
arbeid als in genot, meer van zijn levenskracht, welke spoediger uitgeput is. -- Miss Collet in haar bekend rapport over
den toestand van vrouwenarbeid in Engeland (bl. 8) konstateert
een toeneming in de »wanverhouding van volwassen mannen
en vrouwen hetgeen alleen reeds voldoende zou zijn om
het getal ongehuwde vrouwen te vergrooten die haar brood
moeten verdienen".
De kapitalistische produktiewijze brengt te weeg, krachtens
de aangeduide tweeledige oorzaak, de materieele voorwaarden,
onder welke alleen de , geestelijke beweging van het feminisme, die een geestelijke verheffing is, zich ontwikkelen kan
als de op ééne na interessantste, diepst grijpende, gelukkigste intellektueele strooming van dezen tijd. Wat de
verhouding naar intensiteit van de beide groote oorzaken
aangaat, schijnt ons de opmerking van Pierstorff beslissend
(Handwörterbuch, Frauenfrag e und Frauenarbeit, III, i 196),
dat het numerieke overwicht van het vrouwelijk geslacht
alleenlijk werkt als een verscherpend moment.
-

DE GELUKKIGEN
DOOR

ALBERT VERWEY.

I.
VAN HET LIJDEN.
»De blankheid wordt in bloed geboren
Die rein en heerlijk leven zal,
En dingen zijn niet die bekoren
Dan droef, en daarna liefgetal.

De schoonheid die aan 't kruis moest sterven
Ontving op 't eind een roode wond:
Wie zulke wonden wil verwerven
Kust zich aan deze 't hart gezond;

Want met die wond ging hemel open
Waar bloed nooit vloeit en smart nooit woont,
En schoonen gelukzalig loopen
In 't wit licht dat in 't midden troont."
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II.

VAN DE VREUGDE.
» Wij zijn uit de' Algrond opgerezen
Als bloemen door een zon bestraald:
Onprijsbaar blijft en onvolprezen
't Leven dat uit ons ademhaalt.

Als ziekte en ramp ons schoonheid deren
't Leven is groot 1 — wij lijden stil.
Maar droefheid kan geen kracht vermeeren
Die slechts in vreugd verwinnen wil.

En als ons daden bergwaarts stammen
En 't in en om ons stoomt en brandt,
Dan staan geheiligd we in die vlammen
En zeggen : Eén leeft die ons bant."

DE GELUKKIGEN.
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III.

VAN DE DINGEN.
> Wat schoon van verlerlei gestalten
Zweeft hier mij voor en lokt mij na -Zooals een, kind staat voor de spalten
Van 't hek en slaat de bloemen ga

En voelt in 't park zich heel verzwolgen, —
Zoo heeft mijn oog hier rust noch duur
In al dat wisslend schoon te volgen.
Het warmt mijn hart gelijk een vuur.

En sluit ik de oogen om in droomen
Te zien hoe 't al zoo schoon beweegt --'k Zie vorm en kleur weer me overkomen
Niet anders dan 't in 't zonlicht pleegt."
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IV.

VAN DEN GEEST.
» Straling van licht, en felle kleuren,
Onttrok ik 't oog en zocht het hoofd
Hoog in klokstille burcht te beuren
Waar niets den kalmen tik verdooft

Van 't uurwerk, roerloos opgehangen,
Dat de altijd zuivre gangen meet
Waarmee de Geest, vrij van verlangen
En deernis, de eeuwge paden treedt.

En de eendre gang in 't andre wezen,
En 't tijdloos Zijn in 't tijdlijk Beeld,
Lokken, en doen de Dwaling lezen:
Schaduw die langs de Waarheid speelt."

DE GELUKKIGEN.

V.

VAN DE MUZIEK.

» Vormen noch kleuren, noch gedachten,
Geen kruis, geen daden lokken ons:
Klanken alleen : gezwollen klachten,
Geklonken vreugden, en 't gegons

Van 't duizendwerf gedroomd, genoten,
Van 't onuitspreekbaar, blind, bestaan:
Droppling van losgeschudde noten,
Flonkring van eerst omgroeide baan;

En diepste en hoogste, en hart en hemel,
En aarde en geest vereenend heil:
Straal die sterk stijgt, wier breekgewenlel
Starlend versproeit, zilver en eil."
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UIT HET LIED VAN SCHIJN
EN WEZEN.
Tweede Boek
DOOR

FREDERIK VAN EEDEN.

Volstaat dan, wat de mensch als Vreugde kende,
tot eindmerk zijner wegen, nat-bedauwd
van 't weenen al dier duizende' in ellende,
schrijdend met hem ? Is Vreugd, is Lust, hoe groot
hoe óverlicht, genoeg het hoog-gewendde
gemoed te paaien midden in dien nood ?
Wat zijn ons Vreugden ? Ach 1 wij speuren noode
een glans, een zweem van wat wij boven Dood
en Jammer weten stralen. Vreugd is bode
van Wijsheid's naadring, 't vroolijke gerucht
van aanwiekende duive, 't is de roode
jubel der wolken in de morgenlucht

eer 't zonnevuur almachtig aan zal stijgen,
het is de bries die licht en siddrend zucht
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door d'elzen, over 't meer, bang-stil bij 't dreigen
van onweers-storm geducht en zegenrijk,
maar ze is niet 't eind waarnaar de zielen hijgen,
–

waarnaar de moede hand reikt, waar zijn wijk
boven vreugd verborgen,
't benarde hart zoekt,
en meer, is 't doel, geen kenbre lust gelijk.
In eenzaamheid zoek ik wel aller zorgen
ontheffing, met de zuivere natuur
vertrouwd saamlevend, vindend eiken morgen
niet dan haar onbedorven, kalm bestuur,
haar vloeden voor mijn oog, haar bossche' en bergen,
haar bloeme' en vogels, makend ieder uur
van geur en zangen zwaar, de dagen bergen
dan jaren, als de schepen eener vloot
volgend elkander, rijkbevracht. Niet tergen
der menschen leelijkheden meer, geen nood
onheelbaar die bedroeft, 't is schoon en plechtig
al wat geschiedt, in opbloei en in dood,
groot en geweldig, maar niet ongerechtig,
streng, niet verachtlijk, als ons ziek geslacht.
Hier 's reinste vreugde en rust, — maar mijn hart hecht zich
te zeer aan 't -oude leed, het wil de pracht
der aarde niet alleen, 't behoort den velen.
Schoon zich verruimd verheffend, als van vracht
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eens zwaren steens bevrijdde bloeme-stelen,
gedenkt het wie nog zwoegen en wil geen
blijheid voor zich, waarin niet allen deelen.
Maar wordt ooit vreugde aan al wat leeft gemeen?
Kan hier een wereld zijn met enkel vrede?
Werd ook al 't menschvolk eens in liefdë één,
—

gerecht en rein, ja, schooner dan de bede
mijns harten vragen durft, bleef onverzoend
niet dreigen de Verdelger ? en het wreede
bederf niet slaan, in de geslachten woênd
van vaar op kind ? Hoe kent ooit d'aard verzoening,
waar 't teedre kruid, dat op de rotsen groent,
rooft 't leven den geburen door zijn groening,
waar plant en dier, om water, licht en aam
worstelt respijt-loos, tot zijns wils voldoening?
Zoo blijft àl 't leed, van àl wat met hem saam
naar Vreugde streeft, des menschen vreugd bewolken,
maakt hem ten eeuw'gen dagë onbekwaam
met loutre lust zijn woning te bevolken,
en leert hem, naar hij stijgt en dieper schouwt
met huivring in des Wezens raadsel-kolken,
dat 't heil, wat hij voor 's levens eind-doel houdt,
niet dan een toorts-schijn is, in donkre schachten,
verbleekend waar die wondere uchtend grauwt
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die nooit aardsch, oog te aanschouwen mag verwachten,
daar 't tijd-omfloerst is en nog niet bestand
tegen den Dag, na wereld's schemernachten.
—

Volgt dan de Vreugde, als den fakkelbrand
die flakkrend in den bangen mijngang vóórlicht,
tot waar zich opent de hard-donkre wand
naar zonn'ge landen, met verblindend doorzicht,
en Dood de droef-geworden richt-vlam bluscht.
Maar zeng u niet aan 't fel en trouwloos toortslicht,
weet te^onderkennen ij die, valsche lust,
spookschijn die voert te pletter in afgronden,
van d'altoos staáger lamp die leidt tot rust.
Een veil'ge gids wordt slechts in Vreugd gevonden
die zichzelf voedt en stadigt op den duur,
die niet bedwelmt noch blindt, en niet met wonden
bekoopen doet een kort, hoog-laaiend vuur,
maar naast verbijstrend schittren der genieting,
als rein, kalm licht, zelfstandig en secuur,
blijft schijnen door de walmen van verdrieting,
en altoos stijgt en altoos meer verklaart. -Maar ach 1 gij armen, wier gezicht te niet ging,
wier krank gemoed geen vreugde-licht ontwaart,
op aarde noch in hemel, daar de weemoed
u met zijn gruwelijk gewicht bezwaart,
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beklaagt het niet, dat gij onwillens meedoet
der menschen gang, voor u zoo eindloos zwaar,
gedwongen tot den weg van diepsten deemoed, ai, hoort mijn stem, ik zeg u, 't Licht is dáár 1
Ziet gij 't al niet, laat mijn geluid u richten,
volgt in den nacht, uw Dag rijst wonderbaar.

VERZEN
DOOR

J. REDDINGIUS.

I
Het kerkje is zacht verlicht door kaarsenschijn,
die glanzen doet de gouden lijfssieraden
geschenken van wie tot de Maged baden,
die 't wonder deed, wegnemend zorg of pijn.

Maria, Milde, Moeder vol genaden,
heerlijk uw heil de moeder God's te zijn,
barend den Zoon, daar ging een sterre fijn,
waar tot de krib de Heilge Wijzen traden.
Het Eeuwge Licht brandt in de kerk, gelijkend
op 't roode vuur, dat 'k zag in sombre grot,
wij gingen voort naar verdre diepten wijkend,
hoog stond het licht, de heilge gaaf van God.
Zóo schijnt dit licht en maakt het duister gouden
en 'k hoor de stem, de stille welvertrouwde.
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II

In optocht komen knape'en mannen aan,
maagden in rijen, oude en jonge vrouwen,
de hemel is door 't zonnen tintel-gou'en,
door 't windgewaai de vanen dansend gaan.

't Rood blinkt en 't blauw, dat ronden gaat en blauwen,
nu nader komt op welafzienbre baan
de kleurge stoet, die leek in vert te staan
de Heilge rijst uit 's vaandel's breede vouwen.

De maagdkens rein, die de andren tegentraden,
waar zacht de priester ging in 't witte kleed,
wiegen de hoofdjes op een effen maat,

bij 't »Weest gegroet", dat de oudren stadig baden.
Aan 't houten kruis waarlangs zon's luister gleed
de godmensch lijdt met eeuwig zacht gelaat.

VERZEN.

III.
In 't woud de zonne danst van stam tot stam,
daar eindeloos zich strekt de gouden rij;
de rijder staart in milde mijmerij,
die voor den nacht door 't bosch gereden kwam.

De koperroode en blinkend felle vlam
beheerscht de duisternis in de vallei;
op donkren grond is 't roode goud-gesprei
of zon in 't gulden kleed de helling nam.

In 't oosten staan de boomen dof en zwart,
de kruinen dicht en koepelwijs gespreid,
er boven is de lucht met wolken wit.

't Is vreugd na langen onverbroken rit
een wijl te talmen rustig-licht van hart,
een voelend mensch in woud's geslotenheid.
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IV

De bellen van het stevig stappend paard
rinklen welluidend, stilt heerscht overal,
boven den donkren dichten wolkenwal
staat nog de zon, die traag te zinken vaart.

De koeien grazen langzaam, heel bedaard,
een jonge herder drijft naar verren stal
een kudde schapen, in 't naburig dal
toeft nog een man, die naar de luchten staart.

De zon gaat lager, weldra wolkbedekt
tint zij de lucht en deinst naar duistre streken,
't luchtgoud verdoft, de lach is zacht geweken,

de hemel sombert rood en paarsch gevlekt.
De maan zilvert een wolk nog half-verholen,
'k blijf nog een wijl bij 't nachten ommedolen.

VERZEN.

V

Voor 't landhuis rond de tafel zuiver-blank
de menschen zitten bij den heldren schijn
der lamp, er trilt een goudglans fijn
om 't hoofd des mans op de ouderwetsche bank.

Een schaduw glijdt tot boven 't raamkozijn,
daar zich een arm bewoog, die daalt en rank
weer rijst, getroffen sta 'k vol innig milden dank,
nu dit gezicht mij mag gegeven zijn.

'k Ga drie pas verder, zie de lamp niet meer,

zij staat verscholen achter lindestam,
die 't loover breidt in gulle zegening,

maar 't goudlicht stroomt, zoodat rond deze sfeer
de dingen zwarten. Stilkens brandt de vlam
onzichtbaar voort in schoonheids eeuwge kring.
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VI

Nu sta 'k te midden van den gaanden zomer,
lucht is vol gloed als een doovende haard,
nu rijdt door 't bosch van de altijd tragen komer,
van koning Herfst het wijnloof roode paard.

Bij zijn komst daalt het loover, lang gespaard,
in dwarrelval van menig bruinen boom er,
weemoed opwekkend bij den stillen droomer,
die naar het afscheid van den lieven staart.

De blaren, die den koelen grond bevloeren,
kraken op 't pad waar hoef na hoef ze raakt,
die verder nog den gouden heerscher voeren,

die koninklijk zijn grootsche rijk bewaakt,
tot 's winter's stormen boom na boom beroeren
en 't winterwoud staat in den morgen naakt.

VERZEN.

VII

Van steilen bergweg komt de zware wagen
met paarden voor elkaar, een stevig span,
langs hooge rotsen in ontelbre lagen,
de voerman remt het wiel zoo sterk hij kan.

De bellen rinklen, die de dieren dragen,
de vaten schomlen schokkend links om dan
in gang nog rechts te wijken en de man
verdrijft de dazen, die de beesten plagen.

De morgenzon doet fel het koper blinken,

terwijl de klank der klokjes ommegaat
schal en weerschal en schal in zachte maat,

terwijl de wagen zinken blijft en zinken.
Zweepknal na knal doordavert plots de lucht,
schoon is de stilt na 't wijken van 't gerucht.
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VIII

Nu ligt de herfstig-leege tuin
zoo heerlijk mooi de wingerd hangt zoo roodig-bruin
in grilgen tooi.

De populieren raatlen zacht
en 't vallend blad
daalt dwarlend met een ritselklacht
op 't droge pad.

Rood zinkt de zon in vlammengloed,
langs breede baan
drijft luchtegoud, dat droomen doet
wie dwalend gaan.

0 herfst met wingerd, avondzon,
zoo najaars-rood,
ik wenschte, dat ik sterven kon
zoo'n zomer-dood.

KUNST.
IETS OVER DE VLAAMSCHE TAPIJTEN, TOEBEHOORENDE AAN DE SPAANSCHE KROON.
Geëxposeerd op de Wereldtentoonstelling te Parijs in Igoo.

De Koningin-Regentes van Spanje heeft een rijke collectie
tapijten afgestaan voor de Parijsche wereldtentoonstelling, een
collectie, die vooral voor ons van 't hoogste belang is omdat
zij schatten van Oud-Vlaamsche en Oud-Hollandsche kunst
bevat, wier bestaan we nauwlijks vermoedden. Een ongemeene
verrassing, daar in dat deftige Spaansche Paviljoen in de
» Rue des Nations" zoo onverwacht te staan tegenover de
meest volkomen werken van Vlaanische tapijtweefkunst, van
gobelins, die ons aanstonds de namen van Rogier en QuentinMatsys op de lippen brengen.
Een wondere bekoring gaat er uit van de serie tapijten,
die in de XVde eeuw voor Johanna van Arragon vervaardigd en
door haar aan Karel V nagelaten werden. De keizer had deze
gobelins zoo lief, dat hij er niet van wilde scheiden ; de mystieke
tafereelen uit het leven van Maria, geweven in zijde, wol en
gouddraad werden van het Escuriaal naar het stille klooster
van St. Just overgebracht waar 's vorsten moede oogen met
voorliefde gerust zullen hebben op de contemplatieve maagden
en grijsaards, die er Maria aanbidden met z66 innige devotie.
Goudkleurige gothische kolommen met edelsteenen versierd
verdeelen de handeling in vijf tafreelen, zoodat elk kleed een
triptiek schijnt, waarvan de zijvleugels weer in twee tafreelen
gedeeld zijn. In deze rijke omlijsting worden de figuurtjes nog
immaterieeler, ze staan er in glanslooze voornaamheid en met
31

484

KUNST.-

hun ontkleurde gewaden en stille gezichten rijzen zij daar
voor ons op als schimmen uit een prachtig verleden.
Niet minder boeien ons de gobelins, waarop voorstellingen
uit het leven der Heilige Maagd, geweven naar cartons van
Rogier van der Weijden of van een zijner élèves. Vlakken
van drie meter in 't vierkant, meesterlijk met levensgroote
figuren gevuld, die als een statige hofstoet Maria omgeven:
den grijsaard met de ietwat scherpe kin, dien we op zoovele
werken van Rogier terugvinden, de ranke vrouwenfiguurtjes
met schuchter gelaat en wereldschen hoofdtooi, aan wier
voeten veelheid van bontkleurige bloemen ; in 't gansche
die mengeling van »Weltoffenheit" en » Weltverschlossenheit,"
kenmerkend voor Rogier en Memling beide.
Geheel anders Quentin-Matsys in de vier tapijten, waarop
tafreelen van de passie verbeeld zijn.
De slapende apostelen aan den ingang van den Olijvenhof
met hun grove gezichten en plomp neergesmakte lichamen
en meer nog de krijgsknechten die ginds den kruisdragenden
Christus voortsleuren, zijn van een geweldig realisme, zij zijn van
't zelfde slag als de Shakespeariaansche beulen, die op 't Antwerpsche altaarstuk met duivelsch genoegen het vuur onder
den heilige stoken. De hevigheid waarmede deze woestelingen den gevallene met trappen en slagen tot opstaan
willen noodzaken, de geweldige gespierdheid van deze figuren
brengen ons weer in herinnering, dat deze Vlaamsche schilder
eigenlijk smid was van zijn ambacht, want hooren wij niet
in den geest den dreunenden slag, waarmede hij eertijds
den moker op het aanbeeld deed neerkomen, waar wij naast
de visionaire figuren van Rogier, naast de teere schaduwbeelden op keizer Karel's lievelingstapijten, de actie dezer
forsche kerels zien, waarvan de meest opmerkelijke wel de
krijgsknecht is, die, terwijl de Christus onder 't kruis be
zwijkt met alle macht op een jachthoorn blaast, om van
zijn brute levenskracht en woeste vreugde te getuigen ? Den
zeer innigen kant van Matsys leeren wij, beter dan uit
deze voorstellingen, kennen uit een paar tapijten, die een
troonhemel voor Karel V versieren, een geschenk, dat
-
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de vorst van zijn tante Margaretha van Oostenrijk ontving,
die deze gobelins in Brussel bij Pieter Pannemaker liet weven
naar cartons van den grooten Antwerpenaar. Tegen den achterwand zien wij de verlossing der zonde verbeeld ; op den
voorgrond den gekruisigde, aangebeden door engelen ; rechts
de treurende figuren van Maria en Johannes, links twee vrouwen ; de eene, een staande figuur, die een zwaard in de
schede steekt, symboliseert het heilige gerecht, terwijl de
andere, die geknield in een schaal het bloed van den Verlosser opvangt, de genade voorstelt ; op den achtergrond
Adam en Eva in het paradijs. Dit weefsel van gouddraad,
zijde en wol is van de meest volkoine harmonie van kleur
en lijn van een buitengewone innigheid van expressie evenals
de gobelin, die het dak van den troonhemel bekleedt en
waarop wij afgebeeld zien den God-Vader en Heiligen Geest
door engelen omgeven. Beide tapijten zijn niet grooter dan
twee meter in 't vierkant.
Rijker van kleur, minder mystiek maar toch van ongemeene schoonheid zijn de Vlaamsche tapijten, dagteekenend
uit de XVIde eeuw, waarin de geschiedenis der deugden en
ondeugden zijn geweven en de gobelins, naar cartons van
Jan Mabuse die de stichting van Rome vertoonen. Uit dit
tijdperk is er echter één, dat ik niet aarzel het schoonste uit
deze keurcollectie te noemen ; bij dit tapijt wil ik nog met
bizondere voorliefde stilstaan. Het is een énorme lap van
5 1 /4 meter hoog bij 7 meter lang, waarop we voorgesteld
zien : Karel V revue houdende over zijn leger, op 't oogenblik, dat dit zich te Barcelona zal inschepen om Tunis te
gaan veroveren. Den keizer hebben we waarschijnlijk te zien
in den ridder die, gezeten op een lichtbruin paard, een
purperen standaard houdt waarop de Heilige Maagd geborduurd is. Hij bevindt zich in 't midden van het tafereel, vdor hem
en rechts en links en achter hem, in onafzienbare lijngolving, défileeren de ridders en krijgsknechten-. Op 't eerste plan, levensgroot op melkwitte rossen, een groep edelen in staalblauwe harnassen, in hun midden de veertienjarige infant : een bos roode
veeren valt neer van den helm en omwuift het bleeke kinderge31^`
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zicht, nauw raakt zijn voet den stijgbeugel, waarin ook de geweldige speer rust die lijnrecht opstaat in de lucht ; een voetknecht
loopt bij 't hoofd van het paard, om den jongen meester
voor mogelijk gevaar te behoeden en achter den prins weer
een stoet van edelen die hoog de speeren houden waaraan
vlaggetjes wapperen. Geheel dit bosch van ranke masten
verbreekt de horizontale lijnen der compositie, versterkt den
indruk van een opgaanden wand. Op den achtergrond strekt
zich de kust uit met zijn golvende duinenreeks en de stad
in de verte ; links de zee met honderden galjoenen in de haven;
geheel het wijde land daarvoor, dicht bevolkt met troepen
van het ten strijde trekkende leger. Hoe rijk ook van
samenstelling, blijft dit tapijt absoluut voldoen aan de eischen,
die ook aan een decoratieve muurschildering gesteld mogen
worden. De kleurenharmonie wordt nergens verbroken; als
een arrangement van lichtblauw, zilver en rose treft het geheel, een rustig ornamentieke rand omsluit waardig dit tafreel,
dat evenmin in kleur als teekening aan eenig vlaamsch
meester herinnert. Wie dan is de zeldzame artiest die het
carton voor dit zeer monumentale kunstwerk ontwierp?
Een Hollander is hij, met name Jan Vermeijen, een vriend van
Jan Schoon, geboren te Beverwijk, in 't zelfde jaar als zijn vorstelijke beschermer Karel V, dien hij als reisgenoot op zijn tochten
naar verscheidene landen, o.a. ook naar Tunis, vergezelde en
waarvan Van Mander ons vertelt : » dat de keizer hem gebruikte,
om zijn krijgsbedrijven en overwinningen af te teekenen, naar
welke teekeningen sedert fraaie tapijten gemaakt zijn. Dus
schetste hij vele dingen naar het leven, en onder anderen ook de
belegering en de ligging der stad Tunis, waartoe hij te bekwamer was als een man zeer ervaren in de landmeetkunde;
en niet onbedreven in andere wetenschappen."
Deze laatste getuigenis betreffende den ontwerper van de
boven beschreven gobelin, komt geheel overeen met de logische,
en wel overdachte wijze waarop dit enorme vlak gevuld werd.
Een mathematisch denker toog aan het werk toen het er op
aankwam deze wandbekleeding te construeeren, en daar deze
denker tevens kunstenaar was maakte hij een compositie,
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waarvan in de eerste plaats de juiste verdeeling en het gevoel
van volkomen evenwicht ons een sensatie van rust en harmonie geeft en het bewustzijn in ons versterkt, dat in al
die andere tapijten met hun heerlijke eigenschappen toch datgene ontbreekt wat juist aan dit werk zoo'n uitstekend dekoratief karakter verleent.
Deze gobelin is de tweede uit een serie van twaalf tapijten,
allen in dezelfde afmeting op last van keizer Karel in i 54.6
te Brussel door Willem Pannemaker geweven. Stellig zijn de
elf andere niet minder schoon, maar zullen wij ooit in de
gelegenheid zijn deze te aanschouwen, of de cartons die den
Hertog van Saksen Koburg en Gotha en den Keizer van
Oostenrijk toebehooren?
Hoe het zij, wij hebben in elk geval reden om dankbaar
te zijn, dat wij nu in de gelegenheid waren dezen zestiende
eeuwer te bewonderen, en de Hollanders die op de Parijsche tentoonstelling het Paviljoen van Spanje voorbij liepen,
onbewust van de schatten die het bevatte, verzuimden daardoor, dien zeer illustren landgenoot te leeren kennen wiens
naam wij eigenlijk nooit hooren noemen, wanneer van onze
Oud-Hollandsche meesters wordt gewag gemaakt ; terwijl er
toch stellig maar weinigen zijn, die der wereld zulke voorname geestesscheppingen hebben nagelaten.
Want waarlijk in de rij van meesters, die daar, van af
Giotto tot Puvis de Chavannes, tot Antoon Derkinderen, zich
ten taak hebben gesteld te maken een strakke weloverwogene
edele wandversiering, in de rij van dezen, neemt onze Jan
Vermeijen een eerste plaats in, waar hij door 't penseel Karel's
daden beschreef die zooals de oude Lampsonius het uitdrukte:
» Straks in goud gewerkt, geweven in Tapijt
Zo pralen, dat de stof hier met de Kunst om strijd
Zich uitput : maar de stof moet eindlik agter treden."

Utrecht, Oct. 1900.
ETHA FLES.

BOEKBEOORDEELING.
De «Geschiedenis van het Britsche Vakvereenigingswezen" door SYDNEY en BEATRICE
WEBB, vertaling van H. POLAK, met een
«Naschrift", van P. L. TAK. Uitgave van
den A. N. D. B. Amsterdam 1900

Er is onlangs verschenen de vertaling van een boek, dat in de
literatuur waartoe het behoort en voor den betrekkelijk korten tijd
dat het oud is, de vermaardheid heeft gekregen van te zijn, een echt
Standaardwerk. De »History of Trade Unionism" in 1894 verschenen
van de hand der echtelieden Webb, behoort tot de beste boeken op
het gebied der arbeidersgeschiedenis, die er in een aantal jaren geschreven zijn. De beide auteurs behooren tot de ijverigste leden van
de »Fabian Society" en zijn voornamelijk wat Mevr. Webb, geb.

Potter aangaat, op het gebied van sociale politiek geen onbekenden.
Het doel dat zij met het schrijven van dit Boek indertijd beoogden, is dan ook volkomen bereikt. Den lezer een getrouw en duidelijk
beeld te geven van een stuk beschavingsgeschiedenis ; een gedeelte
van een verhaal dat »niet zal" eindigen in »onzen tijd," »noch
in den tijd van vele geslachten na ons," omdat het het verhaal is
van een stuk strijd om meer recht, om meer vrijheid, om meer
ruimte, lucht, licht en leven van den arbeider, was het doel, en
voorzoover dit mogelijk was te doen in een werk, zijn de schrijvers.
dit zeer nabij gekomen.
Voor de arbeiders van Nederland, »als aansporing tot organisatie ;"
de vertaler die deze woorden nedergeschreven heeft, kon dit doen
met 't meeste recht. Immers hij heeft het voorbeeld gegeven aan
zoovelen hier in het land; voorzoover men in Nederland spreken
kan en mag van het maken eener vakorganisatie, die bij eenige
benadering gelijkt op die waarvan in het Boek van het echtpaar Webb
zooveel wordt verteld, op de beste der Britsche vakvereenigingen,
heeft de vertaler daar zeker het zijne toe bijgedragen.
Voor alles is het boek met zijn deugdelijke kaft en lettertype dan
ook aan te zien als een bron waaruit de Nederlandsche arbeider
de bewijzen kan putten, hoeveel er is te verkrijgen door organisatie.
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Hoe weinig de eenling, hoe ontzaggelijk veel de eenheid van allen
vermag.
Voor den nederlandschen arbeider, die nog zoo zwak is, wiens
organisatie nog betrekkelijk zoo weinig beduidt; dien nederlandschen
arbeider, die nog zoo weerloos staat tegenover zijn patroon ; dien nederlandschen arbeider is die groote volharding, waarmede die Engelsche
Unions zich, tegen de verdrukking in, machtig en groot wisten te
doen gelden, voor een goed deel nog zoo goed als onbekend. Daarom
kan hij uit dit boek, dat Polak voor hem heeft vertaald, Berlage voor
hem versierd en de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond voor hem uitgegeven heeft, veel leeren.
Maar ook anderen nog dan hij, kunnen dit uit dit boek doen.
Wien de bewegingen onzes tijds met belangstelling vervullen, wie de
sociale gebeurtenissen in hunnen oorsprong wil leeren begrijpen en
kennen, die mag de geschiedenis van Engelands voornaamste arbeidersbeweging niet verzuimen te bestudeeren.
Het werk is zonder eenige bepaalde tendenz geschreven, alleen
groote liefde voor hetgeen ondernomen werd, heeft hier den omvangrijken arbeid begeleid. Daaraan heeft de lezer het dan ook te danken,
dat hier is verwerkt eene hoeveelheid materiaal, als zelden kan worden bijeengegaard. Behalve de schatten die het British Museum in
dit opzicht aanbood — en deze zijn niet gering — werden tal van
bibliotheken van vakvereenigingen en privaatpersonen doorgegaan;
een onnoemelijk aantal brochures, tijdschriften en dagbladen, zooveel
vergeten »ééndags" literatuur ! moest worden doorgelezen ; notulenboeken en archieven aan een nauwkeurig onderzoek worden onderworpen.
Een goed werk over de vakvereenigingen uit Engelsche bron, was
het boek van Mr. George Howell D The coniicts of caj5ital and labour,"
in nieuwe oplaag verschenen onder den titel »Trade Unionism old
and new," dat hoe goed ongetwijfeld, evenmin eene geschiedenis
was van hetgeen het beschreef d. w. z. eene tendenzvrije studie van
de bronnen en eene objektieve wedergave van de gebeurtenissen, als
die tal van geschriften o. a. van Engelsche staat-huishoudkundigen
over de vakvereenigingen in den loop der eerste en de grootste helft
van het tweede deel dezer eeuw het geweest zijn.
Het boek van Brentano is zeker wel het beste geweest, vóórdat de
Webb's hun werk hadden voltooid. Maar wat het boek van de laatsten,
behalve natuurlijk dat het meer op de hoogte van den tijd is, zooveel
beter maakt, dat is, dat 't zooveel minder professoraal, zooveel minder
bazig is. Brentano was de Duitsche geleerde, die niet, toen hij van
Duitschland naar Engeland vertrok, om aldaar studies te maken van
de arbeidersbeweging, in de allereerste plaats was bezield van liefde,
voor wat na jaren en jaren van hardnekkigen strijd daar was gewrocht,
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maar critisch gezind was als eene echte Duitsche geleerde, die een reis
gaat ondernemen naar een ander land om daar verschillende proefstations in zijn vak te bezoeken. Zulk een »proefstation" was voor
de , toenmalige, pas opkomende school van »Katheder-socialisten" in
Duitschland, Engeland en Engeland's vakvereenigingen.
Eene »oplossing" te vinden van wat te dien tijde van den professoralen katheder genoemd werd »het sociale vraagstuk", daarvoor had
men, volgens Brentano, slechts het vaste land te verlaten en zich
naar Engeland in te schepen. Ook hij zelf had vooroordeelen te
overwinnen, evengoed als het publiek in Duischland, dat bevooroordeeld was voorgelicht door publicisten en dagbladschrijvers.
Dat maakte zijn boek, hoewel een gewichtig werk, zooveel minder
mooi, dan het boek van de Webb's dit is. Want wat dit zoo
mooi, zoo goed voor ons maakt, dat is de liefde waarmede zij aan
het nasporen gingen, de liefde waarmede zij zich zetten als schattengravers, die weten dat, hoe dieper zij groeven hoe fraaier schatten
zij te voorschijn zouden brengen. Wat zij er verder van denken,
beloven zij ons in hunne »Voorrede" later te zullen geven, en deze
belofte zijn zij intusschen reeds nagekomen.
Zij hebben deze Geschiedenis voor ons geschreven in periodische
Hoofdstuken, zoovele tafereelen waarin de geschiedenis zich afspeelt.
Ie

De oorsprong van het Trade Unionisme;

2e

De Strijd om het

Bestaan (1799-1825); 3e De revolutionaire periode (1829-1842);
4e De nieuwe geest en de nieuwe vorm (1843-- i86o); 5e De Junta en
hare bondgenooten (z86o-2875); 6e Sectaire stroomingen (1863-1885);
7e Het oude en nieuwe Unionisme (1875-1889); 8e De Vakvereenigingswereld (1892-1894).
Met recht kunnen de schrijvers zeggen, dat wat zij hier beschrijven, eigenlijk een deel is van de geschiedenis van een land.
»Men zal zien dat de geschiedenis der algemeene beweging waartoe wij ons hier bepaald hebben, deel uitmaakt van de politieke
geschiedenis van Engeland. Ten spijt van alle pleidooien van
moderne geschiedkundigen om minder beschrijvingen der handelingen van Regeeringen en meer beschrijvingen van de zeden en
gewoonten der geregeerden, blijft het waar, dat geschiedenis hoe zij
ook afgewisseld en verlevendigd moge worden met beschrijvingen
van zeden en gewoonten van het volk, wil zij geschiedenis blijven,
den loop der opeenvolgende organisaties moet volgen. De geschiedenis
van een volmaakt-demokratischen Staat, moet de geschiedenis van
eene regeering en van een volk tevens zijn. De geschiedenis van het
vakvereenigingswezen is de geschiedenis van een staat in onzen Staat
en van een zoo nauwgezet-demokratischen, dat het wél kennen dier
geschiedenis is : den Engelschen werkman te kennen, als geen lezer
van burgerlijke-geschiedenissen hem kennen kan. Vanaf de eerste
,
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jaren der achtiende eeuw tot heden toe, hebben Demokratie, Vrijheid
van vereeniging, Laissez-faire, Regeling der uren en bonen van den
arbeid, Coöperatieve productie, Vrijhandel, Bescherming en vele andere
onderscheiden en dikwijls tegenstrijdige politieke idealen, van tijd tot
tijd op de verbeelding der georganiseerde loonarbeiders beslag gelegd en
invloed gehad op den loop der vakbeweging. En, minstens sinds 1867,
waar ook de idealen invloed hebben gehad op het vakvereenigingswezen, heeft het vakvereenigingswezen invloed gehad op de politiek".
Waar ergens, dan in Engeland is de politieke en economische geschiedenis eng verbonden, met de ontwikkeling van het vakvereenigingswezen. De beide groote partijen welke jaren en jaren achtereen de
politieke macht hebben moeten deelen, die elkander steeds opvolgden
als regeeringspartij of elkander de plaats aan het roer van den Staat
steeds meer of minder heftig hebben betwist, hadden het meer of
minder succes waarmee zij uit dien strijd te voorschijn zijn gekomen,
steeds te danken aan de hulp door de georganiseerde arbeiders hun
bij de stembus verleend. »Wij zullen in staat zijn aan te toonen",
zoo vervolgen de schrijvers in hun »Voorbericht", »dat sommige omverwerpingen van. onze partij-regeering die het meest verbazing wekten in
de midden en hoogere klassen en waarvoor zij en hunne journalisten en
geschiedschrijvers de meest vèr-gezochte redenen hebben gegeven,
hunne verklaring duidelijk vertoonen, aan ieder die weet wat de
denkwijze der vakvereenigingen in die dagen was"....

Een sociale macht als de Engelsche vakvereenigingen waren, kon
dan ook met de vele middelen welke haar ten dienste stonden, gezegd
worden een grooten invloed te hebben gehad op het staatsleven.
De politiek heeft in Engeland dan ook doorgaans onverhuld het
karakter gedragen van te zijn : een politiek geleid en gedreven door
grootere of kleinere belangen. In Engeland, dat de oudste brieven
heeft in de demokratie, trad ook deze karaktertrek der burgerlijke
demokratie het eerst en het sterkst op den voorgrond in den strijd
om den »vrijen handel" en bescherming, die eindigde met de volkomen viktorie van de Cobdenieten.
Hier stond de ópkomende groot-industrie, in de bekende »AntiGraanrechten-Liga" waarvan Richard Cobden de ziel en John Bright
het orgaan was, tegenover het grondbezit. Het dure brood, en de
belemmerde invoer waren der opkomende groot-industrie, die eene
vrije-wereldmarkt noodig had om zich geheel te ontvouwen, hoe langer
hoe duldeloozer geworden. Daarentegen hadden de grondbezitters
van eene grootere toename van de groot-industrie alles te vreezen
en weinig te verwachten.
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De beweging der Chartisten, die omstreeks 1838 op haar felst was,
werd toen inderdaad maar al te handig benuttigd door de fabrikantenpartij, om door schrik en door pressie de Regeering van Sir Robert
Peel te noodzaken, den graaninvoer vrij te maken en Engeland den
vrijhandel te geven.
Het waren naderhand de conservatie grondbezitters, welke, alweder
met de arbeiders aan hunne zijde, den fabrikanten de poets hebben
gespeeld van de invoering van den tienurigen-arbeidsdag, die natuurlijk op zijn heftigst bestreden werd door dezelfde mannen, die in
het belang van den arbeider", met succes, geagiteerd hebben voor
het >goedkoope brood."
... »Er is niet veel scherpte van blik voor noodig, om in te zien,
hoe bijvoorbeeld de meest vèr-gaande engelsche arbeidswetgeving
door niets anders tot stand gekomen is dan — zeggen wij uit rancune —
der overwegend agrarisch-geïnteresseerde Tories tegen de liberale
fabrikanten. Of wanneer gij, bij hen die de meerderheid in het
Parlement vormden, persoonlijk edeler motieven wilt veronderstellen:
dat den Tories het stemmen vóór de beschermende bepalingen welke
het industrie-proletariaat ten goede zouden komen, in elk geval
gemakkelijker werd gemaakt, door de overweging, dat het landproletariaat van gelijke wetten verschoond zou blijven l"... Aldus
oordeelt Prof. Werner—Sombart i) over de motieven die de wet
hebben doen tot stand komen, welke eens Karel Marx »de moreele
hergeboorte van de engelsche arbeidersklasse" heeft genoemd.
Toen echter hadden de beide groote staatspartijen alleen nog de
onbetwiste politieke macht.
Eerst in 1832 verkreeg de engelsche arbeider eenigermate rechtstreekschen invloed op den gang van zaken, doordien het kiesrecht
werd toegekend aan de arbeiders in de steden, welke eene zelfstandige woning bezaten, huis, venster en ramenbelasting betaalden,
wat voor zoover het huishuur betrof niet minder dan io pond sterling
jaarlijks mocht wezen.
Dat was geen kiesrecht waarmede voor den arbeider veel was te
doen, temeer daar deze »Reformbill" niet sloeg op het platte land
en een deel der districten van kleinere steden. Om deze kiesrechtgeometrie nader uiteen te zetten, is het echter hier de plaats niet.
Eene verdere, belangrijke uitbreiding van het kiesrecht verkregen
de engelsche arbeiders in 1867. Toen werden ook kiezers, elk die
in de steden een eigen gezin had ; een soort huismanskiesrecht ; het
aantal kiezers steeg daarmede van circa i millioen, tot op 3 millioen
kiezers, meerendeels in de steden.
i) Zie : Socialismus und Sociale Bewegung im i Jahrhundert, W. Sombart.
Uitgave van 1896. Fischer in Jena verl. bldz. 45-46.
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In 1885 volgde onder Gladstone eene nieuwe uitbreiding, de laatste
tot nog toe, die ook de arbeiders ten platten lande, welke onder
dezelfde verhoudingen leven als die in de steden, in het kiesrecht
betrok. Waarbij echter in aanmerking moet genomen worden, dat
de stemming eerst door de Wet van 1872 geheim werd, terwijl steeds,
en dit bestaat nog, de verkiezingskosten, die in Engeland zeer hoog
zijn, door den candidaat zelve moeten worden betaald, waarvoor eene
bij de Wet vastgestelde som van i000 pond sterling vooruit moet
worden gedeponeerd. Evenmin worden de afgevaardigden in een
van de beide Huizen gesalarieerd.
Of de arbeiders van deze rechten het juiste gebruik hebben gemaakt,
is eene kwestie, die natuurlijk hier niet verder tot de zaak toedoet.
Opmerkelijk mag het wel worden genoemd en het blijkt ook uit
deze »Geschiedenis," hoe dikwerf de arbeiders, nadat hunne positie
of die hunner vereeniging eenige belangrijke verbetering had ondergaan, zich tevreden stelden met het behaalde en een verder lijdelijk
toezien bleken te verkiezen, boven een voortdurend toezicht en eene
doorgaande en diepgaande critiek op het bewind van eene der
machthebbende staatkundige partijen, die de Regeering van dat
tijdstip uitmaakten.
Deze perioden van rust, hebben dunkt ons, vele Brentano's parten
gespeeld in hunne beschouwing en niet weinig er toe bijgedragen
in de Engelsche vakvereenigingen, die lichamen te zien die men
meer waande dat zij waren en meende dat zij zouden zijn.
Waar men geen verklaringen heeft voor toestanden en stroomingen
daar moet het dikwerf eene formule doen. En die formule was deze,
dat de engelsche arbeider in het gemeen genomen juist door zijne

vakvereenigingen de onwaarheid had bewezen van het bestaan van
een klassenstrijd.
En juist uit deze Geschiedenis blijkt ons, hoezeer toch bij menige
gelegenheid weder boven kwam, dat »gistende gevoel van het vermeend wedervaren onrecht, ten opzichte van datgene, wat anderen
bezitten — zij echter ontberen," gelijk John Stuart Mill het eenmaal
uitgedrukt heeft.
Bijvoorbeeld in 1867, toen de nood hoog was, en de »Junta" optrad
als een zuiver politiek lichaam onder W. Allan, R. Applegarth,
Coulson, Guile en Odger.
Deze meening is ook anderzijds verkeerd, dewijl ook weder uit
deze Geschiedenis blijken kan, hoe niet ééne moraal uit de werking
dezer vakbeweging is te trekken. De schrijvers zeggen zelf in hun
voorwoord, »dat de uitwerkingen van het Vakvereenigingswezen op
de arbeiderstoestanden en op de industrieele organisatie en ontwikkeling, zoodanig beheerscht worden door de eindelooze technische
variaties van onze voortbrengingsprocessen, dat zij verschillen van
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industrie tot industrie en zelfs van vak tot vak; en met hen varieert
de economische moraal."
Moge ook het scheppen van een aristokratie van den arbeid, aan
de eene zijde een middel zijn om die »gistende gevoelens" der
arbeiders te temperen, meer dan een lapmiddel was het niet.
Dat dit zoo was, wordt alweder bewezen uit het Boek dat hier het
onderwerp dezer beschouwingen uitmaakt en wel uit het Hoofdstuk dat
de periode van 1875 tot 1889 behandelt, de opkomst van het »nieuwe"
Unionisme, het Unionisme van den »ongeleerden" arbeider, op wien
meer dan eene »oude" Unionist jaren lang met niet geringe minachting placht neer te zien. De invloed, die deze organisaties onder
de voortreffelijke leiding van John Burns en Tom Mann eenige jaren
lang hebben gehad op de gevoelens, die ook op de latere congressen der
Trades Unions na 1890 tot uitdrukking kwamen, was waarlijk niet gering.

De Engelsche vakvereenigingen hebben ons het bewijs geleverd,
dat de industrie van een land er kan komen en kan gedijen, zonder
dat de arbeiders daarin noodwendig het kind van de rekening moeten
worden, d. w. z. in dien zin, dat lage bonen, lange werktijden en
ellendige sanitaire verhoudingen het deel moeten uitmaken van een
afmattenden arbeid. In zooverre werd de profetie van de staathuishoudkunde aan den aanvang dezer eeuw niet bewaarheid; nog veel
minder is die bewaarheid, waar zij werd uitgesproken bij die gelegenheden waarbij de Staat moest ingrijpen in de verhoudingen tusschen
patroon en arbeider, met ingrijpende verkortingen van den arbeidsdag en kostbare voorschriften omtrent de inrichting van fabrieken
en werknlaa.tsen_
Dat dezen en het werken van ,.vakvereenigingen het •doel zouden
hebben de engelsche industrie onvermijdelijk te ruïneeren, is zelfs
jaren achtereen gemeenplaats geweest. Noch het steeds verkorten
van den werkdag, waarbij het veroveren van den achturigen-arbeidsdag in vele vereenigingen en in vele vakken het einddoel was, noch
de talrijke loonsverhoogingen en de verbeteringen van de arbeidsmethode, noch de tal van wettelijke voorschriften hebben er ernstig
toe kunnen bijdragen, de engelsche industrie, in haar geheel, voor
de kapitalisten en ondernemers minder profijtelijk te maken.
In spijt van elke Manchester-orthodoxie heeft de ondervinding der
engelsche vakvereenigingen bewezen, dat eene industrie niet alleen
kan profiteeren bij betrekkelijkerwijs hooge aanspraken van de arbei-

ders, maar zelfs dat een zoodanige prosperiteit voor een deel van
deze arbeidsverhoudingen afhankelijk is. Die praktijk was dus weder
eens de leermeesteresse eener al te dogmatische theorie.
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Een oordeel hieromtrent in 1892 geveld door een groot-industrieel
van naam, Mr. Mather, leider van eerre groote machinefabriek in
Engeland, zal den lezer hier het exakte bewijs leveren voor de juistheid dier feiten. Mr. Mather schreef: i)
»De engelsche ondernemers zijn den vakvereenigingen grooten
dank verschuldigd. De door hen met groote energie en hardnekkigheid doorgevoerde hervormingen zijn der industrie in haar
geheel ten goede gekomen en droegen de hoofdverdiensten aan
haren opbloei.
De vakvereenigingen richtten wel is waar hunne inspanning
op het verhoogen der bonen en het verkorten van den arbeidstijd, hunne leidende gedachte was echter steeds de vooruitgang
van het bedrijf, zoowel als die eener steeds vooruitgaande industrie."
In hetzelfde jaar verklaarde de vroegere groot-industrieel Mr. Joseph
Chamberlain, de minister van tegenwoordig, in de »Nineteenth Cen
tury," nadat hij de voordeelen had uiteengezet welke de vakvereenigingen hunnen medeleden verschaft hadden:
»Deze voordeelen zijn in het algemeen zonder schade voor de
ondernemers en de industrie bereikt geworden"....
En ten slotte het oordeel van een theoretikus, maar die meer dan
een ander thuis was in Engeland's industrie en hare geschiedenis.
Prof. Thorold Rogers verklaart:
»Ik geef toe dat ik hen 'de vakvereenigingen) langen tijd met
argwaan heb bespied, maar eene langjarige studie van de geschiedenis van den arbeid, heeft mij de overtuiging geschonken,
dat zij niet alleen de beste vrienden van den arbeider zijn, maar
ook dat zij den ondernemers en het publiek voordeelen afwerpen
en dat nationaal-economen, zoowel als staatslieden op deze vereenigingen het oog moeten richten, wanneer zij de oplossing van
eene der moeielijkste vraagstukken van onzen tijd nastreven
willen." 2)
-

Nog in een ander opzicht, heeft de ervaring met de Britsche
vakvereenigingen opgedaan, bewezen, hoe de Leer achter de praktijk
kan aankomen. Ditmaal in een zuiver staathuishoudkundig opzicht.

i) Oi:itleend aan Herkner : Die Arbeiterfrage, eine Einführung, bladz. 97,
uitgave 1897. Het artikel van Mr. Mather komt voor in de «Contemporary
Review" van 1892.
2) Die Englische Arbeit", Six Centuries of Work and Wages, vertaling van
Max Punnwitz, 1896, blz. 412.
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De officieele staathuishoudkunde in Engeland begon met bij den
Oxforder hoogleeraar Nassau W. Senior, de vakvereenigingen den
levensadem zooveel mogelijk te doen belemmeren. Die jonge vereenigingen, ontstaan in eene der tijdperken van de Engelsche beschavingsgeschiedenis, die dit land nooit tot eer kan strekken ; in een
tijdperk dat de maat der verontwaardiging van Byron, Shelley en
niet het minst van Thomas Carlyle deed overloopen, toonden zeker
een groot gebrek aan ervaring. Maar wiens taak was het wel het
meest ze te leiden en in het rechte spoor te houden, dan die eener
staathuishoudkunde, welke er ten allen tijde aanspraak op maakte
»het heil van het geheele volk" na te streven?
Niet alzoo de engelsche staathuishoudkunde, die van af haren
aanvang in deze eeuw na Adam Smith, niet uit het spoor is gekomen
van valsche conclusies aan zekere economische dogmas ontleend.
En vooral nà Ricardo, ging dit steeds afwaarts.
In plaats van het verschijnsel der opkomende vakvereenigingen,
kinderen -- ongewenschte misschien ! — van het industrieele stelsel
te begrij,pen, was haar parool : verdrukt ze!
De Oxforder hoogleeraar Nassau W. Senior was in 1830 belast
geworden om een rapport uit te brengen over den toestand der vakvereenigingen. Hij meende dat het niet noodig was de werklieden
te hooren, maar richtte zich alleen tot de werkgevers. (Zie Geschiedenis enz. bladz. 119).
Zoo ingelicht kon het ook niet anders, dan dat de toestand »op
hem (ons) den indruk" maakte »dat als de onschuldige arbeidzame
werkman en zijn gezin gelaten worden zonder bescherming tegen de
lafhartige wreedheid waarmede hij thans aangevallen wordt" ... dat
het dan ijdel is te hopen dat wij lang de nijverheid, de vaardigheid,
en het kapitaal zullen behouden, waarvan onze industrieele superioriteit en met die superioriteit, onze macht en bijna ons nationaal
bestaan afhankelijk zijn" (Gesch. bladz. 120).
Zijn eindconclusie luidde tot het doen invoeren van scherpe verbodswetten tegen »alle pogingen, verzoeken, combinaties, inschrijvingen
of uitnoodigingen tot combinaties. De regeering aanvaardde zijn
Rapport echter niet.
Daar was een niet minder bekend staathuishoudkundige Mc. Culloch.
Deze was den vakvereenigingen als zoodanig niet vijandig, maar was
de popularisator van de befaamde »Loonfondstheorie" in 1823 door
hem afgeleid uit de staathuishoudkundige leeren van Adam Smith
en Ricardo, in zake het arbeidsloon. Zij kwam hierop neer dat
de mogelijke hoogte die het arbeidsloon bereiken kon door natuurwetten wordt begrensd, eenerzijds door de grootte van het voor
loonsbetaling aanwezige fonds, anderzijds door het aantal arbeiders
dat dit fonds onder elkander heeft te deelen.
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Gelukte het ook een groep arbeiders op kunstmatige wijze een
grooter aandeel uit dit fonds voor zich te bemachtigen, dan moest
dit te veel, weder worden verminderd op het loon van andere groepen
arbeiders.
Stijgt het aantal arbeiders in verhouding tot de middelen in het
fonds aanwezig, dan moet er een loonsvermindering; daalt dit aantal,
dan moet er eene verhooging van het loon volgen. Dit geschiedde uit
eigen natuurlijke kracht. Organisaties van arbeiders of arbeidgevers
met het doel invloed uit te oefenen op den loonstandaard, zijn onlogisch en onvereenigbaar met het natuurlijk bestaan van dit »Fonds."
Die theorie heeft in Engeland lang geleefd en als een onaantastbaar leerstuk gegolden der nationaal-economie, ofschoon zij in 1832
door Herman reeds is weerlegd geworden. i) »De geschiedenis der
Engelsche vakvereenigingen, sedert 1824, zegt Brentano staat in
volkomen tegenspraak met deze abstract richtige leer." 2) De abstrakte richtigheid" dier leer belette echter den arbeiders geenszins
aan hunne vakvereenigingen vast te houden » en zij waren zoo
gelukkig op deze wijze loonsverhoogingen te behalen." Op deze wijze
werd »hunne politiek niet door de theorie doch de theorie werd
door hunne politiek beleerd." 3)
De eerste die de loonfondstheorie in Engeland zelf aantastte was
een socialist, volgeling van Robert Owen ; het was William Thompson
in zijn boek : »Inquiry into the Principles of the Distribution of
Wealth." De bekendste weerlegging is echter die van William Thornton
in zijn boek over: »de Arbeid, hare aanspraken en gerechte vorderingen, hare tegenwoordige positie en hare mogelijke toekomst" 4),
om nog verder hier slechts te gewagen van de insnijdende critiek,

die Karel Marx er op geleverd heeft in zijn boek : » Das Kaiía4"
(Band I, bladz 575, uitg. 189o, Hamburg).
De theorie, dat er eene zekere vaste hoeveelheid goederen »te
deelen waren" tusschen kapitalisten en arbeiders en dat als de
arbeiders door »kunstmatige middelen" geholpen, meer namen dan
hun van »natuurwege toekwam, dit alleen hun nadeelig zou worden"
vond zelfs theologische bekrachtiging in hetgeen een zekere econoom
met name James Stirling nog in 1869 schreef: 5).
»Wanneer den arbeider meer wordt gegeven dan de natuur voor

i) »Staatswirthschaftliche Untersuchungen" van Fr. B. W. Hermann, 1832.
2) L. Brentano : «Zur critik der Englischen gewerkschaften," bladz. 199.
3) Zie : Herkner : » Die Arbeites frage" enz. bladz. 82.
4) »On Labour" enz., in 't Duitsch vertaald door Dr. H. Schramm, Leipzig 1870.
5) Zie : »Theorie und Praxis der Englischen gewerkvereine' van Sydney en
Beatr. Webb. Duitsch van Dr. C. Hugo, Stuttgart 1898. Bd. II.
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hem heeft bestemd, dan moet er voor den kapitalist zooveel minder
overblijven.
Daardoor zal de drijfveer tot akkumuleeren verslappen, minder
kapitaal zal er worden aangewend tot produktieve doeleinden, het
loonfonds zal verdwijnen en de loonen der arbeiders zullen onvermijdelijk zinken....."
»Men kan" zegt hij voorts, »het werken van de natuur tegenhouden," maar alleen opdat deze met verdubbelde kracht weder
door zou breken. »Op den duur moeten de wetten Gods alle
menschelijke hinderpalen omverwerpen."
Men wierp deze leer van het loonfonds verder dooreen met de stelling
van Malthus over de bevolking, eveneens een »natuurwet", en men betoogde, dat de verhouding van de bevolking tot het kapitaal inderdaad is
beschut tegen elke, niet slechts voorbijgaande verandering, en wel naar
beide kanten. Blijft het kapitaal achter de bevolking terug, dan vallen
de loonen, maar diezelfde val brengt »automatisch" een bespoediging
van akkumulatie en eene verlangzaming der bevolkingstoename met
zich mede. Blijft de bevolking terug achter het kapitaal, dan stijgen
de loonen, maar datzelfde stijgen, beperkt de akkumulatie en stimuleert de bevolkingstoename. »Tegen deze perken," schreef de econoom
J. C. Cairnes in 1874 nog, »werken de vakvereenigingen te vergeefs
op. Zij laten zich niet omverwerpen door nog zoo algemeene vereenigingen, »want het zin bej5erkingen die de natuur-zelve daar-

gesteld heeft." T)
Het moet verwondering wekken, dat een groot man als John
Stuart Mill was, een geruimen tijd lang mede bevangen is geweest
in dergelijke dogmas, waarvan de praktijk de totale onhoudbaarheid
glansrijk heeft bewezen. In 1869 moest dan ook deze het begrip van
een vooruit bestemd loonfonds geheel en al opgeven. »Er is geen
natuurwet op grond waarvan het de loonen naar hun wezen onmogelijk
is zoo hoog te stijgen, dat zij niet alleen de fondsen welke den
ondernemer voor zijn zaak bestemd heeft op kunnen teren, maar ook
het gezamenlijk bedrag, dat hij voor zijn private, buiten de voor zijn
levensonderhoud benoodigde, uitgaven bestemd zou hebben".... 2)
Eene verklaring waarop hij ter zelfde plaatse nog liet volgen, deze, tot
grooten schrik van zijne economische vrienden uitgesproken verzekering:
»In den moeizamen strijd tusschen kooper en verkooper van arbeidskracht, kan slechts eene vaste aaneensluiting den arbeiders de mogelijkheid waarborgen, met goed gevolg dien strijd tegen de ondernemers
te voeren." 3)
i) Bij Sydney Webb. »Theorie und Praxis etc. bladz. X47 Bd. II deel III."
2) »Theorie und Praxis" enz. bladz. 182.
3) Ibid, 179.
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Deze geheele strijd van eene officieele wetenschap, tegen datgene
wat de ondervinding leerde, deed dan ook Prof. Edgeworth verklaren:
»dat de ongeschoolde geest der arbeiders in zake de vakvereenigingen
en tén . opzichte van een zeker bepaald loonfonds langs direkteren
weg tot het doel geleid heeft, dan de economische intelligentie,
geleid door eene slechte methode".... i)
Wij zouden ons aan groote eenzijdigheid schuldig maken, wanneer
wij niet tevens hier nog bij vermeldden, dat de engelsche vakvereenigingen in hunnen zwaren strijd, ook hulp hebben genoten van
den kant der mannen van de wetenschap.
Gelijk men ook in de »Geschiedenis" het zal kunnen lezen, van
den eerbiedwaardigen bijstand dien Prof. Beesley en de niet minder
bekende positivist Frederick Harrison, den engelschen arbeiders ten
allen tijde hebben verleend.

Het Boek van den heer en mevrouw Sydney Webb, hetwelk thans in
eene getrouwe vertaling en correct nederlandsch ook voor onze arbeidersklasse is toegankelijk gemaakt, is een dier boeken van blijvenden
aard, omdat er in opgeteekend is, datgene, wat een tijdperk in de
geschiedenis der menschheid het schoonst kenmerkt.
Daarom is een deel van de geschiedenis van het »Britsche vakvereenigingwezen" een epos, gelijk het andere deel is een bronnenwerk
van de grootste waarde.
De strijd om het bestaan der vakvereenigingen, niet minder die

om hunne consolidatie, heeft Helden voortgebracht en heldendaden
vereischt in de schoonste beteekenis van 't woord.

Amsterdam, September 1900.
i) Ibid, bladz. 182.

Jos. LooPUrr.

